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                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το Γ.Ν. Ημαθίας με την αρ. 14/22.09.2017 (θέμα 7ο) πράξη του Διοικητικού 
Συμβουλίου αποφάσισε για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις 
συνεργαζόμενες  και μη, με το Γ.Ν. Ημαθίας (Υ.Μ. Βέροιας και Νάουσας), εταιρείες 
προμήθειας Υλικών Οστεοσύνθεσης και Ορθοπεδικών Υλικών και την υποβολή οικονομικής 
προσφοράς για συνεργασία με το Γ.Ν. Ημαθίας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.  

Παρακαλείσθε όπως, μέχρι και τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:00 
μεσημβρινή, αποστείλετε οικονομική προσφορά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,  για τα 
Υλικά Οστεοσύνθεσης και Ορθοπεδικά Υλικά, όπως προσδιορίζονται στον παρακάτω 
συνημμένο Πίνακα, αναφέροντας αναλυτικά τα είδη που περιλαμβάνει κάθε επέμβαση 
καθώς και το κόστος τους.  
Η ισχύς της προσφοράς θα έχει διάρκεια ενός (1) έτος. 

Παρακαλείσθε για  

 την κατάθεση προσφορών σύμφωνα ή και χαμηλότερα με/από το 
Παρατηρητήριο Τιμών (Π.Τ.) Προμηθειών Υγείας της ΕΠΥ,  

 την αναφορά των κωδικών α/α σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα και  

 των τιμών Π.Τ.  
Προσφορές με τιμές πάνω από αυτές του Π.Τ. θα απορρίπτονται. Σε περίπτωση μη 

αντιστοίχισης με το Π.Τ. θα υποβάλλεται σχετική δήλωση. Η προσφορά της εταιρείας καθώς 
και η επωνυμία της, να δηλωθούν στη στήλη Ε του συνημμένου Πίνακα (Βλ. URL: 
http://www.verhospi.gr/       στη διαδρομή Προκηρύξεις/Ορθοπεδικά Υλικά). 

Επίσης, ζητείται να δηλώνεται υπεύθυνα ότι τα είδη συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
σήμανσης CE και οι εταιρείες διακίνησης εφαρμόζουν πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης 
ποιότητας.  

Η προμήθεια των υλικών θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες των χειρουργείων. Τα 
ζητούμενα είδη οφείλουν να παραδίδονται εντός τριών (3) ημερών από την έγγραφη 
παραγγελία των Γραφείων διαχείρισης των Υ.Μ. Βέροιας και Νάουσας. 
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