
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Νάουσα   05/07/2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                  Αρίθ. Πρωτ.: 6202 
3

Η
 Υ.ΠΕ.  (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)                        

                    
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 
          
 
Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ      
Τμήμα  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
    Γραφείο Προμηθειών                                ΠΡΟΣ 
Ταχ. Δ/νση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,                                                                       
 Νάουσα, 592 00 
Πληροφορίες : Μ. Λογγιζίδου- H. Θεοδοσιάδου ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Τηλέφωνο : 23323 50255       
ΦΑΞ  : 23320 23422 
e-mail  : promithies@gnnaousas.gr                                                                                        
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής  

προσφορών για την προμήθεια ΕΝΤΥΠΩN για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας 
Μονάδα Νάουσας 

               
 
ΣΧΕΤ  : α) Νόμος 4412/2016 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας 
               

Το Γ. Νοσοκομείο Ημαθίας – Υγ. Μ. Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να 

υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα είδη του συνημμένου πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν οι 

ανάγκες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Νάουσας .Κριτήριο 

αξιολόγησης είναι  η χαμηλότερη τιμή . 

Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή της 

εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρ. 14 παρ.7 του Ν. 

4052/2012. Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί Παρατηρητηρίου Τιμών εφόσον 

υπάρχουν. Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρουν δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών 

παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν. Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός και 

η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης να αναφέρεται εάν 

τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα. 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων. 

 

                 Οι προσφορές να υποβληθούν μe email ή fax μέχρι και την 10/07/2019 ώρα 12μμ 
 
 

      Η Αν.Διοικήτρια 
 
 
 
 

        
 ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:promithies@gnnaousas.gr


 
 
 
 

    
                                                                                           
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

A/
A 

KAE  
ΠΡΟΫ
ΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟ
Υ ΥΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ
ΟΣ CPV 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 1293 

Μπλοκ ατομική συνταγή 
ναρκωτικών (πινάκα β & 
γ) για νοσηλευόμενους  
μπλοκ 50 φύλλων 
(4πλοτυπο) λευκό – ροζ – 
γαλάζιο – κίτρινο (Φ4) 
761, χημικό, με τυπωμένα 
τα στοιχεία του 
νοσοκομείου 

30 τεμ 
 

3,55 € 
22820000-4 106,50 € 

2 1293 

Κάρτα αγωγής και 
έκτακτης χορήγησης 
φαρμάκων ( χαρτόνι Α3) 
(με τυπωμένα  τα στοιχεία 
του νοσοκομείου) - 
(τυπωμένα μπροστά – 
πίσω ) 

10.000 
τεμ 

0,048 € 22820000-4 
 

480,00€ 

3 1293 

Μπλοκ διάγραμμα 
αναισθησίας χαρτί Α3 
μονά φύλλα με τυπωμένα 
τα στοιχεία του 
νοσοκομείου 

60 τεμ  1,60 € 22820000-4 96,00€ 

4 1293 

Μπλοκ δελτίο 
παραγγελίας υλικού, χαρτί 
Α4 με τυπωμένα τα 
στοιχεία του νοσοκομείου, 
μονό με 100 φύλλα, (Δ4) 
204 

100  
τεμ 

   1,97 € 22820000-4 197,00€ 

5 1293 

Μπλοκ καθορισμός 
ομάδας αίματος,  χαρτί Α4 
με τυπωμένα τα στοιχεία 
του νοσοκομείου, μονό με 
100 φύλλα, (Α1) 804 

100 
τεμ 

3,50€ 22820000-4 350,00 € 

6 1293 

Μπλοκ διπλότυπο άσπρο 
- κίτρινο Συνταγή  του Ν. 
1729/87  των 50 φύλλων 
μονόγραμμο, με 
τυπωμένα  τα στοιχεία του 
νοσοκομείου, (Φ4) 763                                                                                     

150 
τεμ 

1,00 € 22820000-4 150,00 € 

7 1293 
Καρτέλες δόσεις 
φαρμάκων χαρτόνι, διαστ. 
χαρτί Α4  

2.000 
τεμ 

0,045 € 22820000-4 90,00 € 

8 1293 
Κάρτες εισόδου συνοδών 
χαρτόνι χρώματος κίτρινο, 
διαστ. 12Χ10cm περίπου 

5.000 
τεμ 

0,035 € 22820000-4 175,00 € 

                                                                                                ΣΥΝΟΛΟ  1.644,50 €    

  


