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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 

ΘΕΜΑ:  « Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν απευκείασ 
ανάκεςθ προμήθειασ Αναλώςιμου Τγειονομικοφ Τλικοφ – 
Ηλεκτροδίων, για τισ ανάγκεσ τθσ Καρδιολογικισ Κλινικισ του Γ. 
Ν. Θμακίασ – Τγ. Μονάδα Βζροιασ »  

 

ΧΕΣ : 
 

- ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016) περί Δθμόςιων υμβάςεων Ζργων, 

Προμθκειών και Τπθρεςιών – Προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ, όπωσ ιςχφει ςιμερα, 

- το με αρ. αιτιματοσ 20/12-11-2021 ζγγραφο τθσ Καρδιολογικισ Κλινικισ, του 

Γενικοφ Νοςοκομείου Βζροιασ  
 

φμφωνα με τα ανωτζρω ςχετικά και προκειμζνου θ Τγειονομικι Μονάδα Βζροιασ να 

προβεί ςτθν προμικεια του αναλώςιμου υγειονομικοφ υλικοφ που περιγράφεται ςτον 

πίνακα που ακολουκεί, με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ και λόγω του 

υπάρχοντοσ εξοπλιςμοφ (απινιδωτισ NIHON KOHDEN κατοχισ του νοςοκομείου), 

παρακαλείςκε για τθν υποβολι οικονομικισ προςφοράσ. 
 

Α/Α ΕΙΔΟ - ΤΛΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CPV Μ/Μ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ (€) 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

1 

ΑΤΣΟΚΟΛΛΘΣΑ ΘΛΕΚΣΡΟΔΙΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ 
ΒΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ, ΕΝΘΛΙΚΩΝ, ΣΟΤ 
ΟΙΚΟΤ FIAB SRL, ΤΜΒΑΣΑ ΜΕ ΑΠΙΝΙΔΩΣΘ 
NIHON KOHDEN (REF. NUMBER F7955) 

31711140-6 ΣΕΜ 20 17,750  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                        
3η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑ 
ΤΓΕΙΟΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Οδόσ Βζροιασ-Αςωμάτων  

 
(περιοχι Παπάγου)  

Σ.Κ.  : 59100  

ΣΜΗΜΑ                          : Οικονομικό 

ΓΡΑΦΕΙΟ                        : Προμθκειών  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ             : Αικ. Μπορτζνα  

ΣΗΛΕΦΩΝΟ  : 23313-51157 / 51314  

e-mail  : prom6@verhospi.gr  

ΠΡΟ 
 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

Βζροια,  24-11-2021 
Αριθμ. Πρόςκληςησ  :  537-21 
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 Οι προςφορζσ παρακαλοφμε να αποςταλοφν ζωσ και τθν Πζμπτη 25-11-2021 
ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ prom6@verhospi.gr. 

 H τιμι προςφοράσ να είναι ςφμφωνθ ι και χαμθλότερθ με/από το 
Παρατηρητήριο Σιμών (Π.Σ.) Προμθκειών Τγείασ τθσ ΕΠΤ και υποχρεωτικά να 
αναγράφεται ο Α/Α του πίνακα και  ο Α/Α του Π.Σ. για το είδοσ, κακώσ και θ τιμι 
του. 

 Αν το υλικό δεν υπάρχει ςτο Παρατθρθτιριο Σιμών να δθλώνεται υποχρεωτικά 
ςτθν προςφορά. 

 Να αναγράφεται ο αριθμόσ και η ημερομηνία πρόςκληςησ, να αναφζρεται το 
ποςοςτό  ΦΠΑ (%) του κάκε είδουσ και ο χρόνοσ παράδοςήσ του. Παρακαλοφμε 
να αναφζρεται εάν το υλικό είναι ετοιμοπαράδοτο. 

 Ηθτείται να δθλώνεται υπεφκυνα ότι το είδοσ ςυνοδεφεται από πιςτοποιητικά 
ςήμανςησ CE και πωσ θ εταιρεία διακίνθςθσ εφαρμόηει πιςτοποιημζνο ςφςτημα 
διαχείριςησ ποιότητασ και ςυμμορφώνεται με τισ απαιτιςεισ των Διεκνών και 
Ευρωπαϊκών προτφπων. 

 τθν προςφορά να αναγράφεται θ πλιρθσ περιγραφι του προςφερόμενου 
είδουσ, θ ποςότθτα ανά ςυςκευαςία και θ τιμι ανά τεμάχιο. Να αναγράφεται ο 
κωδικόσ εμπορίου και ο κωδικόσ ΕΚΑΠΣΤ του είδουσ. 

 Θ ιςχφσ τησ προςφοράσ να είναι για ζξι (6) μήνεσ από τθν επόμενθ τθσ λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ των προςφορών. 

 Σο Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει προςκόμιςθ πιςτοποιθτικών και 
δειγμάτων των ηθτοφμενων ειδών. 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑ 
                                                                                           
  
                                                                                                

ΗΛΙΑ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑ 
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