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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής  

Προσφορών για την  προμήθεια ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ 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. Κριτήριο 

αξιολόγησης είναι  η χαμηλότερη τιμή. 

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 και 

η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης να αναφέρεται εάν 

τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα. 

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

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων 

                 Οι προσφορές να υποβληθούν μέχρι με email έως και την 1405/2022 13:00.  
 
 
 

                                        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 
ΜΟΝΑ
ΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 1311 

Επιθέματα αποστειρωμένα αλγηνικά αντιμικροβιακά με 
άργυρο και κυτταρίνη  που να συνδιάζει μεγάλη 
απορροφητικότητα,αντιμικροβιακή δράση και υψηλή 
συνοχή. 
Σχήματος Κορδονιού 2cm (± 1cm) X 45cm (±5cm) 
 

100 7,2 720,00€ 

2 1311 

Επιθέματα αποστειρωμένα αφρώδη, διαρκούς 
απελευθέρωσης αργύρου ομοιογενώς κατανεμημένου σε 
όλη τη δομή του αφρώδους για ταυτόχρονη 
εξουδετέρωση των μικροοργανισμών στην επιφάνεια του 
έλκους και εντός του 
επιθέματος. Αυτοκόλλητα με περιμετρικό κολλητικό 
κυτταρίνης για να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του 
δέρματος. Το απορροφητικό αφρώδες τμήμα του 
επιθέματος κατά την απορρόφηση του εξιδρώματος, να 
εκτείνεται έτσι ώστε να είναι σε άμεση και συνεχή επαφή 
με τα τοιχώματα του έλκους, χωρίς την παρεμβολή 
άλλων 
στρωμάτων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση 
απορρόφηση του εξιδρώματος και η συνεχής 
απελευθέρωση του αργύρου. Το επίθεμα να έχει υψηλή 
συγκράτηση και να φέρει εξωτερικά αδιάβροχη 
ημιπερατή μεμβράνη που να μην επιτρέπει την διαρροή 
εξιδρώματος στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης.Για 
μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. 
Ειδικό σχήμα ΦΤΕΡΝΑΣ 18cm Χ 20cm ± 2cm 
 

30 27 810,00€ 

3 1311 

Επιθέματα αποστειρωμένα αφρώδη, διαρκούς 
απελευθέρωσης αργύρου ομοιογενώς κατανεμημένου σε 
όλη τη δομή του αφρώδους για ταυτόχρονη 
εξουδετέρωση των μικροοργανισμών στην επιφάνεια του 
έλκους και εντός του 
επιθέματος. Αυτοκόλλητα με περιμετρικό κολλητικό 
κυτταρίνης για να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του 
δέρματος. Το απορροφητικό αφρώδες τμήμα του 
επιθέματος κατά την απορρόφηση του εξιδρώματος, να 
εκτείνεται έτσι ώστε να είναι σε άμεση και συνεχή επαφή 
με τα τοιχώματα του έλκους, χωρίς την παρεμβολή 
άλλων 
στρωμάτων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση 
απορρόφηση του εξιδρώματος και η συνεχής 
απελευθέρωση του αργύρου. Το επίθεμα να έχει υψηλή 
συγκράτηση και να φέρει εξωτερικά αδιάβροχη 
ημιπερατή μεμβράνη που να μην επιτρέπει την διαρροή 
εξιδρώματος στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης.Για 
μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. 
Ειδικό σχήμα ΚΟΚΚΥΓΑ  25cm Χ 25cm ± 2cm 

35 25 875,00€ 

                                                      ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

2405,00€ 

 
                                                                 ΣΥΝΟΛΟ ME ΦΠΑ (13%) :     2717,65€  

 

                                                                            
 

 
 
 
 

 


