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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 
Τηλέφωνο : 23323-50232/ 50255       
ΦΑΞ  : 23320 23422 
e-mail  : promithies@gnnaousas.gr  
 
                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
ΘΕΜΑ :  Προμήθεια μιας πολυθρόνας Αιμοδοσίας  ,  για την  Υγ. Μ. Νάουσας του Γ.Ν. 

Ημαθίας  
 
ΣΧΕΤ  : α) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων 

,Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ» 
              β) Ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α΄36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός ,απλοποίηση και 

αναμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων» 
              

 
Η Υγ. Μ. Νάουσας του Γ. Ν. Ημαθίας προκειμένου να προβεί στην προμήθεια  μιας (1) 

πολυθρόνας Αιμοδοσίας προϋπολογισμού 2.480,00€ πλέον ΦΠΑ ( 3.075,20€  

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% για την Αιμοδοσία , καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να 

υποβάλλει τεχνικο-οικονομική προσφορά. Κριτήριο κατακύρωσης  είναι  η πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη 

τιμή). 

Εφόσον το είδος 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  το είδος δεν παρακολουθείται   από το Παρατηρητήριο Τιμών, απλώς θα το 

αναφέρετε στην Υπεύθυνη Δήλωση. 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση το είδος να είναι έως και 30-05-2022 ετοιμοπαράδοτο 

λόγω του κατεπείγοντος  (επί ποινή αποκλεισμού ) 

Η προσφορά να κατατεθεί με e-mail έως και την Δευτέρα  16-05-2022 και ώρα 11:00π.μ. 

στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Νάουσας. 

                 Ο Αναπλ. Διοικητής 
                                                                                     Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ – ΥΓ.Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ  

     
 

  
        Δρ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ 

ΚΑΘΕ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

1. Να είναι εργονομικής και στέρεας κατασκευής, πολύ ανθεκτική και αναπαυτική. 
2. Να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται εύκολα. Για το λόγο αυτό ο μεταλλικός σκελετός να είναι εξ’ 
ολοκλήρου καλυμμένος από καλουπωτό θερμοπλαστικό, αντιμικροβιακής σύστασης ιόντων 
αργύρου (Ag). Να κατατεθεί πιστοποιητικό αντιμικροβιακής σύστασης από ανεξάρτητο φορέα. 
3. Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι τεσσάρων τμημάτων (κεφαλής-πλάτης-λεκάνης-ποδιών) από 

αφρώδες υλικό, πάχους τουλάχιστον 8 εκατοστών, με κάλυμμα δερματίνης αρίστης ποιότητας 

χωρίς ραφές κατά προτίμηση μπάγκετ. Το στήριγμα ποδιών να είναι από αφρώδες υλικό με 

κάλυμμα δερμάτινης και επιπρόσθετα διαφανή μεμβράνη προστασίας. 

4. Να διαθέτει πλήρως ρυθμιζόμενους βραχίονες οι οποίοι να ανακλίνονται και να αποσπούνται. 
5. Να διαθέτει διακόπτη άμεσης προσαρμογής της θέσης Trend. 
6. Να διαθέτει λαβή οδήγησης 
7. Να διαθέτει τροχούς διπλούς πλαστικούς με ταυτόχρονο φρένο διαμέτρου τουλάχιστον 100mm. 
8. Η πολυθρόνα να διαθέτει ηλεκτρικά μοτέρ με ενσύρματο χειριστήριο για ρύθμιση του ύψους 

τουλάχιστον κατά 35 εκατοστά, της θέσης TREND τουλάχιστον 10˚, της πλάτης τουλάχιστον 80˚ και 

των ποδιών τουλάχιστον 40˚,επισης και ρύθμιση του στηρίγματος ποδιών ηλεκτρικά κατά 20cm 

τουλάχιστον. 

9. Να διαθέτει αποσπώμενο μαξιλάρι κεφαλής. 
10. Να διαθέτει επιπρόσθετα χειροκίνητη ρύθμιση της κλίσης του τμήματος της κεφαλής. 
11. Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής χρωματισμού για τη δερματίνη. 
12. Οι διαστάσεις της πολυθρόνας να είναι περίπου: - πλάτος 1000 mm (με μπράτσα) - μήκος 
τουλάχιστον 2050 mm. 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1. Η πολυθρόνα να φέρει σήμανση CE. Να κατατεθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις κατασκευαστή 

και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εγγραφής στους αρμοδίους φορείς. 

2. Οι κατασκευάστριες εταιρείες των ειδών να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 

13845, ISO 27001, ISO 14001, ISO 18001 ,καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει 

ISO 9001, ISO 13845, ISO 27001, ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση και ISO 

18001 για σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία, και να είναι 

εγγεγραμμένες στο μητρώο παραγωγών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βάσει 

του Νόμου 2939/2001 και του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004. Οι εταιρείες που δεν 

είναι οι ίδιες κατασκευάστριες των ειδών αλλά διακινητές αυτών, εκτός των παραπάνω 

δικαιολογητικών που απαιτούνται για τους ίδιους και για τις κατασκευάστριες εταιρείες που 

αντιπροσωπεύουν, πρέπει να συμμορφώνονται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 

ΔΥ/8Δ/ΓΠ1348/04(ΦΕΚ 32Β/16-1-04) περί διακίνησης Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Να 

κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

3. Εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη και τεχνικής υποστήριξης για δέκα (10) έτη.  

4. Δυνατότητα ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον. 

 
 


