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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  με την διαδικασία συλλογής  προσφορών 

για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού  για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – 
Μονάδα Βέροιας. 

 ΣΧΕΤ : α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας  
 β. Τα με αρ. 04/16.05.2022 αίτημα της Νεφρολογικής κλινικής 

 
Παρακαλούμε να αποσταλεί οικονομική προσφορά προκειμένου το Νοσοκομείο να 

προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών , με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών 
και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, τα υλικά 
είναι άκρως απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία των τμημάτων  και των εργαστηρίων 
του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας  
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ΣΕΤ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 
12 Χ 20,  ΕΥΘΥΣ 
 
Σετ καθετήρων αιμοκάθαρσης διπλού αυλού 20 cm, διαμέτρου 12 Fr  
Να ενδείκνυται για τεχνική Seldinger  & να προσφέρεται σε σετ που να 
διαθέτει: 
1. Καθετήρα ακτινοσκιερό από μαλακή ιατρική πολυουρεθάνη με λεία 
επιφάνεια που να μην τσακίζει κατά την χρήση. Να φέρει 
ακτινοσκιερές διαβαθμίσεις και διακόπτες ροής του αίματος. Να 
προσφέρεται σε διάμετρο 12Fr και μήκος 20cm. 
2. Οδηγό σύρμα J tip από κράμα νικελίου-τιτανίου (nitinol) για 
μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την εισαγωγή και την αποφυγή 
τσακίσματος του σύρματος. Μήκος σύρματος 50εκ και διάμετρος 
0,038’’. 
3. Δύο Διαστολείς φλέβας 10 και12Fr  Το μήκος του διαστολέα 20cm. 
4. Βελόνα εισαγωγής 17G. 
5. Βελόνα έγχυσης. 
6. Σύριγγα έγχυσης τύπου Raulerson (δια μέσου της οποίας να 
διέρχεται το οδηγό σύρμα). 
7.  Δύο αρσενικά περιστρεφόμενα ηπαρινισμένα πώματα Luer Lock. 
8.  1 x διαφανές επίθεμα. 
9.  Νυστέρι 11Nr. 

10 33141200-2 9,65€ 96,50€ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙA(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 
(Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Ασωμάτων 
Τ.Κ.:   591 00 
ΤΜΗΜΑ:  Οικονομικού 
ΓΡΑΦΕΙΟ:  Προμηθειών 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Άννα Τσανακτσίδου  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  23313-51157, 314 
e-mail:  prom7@verhospi.gr 
    

 
ΠΡΟΣ: 

 
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 
ΒΕΡΟΙΑ,  23.05.2022 
Αριθμ. Πρόσκλησης : 255 

ΑΔΑ: 629Ξ4690Β7-ΡΓ6



 
 Οι προσφορές να αποστέλλονται μέχρι και 26.05.2022, ημέρα Πέμπτη  στο email 

prom7@verhospi.gr. 
 H τιμή προσφοράς να μην υπερβαίνει αυτή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ και 

υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αύξων αριθμός του για κάθε είδος καθώς και η τιμή του.  
 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. 
 Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η 

ποσότητα ανά συσκευασία, η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ, ο κωδικός 
εμπορίου και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ. 

 Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι για έξι (6) μήνες. 
 Το  Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστοποιητικών και 

δειγμάτων των ζητούμενων ειδών. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
 
 
 

         ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ 

ΑΔΑ: 629Ξ4690Β7-ΡΓ6
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