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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ: 5/2016 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ». CPV:33192000-2                           

 
Ο ∆ιοικητής  του Νοσοκοµείου Λευκάδας  έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  
2. Το Ν. 2955/01 (ΦΕΚ 256/Α/01) “Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των 

Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις”. 
3. Το Π.∆118/2007 (FEK 150 T.A) "Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου" (Κ.Π.∆). 
4. To Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 

διατάξεις». (ΦΕΚ Α’ 247 /27-11-1995).  
5. Τον Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εµπόριο και 
άλλες ∆ιατάξεις».Τον Ν.3867/2010 (Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού 
κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών). 

6. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010 «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα διαύγεια και άλλες διατάξεις». 

7. Το Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/26 3 2014) « ∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα- Τροποποίηση ∆ιατάξεων του 
π.δ.318/1992(Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις. 

8. Την Αριθµ. 6884/31-12-2014 ΥΑ (ΦΕΚ 3693/Β/31-12-2014) ορισµού φορέων διενέργειας για 
την υλοποίηση του ΠΠΥΥΦΥ έτους 2014, πιστώσεις 2015. 

9. Την αριθµ. 254/06-02-2015 απόφαση του ∆ιοικητή της 6η ΥΠΕ σχετικά µε χορήγηση 
εξουσιοδότησης και ορισµού φορέων εκτέλεσης για τη διενέργεια των διαγωνισµών που 
περιλαµβάνονται στο εγκεκριµένο ΠΠΥΥ 2014-ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2015 

10. Την αριθµ. 15η/8-12-2015 (θέµα 2ο) απόφαση του ∆.Σ. 
11. Τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
12. Ότι άλλο δεν προβλέπεται ισχύουν οι περί των Προµηθειών Νόµοι και    διατάξεις. 
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Π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι 
1. Πρόχειρο ,  διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια 

«ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ»  προϋπολογισµού 60.000€ µαζί µε ΦΠΑ (ΚΑΕ 1311) για τις ανάγκες 
του νοσοκοµείου µας για ένα έτος. 

2.  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  
3. ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:1-08-2016 ΗΜΕΡΑ:∆ΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ:12:00. 
4. ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ. Ν. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
5. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ: ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
6. ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ. 
 

∆ικαίωµα συµµετοχής - Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν : 
α) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
β) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
γ) Συνεταιρισµοί 
δ) Κοινοπραξίες προµηθευτών 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή, προκειµένου να 
υποβάλλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 
κατακυρωθεί σ αυτή η σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 
 

1. Εγγύηση συµµετοχής 968€ . 
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία πρέπει: 
• Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους 

της διακήρυξης στην οποία συµµετέχουν. 
• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι :ασφαλιστικά 

και φορολογικά ενήµεροι 
• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραµµένοι 

στο οικείο επιµελητήριο . 
     Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 

δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 και σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου ∆ιατάγµατος (άρθρο 6 παρ. 1 περ β΄ Π.∆. 118/2007). 

 

Ο ρ ο ι   σ υ µ µ ε τ ο χ η ς  σ τ ο  δ ι α γ ω ν ι σ µ ο 
 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 τον διαγωνισµό. Θα φέρουν σαν τίτλο την προµήθεια 
που αφορά και τον αριθµό της διακήρυξης 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.  
3. 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 120 ΗΜΕΡΕΣ. 
6. Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες, ή ανεπίδεκτες εκτίµησης, εκπρόθεσµες, υπό αίρεση ή τέτοιες 
που τροποποιούν τους όρους της διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές. 
 7. Η παράδοση των ειδών στο Νοσοκοµείο θα γίνεται µέσα στο χρόνο που ορίζει η διακήρυξη αυτή. 
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8. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει σε διάστηµα εξήντα (60) ηµερών µετά την παράδοση και την 
οριστική παραλαβή µε χρηµατικό ένταλµα και µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά και για το σύνολο της 
αξίας. 
9. Σε περίπτωση που το προσκοµισθέν είδος δεν είναι σύµφωνο µε την υπογραφείσα σύµβαση, ο 
προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση του σχετικού 
εγγράφου να το αντικαταστήσει µε άλλο σύµφωνο µε τη σύµβαση. 
10. Οι προσφέροντες υποχρεωτικά θα αναγράφουν στην προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση των όρων 
της διακήρυξης αυτής και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και µε την υποβολή της προσφοράς ο 
προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται στην 
προσφορά του όπως είναι υποχρεωτικό. 
 

 
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος σε διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν εγγράφως προσφορές µέσα 
στην προθεσµία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή 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 29-07-2016 µέσα στις εργάσιµες 
ώρες (εως14:30). 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 επόµενη 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, δεν 
λαµβάνονται υπόψη. 
Προσφορές που περιέρχονται 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 τη διακήρυξη ή 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 ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα.  
Οι πρoσφoρές θα υπoβάλλovται απαραίτητα και µέσα σε καλά σφραγισµέvo φάκελo, στov oπoίo θα 
αvαγράφεται ευκριvώς: 
 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

• Ο πλήρης τίτλoς τoυ Νοσοκοµείου ήτoι:  
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ                  

• Ο αριθµός της διακήρυξης. 
• Η ηµερoµηvία διεvέργειας τoυ διαγωvισµoύ. 
• Τα στoιχεία τoυ απoστoλέα. 
• Mέσα στov κλειστό κυρίως φάκελo της πρoσφoράς τoπoθετoύvται: 

Kλειστός υπoφάκελoς µε τηv έvδειξη ∆IΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στov oπoίo θα εσωκλείovται 
τα δικαιολογητικά συµµετοχής της παραγράφου «∆ικαίωµα συµµετοχής-  

Πρoσόvτα και δικαιολογητικά συµµετοχής»   της παρούσης. 
• Κλειστός υπoφάκελoς µε τηv έvδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ , σε ένα (1) Πρωτότυπο και ένα 

(1) Αvτίγραφο, µε τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  της πρoσφoράς που αναγραφονται στο ΜΕΡΟΣ Β, 



 

 4

• Κλειστός υπoφάκελoς µε τηv έvδειξη ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, σε ένα (1) Πρωτότυπο και 
ένα (1) Αvτίγραφο, µε τα oικovoµικά στoιχεία της πρoσφoράς όπως το Υπόδειγµα 
οικονοµικής προσφοράς στο τέλος της διακήρυξης. 

• Οι φάκελoι  θα είvαι σφραγισµέvo ι και θα φέρoυv τις εvδείξεις τoυ κυρίως φακέλoυ. 
 
                             
Α ξ ι ο λ ό γ η σ η    Π ρ ο σ φ ο ρ ώ ν 

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 διακήρυξης.Η αξιολογηση 
θα γίνει σε ένα στάδιο. 

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 οργάνου, ουσιώδες 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 διακήρυξης ή από σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν 
χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη 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. 

Αυτοί υποχρεούνται να προσέλθουν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες για την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης, προσκοµίζοντας την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία θα λήγει 2 
µήνες µετά την λήξη της σύµβασης και θα παραµείνει στο Νοσοκοµείο µέχρι της πλήρους εκτέλεσης της 
σύµβασης. 
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 ∆.Σ. του Νοσοκοµείου και τους επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το 
Π.∆. 118/2007 κυρώσεις. 

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26,27,28 και32 µέχρι 34 του Π.∆. 118/2007. 

9. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες (.Οµοίως και εναλλακτικές 
προσφορές). 
 
10.  ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους συµµετέχοντες µετά την κατάθεση των προσφορών τους, δεν 
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από 
συλλογικό όργανο, είτε ενώπιων του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά  από σχετική 
γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε 
τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
 

 

ΙΙΙ. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Η αρµόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας απoσφράγισης αυτών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη. Προσφορές που 
υποβάλλονται στην επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται,  
αλλά  παραδίδονται στην Υπηρεσία για  επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια  σε ένα σταδιο,  µε την παρακάτω διαδικασία: 
 
1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και  

µονογράφονται από την επιτροπή.  
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2. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και 
σφραγίζονται από την επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι µαζί σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος, 
επίσης, σφραγίζεται και υπογράφεται από την επιτροπή και παραδίνεται µε τα άλλα δικαιολογητικά στην 
Υπηρεσία. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους 
συµµετέχοντες του διαγωνισµού από τo φορέα της 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- 
Ηπείρου & ∆υτικής Ελλάδας µε FAX ή τηλεφωνικά. 
 
3.  Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων τους, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. 
 
4. Οι δικαιούµενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν  
γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό.  
 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

PROSPECTUS και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
1. Τα Prospectus, όταν ζητούνται, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του µητρικού 
κατασκευαστικού Οίκου και να είναι αυτά που χρησιµοποιεί ο Οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο 
πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και ∆ηµόσιο) του 
ενδιαφέροντός του. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα 
αναγραφόµενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από το νόµιµο 
εκπρόσωπο του Οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους.   
 
ΙΙ. ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
1. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν να καταθέσουν ένα (1) δείγµα ανά είδος (τύπο) των 
προσφεροµένων, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθ. 11 & 38 του Π.∆. 118/2007 και εφόσον ζητηθούν 
από την Υπηρεσία επιπλέον δείγµατα, οφείλουν να τα προσκοµίσουν. Η αξίας τους βαρύνει αυτούς. Η 
µη κατάθεση δειγµάτων συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 
 
2. Η κατάθεση των δειγµάτων γίνεται πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού, κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 11 & 38 του Π.∆. 118/2007 και η απόδειξη παραλαβής τους από την Υπηρεσία υποβάλλεται 
µαζί µε την προσφορά. Τα σχετικά δείγµατα θα αναγράφουν στη συσκευασία τον αύξοντα αριθµό του 
είδους (τύπου), που αναφέρεται στο Παράρτηµα Α’ της διακήρυξης. 
 
ΙΙΙ. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η χρονική ισχύς της σύµβασης ορίζεται στους 12 µήνες. Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα έχει δικαίωµα 
µονοµερώς δίµηνης παράτασης ή ίσης µε την ισχύ της σύµβασης εκ µέρους της Υπηρεσίας µε απόφαση 
αιτιολογηµένη του ∆. Σ, µε τη σύµφωνη γνώµη του συµβασιούχου και µε τους ίδιους όρους και τιµές της 
κατακύρωσης. Για κάθε µήνα παράτασης η ποσότητα θα είναι αντίστοιχη µε τη µηνιαία ποσότητα που 
προβλέπει η σύµβαση κατά αναλογία. Η παράταση σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τον ολικό 
χρόνο ισχύς της σύµβασης. 
 
IV. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΑΙΟ ∆ΙΚΑΙΟ  
1. Εκτός από τις προβλεπόµενες στο Π.∆.118/2007 κυρώσεις, ο προµηθευτής θα βαρύνεται για κάθε 
ζηµία που τυχόν θα προκύψει από την µη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σύµβασης. 
 
2. Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά µε την ερµηνεία ή την  
εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ' αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος  
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καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής  
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί  
σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Λευκάδα.  
∆εν αποκλείεται όµως για ορισµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να προβλεφθεί  
στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύµφωνα πάντα µε  
την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η  
αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια και τα οριζόµενα στην  
παραπάνω παράγραφο.  . 
 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. 

                                       
      ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Π ί  ν α κ α ς   ζ η τ ο υ µ ε ν ω ν  ε ι δ  ω ν  &    

                      Τ ε χ ν ι κ έ ς    π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς      

        
A/Α                           ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣ/ΗΤΑ 
1.  Ταµπλέτες χλωρίου  (2,5gr) 3.000 Tbl  
2.  CIDEX 5LT 20 δοχεία 
3.  Συµπυκνωµένο απολυµαντικό χωρίς φορµαλδεΰδη µε ισχυρή 

καθαριστική δράση και µε ευρύ φάσµα δράσης κατάλληλο για δάπεδα 
(5λιτ) 

12τµχ 

4.  Νατράσβεστος (σε συσκευασία 5 kg) 25Kgr  
5.  PERYDROL H202 28-20% η πυκνότητα του (σε συσκευασία του ενός 

κιλού)  
30Kgr  

6.  Στηρικτικά επιθέµατα φλεβοκαθετήρων   
 α) 10cm x12cm µε σχισµής 1.000τµχ 
 β)7,5cm x6cm χωρίς σχισµή 8.000τµχ 

7.  Γλωσοπίεστρα 15.000τµχ 
8.  Θερµόµετρα λεπτού 2.000 
9.  Σωλήνες (καθετήρες) αερίων 300 Τµχ 
10.  Στηθoσκόπια για ενηλικες 10ΤΜΧ 
11.  Προεκτάσεις ορρών 80-90CM µ.χ αποστειρωµένες 200τµχ 
12.  Συσκευές ορρού  25.000τµχ 
13.  Νεφροειδή µ.χ χάρτινα 20.000τµχ 
14.  Ουροδοχεία µ.χ χάρτινα 10.000τµχ 
15.  Σκωραµίδες µ.χ χάρτινες  7.000τµχ 
16.  Νάρθηκες γόνατος τεσσάρων σηµείων 5τµχ 
17.  Νάρθηκες λειτουργικοί 10τµχ 
18.  Νάρθηκες ποδοκνηµικής  4τµχ 
19.  Λαβές χειρουργικής διαθερµίας 400τµχ 
20.   ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ ΑΦΡΩ∆Η ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ) 
 
3.000τµχ 

21.  ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ ΑΦΡΩ∆Η ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙ∆ΩΤΗ  500τµχ 
22.  ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ- ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 50τµχ 
23.  ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ ΑΠΙΝΙ∆ΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΙΝΙ∆ΩΣΗΣ ΖΟLL 

CADENCEΤΜ Medi-Trace 
 
10ζεύγη 

24.  Μάσκες αναισθησίας λευκής σιλικόνης Νο 3-4 10τµχ 
25.  Μάσκες αναισθησίας λευκής σιλικόνης Νο 4-5 10τµχ 
26.  Ποτηράκια  γενικής ούρων αποστειρωµένα 100ml  5.000τµχ 
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27.  Ποτηράκια φαρµάκων  25ml  20.000τµχ 
28.  Κουτιά απόρριψης βελονών 1000τµχ 
29.  Πώµατα για φλεβοκαθετήρες 10.000τµχ 
30.  Κολάρα αυχενικά µαλακά large  20τµχ 
31.  Κολάρα αυχενικά µαλακά Medium  60τµχ 
32.  Κολάρα αυχενικά µαλακά small  50τµχ 
33.  Κολάρα αυχενικά Φιλαδέλφειας large  16τµχ 
34.  Κολάρα αυχενικά Φιλαδέλφειας Medium  30τµχ 
35.  Κολάρα αυχενικά Φιλαδέλφειας small  18τµχ 
36.  Σέτ ουρολογικού καθετήρα  300τµχ 
37.  Σέτ κοπής ραµµάτων 200τµχ 
38.  Σέτ συρραφής τραυµάτων 200τµχ 
39.  Στρόφιγγες  3-WAY  

 Α)ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 10.000τµχ 
 Β)ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 25 – 50cm 200τµχ 

40.  Στρόφιγγες  5-WAY 50τµχ 
41.  Συσκευές µετάγγισης αίµατος µ.χ αποστειρωµένες  1.500τµχ 
42.  ∆ερµατικές έλξεις ενηλίκων  50τµχ 
43.  ∆ερµατικές έλξεις παίδων  20τµχ 
44.  ∆ΙΚΤΥ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΣ ∆ΥΚΤΙΩΤΟΣ 

ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟΣ ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΕΓΕΘΗ 
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) 

 
4.500 µέτρα 

45.  Επιθέµατα γάζας αποστειρωµένα αυτοκόλλητα  
 10 χ15 cm 8.000τµχ 
 10 χ8 cm 10.000τµχ 
 10 χ20 cm 4.000τµχ 

46.  Αυτοκόλητη  υποαλεργική γάζα  (Αυτοκόλλητος υποαλεργικός φορέας 
γάζης)                         

 

 10 χ15 cm (τµχ 10µέτρων) 20τµχ 
 10 χ20 cm(τµχ 10µέτρων) 40τµχ 
 10 χ10 cm(τµχ 10µέτρων) 20τµχ 

47.  Ρινικοί πωµατισµοί (αποστειρωµένοι απορροφητικοί χειρουργικοί 
σπόγγοι) 

 

 80mm 80τµχ 
 100mm 600τµχ 

48.  Pantasept   φιαλάκια  100ml  για απολύµανση εργαλείων οργανικής 
υάλου 

6τµχ 

49.  EKCOPAD αποστειρωµένα µχ διαστάσεις 56mmχ70mm χωρίς 
λευκοπλάστ εσωτερικό περίβληµα γάζας και εσωτερικό βαµβάκι 

 
2.000τµχ 

50.  ΚΑΛΤΣΑ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ  ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 300 ζεύγη 
51.  ΚΑΛΤΣΑ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΗ ΑΚΡΩΝ 200 τµχ 
52.   

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ∆ΙΑ ΓΥΜΝΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ 
400 Κυτία 
(των 50 
ταιν.) 

53.  ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΠΙΛΙΕΣ 20 Τµχ 
54.  ΣΕΝΤΟΝΙΑ  Μ. Χ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΣΕ ΡΟΛΑ πλάτος 75 cm  

µήκος 50 ΜΕΤΡΑ  
 
1.500 Ρολλά 

55.  ΣΕΝΤΟΝΙΑ  Μ.Χ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΣΕ ΡΟΛΑ, πλάτος 50 cm  
µήκος 50 ΜΕΤΡΑ 

 
500 Ρολλά 

56.  ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ , ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 5.000 τµχ 
57.  ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ∆ΙΠΛΟ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 20 τµχ 
58.  ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΜΟΝΟ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 20 τµχ 
59.  ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ ΟΡΟΥ  ΜΕ ΡΟΛΟΓΑΚΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΕΣ.  
 
6.000 Τµχ 

60.  Τέστ στρεπτόκοκου (Strep -a-rapid test) πακέτ 20τµχ 20 πακέτα 
61.  Αναρτήσεις άκρων  (συσκευασία µήκος 30µέτρα χ 5cm πλάτος) 400 µέτρα 
62.  Αντιθαµβωτικό υγρό χειρουργείου (για την κάµερα του λαπαροσκοπίου,  
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φιαλίδιο των 30 ml) 10τµχ 
63.  Επιστόµια σπειροµέτρου (των 3mm για σπειρόµετρο SPIRO ANALYZER 

ST-90 FUCUDA SANGYO) 
 
2.000τµχ 

64.  Καλύµµατα αποστειρωµένα ακτινοσκοπικού σέτ αδιάβροχο (1 κάλυµµα 
οθόνης65χ75, 2Κάλυµµα για τόξο C 30X195) 

 
100τµχ 

65.  Λαβίδες αιµοστατικές  πλαστικές µ.χ 12 cm  400τµχ 
66.  Μαρκαδόροι αποστειρωµένοι ανεξίτηλοι για χειρουργική χρήση 100τµχ 
67.  α) Σάκοι αναρρόφησης 2λίτρων   µ.χ για αναρρόφηση medela  (Να 

προσαρµόζεται πάνω στο µηχάνηµα.)  
β) Σάκοι αναρρόφησης 2 λίτρων   µ.χ να δίνεται αντίστοιχα συνοδός 
εξοπλισµός ( τρείς ανοξείδωτες τροχήλατες βάσεις). 

300τµχ 
 
 
1000τµχ 

68.  Παροχετέυσεις αρνητικής πίεσης –φιάλες των 450 ml  Νο 12 60τµχ 
69.  Παροχετέυσεις αρνητικής πίεσης –φιάλες των 450 ml  Νο 14 60τµχ 
70.  Παροχετέυσεις αρνητικής πίεσης –φιάλες των 450 ml  Νο 16 60τµχ 
71.  Παροχετέυσεις αρνητικής πίεσης –φιάλες των 450 ml  Νο 18 60τµχ 
72.  Χωνάκια ωτοσκοπίου µ.χ ενηλίκων  πλαστικά 400τµχ 
73.  Χωνάκια ωτοσκοπίου µ.χ παίδων  πλαστικά 200τµχ 
74.  Υδροβολείς πλαστικοί 500ml  20τµχ 
75.  Υδροβολείς πλαστικοί 250ml  20τµχ 
76.  Συσκευές έγχυσης για αντλία sapphire  200τµχ 
77.  Συσκευές θερµάνσεως αίµατος (HOT LINE) 100τµχ 
78.  Αυτοκόλλητος σάκος κολοστοµίας 100τµχ 
79.  Επιθέµατα ελκών δέρµατος 250τµχ 
80.  Σφυγµοµανόµετρα 25τµχ 
81.  ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΩΝ 100ML 
ΤΥΠΟΥ SOLUSET 

 
 
50τµχ 

82.  Επίθεµα νανοτεχνολογίας 13χ12cm 50τµχ 
83.  Επίθεµα νανοτεχνολογίας 15χ20cm 50τµχ 
84.  Επουλωτικό σπρέϋ  50τµχ 
85.   Προεκτάσεις οξυγόνου  (7m  έως 10 m) 50τµχ 
86.  Προεκτάσεις οξυγόνου  (1,5m  έως 2 m) 100τµχ 
87.  Συνδετικά προεκτάσεων οξυγόνου 50τµχ 
88.  Μάσκες Venturi  600τµχ 
89.  Μάσκες για χορήγηση οξυγόνου ενηλίκων απλές 1000τµχ 
90.  Μάσκες για χορήγηση οξυγόνου παιδικές απλές 300τµχ 
91.  Μάσκες για λήψη οξυγόνου από την µύτη 3.000τµχ 
92.  Μάσκες αερολίν ενηλίκων 2000 
93.  Μάσκες αερολίν παίδων 500 
94.  Λευκοσίλκ 2,5 cmχ5m µεταξωτό  (λευκή υποαλλεργική ταινία από 

συνθετικό µετάξι)  
 
1500τµχ 

95.  Λευκοσίλκ 5 cmχ 5m µεταξωτό    (λευκή υποαλλεργική ταινία από 
συνθετικό µετάξι) 

   
800τµχ 

96.  Λευκοπλάστ χάρτινο  5 cm χ 10m 1000τµχ 
97.  Λευκοπλάστ χάρτινο  2,5cm χ 10m 1000τµχ 
98.  Λευκοπλάστ  5 cm χ 10m υφασµάτινο      (Πορώδες µε ισχυρή κολλητική 

ικανότητα) 
 
500τµχ 
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Α/Α 6.  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 βοηθαέι την ροή του υγρού στον φλεβοκαθετήρα. 

Να αφαιρείται ανώδυνα και εύκολα.    
Α/Α 9.  ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ 
Αποστειρωµένοι σε ατοµική συσκευασία, ατραυµατικοί, κλειστού άκρου µε υποδοχή µήκους 30cm εως 
40cm µεγέθη Νο: 22,24,25,26,28,30&32 
Α/Α 12.  Συσκευές ορρού 

Να φέρουν διατρητικό ρύγχος από σκληρό πλαστικό  για ευκολότερη  διάτρηση των πωµάτων των 
περιεκτών.  

Να φέρουν  ενσωµατωµένο διαφανή µαλακό σταγοvoθάλαµo  
από PVC, για τον οπτικό  έλεγχο ροής  του διαλύµατος  

Να έχουν  εύκαµπτο  διαφανή σωλήνα από PVC διαµέτρου 3 χ 4,1mm. µήκους 160 - 200 
cm.Στις συσκευές έγχυσης µεγαλοσταγόνων: οι είκοσι σταγόνες απεσταγµένου 
νερού=1gr.  

Να συσκευάζονται ατοµικά σε περιέκτες που αποτελούνται από ειδικό µικροβιοκρατές χαρτί στην µία 
πλευρά και διαφανές φύλλο πολυαιθυλενίου /πολυαµιδίου στην άλλη πλευρά, θερµοσυγκολληµένα µεταξύ 
τους. 

Oι συσκευές ενδοφλέβιας έγχυσης διαλυµµάτων (ορών) να φέρουν ενσωµατοµένο 
αεραγωγό, που διευκολύνει την οµαλότερη ροή του υγρού, µε ειδικό υδρόφοβο φίλτρο 
συγκράτησης µικροοργανισµών από TEFLON.   

Να έχουν  πρόσθετο LAΤΕΧ για την προσθήκη   ενέσιµων διαλυµάτων.  
Οι συσκευές δύνανται  να. παρέχουν όγκο ροής, σύµφωνα µε τα διεθνή στάνταρς 

τουλάχιστον  34,6 m1/min πυκµού  διαλύµατος γλυκόζης ,40%, σε πλήρη λειτουργία.  
Να είναι αποστειρωµένες ελεύθερες πυρετογόνων  και µη - τοξικές .  
Να είναι  µιας χρήσης, & δεν προορίζονται να δεχτούν αντλία.  
Το ειδικό  χαρτi να επιτρέπει την ελεύθερη δίοδο Του ΕΤΟΧ κατά την αποστείρωση και έπειτα. την 

αποµάκρuνση του ΕΤΌΧ κ:ατά τον εξαερισµό (περιορίζοντας στο ελάχιστο τα υπολείµµατά του στη 
συσκευή). Επιπλέον. εµποδίζει την είσοδο στον ατοµικό περιέκτη µικροοργανισµών διασφαλίζοντας  έτσι την  
στειρότητα του πρoίόvτoς σε όλη την διάρκεια ζωής του.  
Να έχει ενσωµατωµένο στο σταγονοθάλαµο φίλτρο διαλύµατος διαµέτρου πόρων 15 µ, για πλήρη 
κατακράτηση  σωµατιδίων.  

Να φέρει κατάλληλο ρυθµιστή ροής µε τροχό, αµερικανικού  τύπου.  
Να φέρει υποδοχή  για σύνδεση LUER ~LOCK για ασφαλέστερη σύνδεση.  

Α/Α 13.  Νεφροειδή 
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 την δυνατότητα πολτοποίησης σε ειδική συσκευή πολτοποίησης χάρτινων 
συσκευών (πολτοποιητές). Να διατηρούν το σχήµα τους χωρίς καµία διαρροή υγρών για για τουλάχιστον 
είκοσι τέσσερεις ώρες και άνω από την χρήση του. 
Α/Α 14. Ουροδοχεία 
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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 την δυνατότητα πολτοποίησης σε ειδική συσκευή πολτοποίησης χάρτινων 
συσκευών (πολτοποιητές). Να διατηρούν το σχήµα τους χωρίς καµία διαρροή υγρών για για τουλάχιστον 
τέσσερεις ώρες και άνω από την χρήση του. 
 Α/Α 15.  Σκωραµίδες 

Σκωραµίδα Οβάλ,  µιας χρήσης κατασκευασµένα εξ ολοκλήρου από 100% ανακυκλώσιµο χαρτί. 
το τελικό προϊόν να είναι αδιάβροχο και σκληρό, υδατοδιαλυτό και πλήρως βιοδιασπώµενο  και η 
χωρητικότητα άνω των 2 λίτρων. 
 Να διαθέτουν την δυνατότητα πολτοποίησης σε ειδική συσκευή πολτοποίησης χάρτινων 
συσκευών (πολτοποιητές). Να διατηρούν το σχήµα τους χωρίς καµία διαρροή υγρών για για τουλάχιστον 
τέσσερεις ώρες και άνω από την χρήση του. 
 
Α/Α 19.  Λαβές ∆ιαθερµίας Μιας Χρήσεως (Κοπής και Καψίµατος) 
Στυλό Χειρουργικής ∆ιαθερµίας Μ.Χ., µε ∆ιακόπτες Τοµής-Αιµόστασης µε Ενσωµατωµένο Καλώδιο 
Σύνδεσης 
ΕΙ∆ΟΣ 20. ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ ΑΦΡΩ∆Η ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ) 
ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 12 ΩΡΕΣ) 
  Ηλεκτρόδιο µίας χρήσης µε στερεή αγώγιµη γέλη, αισθητήρα Ag/AgCl, κόπιτσα, από αφρώδες υλικό.  

• ∆ιαστάσεις 48χ34mm 
• Εναλλακτική χρήση : Βραχυχρόνια χρήση 

ΕΙ∆ΟΣ 21.  ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
• Ηλεκτρόδιο µίας χρήσης µε ακτινοδιαπερατή κόπιτσα από άνθρακα, Ø 45 mm, από ειδικό 

αφρώδες υλικό, ειδικό για τεστ κοπώσεως και Holter 
• Κατάλληλο για: 

1) µακροχρόνια παρακολούθηση µέχρι 72 ώρες 
2) όλα τα τεστ κοπώσεως 
3) holter  
4) ακτινογραφικές χρήσεις 
5) κατάλληλο για µαγνητικές τοµογραφίες 

ΕΙ∆ΟΣ 22.   ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ- ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
• Ηλεκτρόδιο µίας χρήσης για νήπια µε αισθητήρα Ag/AgCl, κόπιτσα, αγώγιµη και κολλητική γέλη, 

από αφρώδες υλικό Ø 35 mm 
• Εναλλακτικές χρήσεις: ηλεκτροκαρδιογράφηµα, βραχυχρόνια παρακολούθηση 

ΕΙ∆ΟΣ 23. ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ ΑΠΙΝΙ∆ΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΙΝΙ∆ΩΣΗΣ ΖΟLL 
CADENCEΤΜ Medi-Trace  

Ηλεκτρόδια απινιδισµού πολλαπλών λειτουργιών «Cadence  TM Medi-Trace » να 
χρησιµοποιούνται µε ασφάλεια για την παρακολούθηση ηλεκτροκαρδιογραφήµατος (ΕCG), 
απινιδισµού, εξωτερικής βηµατοδότησης και συγχρονισµένου µετασχηµατισµού. 

• Τεχνολογίας βαθµιαίας κλίσης, ωοειδούς σχήµατος, από σύνθεση Αg/AgCl, 
σχεδιασµένα για να µειώνουν τον κίνδυνο ερεθισµού του δέρµατος λόγω της 
οµοιόµορφης κατανοµής του ηλεκτρικού ρεύµατος κατά την απινιδισµό. 

• Ακτινοδιαπερατά 
• Ειδικά αγώγιµο υδροκολλοειδές που επιταχύνει την πρόσφυση και την ηλεκτρική επαφή 
• Eιδική αφρώδης επιφάνεια που ανθίσταται στα υγρά και εφαρµόζει εύκολα στο σώµα 
• Να µην  απαιτεί συνδετικό προσαρµογής στο µηχάνηµα απινιδισµού 
• Συµβατά και µε διφασικούς, απινιδιστές 
• Πλήρης προϊοντική σειρά ενηλίκων και παίδων 
• Χρωµατική κωδικοποίηση και περιγραφή συνδετικού για εύκολη αναγνωρισιµότητα 
• 2 έτη αποθηκευτικός χρόνος 
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Α/Α 28.   ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ 5 – 6 LITRA, µε προδιαγραφές 
ασφαλείας. 
Α/Α 29.  ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ,αποστειρωµένα, σκληρά,LUER-LOCK βιδωτά, ασφαλείας 
µε περιφερικές ραβδώσεις. 
Α/Α 30 ,31, & 32: ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΜΑΛΑΚΑ MEDIUM,  SMALL, LARGE  
MAΛΑΚΑ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΑ ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ,  από σφουγγαροειδές / αφρώδες υλικό µε 100% 
βαµβακερό κάλυµµα (ύφασµα) µε αυτοκόλλητα straps, για στήριξη και άνεση, από ύφασµα που πλένεται 
και δεν ερεθίζει το δέρµα. Να διατίθεται σε ατοµική συσκευασία.    
Α/Α    33,34,35:   ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ LARGE, MEDIUM, SMALL  
ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΚΟΛΛΑΡΑ  ΣΚΛΗΡΑ διπλής βαλβίδας, τύπος PHILADELPHIA  
Να προσφέρει άριστη στήριξη στο ινιακό και στη γνάθο. Να διατίθεται µε τραχειακή οπή.  
Α/Α 36. Σετ ουρολογικού καθετήρα 

Να περιέχει ένα (1) αδιάβροχο χειρουργικό πεδίο 45χ42cm, ένα (1) αδιάβροχο πεδίο 45χ42 µε 
οπή, ζεύγος ελαστικά χειρουργικά γάντια, µία (1) λαβίδα για την συγκράτηση του καθετήρα, ένα (1) flow 
clamp, µία (1) σύριγγα 12 ml µε φυσιολογικό ορό, ένα φακελάκι µε αντισηπτικό υγρό 22ml, ένα φακελάκι 
µε στειρο ζελέ διείσδυσης του καθετήρα, γάζες και τολίπια.   
Α/Α 37.  Σετ κοπής ραµµάτων  
 Να περιέχει µία (1) λαβίδα πλαστική, ένα ψαλίδι µυτερό γαµψό και γάζες. 
Α/Α 38.  Σετ συρραφής τραυµάτων  

Να περιέχει ένα (1) αδιάβροχο χειρουργικό πεδίο 45χ42cm, ένα (1) χειρουγικό πεδίο µε οπή, 
δύο(2) µαµβακοφόρους στυλεούς εµποτισµένους µε betadine, ένα (1) βελονοκάτοχο ανοξείδωτο. Ένα(1) 
νυστέρι µε λεπίδα, µία  (1) λαβίδα εισαγωγής και µία λαβίδα αιµοστατική  κυρτή.   
Α/Α 39,40 ΚΑΝΟΥΛΕΣ 3-WAY  & 5-WAY  STOP COCK, ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ,LUER-LOCK ΚΑΙ ΒΙ∆ΩΤΟ 
ΠΩΜΑ. 

• Να  έχoυν επίπεδη καθαρή επιφάνεια 
• Χαµηλό όγκο γεµίσµατος (νεκρός όγκος) 
• Ευθύ δύο δρόµων πέρασµα υγρών 
• Να προσφέρει τη δυνατότητα της αίσθησης όταν το συνδετικό είναι ενταλώς ανοιχτό ή κλειστό 

µέσω ON/OF 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 χηµειθεραπευτικών 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 διτίθονται και µε προέκταση διαφόρων µηκών  25&50 cm. 
• Να µπορεί να σταθεροποιηθεί σε ανάλογη βάση στατώ. 

A/A 41  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 απο 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 συσκευασίαςνα 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 . 
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• 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 
Α/Α 45. Επιθέµατα γάζας αποστειρωµένα αυτοκόλητα: 
 Αποστειρωµένη ελαστική αυτικόλλητη κοµπρέσα – ειδική αποροφητική γάζα-για την επίδεση 
τραυµάτων. Να επιτρέπει την αναπνοή του δέρµατος και η συγκολλητική του ουσία να είναι 
υποαλλεργική. 
Α/Α 50.  Κάλτσα αντιθροµβωτική  κάτω άκρων (µηρού χωρίς ζώνη σε µεγέθη M, L, EXL -να έχει  
ισχυρή πλέξη –άνοιγµα στα δάκτυλα για έλεγχο του ποδιού-διαφορετικές συµπιέσεις από σηµείο σε 
σηµείο)                                                                                                                         
Α/Α 51.  Κάλτσα ορθοπεδική ακρών (αποστειρωµένη , δυο στρωµάτων αδιάβροχη για χειρουργικές 
επεµβάσεις 
Α/Α 52.    ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ∆ΙΑ ΓΥΜΝΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ 

*  Για τείδος µε αύξοντα αριθµό 6.30 (ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ∆ΙΑ ΓΥΜΝΟΥ 
ΟΦΘΑΛΜΟΥ) η κατακύρωση του είδους  θα γίνει µε συνοδό εξοπλισµό (µηχανάκια µέτρησης) ο οποίος 
θα χρειάζεται ελάχιστη δόση αίµατος για την µέτρηση και να είναι ιδαίτερα εύχρηστος. 
Α/Α 53. Συσκευή αναπνευστικών ασκήσεων µε τρείς µπίλιες: 

ΠΡΟΚΛΗΤΟ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΠΑΛΕΣ 

• Μεγάλο εύρος ρυθµού ροής από 600 ml/sec έως 1200  ml / sec. 
• Tρείς µπάλες χρωµατικού κώδικα σε τρείς θαλάµους 
• Ελάχιστη ροή τυπωµένη σε κάθε θάλαµο  
• Ανθεκτικό πλαστικό  
• Συµπαγής σχεδιασµός  
• Χρήση από έναν µόνο ασθενή 

 
Α/Α 54&55   ΣΕΝΤΟΝΙΑ  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ  σε ρολα,πλαστικοποιηµενα (, 
µε άριστη διατρηση ανα 30-40 εκατ. περιπου , µε δυο στρωµατα (χαρτι απορροφητικο/λεπτο πλαστικο 
φιλµ)χρωµατος λευκου,αδιαβροχα 100%. Το µήκος των ρολλών είναι ενδεικτικό και οι εταιρείες µπορούν 
να προσφέρουν 10 µέτρα περισσότερο ή λιγότερο του ζητουµένου µήκους.  
 Οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες εκτός της τιµή του ρολλού να ανφέρουν και την τιµή ανά 
µέτρο.(Όρος απαράβατος) 
 Α/Α 56.  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 απο υλικό αποροφητικό αρίστης 
ποιότητας και  λεπτό πλαστικό φίλµ,  αδιάβροχα  100%. 
Α/Α 57&58 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. 

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 ∆ΕΥΤΕΡΟ. 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 ∆ΕΥΤΕΡΟ. 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. 
Α/Α  59.  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  σταγονοθάλαµοαπό  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 απο 160 – 200  cm . 
• Στις   συσκευές   έγχυσης   µικροσταγόνων : 
      οι  60  σταγόνες  απεσταγµένου  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 συσκευασίαςνα 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. 

Α/Α 77.  Συσκευές θερµάνσεως αίµατος (HOT LINE) 
           Σωλήνας θέρµανσης διπλού αυλού ώστε να εξασφαλίζεται η θέρµανση του αίµατος ή των υγρών 
µέχρι το άκρο σύνδεσης µε τον ασθενή µετά του αντίστοιχου συνοδού εξοπλισµού (µηχάνηµα).  
 Α/Α 78.  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. περιπου. 
Α/Α 79.  Επιθέµατα ελκών δέρµατος 

Aποστειρωµενα αφρωδη επιθεµατα από υδροενεργο αργυρο υπο µορφη συµπλοκου και 
πολύµερες υψηλης απορροφητικοτητας µε εξωτερικη επικαλυψη φιλµ πολυουρεθανης,και περιµετρικο 
κολλητικο από κυτταρινη,φυσικο υλικο. 

∆ιαστασεις περιπου : 
α) µη κολλητικα : 10χ10,15χ15, κορδονι 45 cm. 
β) κολλητικα : 12,5χ12,5,18χ18,23χ23(σχηµα για κοκκυγα) και 19χ20 (σχηµα για πτερνα). 

Αποστειρωµενη υδροφιλη γελη υψηλης συνοχης   µε 90% νερο ,νατριουχο καρβοξυµεθυλοκυτταρινη 
και αλγηνικο ασβεστιο σε µορφη λεπτορευστης γελης, 15 γραµ. 
 
Α/Α 80. Σφυγµοµανόµετρα αναλογικά 

1.Αναλογικό µανόµετρο 2.περιχειρίδα µε αεροθάλαµο 3. κούµπωµα αυτοκόλλητης ταινίας 4.πουάρ 
5.βαλβίδα ελεγχόµενης διέλευσης του αέρα 6.ακουστικα του στηθοσκοπίου να µην είναι κολληµένο 

πάνω στον αεροθάλαµο 7.διάφραγµα (κεφαλή) του στηθοσκοπίου 8.σωλήνας στηθοσκοπίου 9 σωλήνας 
αεροθαλάµου  

Εύρος µέτρησης: 0-300mm HG 
Ακρίβεια µέτρησης :  -+ 3mm Hg 
Υγρασία για λειτουργία και φύλαξη έως 85% 
Θερµ. λειτουργ. : 15-25 
Θερµ. φύλαξης : -20εως 70 
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Περιχειρίδα : κανονικό µέγεθος ενηλίκων 
 
Α/Α 81.ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΩΝ 100ML ΤΥΠΟΥ SOLUSET 
* µεγάλο ογκοµετρικό θάλαµο 100 ml, 
* συσκευή ορού µικροσταγόνων 60 σταγόνων / ml  
* µε πλάγια διακλάδωση Υ, latex free.  
* αεραγωγό,  
* υποδοχή για έγχυση φαρµάκων,  
* φίλτρα 
* σωλήνα µε άκρο luer lock, σύνδεσης µε τον ασθενή και κυλιόµενο 
σφιγκτήρα. 
* σωλήνα µε σκληρό διατρητικό ρύγχος για σύνδεση µε τον ορό, µε αεραγωγό, 
και  κυλιόµενο σφιγκτήρα τουλάχιστον απο 160 – 200  cm. 
* Σε ατοµική συσκευασία αποστειρωµένες. 
 
 
82. Επίθεµα νανοτεχνολογίας 13χ12cm 
Αφρώδη επιθέµατα νανοτεχνολογίας µε ολιγοσακχαρίτη, µε εξωτερική ηµιδιαπερατή µεµβράνη 
πολυουρεθάνης και ενσωµατωµένο πλέγµα πολυεστέρα στην επιφάνεια επαφής. Για επούλωση χρόνιων 
ελκών µη αυτοκόλλητα. 
 
83.  Επίθεµα νανοτεχνολογίας 15χ20cm 
Αφρώδη επιθέµατα νανοτεχνολογίας µε ολιγοσακχαρίτη, µε εξωτερική ηµιδιαπερατή µεµβράνη 
πολυουρεθάνης και ενσωµατωµένο πλέγµα πολυεστέρα στην επιφάνεια επαφής. Για επούλωση χρόνιων 
ελκών µη αυτοκόλλητα. 
 
84.  Επουλωτικό σπρέϋ 
Επουλωτικό σπρέι απορροφήσιµου, µε αιµοστατικές ιδιότητες, 100% ίππειου κολλαγόνου για επούλωση 
ελκών. 
.  
Α/Α 88.  Μάσκες VENTOURI 
Μάσκες ventouri για παροχή οξυγόνου υψηλής πυκνότητας σε ποσοστό ελεγχόµενης ροής µε βαλβίδα 
ενσωµατωµένη µε όλες τις ρυθµίσεις. 
 
Α/Α 92. Μάσκες αερολίν 
Μάσκες µε νεφελοποιητή για χορήγηση εισπνεόµενων φαρµάκων. 
 
Α/Α 96&97  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 διακύρηξης  έχουν 
προσδιριστεί 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). 
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* Τα ανωτέρω είδη πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και για όσσα εξ αυτών δεν υπάρχει 
λεπτοµερής τεχνική  περιγραφή , η αξιολόγηση θα γίνεται µε βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 
απορέουν από την περιγραφή τη ονοµατολογίας του. 

Τυχόν εµπορικές ονοµασίες έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και µόνο. 

Οι διαστάσεις που τυχόν αναφέρονται έιναι ενδεικτικές του τι εξυπηρετεί    το Γενικό Νοσοκοµείο 
Λευκάδας και ως εκ τούτου δεν είναι απαγορευτικό στο να προσφερθούν και διαστάσεις οι οποίες δεν 
έχουν ουσιώδη απόκλιση των ζητουµένων µε την µόνη προυπόθεση όπως προαναφέραµε,  ότι η 
προσφέρουσα εταιρεία έχει την υποχρέωση να αντιστοιχίσει ακριβώς το προσφερούµενο είδος µε το 
ζητούµενο και µε τον τρόπο που περιγράψαµε ανωτέρω. 

Είναι υποχρεωτική η προσκόµιση δειγµάτων  των προσφεροµένων ειδών επι ποινή αποκλεισµού , τα 
οποία πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας που τα προσφέρει. Επιτρέπεται η αποστολή των 
δειγµάτων στην Υπηρεσία µέχρι και τέσσερις (4) ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας 
του διαγωνισµού, υπό την προϋπόθεση όµως ότι αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο 
φάκελο προσφοράς µε τα τεχνικά στοιχεία. 

   

 

 Ο  

                                                                                                               ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Α/Α 

                                                                                                                             ΑΡΕΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  
.1. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ονοµασία Τράπεζας : ……………………………………… 

Κατάστηµα : ………………………………………………….                
(∆ιεύθυνση – τηλέφωνα - fax )          Ηµεροµηνία έκδοσης   ……………… 
       

ΕΥΡΩ. ………………………………… 
Προς : 
∆ιοίκηση 6ης Υγειονοµικής ΠεριφέρειαςΠελοποννήσου  
Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & ∆υτικής Ελλάδας  
Γενικό Νοσοκοµείο Λευκάδας 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αρ. Βαλαωρίτη 24  Τ.Κ 31100 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. ……………    ΕΥΡΩ  ………………….. 

 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. ….……………………….. (και ολογράφως) υπέρ της εταιρείας 
……………………………………….. ∆/νση …………………………………………………………. για τη συµµετοχή της στο διενεργούµενο 
διαγωνισµό της ……………………………….......……. για την προµήθεια …………………………………….………………………………….. 
σύµφωνα µε την υπ. αρ.......διακήρυξη  σας. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ 
όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση 
ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
 
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό 
αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………… 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆\ξη). 
 
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
 
 
 
 

 
2. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ονοµασία Τράπεζας : ..………………………….. 

Κατάστηµα : ……………………………………….. 
(∆ιεύθυνση – τηλέφωνα -  fax )           Ηµεροµηνία έκδοσης ……………… 
       

ΕΥΡΩ. ………………………………… 
Προς : 
∆ιοίκηση 6ης Υγειονοµικής ΠεριφέρειαςΠελοποννήσου  
Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & ∆υτικής Ελλάδας  
Γενικό Νοσοκοµείο Λευκάδας 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αρ. Βαλαωρίτη 24  Τ.Κ 31100 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ….……… ΕΥΡΩ …………………………..…….. 
 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και υπέρ της εταιρείας ………………………………………..∆/νση …………………………………………………………. 
µέχρι του ποσού των …………..ΕΥΡΩ (και ολογράφως) το οποίο καλύπτει το 5% της συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ ………........…. ΕΥΡΩ για 
την καλή εκτέλεση  από αυτήν των όρων της µε αριθµό ………σύµβασης που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια  ………………..για κάλυψη 
αναγκών της αρ. διακήρυξης στο  .........     
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Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση 
ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
 
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι και δύο µήνες από την λξη της σύµβασης, οπότε γίνεται αυτοδίκαια 
άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ. 

 
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.- 

  
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
  
Α/Α ΕΙ∆

ΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

Π.Τ/ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Υ ΤΙΜΩΝ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  

ΕΚΑΠΤΥ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆Α

Σ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙ

ΚΗ ΤΙΜΗ  

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΤΕΛΙΚ

Η ΤΙΜΗ 

ΜΕ  

ΦΠΑ 

  

 

 

 

  

 

 

 

     

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

                                            ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
∆ιοίκηση 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & ∆υτικής Ελλάδας 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

 
 
 

 
     Λευκάδα ………. 
 
    Αριθ. Πρωτ.:………….       
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ΣΥΜΒΑΣΗ    υπ’αριθµ. ………………….  
 
 
 
 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ   
 
 
 
 
ΚΑΙ  
 
 
 
 
 
 
ΤΗΣ ………….……………….  
 
 
 
 
 
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ……………………………………………….  
 
 
 
Συµβατικού Τιµήµατος ……………… € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.54 
   Στη Λευκάδα σήµερα …………………ηµέρα ……………………… και ώρα 10η π.µ στα γραφεία του νοσοκο                                                                                       
µείου µεταξύ του διοικητή του νοσοκοµείου κ……………………… που εκπροσωπεί νόµιµα το Νοσοκοµείο µε την ιδιότητα του 
αυτή και της εταιρειας: ………………………………………………………….       συµφωνήθηκαν και συνοµολογήθηκαν τα εξής: 
    Ο πρώτος των συµβαλλόµενων διοικητής του νοσοκοµείου  έχοντας υπόψη του την αριθµ …….η συνεδρίαση 
θέµα……….ο /…………  απόφαση του  ∆. Σ  του νοσοκοµείου αναθέτει στο δεύτερο των συµβαλλόµενων την προµήθεια ειδών 
«………………………..»  ισχύς σύµβασης από ………………έως  ……………………….  
   1 Τόπος υπογραφής της σύµβασης ορίζεται το Γ. Ν Λευκάδας και προς διευκόλυνση των εταιρειών που εδρεύουν µακράν της 
πόλης της Λευκάδας είναι δυνατόν να υπογράφεται η σύµβαση (εάν το επιθυµούν οι εταιρείες) αφού αποσταλεί στην έδρα της 
εταιρείας µε έξοδα της. 
   2. Χρόνος υπογραφής ορίζεται (όπως το Π.∆118/2007 προβλέπει) σε δέκα ηµέρες από την κοινοποίηση η το αργότερο σε 
δέκα πέντε ηµέρες ισχυουσών όµως των διατάξεων του προαναφεροµένου Π. ∆  118/2007. 
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   3. Συµβαλλόµενα µέρη είναι για εν  το νοσοκοµείο ο νόµιµος εκπρόσωπος του διοικητής ……………………….. για  δε την 
εταιρεία  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   4. Το είδος που κατακυρώθηκε στην εταιρεία σας και που θα προµηθεύει το νοσοκοµείο είναι:  
……………………………………………………………………………………ανωτέρω τιµές επιβαρύνονται µε  ………. ΦΠΑ 
 
   5) Τιµή του είδους που θα προµηθεύεται το νοσοκοµείο είναι η τιµή που ρητά και κατηγορηµατικά αναφέρεται στην 
παράγραφο 4 της σύµβασης αυτής.   
   6. Τόπος παράδοσης του είδους ορίζεται οι αποθήκες υλικού της διαχείρισης του νοσοκοµείου καθώς και κάθε  άλλος τόπος 
µέσα στο νοσοκοµείο που θα υποδεικνύεται στην εταιρεία σας   από τα αρµόδια όργανα του νοσοκοµείου. 
   7. Τρόπος παράδοσης. Το είδος θα παραδίδεται στο νοσοκοµείο όπως αναφέρεται παραπάνω συσκευασµένα και µε έξοδα 
του προµηθευτή µέχρι τις αποθήκες του νοσοκοµείου. 
   8. Χρόνος   παράδοσης  του είδους ορίζεται σε (4) τέσσαρες ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης και ύστερα 
από έγγραφη παραγγελία του νοσοκοµείου µας.  
   9. Τεχνικές προδιαγραφές του είδους είναι οι προδιαγραφές που ζητήθηκαν µε την αριθµ …………………. διακήρυξη του 
διαγωνισµού και οι οποίες σαφώς και αναλυτικά αναφέρονται στην αριθµ (….) τεχνική προσφορά της εταιρείας σας .  
   10. Η εταιρεία σας υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ύψους 10 % της 
συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ καθώς και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου η δικαιολογητικού που απαιτείται και θα 
ζητείται από το τµήµα οικονοµικού του νοσοκοµείου. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής την οποία πρέπει να εκδώσετε 
ανέρχεται στο ποσό των   …………………€. 
   11. Εγγυήσεις για την παράδοση παραλαβή και καλή λειτουργία του προµηθευόµενου είδους                                          
ως εξής :Η εταιρεία σας υποχρεούται  να παραδίδει τα είδη σε άριστη κατάσταση µε έξοδα της µέχρι τις αποθήκες υλικού του 
νοσοκοµείου και εγγυάται για την καλή του κατάσταση  και λειτουργία ύστερα από την παραλαβή τους από τα αρµόδια όργανα. 
   12. Τρόπος πληρωµής του είδους ύστερα από την οριστική του ποιοτική και ποσοτική παραλαβή µε την έκδοση χρηµατικού 
εντάλµατος για όλο το συµβατικό ποσό και χρόνος πληρωµής του είδους είναι ο καθοριζόµενος απο το Νόµο. Στα συµβατικά 
είδη γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις.  

   13. Αναπροσαρµογή του τιµήµατος δεν µπορεί να γίνει για κανένα λόγο. 
   14. Προβλεπόµενες ρήτρες ως εξής : Κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύµβασης και σε περίπτωση που το 
προσκοµισθέν είδος δεν είναι σύµφωνο µε αυτήν ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα µέρες από την κοινοποίηση 
σχετικού εγγράφου να αντικαθιστά το είδος µε άλλο σύµφωνα µε τη σύµβαση και πάντα µε έξοδα της εταιρείας του προµηθευτή 
Όποιος δεν θα συµµορφώνεται µε τα παραπάνω θα κηρύσσεται έκπτωτος εφαρµοζόµενων όλων των διατάξεων του άρθρου 34 
του Π. ∆ 118/2007. 
   15. Τρόπος επίλυσης για τυχόν διαφορές που ήθελαν προκύψει µεταξύ των συµβαλλοµένων ισχύουν ρητά όλες οι διάταξεις 
του Π.∆ 118/2007. Κάθε διαφορά που θα µπορούσε να προκύψει από την εφαρµογή της σύµβασης αυτής, και δεν τακτοποιηθεί 
µµεταξύ των ενδιαφεροµένων, υπάγεται στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων Λευκάδας. 
    16. Ορίζεται µε τη σύµβαση αυτή ότι αντί της προσφυγής στα δικαστήρια οπός αναφέρεται παραπάνω είναι δυνατή η 
προσφυγή των συµβαλλοµένων σε διαιτησία οι αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωτικές για τους συµβαλλόµενους χωρίς να 
αναιρείται η προηγούµενη παράγραφος αριθµ.15 της σύµβασης αυτής .  
   17. Σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις των εταιρειών ως προς τη σύµβαση αυτή ισχύουν και θα εφαρµόζονται όλες οι διατάξεις του 
Π. ∆ 118/2007 άρθρο 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33 και 34. 
   18. Με τη σύµβαση αυτή τέλος ορίζεται και πάλι ότι έχουν ισχύ και θα εφαρµόζονται  οι όροι της διακήρυξης ………………..  
   19. Το κείµενο της σύµβασης αυτής κατισχύει κάθε άλλου κειµένου σύµφωνα µε όλα όσα ορίζονται στο άρθρο 24 
παράγραφος 3 του Π.∆ 118/2007. 
   20. Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα διαβάστηκε από τα συµβαλλόµενα µέρη υπογράφεται ένα δε αντίγραφο 
παίρνει ο  συµβαλλόµενος και δυο αντίγραφα (το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο )παραµένουν στα αρχεία του νοσοκοµείου. 

                                                                                                                                          -o- 

                       ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                              ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ       
                         

                                                         

 

 

 

                    

 


