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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Λευκάδας έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1Του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016)«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών».
1.2 Του Ν.2198/94 άρθρο 24 του «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από εμπορικές
Επιχειρήσεις».
1.3 Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) Άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις».
1.4 Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων».
1.5 Του Ν. 2955/01 (ΦΕΚ 256/Α/02-11-01) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών Μονάδων Υγείας των
ΠΕ.Σ.Υ.Π. και άλλες διατάξεις».
1.6 Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ
37/Α/02-03-01) «Βελτίωση και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
1.7 Του Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων Εποπτευομένων από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
1.8 Του Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
1.9 Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014 άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών(περί νομιμοποίησης
δαπανών)
1.10 Του Ν 4013/2011(ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011)«Περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
1.11Του Ν 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02-03-2011) άρθρο 6 σε συνδυασμό με τα άρθρα 15
&16«Διορθωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις»
1.12 Του Ν 3861/2010(ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010)«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»
1.13 Το Ν.4403/2016(ΦΕΚ125/Α/2016) άρθρο 57 σύμφωνα με το οποίο «από 1/7/2016 καταργούνται
τα άρθρα 14 έως 201 του Ν4281/2014(Α’160),πλην των διατάξεων των άρθρων 134 έως 138139,157 και της παρ.5 του άρθρου 201 οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ»
1.14 ΤουΝ.4250/2014(ΦΕΚ74/26-03-2014)«Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις
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Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ
318/1992 (Α’ 161) και λοιπές διατάξεις».
1.15 Το Π.Δ. 80/2016(ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016)«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
Τις αποφάσεις:
1. Τον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου οικονομικού έτους 2018.
2. Την αριθ.13ηΈκτακτη/31-10-2018 συνεδρίαση θέμα 2ο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νοσοκομείου όπου εγκρίνει τον Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών Διαχειριστικού Έτους 2018.
3.Την αριθμ πρωτ 953 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου για ορισμό επιτροπής
διενέργειας
της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για «Ιατρικές Προμήθειες»
4. Το με ΑΔΑΜ 18REQ003957182 Εγκεκριμένο Πρωτογενές Αίτημα του Νοσοκομείου.
5.Την αριθμ.πρωτ 965/06-11-2018 (ΑΔΑ60Λ54690ΒΧ-Ε14)Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης του
Νοσοκομείου(Αριθμός Δέσμευσης 498)
6. Την αριθ.13ηΈκτακτη/31-10-2018 συνεδρίαση θέμα 4ο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νοσοκομείου για τη διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος..
7.Τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:
Τη Συλλογή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια:
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής
Ημερομηνία: 16/11/2018
Ημέρα:ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ώρα: 12:30 πμ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
«ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ»

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

33192000-2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

9.548,77 € πλέον ΦΠΑ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΕΙΓΜΑ

ΚΑΕ 1311
3ΜΗΝΗ Ή ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΝΑΙ( σε περίπτωση που θα θεωρηθούν
αναγκαία από την επιτροπή)

(ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
που βαρύνουν τον προμηθευτή).

Υπέρ ΑΕΠΠ 0,06% (άρθρο350 παρ 3
Ν4412/2016-ΚΥΑ1191/2017)
Χαρτόσημο 3%επί ΑΕΠΠ
ΟΓΑ Χαρτ/μου20%επί Χαρτ.ΑΕΠΠ
Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ0,06%
Χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ
ΟΓΑ Χαρτ/μου20%επί Χαρτ.
ΕΑΑΔΗΣΥ
Φόρος Προμηθευτών 4%
(Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην
αξία τιμολογίου προ ΦΠΑ).
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο (Ο
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προσφέρων υποχρεούται με την προσφορά
του να δηλώσει το ποσοστό ΦΠΑ επί της %
στο οποίο υπάγεται το είδος).
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να
ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των
προσφερομένων τιμών οι δε συμμετέχοντες
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

ΑΡΘΡΟ 1
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πρέπει να
καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση.
2.Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία
μας, από 08/11/2018 ημέρα Πέμπτη μέχρι τις 15/11/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα14:30 στο
πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής(Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας-Αρ.Βαλαωρίτου 24,31100
Λευκάδα)
3. Προσφορές που υποβάλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των
προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται
από την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την
προαναφερόμενη διαδικασία. Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού τυχόν υποβληθείσα προσφορά
από προμηθευτή που δεν προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται από την Υπηρεσία χωρίς να
αποσφραγιστεί. Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται
στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.
ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραμμένες χωρίς σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Θα φέρουν τον τίτλο της εταιρείας ή του ιδιώτη και θα
απευθύνονται προς την υπηρεσία που διενεργεί την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος. Θα φέρουν σαν τίτλο
την προμήθεια που αφορά και τον αριθμό της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, στοιχεία που θα πρέπει να
αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τις περιέχει.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο που θα περιέχει υποφάκελλο
δικαιολογητικών συμμετοχής, υποφάκελλο τεχνικής προσφοράς και υποφάκελλο
οικονομικής προσφοράς.Υποχρεωτικά σε δύο (2) αντίγραφα τόσο οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ όσο και οι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ.
1.Ο υποφάκελος των δικαιολογητικών θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 3.
2. Μέσα στον υποφάκελο τεχνικής προσφοράς θα υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση για
κάθε
περίπτωση συμμετέχοντος στην Πρόσκληση που θα δηλώνει ότι όλα τα προσφερόμενα είδη θα είναι
αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης καθώς και δείγματα των
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προϊόντων που προσφέρονται εφόσον ζητηθούν από την επιτροπή( θα πρέπει να αποσταλούν μέσα σε
4 ημέρες).
3. Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει την οικονομική προσφορά όπου
θα αναφέρεται η τιμή μονάδος του κάθε είδους και απαραίτητα ο αύξοντας αριθμός της κατάστασης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ.
Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο
Παρατηρητήριο Τιμών.
Οικονομικές προσφορές οι οποίες είναι ανώτερες των τιμών του Π.Τ θα απορρίπτονται.
Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Πρόσκλησης
και με την δέσμευση ότι το είδος-είδη που προσφέρει είναι ετοιμοπαράδοτα.
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι τη λήξη της ισχύος της προσφοράς
.Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε επί πλέον οικονομική αξίωση του
προμηθευτή, πέραν των τιμών κατακύρωσης.
Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υλικών θα γίνουν με επιβάρυνση του προμηθευτή.
. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για
την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν
αυτά.
Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες, ή ανεπίδεκτες εκτίμησης, εκπρόθεσμες, υπό αίρεση ή
τέτοιες που τροποποιούν τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη από
τον προσφέροντα, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας Πρόσκλησης και στην οποία
θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, ο οικονομικός φορέας:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Νόμου 4412/2016 για τις οποίες οι
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77 του
Νόμου 4412/2016
γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το
άρθρο 84 του Νόμου 4412/2016
δ) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας,
ε) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,
στ) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
ζ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της
υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο Τομέα,
η) Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την
Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 4
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές
ημέρες(άρθρο 97,παρ.4,Ν.4412/2016), προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου
χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί(άρθρο
97,παρ.4,Ν.4412/2016), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο
για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη Πρόσκληση. Ανακοίνωση επιλογής προμηθευτή
μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς εφόσον η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατά
περίπτωση αιτιολογημένα ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον , δεσμεύει όμως
το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.
Οι Υποψήφιοι προμηθευτές δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της μετά την
κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε
κυρώσεις και ειδικότερα:
 Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.
ΑΡΘΡΟ 5
Αξιολόγηση

Προσφορών

Για την επιλογή της χαμηλότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές για τα είδη που
έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτά και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Πρόσκλησης.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων οργάνου.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της Πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι
παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές.
Αποκλίσεις από όρους της Πρόσκλησης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν
χαρακτηρισθεί στην Πρόσκληση ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν
απόρριψη προσφορών.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί εγγράφως στους ανακηρυχθέντες προμηθευτές.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με το
άρθρο 105 του Νόμου 4412/2016 παράγραφος 3 , η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός είκοσι ημερών (20) από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης (άρθρο 105, παρ. 4 του Ν.4412/8-8-2016) προσκομίζοντας την
προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία και θα παραμείνει στο Νοσοκομείο μέχρι της
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην
προθεσμία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, ύστερα από
γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.5 του Νόμου
4412/2016.
Με τη ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν πραγματοποίησε την εργασία μέσα στο συμβατικό χρόνο
ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 160 του Νόμου 4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 6
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Απαγορεύεται η αναπροσαρμογή του τιμήματος καθ ‘όλο το διάστημα ισχύος της σύμβασης.
2. Με την ανακοίνωση που θα γίνει η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα το δε έγγραφο της
σύμβασης που θα ακολουθήσει έχει αποδεικτικό και μόνο χαρακτήρα όπως ορίζει το Άρθρο 105 του
Νόμου 4412/2017
3. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση μέρους των υπό
προμήθεια ειδών να αυξομειώσει τις ζητούμενες ποσότητες κατά ποσοστό 30% σε περίπτωση
μεγαλύτερης ποσότητας ή 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας ή να αναστείλει την
προμήθεια όταν τα είδη χορηγηθούν από κρατική υπηρεσία η συναφθούν συμβάσεις από αυτή.
4. Ύστερα από την κατακύρωση της προμήθειας και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης η
παραγγελία των ειδών θα γίνεται τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α
1

2

3

4
5

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΟΥΣ
Μπλούζες (ρόμπα) αποστειρωμένες μιας
χρήσεως χειρουργείου ( μεγέθους L& Μ, ρέλι
στην λαιμόκοψη , δέσιμο
εσωτερικά και
εξωτερικά με κορδόνια στην μέση ,ελαστικές
βαμβακερές
μανσέτες
διπλή
εσωτερική
επένδυση στα μανίκια , εξωτερική πλαστική
ενίσχυση στο μπροστινό μέρος της μπλούζας
που επιτρέπει την συγκράτηση υγρών και
αίματος.)
Large

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τεμάχια

100

Τεμάχια
Τεμάχια
Τεμάχια
Τεμάχια

1000
750
500
70

Τεμάχια

8

ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
Α) ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (100cm x100cm)
Β) ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (100cm x140cm)
Γ) ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (75cm x75cm)
ΤΕΣΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ
Σεντόνι σχιστό μιας χρήσης αποστειρωμένο με
απορροφητικό πεδίο αδιάβροχο στο μέσον για
ορθοσκοπικές επεμβάσεις
κατά προτίμηση 2m x 210cm
ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΟΘΩΝΕΙΑ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΚΟΛΛΩΜΕΝΑ
(ΤΥΠΟΥ
STERI DRAPE ) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ /ΤΜΧ
Α. 60 cm x 35 cm

Τεμάχια

40

Β. 90 cm x 45 cm
6

ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΟΘΩΝΕΙΑ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΛΛΩΜΕΝΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ,
ΜΕ
ΣΑΚΟΥΛΑ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΥΓΡΩΝ
ΚΑΤΑ
ΠΡΟΤΊΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 320 cm x
213 cm ΜΕ ΤΕΜΝΟΜΕΝΟ ΦΙΛΜ 48 CM X 25 CM
ΜΕ
ΘΗΚΕΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,
ΜΟΝΗΣ
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ.

40
Τεμάχια

20
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ΚΡΙΚΟΕΙΔΕΙΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ
(αμπούλες)
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΓΡΟΥ
ΚΛΙΒΑΝΟΥ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ Μ. Χ . ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ (150 cm
x100cm)
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ Μ . Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ (90cm
x75cm)
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ Μ . Χ (75CM X 90 CM) με οπή 6
cm-8cm
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ Μ . Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ (50cm
x50cm)
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
ΣΧΙΣΤΑ
(ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ 90cm x75cm)
Καλύμματα –θήκες κάμερας 10cm x 250cm
(αποστειρωμένο) για λαπαροσκόπιο

Τεμάχια

50

Τεμάχια

100

Τεμάχια

2000

Τεμάχια

150

Τεμάχια

800

Τεμάχια

400

Τεμάχια

500

Τεμάχια

200

Τεμάχια

63

ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ με απορροφητικό
πεδίο αδιάβροχο στο μέσον για μεγάλο
χειρουργικό τραπέζι εργαλείων κατά προτίμηση
2mx2,40cm

Τεμάχια

80

Τεμάχια
Τεμάχια
Τεμάχια
Τεμάχια
Τεμάχια
Τεμάχια
Τεμάχια

3000
2500
6000
1250
6350
3000
40

ρολλά

24

20

Ανταλλακτικά μαντηλάκια μ. Χ. κατάλληλα για
να εμποτιστούν σε όλα τα απολυμαντικά για
υγρή απολύμανση και καθαριότητα όλων των
επιφανειών του χειρουργείου.
Ταμπλέτες χλωρίου (2,5gr)

tbl

1200

21

CIDEX 5lit

Δοχεία

8

22

Επιτοίχια ροόμετρα
υγραντήρα

οξυγόνου

διπλό

Τεμάχια

3

23

Επιτοίχια ροόμετρα
υγραντήρα

οξυγόνου

μονό

Τεμάχια

2

24

Τεμάχια

500

25

Σάκοι αναρρόφησης 2lit μ.χ. να δίνεται συνοδός
εξοπλισμός(τρείς
ανοξείδωτες
τροχήλατες
βάσεις)
Αυτοκόλλητος σάκος κολοστομίας

τεμάχια

250

26

Βελόνες Ν 21

ο

τεμάχια

1500

27

Βελόνες Ν 27

ο

τεμάχια

1500

7
8
9
10
11
12
13

14

15

16

17

18
19

ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕ
ΙΣΧΥΡΟ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
ΚΛΕΙΣΤΡΟ.ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΣΕ
ΑΤΜΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ:
1 ) 90mm Χ 200mm
2) 90mm Χ 260mm
3)130mm Χ 280mm
4)150mm Χ 250mm
5)200mm Χ 350mm
8) 90mm x 570 mm
Σωλήνες σπειρομετρίας μήκους 3m

με
με
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ο

τεμάχια

150

ο

τεμάχια

150

ο

τεμάχια

150

τεμάχια

150

ο

τεμάχια

200

ο

τεμάχια

300

Καθετήρες Αναρρόφησης Ν 6

ο

τεμάχια

100

35

Ουροσυλλέκτες

τεμάχια

4500

36

Σύριγγα 10ccΒΕΛ 21G

τεμάχια

6000

37

Σύριγγα 20ccΒΕΛ 21G

τεμάχια

2400

38

Σύριγγα 5ml ΒΕΛ 21G

τεμάχια

10000

39

Σύριγγα 1ml Ινσουλίνης

τεμάχια

1200

40

Σύριγγα 2,5ml

τεμάχια

5000

41

Σύριγγα 50ml ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ

τεμάχια

1000

42

Φλεβοκαθετήρες G20

τεμάχια

2500

43

Φλεβοκαθετήρες G22

τεμάχια

2500

44

Φλεβοκαθετήρες G18

τεμάχια

2500

45

Κολποδιαστολείς
Medium
small
Φίλτρα για κύκλωμα
αναισθησίας(αντιμικροβιακά)

Τεμάχια

28

Καθετήρες FOLLEY 2 WAY Ν 14

29

Καθετήρες FOLLEY 2 WAY Ν 16

30

Καθετήρες FOLLEY 2 WAY Ν 18

31

Καθετήρες TIEMMAN Ν 16

32

Καθετήρες Αναρρόφησης Ν 12

33

Καθετήρες Αναρρόφησης Ν 14

34

46

ο

Τεμάχια

200
200
200

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που
τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται
και ο αντίστοιχος κωδικός

Α/Α 2 ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
Να είναι πολύ μαλακό και έχει συμπεριφορά υφάσματος.
 Να διαθέτει μεγάλη ανθεκτικότητα και δεν σκίζεται.
 Να είναι κατάλληλο για τη συσκευασία βαρέων αντικειμένων.
 Να έχει υψηλό βαθμό υγροαπωθητικότητας.
 Αντίσταση στις αλκοόλες και στο νερό.
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Να είναι πορώδες και έχει ισχυρό φράγμα κατά των βακτηριδίων.
Να επιτρέπει την είσοδο ατμού , οξειδίου τού αιθυλενίου και ακτινοβολίας γ’ και επίσης γίνεται
έξοδος αέρος. Είναι μεγάλης αντοχής και αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις τού
κλιβάνου ατμού.
Να είναι υποαλλεργικό και μη τοξικό.
Α/Α 3. ΤΕΣΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το κάθε πακέτο αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής και λήξης.
Η μελάνη στο φύλλο δείκτη παραμένει αναλλοίωτη και μετά την αρχειοθέτηση του φύλλου δείκτη επί μακρόν.
Να υπάρχει ερμηνευτικός πίνακας σφαλμάτων. Η χρωματική αλλαγή του φύλλου δείκτη είναι εύκολης και
άμεσης ερμηνείας.
Α/Α 4. ΣΕΝΤΟΝΙ ΣΧΙΣΤΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
Σεντόνια με σχισμή, από μαλακό υλικό. Να διαθέτει επιφάνεια ασφαλούς συγκόλλησης γύρω από την
περιοχή της σχισμής σχήματος U για την γρήγορη στερέωση και την ακριβή οριοθέτηση της τομής. Μήκος
σχισμής κατά προτίμηση 60 ή 95 cm. Να είναι αδιαπέραστο από την υγρασία και τα μικρόβια, να είναι
ιδιαίτερα ανθεκτικό, να μην δημιουργούνται κόμποι, να διπλώνεται εύκολα.
Α/Α: 8 (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ) Ταχείας Ερμηνείας

 Σύστημα βιολογικού ελέγχου αποστείρωσης ταχείας ερμηνείας για τον έλεγχο του φορτίου.
 Να δίνει στον χρήστη την δυνατότητα να πιστοποιεί την εγκυρότητα της
διαδικασίας αποστείρωσης ατμού και να εξασφαλίζει ότι τα αντικείμενα του συγκεκριμένου
φορτίου είναι αποστειρωμένα με ασφάλεια και έτοιμα για χρήση.
Με αποτελέσματα εντός 1-3 ωρών, κάθε φορτίο να μπορεί ελεγχθεί και να παραμείνει στο τμήμα
αποστείρωσης μέχρι να είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα του βιολογικού δείκτη και κατόπιν να δοθεί για
χρήση.
Οι Βιολογικοί Δείκτες να είναι κατάληλλοι για τον Ατμό και για Οξείδιο Αιθυλενίου.
Ο Ανιχνευτής-Επωαστήρας, να ανιχνεύει τον φθορισμό που παράγεται από ένα θετικό βιολογικό δείκτη.
Διάρκεια ζωής του προϊόντος: 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής του που αναγράφεται στην
συσκευασία.
Α / Α 11-10: Τετράγωνα μιας χρήσης, αποστειρωμένα (90cm x 75cm/150x100)
Σεντόνια κάλυψης τουλάχιστον διπλά από πλαστικοποιημένο φλις στη μία πλευρά, με ταινίες
ασφαλούς συγκόλλησης για την γρήγορη στερέωση και την ακριβή οριοθέτηση της περιοχής της τομής. Να
είναι αδιαπέραστο από την υγρασία και τα μικρόβια, να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό και να μην δημιουργούνται
κόμποι.
Α/Α:13 ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 50Χ50
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,
Χειρουργικά πεδία δύο στρωμάτων, αποστειρωμένα, αδιάβροχα, αντιμικροβιακά.
Α/Α 14: ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΧΙΣΤΑ 90Χ75
Xειρουργικά πεδία μιας χρήσεως 3 στρωμάτων, αποστειρωμένα, αδιάβροχα με αυτοκόλλητη οπή 3x6 εκ.ή
6x9 εκ
Α/Α 16: Κάλυμμα αποστειρωμένο με απορροφητικό πεδίο αδιάβροχο
κατά προτίμηση 2m x 2,40cm
Χειρουργικό πεδίο ειδικά επεξεργασμένο, δύο στρωμάτων, μεγάλης αντοχής για χρήση στο χειρουργείο και
στα εξωτερικά ιατρεία.
Α/Α:17 ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ









Κατασκευασμένες, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.
Να υπάρχουν μεγάλου μεγέθους μάρτυρες για αποστείρωση στον ατμό και στο οξείδιο του
αιθυλενίου.
Οι μάρτυρες έχουν απότομη χρωματική μεταβολή. Να είναι τοποθετημένοι μεταξύ δύο
πλαστικών στρωμάτων (laminated), εξαλείφοντας τελείως τον κίνδυνο να έρθουν σε επαφή οι
χημικές ουσίες του δείκτη με το προς αποστείρωση υλικό.
Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική.
Κατά τη διάρκεια του ανοίγματος να διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό από το χαρτί, χωρίς να
σκίζεται το χαρτί, εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο να περάσουν μικρόβια από έξω προς τα μέσα.
Η πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική, μαλακή και δεν ζαρώνει μετά τον κλιβανισμό.
Η πλαϊνή συγκολλητική επιφάνεια να είναι μεγίστης αντοχής, έτσι ώστε να μην ανοίγει από την
πίεση του βάρους των εργαλείων και να μην αφήνει ίχνη κατά το άνοιγμα.
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Οι διαστάσεις που αναφέρονται στις θήκες είναι το ωφέλιμο προς αποστείρωση. Οι συνολική
διάσταση των θηκών να είναι 20mm μεγαλύτερη στο μήκος.

Α/Α36-41 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Οι
συγκεκριμένες
Τεχνικές
Προδιαγραφές
αφορούν
τις
πλαστικές
σύριγγες μιας χρήσης «Τύπου Β», δηλαδή που να είναι εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα και
απαιτείται να είναι καθ' όλα σύμφωνες με την παραπάνω Υπουργική απόφαση καθώς και με τις παρακάτω
διευκρινιστικές-συμπληρωματικές απαιτήσεις:
1.Τα

υλικά
που
απαιτούνται
για
την
κατασκευή
των
συριγγών
να
είναι:
Για τον κύλινδρο το πολυπροπυλένιο, για το έμβολο πολυαιθυλένιο και για το ελαστικό παρέμβυσμα
φυσικό σιλικονισμένο καουτσούκ. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των τμημάτων της
σύριγγας και των βελόνων που έρχονται σε επαφή με το ενέσιμο υγρό θα είναι αρχική πρώτη ύλη και όχι
ανακυκλωμένα.
Τα υλικά δεν πρέπει να έχουν οσμή εκτός εκείνης που του προσδίδει το υλικό κατασκευής του. Τόσο το
πλαστικό όσο και το σιλικωμένο ελαστικό να μην ελευθερώνουν υλικά που επηρεάζουν και βλάπτουν τη
θεραπευτική ισχύ του ενιεμένου υγρού, δεν πρέπει να είναι τοξικά ή πυρετογόνα ή να γίνουν πηγές
μικροοργανισμών που να προκαλούν μόλυνση ή να προκαλούν οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη επίδραση.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο πόσο καλή στεγανότητα παρέχει το ελαστικό παρέμβυσμα και στην καλή
εφαρμογή της κεφαλής της βελόνας στον στυλίσκο της σύριγγας. Το κάλυμμα της βελόνας να αφαιρείται
άνετα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός.
Να
υπάρχει
στοπ
πριν
το
τέλος
του
κυλίνδρου
ώστε
το
έμβολο
να
μην
μπορεί να βγει εντελώς από αυτόν.
2.
Η
μέθοδος
αποστείρωσης
να
είναι
κατοχυρωμένη
διεθνώς.
Με
την
προσφορά
να
κατατίθενται
εκθέσεις
ελέγχου
προσφερομένων προϊόντων.

και

αποδεκτή

παραδοχής

των

3. Όλες οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προσφερόμενο προϊόν να παρέχονται απαραίτητα
στην Ελληνική γλώσσα.
4. Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται:
 Η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος.
 Στοιχεία κατασκευαστή, χώρα και εργοστάσιο κατασκευής
 Υλικό κατασκευής
 Μέγεθος
 Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ» και ο τρόπος αποστείρωσης
 Αριθμός παρτίδας
 Σήμανση CE
 Το
υλικό
συσκευασίας
απαιτείται
να
είναι
ιατρικό
χαρτί
και
πλαστικό
φιλμ
και
θα
επιλέγεται
σύμφωνα
με
τα
αναφερόμενα
στο
άρθρο
6
της
απόφασης.
 Η συσκευασία να φέρει την ένδειξη «Να μη χρησιμοποιείται με «παραλδεϋδη» εκτός αν τα
προσφερόμενα είδη είναι συμβατά με την παραλδεϋδη, οπότε αυτό πρέπει να αναφέρεται στην
προσφορά.
5.Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, όπως αυτό ισχύει (ISO 9001-

2003)
Να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα με την προσφορά.
6.Το προϊόν πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την ΔΥ7/2480/1994 κοινή Υπουργική
απόφαση σε εναρμόνιση με την Οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993.
Οι συμμετέχοντες να καταθέτουν με την προσφορά τους επικυρωμένα αντίγραφο του πιστοποιητικού για
τη σήμανση CE που έλαβαν από τον αντίστοιχο κοινοποιημένο Οργανισμό.
7. Το προϊόν να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η ημερομηνία παραγωγής

τους να μην είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών από αυτήν της παραγωγής.
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8. Οι συμμετέχοντες να:

 υποβάλλουν δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993.
 δηλώσουν τον Κοινοποιημένο Οργανισμό για τον έλεγχο ποιότητας CE, καθώς και τον αριθμό
αναγνώρισης που έχει χορηγηθεί στον Κοινοποιημένο Οργανισμό από την επιτροπή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
9. Να κατατεθεί με την προσφορά ικανός αριθμός δειγμάτων, σε όλα τα μεγέθη που προσφέρονται,
για έλεγχο από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού.
10. Σε περίπτωση που κριθούν μειοδότες, για κάθε παρτίδα πλαστικών συριγγών μιας χρήσης, που θα
παραδίδουν, να προσκομίζουν στην επιτροπή παραλαβής έκθεση εργαστηριακού ελέγχου (έλεγχος
στειρότητας, λοιποί φωτοχημικοί έλεγχοι, με τα έξοδα του ελέγχου να βαρύνουν τον προνηθευτή), στην
οποία θα περιλαμβάνονται τα εξής:
 αριθμός παρτίδας
 Το όνομα και η διεύθυνση του κατασκευαστή και του εργαστηριακού ελέγχου
 Η ημερομηνία ελέγχου
 Το αποτέλεσμα του ελέγχου
11. Οι προμηθευτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ1348/04 όπως αυτή
τροποποιήθηκε (Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών
προϊόντων) και τη σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Οδηγία 98/79/CE).
12. Η σύριγγα να είναι με ενσωματωμένη βελόνη (όταν ζητείται), η ποιότητα της οποίας να
εξασφαλίζει άνετη και ατραυματική φλεβοκέντηση.
Έλεγχοι κατά την παραλαβή
Α. Ο Μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής η οποία ελέγχει, εάν οι πλαστικές
σύριγγες που παραδίδονται, ανήκουν στο συγκεκριμένο εργοστάσιο κατασκευής, που αξιολογήθηκε από την
αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, ώστε να μην προσκομίζεται οποιοδήποτε άλλο είδος συριγγών, που δεν
αξιολογήθηκε.
Β. Έλεγχος στειρότητας και λοιποί φυσικοχημικοί έλεγχοι σε εργαστήριο του ΕΟΦ
(Τα έξοδα ελέγχων και τα δείγματα βαρύνουν τον Προμηθευτή).
Α/Α 22&23 ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ
Να είναι κατάλληλα για επίτοιχη στήριξη στις λήψεις οξυγόνου Νοσοκομείου μας (Γαλλικού τύπου) και
να αποτελούνται από ροόμετρο οξυγόνου και υγραντήρα σύμφωνα με τα παρακάτω.
ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να πληρούνται τα κάτωθι.
1. Να συνδέεται σε λήψεις οξυγόνου εναρμονισμένες με τα Γαλλικά πρότυπα (NF-S 90 116) με ειδικό
ταχυσύνδεσμο που εξασφαλίζει απλή, ταχεία και ασφαλή σύνδεση αποκλείοντας την δυνατότητα
σύνδεσης σε λήψεις άλλων αερίων ή κενού. O ταχυσύνδεσμος θα πρέπει να φέρει διάταξη
ασφάλισης έναντι περιστροφής του ροόμετρου ως προς τη λήψη οξυγόνου ούτως ώστε αυτό να
παραμένει πάντα σε κατακόρυφη θέση.
2. Το σώμα του ροόμετρου να είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό υλικό και να διαθέτει μία έξοδο
κοχλιωτή για τη σύνδεση διάφορων συσκευών (υγραντήρες, συνδετικά σωλήνων κτλ).Η κοχλιωτή
έξοδος θα πρέπει να έχει σπείρωμα 9/16 UNF για να είναι δυνατή και η σύνδεση των υγραντήρων
και νεφελοποιητών μιας χρήσης που χρησιμοποιούν η ΜΕΘ και άλλες νοσηλευτικές μονάδες του
Νοσοκομείου μας.
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3. Το ροόμετρο να έχει την δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης της ροής μέχρι 15 λίτρα ανά λεπτό με
περιστροφικό διακόπτη και όχι βηματικό με προεπιλεγμένες τιμές ροής.
4. Η μέτρηση της ροής να γίνεται με στήλη-μπίλια, όπου όλη η διάταξη μέτρησης θα πρέπει να είναι
εντελώς άθραυστη (κατασκευασμένη από διάφανο πλαστικό POLYCARBONATE και όχι
PLEXIGLASS), ενώ οι ενδείξεις μέτρησης της ροής, για να μην σβήνονται με τη χρήση και τους
καθαρισμούς, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά του
ροόμετρου.
5. Η βαθμονόμηση της μετρητικής διάταξης του ροόμετρου να είναι σε λίτρα ανά λεπτό . Η δε
διαβάθμιση των ενδείξεων μέτρησης να ξεκινάει από 0,5 lit/min αυξανόμενη ανά 0,5 lit/min μέχρι τα 5
lit/min και να συνεχίζει αυξανόμενη ανά 1 lit/min έως και τα 15 lit/min.
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6. Η πίεση της λειτουργίας του ροόμετρου καθώς και η πίεση της βαθμονόμησης της μετρητικής
διάταξής του, να είναι 4 bar ή 60 psi.
7. Να διαθέτει φίλτρο στην είσοδο.
8. Να αναγράφεται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο η σήμανση CE καθώς και ο
αριθμός αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού που ενέκρινε τη σήμανση, σύμφωνα με το
ΦΕΚ 679/13-09-1994/ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. Θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από πιστοποιητικό
του ίδιου ως άνω κοινοποιημένου οργανισμού περί εναρμόνισης του είδους ως ιατροτεχνολογικό
προïόν σύμφωνα με την Ευρωπαïκή οδηγία 93/42/ ΕΕC
9. Να αναγράφονται υποχρεωτικά κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τα κάτωθι στοιχεία.
9.α. Ο συμβολισμός του οξυγόνου ( Ο2 ) και προαιρετικά η λέξη OXYGEN ή
ΟΞΥΓΟΝΟ.
9.β. Η επωνυμία του κατασκευαστή και προαιρετικά το εμπορικό σήμα του
κατασκευαστή ή του διανομέα.
9.γ. Η πίεση λειτουργίας του ροόμετρου που είναι αντίστοιχα και η πίεση της
βαθμονόμησης της μετρητικής διάταξής του : 4 bar ή 60 psi.
9.δ. Στοιχεία για διασφάλιση της ιχνιλασιμότητας όπως ο τύπος (μοντέλο) της
συσκευής και ο αριθμός σειράς ή ο αριθμός παρτίδας ή η χρονολογία
κατασκευής.
9.ε. Η φράση ΄΄USE NO OIL΄΄ ή αντίστοιχη προειδοποίηση στα Ελληνικά ή
αντίστοιχος συμβολισμός .
9.στ Ένδειξη για το σημείο της μπίλιας όπου πρέπει να διαβάζεται η ροή.(π.χ
διαβάζεται στο κέντρο της μπίλιας )
9.ζ. Ένδειξη της φοράς αύξησης της ροής στο διακόπτη του ροόμετρου.
ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ
Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να πληρούνται τα κάτωθι.
1. Να είναι τύπου φυσαλίδων, πολλαπλών χρήσεων και όχι μίας χρήσης .
2. Να έχει την δυνατότητα αποστείρωσης δια κλιβανισμού ή με χημικά μέσα.
3. Να προσαρμόζεται στην έξοδο του ροόμετρου και να αποσπάται απ΄ αυτή εύκολα με το χέρι,
εξασφαλίζοντας στεγανότητα κατά τη σύσφιξη.
4. θα πρέπει η μέγιστη τιμή πίεσης που μπορεί να δεχθεί, να είναι τουλάχιστον 5 bar, για να υπάρχει
δυνατότητα σύνδεσης μάσκας νεφελοποίησης (συσκευές νεφελοποίησης εισπνεόμενων φαρμάκων)
στον υγραντήρα.
5. Να είναι συνολικής χωρητικότητας σε νερό άνω των 200 ml.
6. Η φιάλη του νερού να είναι διάφανη, άθραυστη και να έχει ενδείξεις μέγιστης και ελάχιστης στάθμης
νερού.
7. Να αναγράφεται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο η σήμανση CE καθώς και ο
αριθμός αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού που ενέκρινε τη σήμανση, σύμφωνα με το
ΦΕΚ 679/13-09-1994/ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. Θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από πιστοποιητικό
του ιδίου ως άνω κοινοποιημένου οργανισμού περί εναρμόνισης του είδους ως ιατροτεχνολογικό
προïόν σύμφωνα με την Ευρωπαïκή οδηγία 93/42/ ΕΕC
8. Να αναγράφονται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τα κάτωθι στοιχεία.
8 .α. Η επωνυμία του κατασκευαστή και προαιρετικά το εμπορικό σήμα του
κατασκευαστή ή του διανομέα.
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8 .β. Η μέγιστη πίεση λειτουργίας του υγραντήρα όπως επίσης και η μέγιστη
επιτρεπόμενη ροή οξυγόνου.
8.γ. Ο τύπος (μοντέλο) του υγραντήρα.








A/A 42-45 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ.
ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΘΥΡΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ.
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ .
ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ LUER – LOCK.
Η ΒΕΛΟΝΑ –ΣΤΥΛΕΟΣ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΔΙΑΤΟΜΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ( ΝΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
ΕΥΚΟΛΑ ΝΕ ΝΥΓΜΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΘΛΑΣΗ) .
ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (CE –MARK).
Α/Α 28-30 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY 2WAY.
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ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ LATEX, ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΙ, ΔΥΟ ΔΡΟΜΩΝ.
ΜΗΚΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 42 ΕΚΑΤΟΣΤΟΜΕΤΡΑ.
ΤΟ ΜΠΑΛΟΝΙ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΓΚΟ 5, 10, 30 ml ΥΓΡΟΥ.
Η ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΟΥ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΑΙ Η ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ, ΣΤΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΑΚΡΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.
ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ CE MARK ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.









Α/Α31 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟ medical grade PVC
ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ
ΟΙ ΔΥΟ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΑ
ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 40 ΕΚ.
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PEEL PACK ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΝΑ ΕΧΟΥΝ CE mark
ΤΟ ΚΑΘΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΝΑ ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΕΝΑ ΠΕΡΑΣ

Α/Α32-34 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ.








ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΑΠΟ PVC, ΕΥΘΕΙΣ.
ΜΗΚΟΥΣ 27─47 ΕΚΑΤΟΣΤΟΜΕΤΡΩΝ.
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ.
ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, ΠΟΛΥ ΛΕΙΟ ΑΚΡΑΙΟ ΣΤΟΜΙΟ, ΜΕ 2 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ.
ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑ-ΡΟΦΗΣΗ ( ΚΩΝΙΚΗ ΘΗΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ).
ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ.
ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠAIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ-ΦΩΝ (
CE MARK ).

Α/Α 25. Αυτοκόλλητος σάκος κολοστομίας
Αυτοκόλλητος σάκος κολοστομίας, οβάλ σχήματος,με εγκοπές περιμετρικά για μεγαλύτερη
ευκαμψία και ασφαλέστερη εφαρμογή ,με φιλτρο διαφυγης αεριων,κοβομενος εως 75 χιλ. περιπο

* Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι τεχνικά σύμφωνα με τα είδη του πίνακα και οι τιμές
τους δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών για όσα υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιμών.


Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο
Παρατηρητήριο Τιμών.



Οικονομικές προσφορές οι οποίες είναι ανώτερες των τιμών του Π.Τ θα απορρίπτονται.



Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.

Ο
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ΜΙΧΑΣ Σ.ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑΣ

