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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για 
την προμήθεια δύο (2) τροχήλατων τραπεζίδιων και ενός (1) Doppler αγγείων για τις ανάγκες 
του Γ.Ν. Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας 

              
ΣΧΕΤ  : α) Νόμος 4412/2016 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας 
               
            

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 7/06/2022 και ώρα 10:00 π.μ. στο 
Γραφείο Προμηθειών της Υγ. Μ. Νάουσας 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

A/A 

KAE  
ΠΡΟΫΠ
ΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΥ 

ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
CPV 

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 7111 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 
ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 
 
-Να είναι κατασκευασμένο από 
ανοξείδωτο ατσάλι, κατάλληλο για 
νοσοκομειακή χρήση και ιατρεία 
ώστε να παρέχονται οι πρώτες 
βοήθειες. 
– Ανθεκτικό στις απολυμάνσεις, δεν 
οξειδώνεται. 
- Το τροχήλατο να είναι υψηλής 
ποιότητας και λειτουργικότητας. 
- Να είναι μεγάλου μεγέθους με δύο 
μικρά συρτάρια, δύο μεσαία 
συρτάρια και ένα μεγάλο συρτάρι. 
-Κάθε συρτάρι έχει πλαστικά 
διαμερίσματα που μπορούν να 
διαμορφωθούν σύμφωνα με τις 
ανάγκες μας. 
-Να είναι εύκολα μεταφερόμενο και 
να διαθέτει μεγάλες ρόδες, 
ανθεκτικές σε μεγάλα βάρη με 
φρένα(δύο εκ των τεσσάρων). 
 
-Διαστάσεις (Π x M x Y): 75 x 48 x 
92 cm. Να φέρει ακόμη: 
-Καλάθι απορριμμάτων (x2). 

-Ενσωματωμένο στατό ορού 

-Δοχείο απόρριψης βελόνων  

-Βάση για τοποθέτηση οξυγόνου 

-Ράφι για τοποθέτηση απινιδωτή 

-Ενσωματωμένο πολύπριζο για 
σύνδεση στο ρεύμα 

 

1 τεμ 1.200,00 € 
 

1200,00 € 

2 7111 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟ  
ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ MAYO 
 
-Ο σκελετός να είναι 
κατασκευασμένος από ανοξείδωτο 
ατσάλι- INOX κατάλληλο για 
νοσοκομειακή χρήση και ανθεκτικό 
στις απολυμάνσεις . 
-Να φέρει ανοξείδωτη επιφάνεια 
εργασίας διαμορφωμένη με καλούπι, 
η οποία διαθέτει περιμετρικό, 
προστατευτικό γείσο με 
στρογγυλεμένες εσωτερικές γωνίες 
για την αποφυγή συγκέντρωσης 
μικροβίων. 
-Αυξομειούμενου ύψους από 80  έως 
120 cm περίπου, μέσω συστήματος 
σταθεροποίησης με βίδα/ σφιγκτήρα  
-Να φέρει 4 τροχούς, εκ των οποίων 
οι 2 να φέρουν φρένο 
-Διαστάσεις:40*60*80/120 cm 
 

1 τεμ 300,00 € 
 

300,00 € 

3 7127 

 
DOPPLER ΑΓΓΕΙΩΝ 
 
-Το μηχάνημα να είναι φορητό, μικρό 
σε μέγεθος, με μπαταρία, με 
αξιόπιστη και ευανάγνωστη οθόνη 
και ήχο.  
-Να φέρει αγγειολογική κεφαλή μικρή 
4 MHZ. 
- Να συνοδεύεται με τσάντα 
μεταφοράς για προστασία. 

1 τεμ 300,00€ 
 

300,00 € 

                                                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ        1.800,00     € 


