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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Νάουσα,  18/4/2022  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                               Αριθ. Πρωτ.:4479 
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Η
 Υ.ΠΕ.  (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)                        

                    
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 
          
 
Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ      
Τμήμα  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
    Γραφείο Προμηθειών                                ΠΡΟΣ 
Ταχ. Δ/νση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,                                                                       
 Νάουσα, 592 00 
Πληροφορίες : H. Θεοδοσιάδου                                                         ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Τηλέφωνο : 23323 50255       
ΦΑΞ  : 23320 23422 
e-mail  : promithies@gnnaousas.gr                                                                                        
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

ΘΕΜΑ :  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μονάδων-συσκευεών 
αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (UPS) για την Υγ. Μ. Μονάδα Νάουσας του 
Γ.Ν. Ημαθίας. 

                 
   
ΣΧΕΤ  : α) Ο Νόμος 4412/2016 και οι λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας 
              β) Η αριθμ. 29/24.12.2020 (θέμα 24°)  πράξη του ΔΣ  του Γ.Ν. Ημαθίας               
            

Το Γ. Νοσοκομείο Ημαθίας – Υγ. Μ. Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να 

υποβάλλουν  προσφορά για τα είδη του συνημμένου πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 

για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Νάουσας. Κριτήριο κατακύρωσης  

είναι  η πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη συνολική προσφορά . 

Εφόσον τα είδη παρακολουθούνται  από το Παρατηρητήριο τιμών (ΦΕΚ 777/Β΄/04-06-2010) 

της  Ε.Π.Υ. καλείστε να προσκομίσετε Υπεύθυνη δήλωση με τις αναγραφόμενες τιμές των ειδών . Η 

υπηρεσία δεν θα δεχτεί οικονομική προσφορά ανώτερη των τιμών που θα αναφέρονται στην 

παραπάνω δήλωση. Εάν  τα εν λόγω είδη  δεν παρακολουθούνται  από το Παρατηρητήριο Τιμών, 

απλώς θα το αναφέρετε στην Υπεύθυνη Δήλωση. 

Παρακαλούμε να καταθέσετε τις προσφορές σας στο  email του Γραφείου Προμηθειών  της Υγ. Μ. 

Νάουσας  του Γ.Ν. Ημαθίας, , έως την Τετάρτη 20-04-2022 και ώρα 10:00 πμ. λόγω του 

κατεπείγοντος . 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για ετοιμοπαράδοτα υλικά άμεσα . 

 
 
 

 
                 Ο αναπλ. Διοικητής 

                                                                                     Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ –ΥΓ.Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ  
 

     
 

  
           Δρ.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ  
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Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια των UPS (4) τεμαχίων ανέρχεται στο ποσό των 1.500 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 

 Περιγραφή ειδών / Ποσότητες Προμήθεια τεσσάρων (4) συσκευών αδιάλειπτης παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας (UPS) , ήτοι:  

 Α)  Δύο (2) συσκευών αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (UPS) τύπου online, 

ονομαστικής ισχύος 1200WATT. 

Β)Δύο (2) συσκευών αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (UPS) τύπου line 

interactive ή online, ονομαστικής ισχύος 2000WATT 

  Εκτιμώμενη Προϋπολογισθείσα δαπάνη 1.500€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 

πάσης φύσεως φόρων και κρατήσεων.  

 Ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά  

- Αριθμός μπαταριών: 2 ή 4 (συμπεριλαμβάνονται) 

- Αριθμός εξόδων: 3 σούκο 

- Τάση εξόδου: 220VAC ±10% 

- Παρεχόμενη ισχύς: σύμφωνα με τα προαναφερόμενα είδη 

- Συμπεριλαμβάνεται καλώδιο τροφοδοσίας σούκο 

- Εύρος τάσης εισόδου: 145-280 VAC ±5% 

- Συχνότητα: 50Hz ±1% 

- Χρόνος μεταφοράς (AC σε μπαταρία): <6ms 

- Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας: 4 ώρες για 90% 

- 2 χρόνια εγγύηση 

 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος  

 Κριτήριο κατακύρωσης Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας και όχι για μέρος αυτής.  

 Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 

πληροί τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στην 

παρούσα και διαθέτει την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία και επάρκεια, καθώς και 

ικανότητα και εξειδίκευση στην προμήθεια ειδών αντίστοιχων με αυτά που αποτελούν 

αντικείμενο της παρούσας. 

 
 
 
 

 


