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ΠΡΟΣ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας λαμβάνοντας υπόψιν:
1. Την αριθ. 13η Έκτακτη συνεδρίαση / 31-10-2018 θέμα 3ο του Δ.Σ., με ΑΔΑ: 6ΥΤ34690ΒΧ-ΛΘ3
2. Την υπ’ αριθ. 966-06/11/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με ΑΔΑ: ΩΩΤΧ4690ΒΧ-ΘΨ5

ανακοινώνει:
Τη Συλλογή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου με απευθείας ανάθεση με κριτήριο τη συμφερότερη
από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια:
« ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ »,
με CPV: 33141000-0 για χρονική διάρκεια τριών μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
ΥΨΟΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 9.984€ πλέον ΦΠΑ.
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την
«προμήθεια μη χημικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσης & αιματολογικά αναλώσιμα υλικά του Γ.Ν. Λευκάδας».
ΚΩΔΙΚΟΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΚΑΠΤΥ

Τιμή
Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Μονάδας
χωρίς
ΦΠΑ

1

Στηρικτικά επιθέματα φλεβοκαθετήρων
7,5cmΧ6cm χωρίς σχισμή

ΤΕΜΑΧΙΑ

5.500

2

Πώματα για φλεβοκαθετήρες

ΤΕΜΑΧΙΑ

5200

3

ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ (No
6/6,5/7/7,5/8/8,5)

ΤΕΜΑΧΙΑ

60

4

ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ , 3ml
ηπαρινισμένες

ΤΕΜΑΧΙΑ

950

ΤΕΜΑΧΙΑ

2700

5

ΜΙΚΡΟΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (Νο10 Νο 11, Νο 15, Νο
20.)

ΦΠΑ
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6

Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί μ.χ. (Νο 2,
Νο3, Νο4)

ΤΕΜΑΧΙΑ

130

Συστήματα φλεβοκέντησης (πεταλούδες):
7

Νο 21

ΤΕΜΑΧΙΑ

900

Νο 23

100
8

Μάσκες Venturi

ΤΕΜΑΧΙΑ

600

9

Μάσκες για χορήγηση οξυγόνου ενηλίκων
απλές

ΤΕΜΑΧΙΑ

400

10

Μάσκες για χορήγηση οξυγόνου παιδικές
απλές

ΤΕΜΑΧΙΑ

30

11

Μάσκες για λήψη οξυγόνου από την μύτη

ΤΕΜΑΧΙΑ

680

12

Μάσκες αερολίν ενηλίκων

ΤΕΜΑΧΙΑ

850

ΤΕΜΑΧΙΑ

800

ΤΕΜΑΧΙΑ

1480

ΤΕΜΑΧΙΑ

20

ΤΕΜΑΧΙΑ

20

ΤΕΜΑΧΙΑ

120

ΤΕΜΑΧΙΑ

4400

13
14

15

16
17

Μάσκες αερολίν παίδων
Γλωσσοπίεστρα
Προεκτάσεις οξυγόνου(7m έως 10 m) 100cm
3 οδών
Προεκτάσεις οξυγόνου (1,5m έως 2 m)
Νεφροειδή μ.χ. χάρτινα

18

Ουροδοχεία μ.χ. χάρτινα

19

Σκωραμίδες μ.χ. χάρτινες

ΤΕΜΑΧΙΑ

370

20

Κουτιά απόρριψης βελόνων

ΤΕΜΑΧΙΑ

280

ΤΕΜΑΧΙΑ

3400

21

22
23

24

Στρόφιγγες 3-WAY
α) χωρίς προέκταση
β) με προέκταση 25-50cm
Συσκευές μετάγγισης αίματος μ.χ.
αποστειρωμένες
Ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος δια
γυμνού οφθαλμού
Σεντόνια μ.χ. για εξεταστικά κρεβάτια σε
ρολά
πλάτος 75cm x μήκος 50m

300
ΤΕΜΑΧΙΑ

420

ΤΕΜΑΧΙΑ

3750

ΤΕΜΑΧΙΑ

1500

25

Υποσέντονα μ.χ. μη αποστειρωμένα
(80Χ180cm)

ΤΕΜΑΧΙΑ

4000

26

Συσκευές ελεγχόμενης ροής ορού με
ρολογάκι ακριβείς για μικροσταγόνες

ΤΕΜΑΧΙΑ

6400
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27

Τεστ στρεπτόκοκου (Strep-a-rapid test)
πακέτο 20τμχ

ΤΕΜΑΧΙΑ

15

28

Λευκοσίλκ 2,5cm x 5m μεταξωτό (λευκή
υποαλλεργική ταινία από συνθετικό μετάξι)

ΤΕΜΑΧΙΑ

550

29

Λευκοσίλκ 5cm x 5m μεταξωτό(λευκή
υποαλλεργική ταινία από συνθετικό μετάξι)

ΤΕΜΑΧΙΑ

600

ΤΕΜΑΧΙΑ

300

30

Λευκοπλάστ χάρτινο 5cmx10m

31

Λευκοπλάστ χάρτινο 2,5cmx10m

ΤΕΜΑΧΙΑ

380

32

Λευκοπλάστ 5cmx10m
υφασμάτινο(Πορώδες με ισχυρή κολλητική
ικανότητα)

ΤΕΜΑΧΙΑ

40

33

Λευκοπλάστ 10cmx10m
υφασμάτινο(Πορώδες με ισχυρή κολλητική
ικανότητα)

ΤΕΜΑΧΙΑ

60

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.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Στηρικτικά επιθέματα φλεβοκαθετήρων:
Να είναι αδιάβροχο αλλά πορώδες υλικό έτσι ώστε να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος.
Υποαλλεργικό ώστε να μην ξεκολλά στην εφίδρωση.
Να έχει ειδικό μικροπορώδες αλουμίνιο – γάζα στο σημείο παρακέντησης έτσι ώστε να μην
δημιουργεί ερεθισμό.
Να διαθέτει διάφανη μεμβράνη (παράθυρο)για έλεγχο πιθανής δυσανεξίας ή ερεθισμού του αγγείου.
Να εξασφαλίζει τη σταθεροποίηση του καθετήρα σε τρείς κατευθύνσεις συγχρόνως (μία οριζόντια
και δύο κάθετα)
Να διαθέτει προστατευτικό γαζάκι (κάτω από τα πτερύγια) έτσι ,ώστε να μη δημιουργεί ερεθισμό
και να βοηθάει τη ροή του υγρού στον φλεβοκαθετήρα.
Να αφαιρείται ανώδυνα και εύκολα.
2. ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ,
Αποστειρωμένα, σκληρά, LUER-LOCK βιδωτά.
4. ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, 3ml ηπαρινισμένες
- Η σύριγγα να είναι μικρής διαμέτρου.
- Ο σιλικοναρισμένος σωλήνας της σύριγγας και το έμβολο επιτρέπουν την εύκολη αναρρόφηση ακόμα
και σε καταστάσεις πολύ χαμηλής πίεσης αίματος.
- Το έμβολο έχει διπλό σφράγισμα για να εμποδίζει τυχαία διαρροή υγρού.
- Δυνατότητα μεταφοράς δείγματος προς τον αναλυτή χωρίς τον κίνδυνο θρόμβωσης έως και 30 λεπτά.
- Το σετ αιμοληψίας να περιλαμβάνει :
- Ηπαρινισμένη σύριγγα 3 cc.
- Φίλτρο απομάκρυνσης φυσαλίδων αέρος.
- Αποστειρωμένη, μιας χρήσεως.
5. ΜΙΚΡΟΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ / ΛΑΜΑ-ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
 Ανοξείδωτες.
 Η συσκευασία τους να είναι ατομική σε φύλλα αλουμινίου για αντισκουριακή προστασία.
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Να είναι αποστειρωμένες.
Να είναι καλά ακονισμένες για να εξασφαλίζεται με την πρώτη φορά η καλύτερη τομή.
Να έχει κατάλληλο (σκούρο) χρωματισμό για να ελαχιστοποιεί την ανακλαστική λάμψη προς
αποφυγή της διάσπασης της προσοχής του χειρούργου.

7. ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ)
Όλες οι βελόνες με πτερύγια τύπου (BUTTERFLY) να φέρουν:
 Βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι, ατραυματική ( σιλικοναρισμένη, λεπτών τοιχωμάτων, με διπλή κοντή
λοξότμηση.
 Ζεύγος πτερυγίων για σωστή προώθηση της βελόνας και ασφαλή στήριξή της.
 Στα πτερύγια να αναγράφεται το μέγεθος της βελόνας σε GAUGE (G) και να έχουν χρωματικό κώδικα,
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
 Σωλήνα υψηλής ποιότητας που ανακτά την αρχική του διάμετρο μετά από πιθανή αναδίπλωση, καθώς
και ικανοποιητικού μήκους για την δημιουργία καμπύλης ασφαλείας (ανάλογα με το μέγεθος και την
χρήση).
 Επιστόμιο με υποδοχή για σύνδεση ασφαλείας Luer Lock με τη συσκευή χορήγησης.
 Να διατίθενται σε μεγέθη: 19-21-23-25-27G.
 Να δείχνουν ένδειξη εισόδου στο αγγείο (αίμα) αμέσως
Να σταλούν περισσότερα των τεσσάρων δειγμάτων.
8. ΜΑΣΚΕΣ VENTOURI
Μάσκες Ventouri για παροχή οξυγόνου υψηλής πυκνότητας σε ποσοστό ελεγχόμενης ροής με βαλβίδα
ενσωματωμένη με όλες τις ρυθμίσεις.
9. ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΟΛΙΝ
Μάσκες με νεφελοποιητή για χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων.
17. ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ
Νεφροειδή δοχεία μιας χρήσης κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από 100% ανακυκλώσιμο χαρτί. Το
τελικό προϊόν να είναι αδιάβροχο και σκληρό, βιοδιασπώμενο και η χωρητικότητα να είναι μεγαλύτερη
των 1000 ml.
Να διαθέτουν τη δυνατότητα πολτοποίησης σε ειδική συσκευή πολτοποίησης χάρτινων
συσκευών (πολτοποιητές). Να διατηρούν το σχήμα τους χωρίς καμία διαρροή υγρών για τουλάχιστον
είκοσι τέσσερεις ώρες και άνω από την χρήση του.

18. ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ
Ουροδοχείο ανδρών, μιας χρήσης κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από 100% ανακυκλώσιμο
χαρτί. Το τελικό προϊόν να είναι αδιάβροχο και σκληρό, υδατοδιαλυτό και πλήρως βιοδιασπώμενο και η
χωρητικότητα να είναι μεγαλύτερη των 900 ml.
Να διαθέτουν τη δυνατότητα πολτοποίησης σε ειδική συσκευή πολτοποίησης χάρτινων
συσκευών (πολτοποιητές). Να διατηρούν το σχήμα τους χωρίς καμία διαρροή υγρών για τουλάχιστον
τέσσερεις ώρες και άνω από την χρήση του.
19. ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ
Σκωραμίδα Οβάλ, μιας χρήσης κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από 100% ανακυκλώσιμο χαρτί.
Το τελικό προϊόν να είναι αδιάβροχο και σκληρό, υδατοδιαλυτό και πλήρως βιοδιασπώμενο και με
χωρητικότητα άνω των 2 λίτρων.
Να διαθέτουν τη δυνατότητα πολτοποίησης σε ειδική συσκευή πολτοποίησης χάρτινων
συσκευών (πολτοποιητές). Να διατηρούν το σχήμα τους χωρίς καμία διαρροή υγρών για τουλάχιστον
τέσσερεις ώρες και άνω από την χρήση του.
20. ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ 5 – 6 LITRA, με προδιαγραφές
ασφαλείας.
21. ΣΤΡΟΦΥΓΓΕΣ 3-WAY & 5-WAY STOP COCK, ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ, LUER-LOCK ΚΑΙ ΒΙΔΩΤΟ
ΠΩΜΑ.
Να έχουν επίπεδη καθαρή επιφάνεια
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Χαμηλό όγκο γεμίσματος (νεκρός όγκος)
Ευθύ δύο δρόμων πέρασμα υγρών
Να προσφέρει τη δυνατότητα της αίσθησης όταν το συνδετικό είναι εντελώς ανοιχτό ή κλειστό
μέσω ON/OFF θέσεων (δηλ. να έχει θέση stop ανά 45 μοίρες- οι οδοί να διαθέτουν κλείστρο
διαφορετικού χρώματος με σήμανση ανοικτού – κλειστού για λόγου ασφαλείας)
Υλικό που να επιτρέπει τη χρήση λιπιδίων και χημειoθεραπευτικών παραγόντων.
Να έχει αυξημένη αντίσταση στο σπάσιμο
Το υλικό κατασκευής να είναι από Πολυάνθρακα - Πολυεθυλένιο-Πολυπροπυλένιο Latex – free,
Αποστειρωμένα μ.χ σε ατομική συσκευασία.
CE Mark και να φέρουν καπάκια σύνδεσης
Να διατίθενται και με προέκταση διαφόρων μηκών 25&50 cm.
Να μπορεί να σταθεροποιηθεί σε ανάλογη βάση στατώ.
22. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ
Να έχουν εύκαμπτο διαφανή σωλήνα από PVC MEDICAL GRADE διαμέτρου κατά προτίμηση 3 x
4,1 mm και μήκους τουλάχιστον από 160 – 200 cm .
Σε συσκευασία ατομική που να αποτελείται από ειδικό μικροβιοκρατές χαρτί MEDICAL GRADE στην
μία πλευρά και διαφανές φύλλο πολυαιθυλενίου/πολυαμιδίου (ΡΕ/ΡΑ) στην άλλη πλευρά ,
θερμοσυγκολλημένα μεταξύ τους (PEEL BACK ).
Να είναι αποστειρωμένες με ΕΤΟΧ, ελεύθερες πυρετογόνων και μη – τοξικές.
Είναι μιας χρήσης & δεν προορίζονται να δεχτούν αντλία.
Το ειδικό χαρτί της ατομικής συσκευασίας να επιτρέπει την ελεύθερη δίοδο του ΕΤΟΧ κατά την
αποστείρωση και έπειτα, την απομάκρυνση του ΕΤΟΧ κατά τον εξαερισμό (περιορίζοντας στο
ελάχιστο τα υπολείμματά του στη συσκευή). Επιπλέον να εμποδίζει την είσοδο στον ατομικό περιέκτη
μικροοργανισμών διασφαλίζοντας έτσι την στειρότητα του προϊόντος σε όλη την διάρκεια ζωής του.
Το διατρητικό ρύγχος έχει οπή επαρκούς παροχής αίματος, ενώ φέρει ενσωματωμένο μεγάλο
σταγονομετρικό θάλαμο , από PVC Medical Grade (διαφανή) , για τον οπτικό έλεγχο ροής του
αίματος .
Να έχει ενσωματωμένο στο σταγονοθάλαμο ειδικό διηθητικό φίλτρο επιφάνειας 15 cm2 , για την
διήθηση του παρεχόμενου αίματος στη συσκευή, το δε μέγεθος της βρογχίδας του δικτύου (MESH)
του ηθμού της συσκευής είναι: 200 - 270 μm.
Να Φέρει κατάλληλο ρυθμιστή ροής με τροχό, αμερικανικού τύπου .
Να Φέρει υποδοχή για σύνδεση LUER.
23. ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΓΥΜΝΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ
H κατακύρωση του είδους θα γίνει με συνοδό εξοπλισμό (μηχανάκια μέτρησης) ο οποίος
θα χρειάζεται ελάχιστη δόση αίματος για την μέτρηση και θα είναι ιδιαίτερα εύχρηστος.
24. ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ σε ρολά, πλαστικοποιημένα
με άριστη διάτρηση ανά 30-40 εκατ. περίπου, με δυο στρώματα (χαρτί απορροφητικό/λεπτό πλαστικό
φιλμ) χρώματος λευκού, αδιάβροχα 100%. Το μήκος των ρολών είναι ενδεικτικό και οι εταιρείες μπορούν
να προσφέρουν 10 μέτρα περισσότερο ή λιγότερο του ζητουμένου μήκους.
Οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες εκτός της τιμή του ρολού να αναφέρουν και την τιμή ανά
μέτρο.(Όρος απαράβατος).
25. ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
( ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ) για τα κρεβάτια ασθενών, διαστάσεως τουλάχιστον 0,80 cm χ 1,80 cm / τμχ
(με δυνατότητα απόκλισης των ζητουμένων
διαστάσεων έως και +5 cm) , πλαστικοποιημένα αποτελούμενα από υλικό απορροφητικό αρίστης
ποιότητας και λεπτό πλαστικό φιλμ, αδιάβροχα 100%.
26. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ ΟΡΟΥ ΜΕ ΡΟΛΟΓΑΚΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΕΣ
Να φέρουν σκληρό διατρητικό ρύγχος για ευκολότερη διάτρηση των πωμάτων των περιεκτών.
Να φέρουν ενσωματωμένο διαφανή μαλακό σταγονοθάλαμο από PVC MEDICAL GRADE , για
τον οπτικό έλεγχο ροής του διαλύματος .
Να έχουν εύκαμπτο διαφανή σωλήνα από PVC MEDICAL GRADE διαμέτρου κατά προτίμηση 3 x
4,1 mm και μήκους τουλάχιστον από 160 – 200 cm .
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Στις συσκευές έγχυσης μικροσταγόνων : οι 60 σταγόνες αποσταγμένου νερού 1 gr .
Σε συσκευασία ατομική που να αποτελείται από ειδικό μικροβιοκρατές χαρτί MEDICAL GRADE στην
μία πλευρά και διαφανές φύλλο πολυαιθυλενίου/πολυαμιδίου (ΡΕ/ΡΑ) στην άλλη πλευρά ,
θερμοσυγκολλημένα μεταξύ τους (PEEL BACK ) .
Οι συσκευές ενδοφλέβιας έγχυσης διαλυμάτων (ορρών) να φέρουν ενσωματωμένο αεραγωγό, που
διευκολύνει την ομαλότερη ροή του υγρού, με ειδικό υδρόφοβο φίλτρο συγκράτησης
μικροοργανισμών από TEFLON .
Να έχουν πρόσθετο ελαστικό LATEX ( FLASH BALL ) για την προσθήκη ενέσιμων διαλυμάτων .
Οι συσκευές να δύνανται να παρέχουν όγκο ροής, σύμφωνα με τα διεθνή standards τουλάχιστον
34,6 ml / min πυκνού διαλύματος γλυκόζης 40 % , σε πλήρη λειτουργία .
Να είναι αποστειρωμένες με ΕΤΟΧ, ελεύθερες πυρετογόνων και μη – τοξικές .
Είναι μιας χρήσης & δεν προορίζονται να δεχτούν αντλία.
Το ειδικό χαρτί της ατομικής συσκευασίας να επιτρέπει την ελεύθερη δίοδο του ΕΤΟΧ κατά την
αποστείρωση και έπειτα, την απομάκρυνση του ΕΤΟΧ κατά τον εξαερισμό (περιορίζοντας στο
ελάχιστο τα υπολείμματά του στη συσκευή). Επιπλέον να εμποδίζει την είσοδο στον ατομικό περιέκτη
μικροοργανισμών διασφαλίζοντας έτσι την στειρότητα του προϊόντος σε όλη την διάρκεια ζωής του.
30 &31 Λευκοπλάστ χάρτινα
Κατασκευασμένο από μη υφασμένες ίνες ράγιων μικροπορώδες. Η μία όψη να συγκολλάτε στο
δέρμα , πρέπει να έχει συγκολλητική υποαλλεργική ουσία που να μην ερεθίζει το δέρμα και να
παραμείνει πορώδης ακόμα και μετά την τοποθέτηση στο δέρμα.
α) Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη προσφέρονται σε διαφορετικές μονάδες μέτρησης
σε σχέση με την μονάδα μέτρησης της περιγραφής του είδους στην διακήρυξη , οι προσφέροντες είναι
υποχρεωμένοι να αντιστοιχίσουν με σαφήνεια την μονάδα μέτρησης του προσφερόμενου είδους ως
προς την μονάδα μέτρησης της διακήρυξης για να υπάρχει η δυνατότητα οικονομικής σύγκρισης των
προσφερομένων ειδών. (ΟΡΟΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ).
β) Οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες σε περίπτωση που σε ζητούμενα είδη της πρόσκλησης έχουν
προσδιοριστεί διαστάσεις εκτός της αντιστοιχίας με τον αύξοντα αριθμό του ζητούμενου είδους να
προσδιορίζουν σε ποιο ζητούμενο είδος α, β, γ……. αντιστοιχεί το προσφερόμενο είδος και ως προς την
διάσταση εφόσον βέβαια αυτά δεν παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις (ΟΡΟΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ)
Όροι συμμετοχής
1. 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 σε σφραγισμένο φάκελο. Υποχρεωτικά σε δύο (2) αντίγραφα τόσο οι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ όσο και οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ.
2. Η τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις:
Υπέρ ΑΕΠΠ 0,06% (άρθρο 350 παρ 3
Ν4412/2016-ΚΥΑ1191/2017)
(ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
που βαρύνουν τον προμηθευτή).

Χαρτόσημο 3% επί ΑΕΠΠ
ΟΓΑ Χαρτ/μου20% επί Χαρ. ΑΕΠΠ
Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ0,06%
Χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ
ΟΓΑ Χαρτ/μου20%επί Χαρτ. ΕΑΑΔΗΣΥ
Φόρος Προμηθευτών 4%
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3. Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου προ ΦΠΑ).
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο (Ο προσφέρων υποχρεούται με την προσφορά του να δηλώσει το
ποσοστό ΦΠΑ επί της % στο οποίο υπάγεται το είδος).
4. 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.
5. Οι προσφορές θα ισχύουν τουλάχιστον για ενενήντα (90) ημέρες, από την επομένη της διεξαγωγής του
διαγωνισμού.
6. Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες, ή ανεπίδεκτες εκτίμησης, εκπρόθεσμες, υπό αίρεση ή τέτοιες που
τροποποιούν τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος δεν γίνονται δεκτές.
7. Η παράδοση των ειδών στο Νοσοκομείο θα γίνεται μέσα στο χρόνο που ορίζει η πρόσκληση
ενδιαφέροντος αυτή.
8. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά και για
το σύνολο της αξίας, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
9. Σε περίπτωση που το προσκομισθέν είδος δεν είναι σύμφωνο με την υπογραφείσα σύμβαση, ο
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου
να το αντικαταστήσει με άλλο σύμφωνο με τη σύμβαση.
10. Η αποστολή δειγμάτων είναι υποχρεωτική στην περίπτωση που το ζητήσει η επιτροπή αξιολόγησης και
πρέπει να σταλούν εντός τεσσάρων ημερών από την ημέρα που θα σταλεί το αίτημα, αλλιώς θα
απορρίπτεται.
11. Οι προσφέροντες υποχρεωτικά θα αναγράφουν στην προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση των όρων της
πρόσκλησης αυτής και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και με την υποβολή της προσφοράς ο προσφέρων
θεωρείται ότι αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης, έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται στην προσφορά
του όπως είναι υποχρεωτικό.

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πρόσκληση, πρέπει να καταθέσουν εγγράφως προσφορές μέσα
στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με
απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού μέσα στις εργάσιμες ώρες. Στις
περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του σύμφωνα με τα
οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4)
ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα
περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα
οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δε λαμβάνονται
υπόψη.
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Προσφορές που υποβάλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη “Προσφορά”, β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί
την προμήθεια. γ. Ο αριθμός της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

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.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής, για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων της πρόσκλησης ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης

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 (τριμελής επιτροπής) για την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί εγγράφως στους ανακηρυχθέντες
προμηθευτές.
Στην περίπτωση που οι ανακηρυχθέντες προμηθευτές δεν προσέλθουν μέσα στην προθεσμία που τους
ορίστηκε να υπογράψουν την σχετική σύμβαση, κηρύσσονται υποχρεωτικά έκπτωτοι από την κατακύρωση
που έγινε στο όνομά τους και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του
Νοσοκομείου και τους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον Ν.4412/2016 κυρώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν κλειστή προσφορά στην Γραμματεία του Γ.Ν. Λευκάδας
(πρωτόκολλο) από 08/11/2018 ημέρα Πέμπτη έως και 15/11/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μ.μ.
Προσφορές που κατατίθενται μετά

την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνονται

αποδεκτές και θα

επιστρέφονται.
Η ημερομηνία ανοίγματος και αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται στις 16/11/2018 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 11:00π.μ. και θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΜΙΧΑΣ Σ. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ

