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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής  
προσφορών για την προμήθεια  Ιατρικών συσκευών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας - Μονάδα 
Νάουσας 

ΣΧΕΤ  : α) Νόμος 4412/2016 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
               
           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  Τρίτη 24/05/2022 και ώρα 10:00 π.μ. στο Γραφείο 
Προμηθειών της Υγ. Μ. Νάουσα 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

 

A/A 

KAE  
ΠΡΟΫ
ΠΟΛ
ΟΓΙΣ
ΜΟΥ 

ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

1 7131 

 
ΦΟΡΗΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ 
Να αποτελείται από χειρολαβή για μπαταρίες και 
οπτικό σύστημα. 
Να φέρει λάμπα LED 2,5 Volt και διορθωτικούς φακούς  
± 20 διόπτρες. 
Όλο το σώμα του Οφθαλμοσκόπιου να είναι 
κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό. 
Να δέχεται μπαταρίες  1,5 V. 
Να διαθέτει πλαστική θήκη. 

1 τεμ 180,00 € 180,00 € 

2 7131 

 
ΦΟΡΗΤΟ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ  
Να είναι τελευταίας τεχνολογίας και εργονομικής 
κατασκευής. 
Να λειτουργεί με λυχνία LED ΙΣΧΎΟΣ 2,5 V. 
Η χειρολαβή να είναι μεταλλική για υψηλή αντοχή στην 
χρήση. 
Να λειτουργεί με κοινές μπαταρίες εμπορίου για 
ευκολία. 
Να λειτουργεί με κομβίο ON-OFF. 
Να φέρει 10 χωνάκια ωτοσκοπίου 2.5 mm και 10 
χωνάκια ωτοσκοπίου 4.0 mm 
Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς. 
Να διαθέτει πιστοποίηση CE. 

1 τεμ 100,00 € 100,00 € 

3 7127 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΕ 
ΟΘΟΝΗ 
Να είναι αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας.Να 
λειτουργεί με ρεύμα στα 220V/50Hz αλλά και με 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες διάρκειας τουλάχιστον  5 
ωρών ή τουλάχιστον  300 ΗΚΓφημάτων στην αυτόματη 
λειτουργία.  
Η απόκριση συχνότητας να είναι 0.05-150 Hz και η 
δειγματοληψία να είναι τουλάχιστον 1.000 Hz. 
Να έχει οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD διαστάσεων 3’’ 
τουλάχιστον όπου να απεικονίζονται: 
- έως και  12 απαγωγές 
- ώρα, ηλικία και αριθμό ασθενή 
- Ένδειξη μπαταρίας με δυνατότητα ενημέρωσης του 
χρήστη σε περίπτωση αποφόρτισης της κατά την 
λειτουργία. 

- - Ο καρδιορυθμός 
- - Ταχύτητα Καρδιογραφήματος. 
- - Ευαισθησία Καρδιογραφήματος  
- - Διάφορα μηνύματα συστήματος. 
- - Κατάσταση φίλτρου  
- - Τυχόν αποκόλλησης ή μη καλής  
- επαφής των ηλεκτροδίων.  
- να υπάρχει και ηχητική ένδειξη. 
- Να  διαθέτει καταγραφικό τριών καναλιών,θερμικού 

τύπου, για την εκτύπωση χαρτίου μεγέθους τουλάχιστον 
 70 mm.  

- Να υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης και σε εξωτερικό εκτυπωτή. 
Να προσφερθεί προς επιλογή τροχήλατη βάση με   

- Στήριγμα καλωδίων του ιδίου οίκου. 
Το βάρος του να είναι περίπου τα 2.5kg 
Να παραδοθεί σετ με παιδικές «βεντούζες» και « 
μανταλάκια». 

 
 
  

1 τεμ 980,00 € 980,00 € 



 

 
 
 
                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 7131 

 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ 

Να διαθέτει ενσωματωμένη λαβή. Να παραδοθεί με 
σπειροειδής σωλήνας με εύρος λειτουργίας 3 m  

Να διαθέτει μεγάλη ευκρινή οθόνη με κόκκινο, λεπτό 
δείκτη για ακριβείς ενδείξεις  

Η Διάμετρος της   κλίμακας να είναι: 150mm   

Εύρος  μέτρησης: 0-300 mm Hg   ±2Hg 

Να διαθέτει μεμβράνη βηρυλλίου-χαλκού για να διατηρεί 
τη σταθερότητα της βαθμονόμησης στα 600 mmHg  

Να διαθέτει περιχειρίδες νεογνών ,βρεφών και παίδων  

Να γίνεται εύκολα και γρήγορα η ανταλλαγή των 
περιχειρίδων με προσαρμογείς βύσματος Η αυξομείωση  
ύψους να είναι από 85-130cm περίπου 

Να διαθέτει βάση με 5 τροχούς διάμ. 50mm,οι  2 με 
φρένο 

 

1 τεμ 360,00€ 360,00 € 

                                                                                                                                                            ΣΥΝΟΛΟ : 1.660,00€ 


