
 

1 

 

                                                                                     

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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Γιοίκηζη 6ηρ Τγειονομικήρ Πεπιθέπειαρ 

Πελοποννήζος - Ιονίων Νήζων - Ηπείπος  

& Γςηικήρ Δλλάδαρ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΛΔΤΚΑΓΑ         

 

 

 

                        

               Λεςκάδα , 20-07-2020 

 

              Απιθ. Ππωη: 6667 

                         

ΣΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                 ΠΡΟ ΟΛΔ ΣΙ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ 

Ταρ. Γ/λζε:  Φηινζφθσλ 

Τ.Κ. 31100, ΛΔΥΚΑΓΑ 

Τειέθσλν: 2645360306 

Πιεξνθνξίεο: Βαγγέιε Βαζηιηθή 

e-mail: vasovaggeli@ghol.gr 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Ο Γηνηθεηήο  ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Λεπθάδαο  ιακβάλνληαο ππφςηλ: 

Τελ αξηζ. 10η Έκηακηη/ 17-07-2020 ςνεδπίαζη θέμα 3ο 

 

Ανακοινώνει: 

       Τε ζπιινγή πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ κε απεπζείαο αλάζεζε  κε θξηηήξην ηελ 

ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ πξνκήζεηα «Αζκών Αίμαηορ» γηα έλα έηνο. ΤΦΟ ΠΙΘΑΝΗ ΓΑΠΑΝΗ: 

5.400€  πλέον ηος ΦΠΑ. 

 

    Παξαθαινχκε φπσο απνζηείιεηε  γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα  

ηελ «ππομήθεια αζκών αίμαηορ» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ.Ν. Λεπθάδαο. 

Α/Α                                              ΔΙΓΟ 
 
 

           ΠΟΟΣΗΣΑ 
         (Δ ΣΔΜΑΥΙΑ) 

1 Σπιπλοί αζκοί αίμαηορ CPDA ή CPDA1 450ml με δύο 
δοπςθοπικούρ ηοςλάσιζηον 300 και 300ml έκαζηορ με 
πποζθεηικό ζςνηηπηηικό διάλςμα 100 ml για επςθπά 42 
ημεπών, πλάζμα και αιμοπεηάλια 5 ημεπών. 

                1.600 

 

 

Οι ηιμέρ για ηα πποζθεπόμενα είδη θα είναι καηώηεπερ ή ίζερ ηος Παπαηηπηηηπίος Σιμών πος 

ηηπείηαι από ηην Δπιηποπή Ππομηθειών (www.epromy.gr) (όπος ςπάπσοςν) και θα αναγπάθεηαι και 

ο ανηίζηοισορ κωδικόρ. 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

1. Τν πιαζηηθφ ησλ αζθψλ λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη πςειήο δηαπεξαηφηεηαο, δηαπγέο θαη άρξσκν (λα 

κελ επεξεάδεηαη ε εθηίκεζε ηνπ ρξψκαηνο ηνπ αίκαηνο θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ ISO 3826-1 § 6.2.4). Οη 

πιαζηηθνί αζθνί πξέπεη λα είλαη ζπκβαηνί γηα ην αλάινγν παξάγσγν αίκαηνο πνπ ζα απνζεθεπηεί. 

 

2. Δηδηθά νη πιαζηηθνί αζθνί πνπ είλαη πξννξηζκέλνη γηα ηελ θχιαμε ησλ αηκνπεηαιίσλ πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη απφ θαηάιιειν πιηθφ, πνπ επηηξέπεη ηελ δηαπεξαηφηεηα ηνπ νμπγφλνπ γηα ηελ δηαηήξεζε 

ηνπ pH ησλ αηκνπεηαιίσλ ζηα επηζπκεηά επίπεδα γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζή ηνπο. Τν 

είδνο ηνπ πιηθνχ θαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε 

ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 

 

3. Ο ζρεδηαζκφο ηνχ αζθνχ ζα είλαη πνιχ πξνζεθηηθφο, ψζηε λα πιεξνί φιεο ηηο απαηηήζεηο ρξήζεο κηαο 

ζχγρξνλεο Τξάπεδαο Αίκαηνο. Θα θέξεη άξηζηεο θαη αζθαιείο πεξηκεηξηθέο ζπγθνιιήζεηο ρσξίο πεξηηηέο 

απνιήμεηο πιαζηηθνχ πέξημ απηψλ πξνο απνθπγή ζπγθέληξσζεο κηθξνβίσλ (ISO3826 § 4.1.) . 

 

4. Όια ηα ζπζηήκαηα αζθψλ λα είλαη απνζηεηξσκέλα θαη ειεχζεξα ππξεηνγφλσλ θαη ηνμηθψλ νπζηψλ (ISO 

3826 § 5.4.2.1.) θαη κε εχζξαπζηα ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο (ISO 3826-1 § 6.1.). 

 

5. Όια ηα ζπζηήκαηα αζθψλ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο θπζηθέο, ρεκηθέο θαη βηνινγηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην ISO 3826-1 § 6.2, 6.3, 6.4). 

 

6. Δζσηεξηθά ν αζθφο λα κελ παξνπζηάδεη αλσκαιίεο ηνπ πιαζηηθνχ ή ησλ ζπγθνιιήζεσλ. Να είλαη παληνχ 

θνίινο ρσξίο γσλίεο, γηα ηελ άξηζηε ζπληήξεζε θαη απξφζθνπηε κεηαθνξά ηνπ αίκαηνο θαη ησλ παξαγψγσλ 

ηνπ θαζψο θαη ηελ απνθπγή ζξφκβσλ. 

 

7. Ο πξσηεχνλ αζθφο λα θέξεη ελζσκαησκέλε ζπζθεπή αηκνιεςίαο απφ πιαζηηθφ ζσιήλα άξηζηεο 

πνηφηεηαο κήθνπο κεηαμχ 80 εθ. θαη’ ειάρηζην θαη 120 εθ. πεξίπνπ, θαη εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 

ζχκθσλα κε ην ISO 3826. Ο ζσιήλαο λα θαηαιήγεη ζε βειφλε θιέβαο 16G αλαγξαθφκελν ζηελ εηηθέηα ηνπ 

αζθνχ ή ζηνλ αηνκηθφ θάθειν ζπζθεπαζίαο ηνπ αζθνχ. 

Ζ βειφλε λα θέξεη πνιχ ιεπηά ηνηρψκαηα, λα είλαη επηθαιπκκέλε κε ζηιηθφλε, απνζηεηξσκέλε θαη 

αηξαπκαηηθή. 

 

8. Ζ βειφλε αηκνιεςίαο ζα είλαη ελζσκαησκέλε θαη αλαπφζπαζηε απφ ην ζσιήλα ζπιινγήο θαη ζα 

θαιχπηεηαη απφ πξνζηαηεπηηθφ πψκα. Τν πξνζηαηεπηηθφ πψκα ζα εκπνδίδεη ηε δηαξξνή αληηπεθηηθνχ, ζα 

δηαηεξεί απνζηεηξσκέλν ηνλ απιφ, ζηεγλή απφ αληηπεθηηθφ ηε βειφλε θαη ζα 

αθαηξείηαη εχθνια. Τν πξνζηαηεπηηθφ πψκα δελ ζα κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ή παξαπνηεζεί ρσξίο 

απηφ λα θαζίζηαηαη πξνδήισο εκθαλέο. 
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9. Γηα ηελ ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ, ν ηειηθφο αζθφο θάζε ζπζηήκαηνο πνπ ζα απνζεθεπηεί ην παξάγσγν 

(εξπζξά, πιάζκα) λα θέξεη νπσζδήπνηε απφ δχν (2) αλζεθηηθά αλνίγκαηα ζε θάζε θαηά κήθνο πιεπξά ηνπ. 

 

10. Ο ζσιήλαο αηκνιεςίαο λα αλαγξάθεη αλεμίηεια θαη επαλάγλσζηα ηνλ αλαγλσξηζηηθφ ηνπ αξηζκφ αλά 

δηαζηήκαηα, ππνρξεσηηθά γηα ηνπο ηχπνπο 1 έσο θαη 5 ζηνπο νπνίνπο ν αξρηθφο αζθφο πεξηιακβάλεη ην 

ηειηθφ πξντφλ ησλ ζπκππθλσκέλσλ εξπζξψλ. Γηα ηνπο αζθνχο ηχπνπ 6,7,8 θαη 9 ν αλαγλσξηζηηθφο αξηζκφο 

λα αλαγξάθεηαη θαη ζηνλ ζσιήλα ηνπ αζθνχ πνπ απνζεθεχεηαη ην ηειηθφ παξάγσγν (εξπζξά, πιάζκα). 

 

11. Δπί έθαζηνπ αζθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ππάξρεη εηηθέηα κε ηππσκέλα φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. Οη 

εηηθέηεο ζα θέξνπλ επθξηλή θαη αλαιινίσηε εθηχπσζε. Θα είλαη αλζεθηηθέο θαη άξηζηεο πνηφηεηαο ψζηε λα 

κελ αιινηψλνληαη ή θαηαζηξέθνληαη (νη ίδηεο ή ε εθηχπσζή ηνπο) ζε δηάθνξνπο 

ρεηξηζκνχο ή ζηελ ςχμε/ απφςπμε. Να θαηαζηξέθνληαη θαη φρη λα απνθνιινχληαη ζε πξνζπάζεηα 

απνθφιιεζεο (ISO 3826-1 §8.5). 

 

12. Δπί ηεο εηηθέηαο θάζε αζθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, εθηφο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ, ζα αλαγξάθνληαη 

ππνρξεσηηθά: 

Α) Πεξηγξαθή πεξηερνκέλσλ θαη πξνηεηλφκελε ρξήζε. 

Β) Τν είδνο θαη ν φγθνο ηνπ αληηπεθηηθνχ ή ηνπ ζπληεξεηηθνχ δηαιχκαηνο (πρ CPDA -1, 63ml), o φγθνο 

αίκαηνο ή παξαγψγσλ πνπ δέρεηαη ν αληίζηνηρνο αζθφο (π.ρ.400 ή 300 ml)(ISO 3826-1 § 8.2). 

Γ) Σήκαλζε πνπ λα πξνζδηνξίδεη απνζηείξσζε θαη κε ππξεηνγφλα. 

Γ) Τνλ θαζνξηζκφ ηεο παξηίδαο. 

Δ) Τνλ θσδηθφ πξντφληνο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Ση) Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο ή ιήμεο ηνπ αζθνχ. 

Ε) Σήκαλζε πνπ λα απαγνξεχεη ηε ρξήζε ηνπ αζθνχ εάλ ππάξρεη εκθαλήο έλδεημε θζνξάο. 

Ζ) Σήκαλζε γηα κηα κφλν ρξήζε ηνπ αζθνχ. 

Θ) Σήκαλζε γηα ηηο νδεγίεο ρξήζεο. 

Η) Όλνκα θαη δηεχζπλζε θαηαζθεπαζηή ή πξνκεζεπηή. 

 

13. Λακβαλνκέλεο ππφςε ηεο νδεγίαο ISO 3826-1 § 4.1 νη εηηθέηεο θαη ην εζσηεξηθφ ησλ αζθψλ είλαη 

απαξαίηεην λα έρνπλ ηηο θάησζη δηαζηάζεηο : 

ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 

(ml) 

ΔΧΣΔΡΙΚΟ 

ΠΛΑΣΟ 

(mm) 

ΔΧΣΔΡΙΚΟ 

ΤΦΟ 

(mm) 

ΜΔΓΔΘΟΔΣΙΚΔΣΑ 

(+/- 5 mm) 

ΠΛΑΤΟΣ               

ΥΧΟΣ 

 

450 120 170 105                            

105 
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14. Οη ζπλζέζεηο ησλ αληηπεθηηθψλ θα πξνζζεηηθψλ δηαιπκάησλ λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο νδεγίεο ηεο 

Δπξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο (Eur. Ph) θαη λα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά επί ησλ εηηθεηψλ ησλ αληίζηνηρσλ 

αζθψλ (ISO3826 § 7.1.b.). 

 

15. Οη πξνδηαγξαθέο ησλ αζθψλ ζε αληνρή θαηά ηε θπγνθέληξεζε λα ζπκθσλνχλ κε ην ISO 3826 §5.2.7 θαη 

§5.2.8 (5000G x 10 ιεπηά ζηνπο 4 θαη 37 ν C). 

 

16. Οη πξνδηαγξαθέο αληνρήο ηνπ πιαζηηθνχ ζε δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο λα ζπκθσλνχλ κε ην ISO 3826 

§5.2.5 (αξγή ςχμε θαη απνζήθεπζε ζε –80νC γηα 24 ψξεο). 

 

17. Τα ζηφκηα εμφδνπ (outlet ports) ηνπ αίκαηνο ή ησλ παξαγψγσλ απφ θάζε αζθφ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.8.1 ηνπ ISO 3826 (νη πιαζηηθνί ζάθνη ζα δηαηίζεληαη κε έλα ή πεξηζζφηεξα 

ζηφκηα εμφδνπ γηα ηελ ρνξήγεζε αίκαηνο ή παξαγψγσλ αίκαηνο. Τα ζηφκηα εμφδνπ ζα απνθξάζζνληαη 

ζηεγαλά απφ ηε ζπζθεπή κεηάγγηζεο βι. ISO 3826, §4.8.1). Κάζε ζηφκην εμφδνπ ζα είλαη εξκεηηθά 

ζθξαγηζκέλν, κε θιείζηκν αζθαιείαο, εχθνια απνζπψκελν θαη κε επαλαηνπνζεηνχκελν, πξνο απνθπγή 

κνιχλζεσλ θαηά ηελ είζνδν ηνπ ξχγρνπο ηεο ζπζθεπήο κεηάγγηζεο ζηνλ αζθφ βι. ISO 3826, §4.8.2. Θα 

επηηξέπεη ηελ ζχλδεζε ζπζθεπήο κεηάγγηζεο έρνληαο ζχζηεκα δηάηξεζεο ζχκθσλν κε ην ISO 1135-4, ρσξίο 

λα παξνπζηάδεη δηαξξνή θαηά ηελ δηάηξεζε ή θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο (ISO 3826-1 §4.8). 

 

18. Τα ζπζηήκαηα ησλ αζθψλ λα θέξνπλ εηδηθφ ζχζηεκα ιήςεσο δεηγκάησλ αίκαηνο ελ θελψ, ζε θιεηζηφ 

θχθισκα ην νπνίν λα εμαζθαιίδεη απφιπηε ζηεηξφηεηα ζην ιακβαλφκελν αίκα γηα ηελ απνθπγή 

επηκνιχλζεσλ. 

 

19. Να θέξνπλ ελζσκαησκέλν ζχζηεκα πξνζηαζίαο ηνπ αηκνιήπηε γηα ηελ απνθπγή πηζαλψλ ηξππεκάησλ 

απφ ηε βειφλε θαηά ηε δηαδηθαζία απφξξηςήο ηεο κε άκεζν θίλδπλν ηε κφιπλζή ηνπ. 

 

20. Τα δείγκαηα λα ιακβάλνληαη απφ ελζσκαησκέλε ζπζθεπή αίκαηνο (κηθξφο εηδηθφο αζθφο) ζηνλ νπνίν 

ζπιιέγνληαη ηα πξψηα ηνπιάρηζηνλ 30 ml αίκαηνο πξηλ απφ ηελ θπξίσο ιήςε. Ο κηθξφο εηδηθφο αζθφο ζα 

είλαη ζε επαθή κε ζεκείν ηνπ ζσιήλα πνπ θέξεη ηελ βειφλε, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 

λα κελ έξρεηαη-ζε θακηά πεξίπησζε- ζε επαθή κε ην αληηπεθηηθφ δηάιπκα ηνπ πξσηεχνληνο αζθνχ. Θα 

αζθαιίδεη κε εηδηθφ θιείζηξν, γηα λα γίλεηαη ε ιήςε ησλ δεηγκάησλ αίκαηνο, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θαλνληθήο 

ξνήο αίκαηνο πξνο ηνλ αζθφ αηκνιεςίαο, κε θαηάιιειεο ζπλζήθεο ψζηε λα είλαη ζσζηά 

ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. 

 

ΤΚΔΤΑΙΑ 

1. Τα δηάθνξα ζπζηήκαηα αζθψλ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα εληφο πιαζηηθνχ δηαθαλνχο ή απφ αινπκίλην εηδηθνχ 

αζθαινχο θαη αλζεθηηθνχ θαθέινπ, απνζηεηξσκέλα θαη εξκεηηθά ζθξαγηζκέλα, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ 

θέξνπλ ή φρη αηνκηθή ζπζθεπαζία απφ ζεινθάλ ή άιιν απιφ πιηθφ. 
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2. Ζ ζπζθεπαζία ησλ αζθψλ θαη ησλ ζσιήλσλ ηνπο εληφο ηνπ θαθέινπ ζα είλαη άλεηε ρσξίο λα είλαη 

δηπισκέλνη ή λα θέξνπλ ηζαθίζκαηα ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπο. 

 

3. Λφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ ιήμεο ησλ αζθψλ κεηά ην άλνηγκα ηνπ θαθέινπ θαη πξνο δηεπθφιπλζε 

ηεο Αηκνδνζίαο, ν θάζε θάθεινο λα πεξηέρεη ην πνιχ έμη (6) ζπζηήκαηα αζθψλ αίκαηνο γηα ηνπο ηχπνπο 

αζθψλ κε α/α 1 έσο θαη α/α 5. 

 

4. Δπί ηεο εηηθέηαο ηνπ θαθέινπ ζπζθεπαζίαο ή αλ ρξεζηκνπνηείηαη δηαθαλήο ζπζθεπαζία ζηελ εηηθέηα ηνπ 

πιαζηηθνχ αζθνχ ζα αλαγξάθνληαη: α) ν θαηαζθεπαζηήο/πξνκεζεπηήο θαη ε δηεχζπλζή ηνπ, β) πεξηγξαθή 

πεξηερνκέλσλ/πεξηεθηηθφηεηαο (π.ρ είδνο ηνπ αληηπεθηηθνχ θαη ηνπ πξνζζεηηθνχ δηαιχκαηνο, 450 ρ 450 ρ 300 

ml), γ) εκεξνκελία ιήμεο, δ) ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη φηη δελ ζα πξέπεη ν αζθφο λα ρξεζηκνπνηεζεί εάλ 

απηφο έρεη αθαηξεζεί απφ ηε ζπζθεπαζία, ε) ν αξηζκφο ηεο παξηίδαο. 

 

5. Οη θάθεινη ησλ αζθψλ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνη κε άλεζε θαη πξνζεθηηθά, εληφο αλζεθηηθνχ θαη θιεηζηνχ 

θηβσηίνπ κηθξνχ βάξνπο θαη εχθνιεο κεηαθνξάο. 

 

6. Δπί ηνπ θηβσηίνπ κεηαθνξάο ζα είλαη επηθνιιεκέλε εηηθέηα κε επθξηλψο αλαγξαθφκελα ηνπιάρηζηνλ ηα 

θάησζη απαξαίηεηα ζηνηρεία: φλνκα θαη δηεχζπλζε θαηαζθεπαζηή ή πξνκεζεπηή, είδνο ζπζηήκαηνο αζθψλ 

(δηπιφο-ηξηπιφο θιπ.), πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο (π.ρ. 450 x 450 

x 300), ην είδνο ηνπ αληηπεθηηθνχ θαη ηνπ πξφζζεηνπ δηαιχκαηνο (CPDA-1 ή CPD/SAG-M θιπ.), ε 

εκεξνκελία ιήμεο ησλ αζθψλ, ε ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο θαη ε εκπεξηερφκελε εληφο ηνπ θηβσηίνπ 

πνζφηεηα ζπζηεκάησλ αζθψλ (ISO 3826-1 §8.4). 

 

7. Δληφο θάζε θηβσηίνπ κεηαθνξάο ζα ππάξρνπλ ππνρξεσηηθά αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεο ησλ αζθψλ ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα. 

 

8. Ζ δηάξθεηα δσήο ησλ αζθψλ (shelf-life) ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία 

απνζηείξσζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ην ISO 3826 §6.2. 

 

ΒΑΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ 

Ζ φιε δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ αζθψλ ζα είλαη ζχκθσλε κε ην G.M.P. (Good Manufacturing Practice). 

Ζ πξψηε χιε ζα είλαη Medical Grade. Θα ηεξνχληαη φιεο νη αλσηέξσ δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ηνπ ISO 

3826/1993. 

Τα ζπζηήκαηα ζα θέξνπλ φια ηελ έλδεημε CE Mark θαη επί ηεο εηηθέηαο εθάζηνπ αζθνχ θαη επί ηνπ 

ραξηνθηβσηίνπ κεηαθνξάο ηνπο. Υπνρξενχληαη δε νη κεηέρνληεο λα θαηαζέζνπλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά CE 

Mark. 

Να πξνζθνκηζζνχλ επίζεκεο κειέηεο θαη πηζηνπνηεηηθά πεξί ησλ πξνζθεξνκέλσλ αληηπεθηηθψλ θαη 

πξνζζεηηθψλ δηαιπκάησλ φπνπ ζα επηβεβαηψλεηαη ε ζπληήξεζε ησλ εξπζξψλ 42 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο. 
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Οη εηηθέηεο φισλ ησλ αζθψλ θαη ησλ θηβσηίσλ κεηαθνξάο θαη νη νδεγίεο ρξήζεσο ζα είλαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα, φπσο απηφ ηζρχεη απφ 12/7/1998 ζε εθαξκνγή ηεο ππ’ αξηζ.  93/42 νδεγίαο ηεο Δ.Δ. 

Σε έλαλ (1) εθ ησλ δνξπθνξηθψλ αζθψλ θάζε ζπζηήκαηνο, ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 300ml, ζα 

αλαγξάθεηαη ζηελ εηηθέηα ηνπ επθξηλψο ε έλδεημε «αηκνπεηάιηα πέληε (5) εκεξψλ». Οη πιαζηηθνί αζθνί πνπ 

είλαη πξννξηζκέλνη γηα ηελ θχιαμε ησλ αηκνπεηαιίσλ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη 

απφ εηδηθφ πιαζηηθφ πιηθφ πνπ επηηξέπεη ηελ δηαπεξαηφηεηα ηνπ νμπγφλνπ γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ pH ησλ 

αηκνπεηαιίσλ ζηα θαηάιιεια επίπεδα γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζή ηνπο. Τν είδνο ηνπ πιηθνχ θαη ε 

θαηαιιειφηεηά ηνπ γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε 

θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 

Να θαηαηεζνχλ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) δείγκαηα αζθψλ αίκαηνο απφ θάζε πξνζθεξφκελν ηχπν. Τα 

δείγκαηα ζα ππνβιεζνχλ ζε πνηνηηθφ έιεγρν ρξήζεο γηα ηελ ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο. 

Δπί πιένλ, ζεσξείηαη απηνλφεην πσο νη πξνζθεξφκελνη αζθνί ζα είλαη ζε 

ζέζε λα εμεηαζζνχλ – εάλ θξηζεί απαξαίηεην –ζχκθσλα κε ην εηδηθφ Chemical θαη Physical tests ησλ Annex 

A’ θαη Β΄ ηνπ ISO 3826. 

 Οη πξνκεζεπηέο – δηαθηλεηέο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη ηελ Υ.Α ΓΥ8δ/ΓΠ1348/04 φπσο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΗΜΔΙΧΔΙ ΓΙΑ ΣΙ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

α) Σε πεξίπησζε πνπ ηα πξνζθεξφκελα είδε πξνζθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθέο κνλάδεο κέηξεζεο ζε ζρέζε κε 

ηελ κνλάδα κέηξεζεο ηεο πεξηγξαθήο ηνπ είδνπο ζηελ πξφζθιεζε, νη πξνζθέξνληεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

αληηζηνηρίζνπλ κε ζαθήλεηα ηελ κνλάδα κέηξεζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο σο πξνο ηελ κνλάδα 

κέηξεζεο ηεο δηαθήξπμεο γηα λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα νηθνλνκηθήο ζχγθξηζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. 

(ΟΡΟ ΑΠΑΡΑΒΑΣΟ). 

β) Οη εηαηξείεο είλαη ππνρξεσκέλεο ζε πεξίπησζε πνπ ζε δεηνχκελα είδε ηεο δηαθήξπμεο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί δηαζηάζεηο εθηφο ηεο αληηζηνηρίαο κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ δεηνχκελνπ είδνπο λα 

πξνζδηνξίδνπλ ζε πνην δεηνχκελν είδνο α, β, γ……. αληηζηνηρεί ην πξνζθεξφκελν είδνο θαη σο πξνο ηελ 

δηάζηαζε εθφζνλ βέβαηα απηά δελ παξνπζηάδνπλ νπζηψδεηο απνθιίζεηο (ΟΡΟ ΑΠΑΡΑΒΑΣΟ). 

Σα ανωηέπω είδη ππέπει να είναι άπιζηηρ ποιόηηηαρ και για όζα εξ αςηών δεν ςπάπσει λεπηομεπήρ 

ηεσνική πεπιγπαθή, η αξιολόγηζη θα γίνεηαι με βάζη ηα ηεσνικά σαπακηηπιζηικά πος αποππέοςν από 

ηην πεπιγπαθή ηηρ ονομαηολογίαρ ηος. 

Σςσόν εμποπικέρ ονομαζίερ έσοςν ενδεικηικό σαπακηήπα και μόνο. 

Οη δηαζηάζεηο πνπ ηπρφλ αλαθέξνληαη είλαη ενδεικηικέρ ηνπ ηη εμππεξεηεί ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Λεπθάδαο θαη 

σο εθ ηνχηνπ δελ είλαη απαγνξεπηηθφ ζην λα πξνζθεξζνχλ θαη δηαζηάζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ νπζηψδε 

απφθιηζε ησλ δεηνπκέλσλ κε ηελ κφλε πξνυπφζεζε φπσο πξναλαθέξακε, φηη ε πξνζθέξνπζα εηαηξεία έρεη 

ηελ ππνρξέσζε λα αληηζηνηρίζεη αθξηβψο ην πξνζθεξφκελν είδνο κε ην δεηνχκελν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πεξηγξάςακε αλσηέξσ. 
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Δίναι ςποσπεωηική η πποζκόμιζη δειγμάηων ηων πποζθεπομένων ειδών επί ποινή αποκλειζμού , 

ηα οποία ππέπει να θέποςν ηην ζθπαγίδα ηηρ εηαιπείαρ πος ηα πποζθέπει. 

 

 

Όποι  ζςμμεηοσήρ   

1. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλεο ρσξίο ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη 

ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα. Θα θέξνπλ ηνλ ηίηιν ηεο εηαηξείαο ή ηνπ ηδηψηε θαη ζα απεπζχλνληαη πξνο ηελ ππεξεζία πνπ 

δηελεξγεί ηελ πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο. Θα θέξνπλ ηνλ ηίηιν ηεο εηαηξείαο ή ηνπ ηδηψηε θαη ζα απεπζχλνληαη 

πξνο ηελ ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ηελ πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο. Θα θέξνπλ ζαλ ηίηιν ηελ πξνκήζεηα πνπ 

αθνξά θαη ηνλ αξηζκφ ηεο πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο, ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη θαη ζην 

εμσηεξηθφ ηνπ θαθέινπ πνπ ηηο πεξηέρεη. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. 

Υπνρξεσηηθά ζε δχν (2) αληίγξαθα ηφζν νη  ΤΔΦΝΗΚΔΣ φζν θαη νη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔΣ. 

  

2. Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο: 

α) Υπέξ ΑΔΠΠ 0,06% (άξζξν350 παξ 3 Ν4412/2016-ΚΥΑ1191/2017)  

β) Φαξηφζεκν 3% επί ΑΔΠΠ  

γ) ΟΓΑ Φαξη/κνπ20% επί Φαξη.ΑΔΠΠ  

δ) Υπέξ ΔΑΑΓΖΣΥ0,07%  

ε) Φαξηφζεκν 3% επί ΔΑΑΓΖΣΥ  

ζη) ΟΓΑ Φαξη/κνπ 20% επί Φαξη. ΔΑΑΓΖΣΥ  

δ) Φφξνο Πξνκεζεπηψλ 4%  

(Οη θξαηήζεηο ππνινγίδνληαη ζηελ αμία ηηκνινγίνπ πξν ΦΠΑ).  

 

3. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Ννζνθνκείν (Ο πξνζθέξσλ  ππνρξενχηαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ λα δειψζεη ην 

πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηεο % ζην  νπνίν ππάγεηαη ην είδνο).   

4. Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ νη δε ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 

5. Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ ηνπιάρηζηνλ γηα εθαηφλ είθνζη εκέξεο (120), απφ ηελ επνκέλε ηεο δηεμαγσγήο 

ηνπ δηαγσληζκνχ. 

6. Αληηπξνζθνξέο, πξνζθνξέο αφξηζηεο, ή αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο, εθπξφζεζκεο, ππφ αίξεζε ή ηέηνηεο πνπ 

ηξνπνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

7. Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζην Ννζνθνκείν ζα γίλεηαη κέζα ζην ρξφλν πνπ νξίδεη ε πξφζθιεζε 

ελδηαθέξνληνο απηή. 

 8. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κε ρξεκαηηθφ έληαικα θαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά θαη γηα 

ην ζχλνιν ηεο αμίαο, βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

9. Σε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθνκηζζέλ είδνο δελ είλαη ζχκθσλν κε ηελ ππνγξαθείζα ζχκβαζε, ν 

πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ λα 

ην αληηθαηαζηήζεη κε άιιν ζχκθσλν κε ηε ζχκβαζε. 
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10. Οη πξνζθέξνληεο ππνρξεσηηθά ζα αλαγξάθνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο φηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο 

πξφζθιεζεο απηήο θαη ηνπο απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα θαη κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ν πξνζθέξσλ 

ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο έζησ θαη αλ απηφ δελ αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ 

φπσο είλαη ππνρξεσηηθφ. 

 

 
 

Υπόνορ και ηπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών 

   Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ πξφζθιεζε, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ εγγξάθσο πξνζθνξέο  απφ ηηο 

20-07-2020 ημέπα Γεςηέπα έωρ και ηιρ 27-07-2020 ημέπα Γεςηέπα ζηη γπαμμαηεία ηος Νοζοκομείος  

( Ππωηόκολλο ). Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρζνχλ ηελ Σπίηη 28-07-2020  και ώπα 11:00 από ηην απμόδια 

Δπιηποπή. 

   Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Υπεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε 

απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηε Γξακκαηεία ηεο Υπεξεζίαο 

μέσπι ηην πποηγούμενη επγάζιμη ηηρ ημεπομηνίαρ διενέπγειαρ ηηρ ππόζκληζηρ  μέζα ζηιρ 

επγάζιμερ ώπερ.  

   Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο ή νη ηαρπδξνκηθά απνζηειιφκελεο πξνζθνξέο δελ πιεξνχλ ηα 

νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε. 

  Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Υπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηεο 

πξφζθιεζεο, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 

πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο, πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

πξφζθιεζε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε 

δηαδηθαζία. Σην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: α. Ζ ιέμε “Πξνζθνξά”, β. Ο 

πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Υπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. γ. Ο αξηζκφο ηεο πξφζθιεζεο 

ελδηαθέξνληνο. δ. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο πξφζθιεζεο. ε. Τα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

                              

 

                                                                                                                 Ο ΓΗΟΗΚΖΤΖΣ                       

                                                                                                             ΜΠΑΚΑΒΟΣ ΗΨΑΝΝΖΣ          
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