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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 138-139,157 και της παρ.5 του
άρθρου 201 οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ»
1.14 Του Ν.4250/2014(ΦΕΚ74/26-03-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις 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 2020.
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2. Το με ΑΔΑΜ 20REQ007224785 Εγκεκριμένο Πρωτογενές Αίτημα του Νοσοκομείου.
3. Την αριθμ.πρωτ 1227/03-09-2020 (ΑΔΑ:9O7N4690BX-ΗΔΩ) Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης του
Νοσοκομείου (Αριθμός Δέσμευσης 534/0)
4. Την αριθ.6η/02-09-2020 συνεδρίαση θέμα 3ο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νοσοκομείου για τη διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
5. 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: 11/09/2020
Ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ώρα: 12:30 πμ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

33140000-3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

11.850 € πλέον ΦΠΑ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΕ 1311αν

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3ΜΗΝΗ ή ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΝΑΙ (Επί ποινή αποκλεισμού)

ΔΕΙΓΜΑ

(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
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
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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 04/09/2020 ημέρα
Παρασκευή μέχρι τις 10/09/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα14:30 στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας
Αρχής(Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας-Φιλοσόφων ,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 το προσφερόμενο είδος θα είναι αρίστης ποιότητας και
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης .
3. Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει την οικονομική προσφορά όπου θα αναφέρεται η τιμή
μονάδος του 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 που προσφέρει είναι ετοιμοπαράδοτο.
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.
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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
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.
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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.
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 4412/2016.
3. 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

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (CPV:33140000-3)

Α/Α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 40Χ40
ακτινοσκιερή (X-RAY), 8 ply
ΒΑΜΒΑΚΙ
ΛΕΥΚΟΣΙΛΚ 2,5 CMΧ5CM
ΛΕΥΚΟΣΙΛΚ 5 CMΧ5CM
ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΠΑΙΔΩΝ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 9*10
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 9*15
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 9*20 CM
ΒΕΛΟΝΕΣ ΝΟ 21
ΒΕΛΟΝΕΣ ΝΟ 27
ΒΕΛΟΝΕΣ ΝΟ 26
ΣΥΡΙΓΓΑ 10CC ΒΕΛ 21G
ΣΥΡΙΓΓΑ 20CC ΒΕΛ 21G
ΣΥΡΙΓΓΑ 5ΜL ΒΕΛ 21G
ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5 ML
ΣΥΡΙΓΓΕΣ 1 ML ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.850 € άνευ ΦΠΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

2.000

ΚΙΛΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ

200
1.000
500
50
10
3.000
3.000
3.000
6.000
5.000
5.000
30.000
10000
30.000
1000
10.000

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔ
ΑΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
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ΣΥΡΙΓΓΕΣ 50-60MLME ΜΕΓΑΛΟ
ΡΥΓΧΟΣ(ΣΙΤΙΣΗΣ)ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ
ΣΥΡΙΓΓΕΣ 50ml ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ
ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
7 με
πούδρα
ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 8 με πούδρα
ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 8 χωρίς
πούδρα
ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 7 1/2
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Νο 18
1,3Χ32mm
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Νο 20
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Νο 22
0,9X25mm
ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ 3wayΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ

ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ

1.000
1.000
4.000
2.000
500
5.000
4.000
3.000
3.000

ΤΕΜΑΧΙΑ
5.000
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (ΠΡΟ ΦΠΑ):
ΦΠΑ 13%&24%:
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13%&24%:):

€
€
€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ IV – ΤΟΜΟΣ 2)
 Να είναι απορροφητικό και να αποτελείται από τρίχες ή νέα χτένια καλής ποιότητας που λαμβάνονται από την επικάλυψη
σπερμάτων διαφόρων ειδών του γένους GossyriumL και έχουν υποστεί κάθαρση, λεύκανση και έχουν ξανθεί προσεκτικά. Δεν
πρέπει να περιέχει αντισταθμιστικές χρωστικές ουσίες
.  Να είναι λευκό και πρακτικά άοσμο.
 Να αποτελείται από ίνες μέσου μήκους όχι μικρότερου από 10 mm και δεν περιέχει παρά μόνο ίχνη από υπολείμματα φύλλων,
περικάρπια ή περιβλήματα σπερμάτων ή άλλες προσμίξεις.
 Να παρουσιάζει σημαντική αντίσταση στην τάση
.  Όταν ανακινείται ήπια, δεν αφήνει σημαντική ποσότητα σκόνης.  Ταυτοποίηση σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων (Ελληνική Φαρμακοποιία έκδοση IV – τόμος 2). 16PROC004518924 2016-06-03 10
 Έλεγχοι καθαρότητας – Διάλυμα Δ – Οξύτητα ή αλκαλικότητα – Ξένες ίνες – Φθορισμός – Κόμβοι – Απορροφητικά – Ουσίες
διαλυτές στον αιθέρα – Εκχυλίσιμες χρωστικές ύλες – Επιφανειοδραστικές ουσίες – Υδατοδιαλυτές ουσίες – Απώλεια κατά την
ξήρανση (V.6.22) – Θειική τέφρα - Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ελληνική Φαρμακοποιία έκδοση IV – τόμος 2)
.  Να διατηρείται σε ξηρό χώρο, σε συσκευασία που προφυλάσσει από τη σκόνη. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή
στον διαγωνισμό είναι η αποστολή δείγματος.  Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα
καταγωγής των υλικών που προσφέρουν.  Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να φέρουν σήμανση πιστοποίησης CE και ISO η
οποία τοποθετείται στα προσφερόμενα είδη.  Ο συμμετέχων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο
θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.  Οι αναφερόμενες ενδείξεις να είναι
γραμμένες και στην Ελληνική γλώσσα.  Να αναφέρονται ευκρινώς στην συσκευασία τα στοιχεία που αφορούν το είδος, το
μήκος, τη διάμετρο.  Η συσκευασία του υλικού να είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφεται εύκολα κατά την μεταφορά και
αποθήκευση.  Α. Πριν από την τελική κατακύρωση η υπηρεσία έχει την δυνατότητα να προβεί σε έλεγχο από ανεξάρτητο
εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου. Β. Η επιτροπή παραλαβής μπορεί επίσης να προβεί σε έλεγχο δειγμάτων. Τα έξοδα επιβαρύνουν
τον προμηθευτή.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ
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.
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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 και αποδεκτή
διεθνώς.
Με την προσφορά να κατατίθενται εκθέσεις ελέγχου παραδοχής των
προσφερομένων προϊόντων.
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.
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).
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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).
ΣΥΡΙΓΓΕΣ 50-60MLME ΜΕΓΑΛΟ ΡΥΓΧΟΣ(ΣΙΤΙΣΗΣ)ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ
·Σύριγγες 60mlπλαστικές χωρίς βελόνα
·Mιας χρήσεως
·αποστειρωμένες με αιθυλενοξείδιο
·συσκευασμένες σε ατομική συσκευασία
·μη τοξικές
·ελεύθερες πυρετογόνων
·latex free.
Διατίθενται ανά τεμάχιο
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι Μέθοδοι Ελέγχου των πλαστικών συριγγών μιας χρήσης καθορίζονται με την Υπουργική
απόφαση Α6 6404 δις (ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91) «ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ»
• Οι προδιαγραφές των βελονών πρέπει να είναι καθ΄ όλα σύμφωνες με την υπουργική απόφαση Α6/6404 ≪ Τεχνικές
προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών μίας χρήσης≫ (ΦΕΚ 681 τ.Β’8.8.1991)
• Η συσκευασία των ειδών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
• Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε
χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
• Η ένδειξη ≪ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ≫
• Η μέθοδος αποστείρωσης
• Ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη ≪ΠΑΡΤΙΔΑ≫ (ή LOT)
• Η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα
• Η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση
• Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης
• Κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη
• Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων.
• Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως και στην Ελληνική Γλώσσα.
•. Τα ανωτέρω υλικά πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΙS13485-2003 και ο κατασκευαστής ή ο
αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Ελλάδα να φέρει Πιστοποιητικό ISO 9001:2008. Τα υλικά πρέπει να είναι πιστοποιημένα
από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία
απoδεικvύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 - Εναρμόνιση της εθνικής
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ ≪περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων≫- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09 και
≪περί τεχνικών προδιαγραφών και μεθόδων ελέγχου πλαστικών συριγγών και βελονών μιας χρήσης≫ ΦΕΚ 681 τ.Β’8.8.1991)
• Εκτός και αν αναφέρεται σαφώς, απαιτούνται επίσης:
• Μιας χρήσης, ατομική, διαφανής, συσκευασία με εύκολο άσηπτο άνοιγμα.
• Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης.
• Να είναι αποστειρωμένες (διάρκεια 3-5 έτη), μη τοξικές και απαλλαγμένες πυρετογόνων ουσιών.
• Το υλικό της βελόνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, χωρίς μαγνητικές ιδιότητες.
• Να φέρει προστατευτικό κάλυμμα, εύκολα αφαιρούμενο από υλικό που θα πληροί
τη σύμβαση ISO 6009.
• Να είναι LatexFree
ΚΟΙΝΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣΕκτός από τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές απαιτούνται επίσης τα εξής χαρακτηριστικά:
Η πλαστική κεφαλή της βελόνης να εφάπτεται αεροστεγώς σε σύριγγες τύπου luer και luerlock. Η κωνική κεφαλή της βελόνης να
είναι σύμφωνη με τον τύπο ISO 594/1 και να φέρει διακριτικό χρώμα (χρωματικός κώδικας) που θα επιτρέπει τον προσδιορισμό
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της διαμέτρου της βελόνης. Να είναι ημιδιαφανής στο σημείο σύνδεσης με την σύριγγα για την εύκολη παρατήρηση της
παλινδρόμησης του αίματος. Ευθύς σωλήνας βελόνης, σε κανονικό πάχος
τοιχώματος, χωρίς ελαττώματα κατασκευής και μη αποσπούμενα σωματίδια. Η εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα να είναι λεία.
Τα αμβλύ άκρο της βελόνης να είναι αιχμηρό, χωρίς προεξοχές και ελαττώματα. Υλικά συσκευασίας: πλαστικό φιλμ (blister) και
ιατρικό (medicalgradepaper) που θα διασφαλίζει την αποστείρωση. Να φέρει προστατευτικό κάλυμμα, εύκολα αφαιρούμενο, με
ατραυματικό άκρο, από υλικό που θα πληροί τη σύμβαση ISO 6009. Διαθέσιμο μέγεθος από 16G-30G και στα ανάλογα μήκη
(5/8’’-2’’).
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
1. Πρέπει να έχουν άριστη εφαρµογή και σωστή αφή και να µην δηµιουργούν ερεθισµούς στους χρήστες. 2. Να εξασφαλίζουν
και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη προστασία από αντίστοιχη επιµόλυνση και για τον ασθενή και για τον χρήστη
των γαντιών. 3. Να είναι οµοιόµορφα πουδραρισµένα µε ελάχιστη ποσότητα πούδρας κατάλληλης για την χρήση που
προορίζονται 4. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή η ηµεροµηνία παραγωγής τους να µην είναι
προγενέστερη των έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής. 5. Στην εξωτερική συσκευασία θα αναγράφονται οι
παρακάτω ενδείξεις: • Στοιχεία κατασκευαστή - Χώρα και εργοστάσιο κατασκευής • Τύπος γαντιών και χρήση • Υλικό
κατασκευής • Μέγεθος 6. Τα εξεταστικά γάντια να έχουν ελάχιστο µήκοςs 240mm και η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες να µην
είναι µικρότερη από 50 m/g. 7. Τα γάντια τύπου EMS (Emergenceservices) να έχουν. Μήκος γαντιών >280ΜΜ Πάχος
γαντιού στα δάκτυλα >0,33mm Πάχος γαντιού στην παλάµη >0,30mm Πάχος γαντιού στην µανσέτα >0,20mmAπαιτούµενη
δύναµη θραύσης από επιταχυνόµενη γήρανση (ΝEWTONS) >22N και ελαστικότητα > 700%. Απαιτούµενη δύναµη θραύσης
µετά από επιταχυνόµενη γήρανση (NEWTONS) >20Ν και ελαστικότητα >600% Περιεκτικότητα σε πρωτεινεs< 100m/g
Περιεκτικότητα πούδρας < 80mg/γάντι.8. Να είναι υποαλλεργικά και να προσφέρονται στα εξής μεγέθη: 6,5 - 7- 7,5 -8 -8,5.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:


Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.
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