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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» 
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     Τις αποφάσεις: 
1. Τον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου οικονομικού έτους 2020. 
2. Την αριθ. πρωτ 288/26-02-2020 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου για ορισμό επιτροπής  

       διενέργειας  της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για  προμήθεια «Υγειονομικού Υλικού)»          
  3.  Το με  ΑΔΑΜ 20REQ006341771 Εγκεκριμένο Πρωτογενές Αίτημα  του Νοσοκομείου. 
  4.  Την αριθ. πρωτ 285/25-02-2020 (ΑΔΑ: 9Λ724690ΒΧ-ΟΩ2) Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης του    
       Νοσοκομείου (Αριθμός Δέσμευσης 129/0) 
  5.  Την αριθ. 1η/24-02-2020 συνεδρίαση θέμα 17o  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
       Νοσοκομείου για τη διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
  6.  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 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Ημερομηνία: 05/03/2020 
Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ 
Ώρα: 11:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                                              ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  « ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»  
 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV  33140000-3 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ 
 

12.280,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
 

ΠΗΓΗ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΕ 1311αν 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  3μηνη ή μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων 

 
 
(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 26/02/2020 ημέρα Τετάρτη 

μέχρι τις 04/03/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ. στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (Γενικό 

Νοσοκομείο Λευκάδας - Φιλοσόφων, 31100 Λευκάδα).  Αυτές θα ανοιχτούν την Πέμπτη 05/03/2020 και ώρα 

11:00 π.μ. στο γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου. 

  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. 

Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται  στην Υπηρεσία, με 

οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα. 

                                                                          ΑΡΘΡΟ 2 

                                                                        ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραμμένες χωρίς σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. 

Θα φέρουν τον τίτλο της εταιρείας ή του ιδιώτη και θα απευθύνονται προς την υπηρεσία που διενεργεί την 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος. Θα φέρουν σαν τίτλο την προμήθεια που αφορά και τον αριθμό της Πρόσκλησης 

Ενδιαφέροντος, στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τις περιέχει. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο που θα περιέχει υποφάκελλο δικαιολογητικών 

συμμετοχής, υποφάκελλο τεχνικής προσφοράς και υποφάκελλο οικονομικής προσφοράς.Υποχρεωτικά σε δύο 

(2) αντίγραφα τόσο οι  ΤΕΧΝΙΚΕΣ όσο και οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ. 

 1.  Ο υποφάκελος των δικαιολογητικών θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 3. 

 2. Μέσα στον υποφάκελο τεχνικής προσφοράς θα υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση για κάθε περίπτωση 

συμμετέχοντος στην Πρόσκληση που θα δηλώνει ότι όλα τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης . 

      3. Ο υποφάκελος της οικονομικής  προσφοράς θα περιέχει την οικονομική προσφορά όπου θα αναφέρεται η 

τιμή μονάδος του κάθε είδους και απαραίτητα ο αύξων αριθμός της κατάστασης.   Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 

κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ.  

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις. 

     Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Πρόσκλησης και με την 

δέσμευση ότι το είδος-είδη που προσφέρει είναι ετοιμοπαράδοτα. 

     Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι τη λήξη της ισχύος της προσφοράς. 

Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε επί πλέον οικονομική αξίωση του προμηθευτή, 

πέραν των τιμών κατακύρωσης. 

 Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υλικών θα γίνουν με επιβάρυνση του προμηθευτή. 
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 Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες, ή ανεπίδεκτες εκτίμησης, εκπρόθεσμες, υπό αίρεση ή τέτοιες που 

τροποποιούν τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος δεν γίνονται δεκτές. 

 

                                                                             ΑΡΘΡΟ 3 
                                                           ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη από 

 τον προσφέροντα, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας Πρόσκλησης και στην οποία 

 θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, ο οικονομικός φορέας: 

 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74  του Νόμου 4412/2016 για τις οποίες οι 

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77 του Νόμου 

4412/2016 

γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 84 

του Νόμου 4412/2016 

δ) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας, 

ε) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση, 

στ) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 

ζ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της 

υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο Τομέα, 

η) Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. 
 

 

                                                                         ΑΡΘΡΟ 4 
                                                        ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
  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 

την 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.  
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                                                                                      ΑΡΘΡΟ 5 

                                                                      ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Για την επιλογή της χαμηλότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές για τα είδη  που έχουν 

κριθεί τεχνικά αποδεκτά και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Πρόσκλησης. 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου. 
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
Πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες 
αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. 

Αποκλίσεις από όρους της Πρόσκλησης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν 
χαρακτηρισθεί στην Πρόσκληση ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη 
προσφορών. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί εγγράφως στους ανακηρυχθέντες  προμηθευτές. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 105 
του Νόμου 4412/2016 παράγραφος 3, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού εντός είκοσι ημερών (20) από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης (άρθρο 105, παρ. 4 του Ν.4412/8-8-2016) προσκομίζοντας την προσήκουσα εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης η οποία και θα παραμείνει στο Νοσοκομείο μέχρι της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
   Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην 
προθεσμία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, ύστερα από 
γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα  με το άρθρο 105 παρ.5 του Νόμου 
4412/2016. 
 Με τη ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε  δικαίωμά 
του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν πραγματοποίησε την εργασία  μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 160 του Νόμου 4412/2016.            
        
                                                                                  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. 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 ή συναφθούν συμβάσεις από αυτή. 

4. Ύστερα από την κατακύρωση της προμήθειας και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης η παραγγελία 
των ειδών  θα γίνεται τμηματικά και σύμφωνα  με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

                                                              

Α/Α 

 
ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ  

ΕΚΑΠΤΥ Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

χωρίς 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

1 ΑΦΡΩΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟ
ΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ 
3150 

  

2 
ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ -ΜΠΛΕ Μ.Χ. 

 ΤΕΜΑΧΙΑ 
2200 
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3 
ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 150Χ300 

 ΤΕΜΑΧΙΑ 
2000 

  

4 
ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 130Χ280 

 ΤΕΜΑΧΙΑ 
1400 

  

5  
ΣΤΑΤΩ ΓΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ 
1000 

  

6 
ECO SUPER GEL ΥΠΕΡΗΧΟΥ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ 
200 

  

7 
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ 
1440 

  

8 
ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ Μ.Χ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ 
10300 

  

9 
ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 200Χ350 

 ΤΕΜΑΧΙΑ 
1200 

  

10 
ΘΗΚΕΣ ΑΥΤ. ΑΠΟΣΤ. 300Χ450 

 ΤΕΜΑΧΙΑ 
1000 

  

11 
ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 90Χ260 

 ΤΕΜΑΧΙΑ 
2500 

  

12 ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ. ΜΕ  
ΛΑΣΤΙΧΟ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ 
500 

  

13 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 6mmx2 m 
 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΝΟΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ 
100 

  

14 
ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΧΛΩΡΙΟΥ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ 
1200 

  

15 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ  Μ.Χ. 90Χ75 

 ΤΕΜΑΧΙΑ 
380 

  

16 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΑΠΟΣΤ Μ.Χ. 90Χ75 ΣΧΙΣΤΑ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ 
150 

  

17 
ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 100Χ100 

 ΤΕΜΑΧΙΑ 
 500 

  

18 
ΚΟΣΤΟΥΜΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ. XL 

 ΤΕΜΑΧΙΑ 
300 

  

19  
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ 
8000 

  

20  
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Ν0 21 

 ΤΕΜΑΧΙΑ 
600 

  

21 ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ 3WAY  (Χωρίς  προέκταση,  χωρίς 
καπάκι) 

 ΤΕΜΑΧΙΑ 
6000 

  

22  
ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΛΕΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ 
200 

  

23  
ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΟΛΙΝ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ 
1000 

  

24  
ΜΑΣΚΑ ΑΕΡΟΛΙΝ ΠΑΙΔΙΚΗ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ 
1000 

  

25  
ΜΙΚΡΟΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ Νο 11 

 ΤΕΜΑΧΙΑ 
800 

  

26  
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ 
200 

  

27  
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ 
700 

  

28 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ ΟΡΟΥ ΜΕ 
ΡΟΛΟΓΑΚΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΓΙΑ  ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΕΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ 
7000 

  

29  
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ 
15000 

  

30  
ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ 
5000 

  

31   ΤΕΜΑΧΙΑ 
15000 
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ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΟΡΩΝ ΜΕ ΣΧΙΣΜΗ V 

32  
ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ 
600 

  

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 

2. ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 
Να είναι ασφαλείς και συγχρόνως λειτουργικές στη χρήση. 
Να προσφέρουν τη δυνατότητα μακροχρόνιας χρήσης έχοντας λεπτής υφής υλικό 
κατασκευής και απαλότητας. 
Να αποτελούνται από μη υφασμένες ίνες, να έχουν στρώμα, ειδικό φίλτρο, χωρίς ίνες 
(υαλοβάμβακα) που προκαλούν ερεθισμό. 
Να εχουν υψηλή ικανότητα φιλτραρίσματος μικροσωματιδίων. 
Να είναι δετές με μακριά κορδόνια και στο επάνω μέρος φέρουν ενσωματωμένο 
επιρρίνιο έλασμα για τέλεια εφαρμογή στη ράχη της μύτης. 
Να είναι υγροαπωθητικές από αίμα, χειρουργικά υγρά κλπ για την προστασία του 
χρήση χωρίς να μειώνεται η αναπνευστικότητα. 
Να είναι διπλωμένες ανά τεμάχιο έτσι ώστε να είναι ευκολότερος ο εφοδιασμός του 
προσωπικού. 
Το επιρρίνιο έλασμα να είναι εύκαμπτο σταθερό για τέλεια εφαρμογή στη ράχη της 
μύτης. 
Τα κορδόνια να είναι από φυσικό υλικό για να μην προκαλούν αλλεργία και είναι 
χωρίς ράγες. 
Να είναι φιλικές με το πρόσωπο ώστε να μην είναι ζεστές και δημιουργούν ασφυξία 
στο χρήστη. 
Να είναι σε ασφαλή και πρακτική συσκευασία και αναγράφεται στη συσκευασία η 
ποσότητα. 
 

3-4 ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 
Κατασκευασμένες, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. 
Να υπάρχουν μεγάλου μεγέθους μάρτυρες για αποστείρωση στον ατμό και στο οξείδιο του αιθυλενίου. 
Οι μάρτυρες έχουν απότομη χρωματική μεταβολή. Να είναι τοποθετημένοι μεταξύ δύο πλαστικών στρωμάτων 
(laminated), εξαλείφοντας τελείως τον κίνδυνο να έρθουν σε επαφή οι χημικές ουσίες 
του δείκτη με το προς αποστείρωση υλικό. 
Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική. 
Κατά τη διάρκεια του ανοίγματος να διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό από το χαρτί, χωρίς να σκίζεται το χαρτί, 
εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο να περάσουν μικρόβια από έξω προς τα μέσα. 
Η πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική, μαλακή και δεν ζαρώνει μετά τον κλιβανισμό. 
Η πλαϊνή συγκολλητική επιφάνεια να είναι μεγίστης αντοχής, έτσι ώστε να μην ανοίγει από την πίεση του βάρους των 
εργαλείων και να μην αφήνει ίχνη κατά το άνοιγμα. 
Οι διαστάσεις που αναφέρονται στις θήκες είναι το ωφέλιμο προς 
αποστείρωση. Οι συνολική διάσταση των θηκών να είναι 20mm μεγαλύτερη στο μήκος. 
 
12.  ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ. ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 
Από υλικό αντιαλλεργικό για αποφυγή αλλεργιών. Το υλικό να μην είναι εύφλεκτο. Να έχει καλή εφαρμογή. 
Αεροδιαπερατές (διάτρητες) για τον αερισμό της κεφαλής. Το υλικό ΝΑ είναι υψηλού βαθμού αντοχής. Να πληροί τις 
διεθνείς προδιαγραφές Ε.E. Να είναι σε πρακτική και ασφαλή συσκευασία. 
 

15. Τετράγωνα μιας χρήσης, αποστειρωμένα ( 90cm x 75cm ) 
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Σεντόνια κάλυψης τουλάχιστον διπλά από πλαστικοποιημένο φλις στη μία πλευρά, με ταινίες ασφαλούς 
συγκόλλησης για την γρήγορη στερέωση και την ακριβή οριοθέτηση της περιοχής της τομής. Να είναι αδιαπέραστο 
από την υγρασία και τα μικρόβια, να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό και να μην δημιουργούνται κόμποι. 
 
16.  ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΧΙΣΤΑ ( 90Χ75 ) 
Xειρουργικά πεδία μιας χρήσεως 3 στρωμάτων, αποστειρωμένα, αδιάβροχα με  αυτοκόλλητη οπή 3x6 εκ. 
ή 6x9 εκ 
 
18. ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ. 
Κουστούμια χειρουργείου μπλούζα – παντελόνι μ.χ. Μεγάλης αντοχής, αδιάβροχο, αεροδιαπερατό, 
αντιαλλεργικό με αίσθηση υφάσματος και τσέπες στο επάνω και κάτω μέρος του κουστουμιού. Το δε παντελόνι 
να έχει κορδόνι για να αυξομειώνεται στις ανάλογες διαστάσεις. Να έχει την δυνατότητα  αναπνοής το σώμα. 
Μη διάφανο. Συσκευασία ανά τεμάχιο 
 
20. ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ Νο 21) 
     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. 
 
21. ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ  3-WAY STOP COCK, ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ, LUER-LOCK ΚΑΙ ΒΙΔΩΤΟ 
ΠΩΜΑ ( ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ ). 
Να έχουν επίπεδη καθαρή επιφάνεια 
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. 

23. ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΟΛΙΝ 
Μάσκες με νεφελοποιητή για χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων. 

 
25. ΜΙΚΡΟΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ / ΛΑΜΑ-ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 Ανοξείδωτες. 

 Η συσκευασία τους να είναι ατομική σε φύλλα αλουμινίου για αντισκουριακή προστασία. 

 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. 
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28. 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 . 
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. 
 
Για τα είδη που δεν υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές, αυτές προκύπτουν από την ονοματολογία.  
 
 
Όροι συμμετοχής 

1) Η παράδοση των ειδών στο Νοσοκομείο θα γίνεται μέσα στο χρόνο που ορίζει η πρόσκληση ενδιαφέροντος αυτή.  
Χρόνος παράδοσης  του είδους ορίζεται σε (4) τέσσερις ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ύστερα 
από έγγραφη παραγγελία του νοσοκομείου μας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2)  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. 
3)  Η αποστολή δειγμάτων είναι υποχρεωτική, αλλιώς θα απορρίπτεται.  
4) 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. 
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