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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών 

για την προμήθεια Υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας - Μονάδα 
Νάουσας 

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»  

            
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.  

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 

πρωτοκόλλου, η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης τα 

υλικά να είναι ετοιμοπαράδοτα. 

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

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων. Η κατακύρωση θα 

γίνει ανά είδος με τη χαμηλότερη τιμή. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση 

στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η πλήρης συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και 

τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν 

τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή 

διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν με e-mail έως την 25/07/2022 στο Γραφείο Προμηθειών της 
Υγ. Μ. Νάουσας 
      

      O ΑΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 

                                                                         Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ-Υ.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

A/A 

KAE  
ΠΡΟΫ
ΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟ

Υ 

ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ
ΟΣ 

CPV 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 1311 

Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα 
 ορθοπεδικά όλα τα μεγέθη. 
Χωρίς πούδρα, από φυσικό ελαστικό 
LATEX, ειδικά για ορθοπεδικές 
επεμβάσεις, να έχουν πάχος 35% – 
40% μεγαλύτερο των λευκών 
χειρουργικών, να προσφέρουν την 

απαιτούμενη ασφάλεια διατηρώντας 
αφή υψηλής αίσθησης, ανατομικά, να 
έχουν αντιολισθητική εξωτερική 
επιφάνεια. (σε ζεύγη, όλα τα μεγέθη) 

1.400 τεμ 0,50€ 33141420-0 
 

450,00€ 

2 1311 

Λαρυγγική μάσκα μίας  χρήσεως από 
 PVC, με την απαιτούμενη γωνίωση  
περίπου 90° για ευκολότερη 
 τοποθέτηση με Cuff διπλής φραγής με 
 δυνατότητα να περάσει Levin για  
εκκένωσση στομάχου και δυνατότητα  
αερισμού. Να διαθέτει πλαϊνά πτερύγια  
στην εσωτερική πλευρά του cuff .  Να  
έχει ενσωματωμένο Bite Block  
ομοαξονικά στο σωλήνα αερισμού,  
σωλήνα πλήρωσης του Cuff 
 ανεξάρτητος του αεραγωγού και  
σύστημα σταθεροποίησης για να  
αποτρέπεται η μετατόπιση. Να είναι 
αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex.  

 Σε μεγέθη 1εως 5 

30 τεμ 25,00€ 33140000-3 750,00€ 

3 1311 

Στείρο ισότονο, αλατούχο διάλυμα BSS 
 για οφθαλμολογική χρήση σε  
συσκευασία ασκού περιεκτικότητας  
500ml 

 

48 τεμ 7,00€ 33122000-1 336,00€ 

                                                                                                                           ΣΥΝΟΛΟ            1.536,00€ 


