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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Νάουσα  08/08/2022                                                                                                                                                                                      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                   Αρίθ. Πρωτ.: 8603 
3

Η
 Υ.ΠΕ.  (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)                        

                    
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 
          Προς 
 
Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ      
Τμήμα  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
    Γραφείο Προμηθειών     
Ταχ. Δ/νση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,  
 Νάουσα, 592 00 
Πληροφορίες : H. Θεοδοσιάδου Μ. Λογγιζίδου 
Τηλέφωνο : 23323-50232/ 50255       
ΦΑΞ  : 23320 23422 
e-mail  : promithies@gnnaousas.gr  
 
                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
ΘΕΜΑ    : Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων, CPV 50413200-5 για την  Υγ. Μ. Νάουσας 

του Γ. Ν. Ημαθίας  
 
ΣΧΕΤ   :α)Ο Ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ) 
             β) Ο Ν.4782/2021  
             
 

Η Υγ. Μ. Νάουσας του Γ. Ν. Ημαθίας προκειμένου να προβεί σε Συντήρηση και αναγόμωση 

πυροσβεστήρων της Υγ. Μ. Νάουσας προϋπολογισμού 4.052,34€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

,σας παρακαλεί  όπως μας αποστείλετε ηλεκτρονικά στο email promithies@gnnaousas.gr , ΤΕΧΝΙΚΟ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Κριτήριο κατακύρωσης  είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Εφόσον η υπηρεσία   παρακολουθείται   από το Παρατηρητήριο τιμών (ΦΕΚ 777/Β΄/04-06-2010) 

της  Ε.Π.Υ. καλείστε να προσκομίσετε Υπεύθυνη δήλωση με την αναγραφόμενη τιμή . Η υπηρεσία δεν θα 

δεχτεί οικονομική προσφορά ανώτερη των τιμών που θα αναφέρονται στην παραπάνω δήλωση. Εάν  η 

υπηρεσία    δεν παρακολουθείται   από το Παρατηρητήριο Τιμών, απλώς θα το αναφέρετε στην Υπεύθυνη 

Δήλωση. 

Χρόνος υποβολής προσφορών έως 16-08-2022   

Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να καταθέσετε και τα παρακάτω  :  

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 

προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 

εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεωκοπίας. 

3)  Πιστοποιητικό εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως εφόσον έχει 

εκδοθεί έως και τρεις (3)μήνες πριν την υποβολή του ,που εκδίδεται από αρμόδια κατά 

περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα 
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δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό.  

4)  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης.  

 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΕΜ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

Συντήρηση – αναγόμωση πυροσβ/ρων Ξηράς 
Κόνεως 6 Kgr 

75 8,00 
 

600,00 
 

Συντήρηση – αναγόμωση πυροσβ/ρων Ξηράς 
Κόνεως 12 Kgr 

5 9,60 48,00 
 

Συντήρηση – αναγόμωση πυροσβ/ρων Ξηράς 
Κόνεως 12 Kgr ΟΡΟΦΗΣ 

5 9,60 48,00 
 

Συντήρηση – αναγόμωση πυροσβ/ρων Ξηράς 
Κόνεως 25 Kgr Τοπικής εφαρμογής 
 

5 21,86 109,30 
 

Συντήρηση – αναγόμωση πυροσβ/ρων Ξηράς 
Κόνεως 50 Kgr Τοπικής εφαρμογής 

4 32,00 128,00 
 

Συντήρηση – αναγόμωση πυροσβ/ρων 
Διοξειδίου (CO2) 5 Kgr   

8 7,73 61,84 

Συντήρηση – αναγόμωση πυροσβ/ρων 
Διοξειδίου (CO2) 45 Kgr Τοπικής εφαρμογής 

17 36,12 614,04 

Συντήρηση – αναγόμωση πυροσβ/ρων 
Διοξειδίου (CO2) 20 Kgr Τοπικής εφαρμογής 

1 24,51 24,51 

ΚΛΕΙΣΤΡΟ για φορητό ξηράς κόνεως 6Kgr έως 
12Kgr 

1 11,53 11,53 

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ για φορητό ξηράς κόνεως 6Kgr 
έως 12Kgr 

1 2,25 2,25 

Σωλήνας Χοάνη Πυροσβεστήρα ΞΚ 6Kgr 1 2,25 2,25 

Σωλήνας Χοάνη Πυροσβεστήρα CO2  5Kgr 1 15,48 15,48 

Σωλήνας εύκαμπτος 50 εκ. για σύνδεση 
πυροσβ/ρων Διοξειδίου (CO2). 

1 16,12 16,12 

Σωλήνας εύκαμπτος Πυροσβεστικών φωλιών 
άδετος 1 ¾’’ 15bar. 20m πιστοποιημένος 
κατά ΕΝ14540 

30 52,89 1.586,70 

  ΣΥΝΟΛΟ 3.268,02€ 

ΦΠΑ 784,32€ 

4.052.34€ 
 

 
                 Ο αναπλ. Διοικητής 

                                                                                     Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ – ΥΓ.Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ  
     

 
 

  
        Δρ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ  

   
 


