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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής  

προσφορών για την προμήθεια CD- Θήκες CD  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  με email  μέχρι και την 09/03/2020 έως 12:00μμ . 
 
 
 
 

     Η Αν. Διοικήτρια 
 
 
 

        
                                                                                                     ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

A/A 

KAE  
ΠΡΟ
ΫΠΟ
ΛΟΓΙ
ΣΜΟ
Υ ΥΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ
ΔΟΣ CPV 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 1281 

Κενά CD εκτυπώσιμα 
Professional Duplication,  
κατάλληλα για ρομποτικό 
μηχάνημα Rimage Allegro 100  

1.000 τεμ 0,25 € 30234400-2 250,00 € 

2 1281 Φακελάκια  για CD 1.000 τεμ  0,025 € 30192113-6 25,00 € 

                                                                                                ΣΥΝΟΛΟ 275,00€ 

 
  
•Να δοθεί πιστοποιημένη γραπτή εγγύηση ότι οι υπό προμήθεια δίσκοι είναι κατάλληλοι για το 
μηχάνημα Rimage Allegro 100 και θα διασφαλίζουν τη λειτουργική κατάσταση του 
μηχανήματος και την εφαρμογή του λογισμικού, την καλή εκτύπωση στη επιφάνειά τους και 
την αξιοπιστία της μαγνητικής εγγραφής ώστε να υπάρχει σιγουριά ότι τα δεδομένα που θα 
εγγράφονται θα είναι αναγνώσιμα και θα διατηρηθούν ανέπαφα στη διάρκεια του χρόνου.   
•Να μη γίνονται δεκτές οι υπεύθυνες δηλώσεις προμηθευτών. 
•Να διαθέτουν αναλυτική περιγραφή (πιστοποίηση specification sheet, εργοστασιακά 
χαρακτηριστικά, ετικέτα /label η οποία να περιλαμβάνει τον όρο (PRO) PROFESSIONAL  για 
επαγγελματική χρήση. 
• Η κατασκευάστρια εταιρία να διαθέτει ISO & OHSAS 18001(προδιαγραφή  για πιστοποίηση 
που αφορά τα συστήματα για την υγιεινή  και ασφάλεια στην εργα                                                                                                                                                                                                                                        


