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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών 

για την προμήθεια  Ρόμπες υφασμάτινες ασθενών  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 01/07/2022 στο Γραφείο Προμηθειών της 
Υγ. Μ. Νάουσας 
      

      O ΑΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 

                                                                         Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ-Υ.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ 
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                                        Τεχνικές Προδιαγραφές  
Ύφασμα ποπλίνα με ύφανση 1/1 απλής, ομαλής, ισόπυκνης, χωρίς λάθη και παραφασάδες, 
προδιαγραφών αντοχής στους 90°C,σύνθεσης 50% βαμβάκι - 50% πολυέστερ, ώστε να είναι 
δροσερό και ελαφρύ βάρους 130γρ/μ2, αρίστης ποιότητας, από αρίστης ποιότητας νήματα, 
μελετημένης κατασκευής έτσι ώστε το βαμβάκι να υπερέχει εσωτερικά όπου έρχεται σε 
επαφή με το δέρμα για απορροφητικότητα και υγιεινή και εξωτερικά υπερέχει το πολυέστερ 
για να προσφέρει υψηλή αντοχή εμφάνιση και γυαλάδα, με ειδική επεξεργασία 
προσυρρίκνωσης, για να μην μαζεύουν τα ενδύματα στο πλύσιμο (μέγιστη συστολή 2% 
σύμφωνα με το επίσημο τεστ) και με ειδική αντιστατική, υποαλλεργική αντι-τσαλακωτική 
σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδεΰδες για ευκολία στο σιδέρωμα.. Η ραφή να είναι με 
κοπτοράπτη ασφαλείας (και διπλό γαζί), με κλωστές πολύ υψηλής αντοχής, με γαζιά 
ισομετρικά πυκνά χωρίς ξέφτια και τραβήγματα προσεκτικής και επιμελημένης ραφής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

A/A 

KAE  
ΠΡΟΫ
ΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟ

Υ 

ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ
ΟΣ 

CPV 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 1529 

Ρόμπες ασθενών υφασμάτινες λευκές 
με πουά μικροσχέδιο (για να μην 
φεγγίζει), με κορδόνια στην πλάτη , 
φάρδος τουλάχιστον 1,80m . Aρίστης 
ποιότητας, ανθεκτικά, ειδικά 
κατασκευασμένα για χρήση στα 
Νοσοκομεία για να αντέχουν στη συχνή 
χρήση και πλύσιμο, με έγκριση CE από 
τον ΕΟΦ ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, ISO:9001:2015 και ΕΝ ISO 
13485:2016 (κατασκευαστής 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων)  
 

50 τεμ   8,50€ 39518000-6 
 

425,00€ 

                                                                                                                           ΣΥΝΟΛΟ            527,00 € 


