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10.Σθν ανάγκθ κάλυψθσ τθσ ανωτζρω δαπάνθσ

Παρακαλοφμε όπωσ μασ υποβάλλετε τθν προςφοράσ ςασ για τθν προμικεια «ΦΙΛΤΡΩΝ
ΤΕΦΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ»CPV:33181000-2 προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ € με ΦΠΑ, για διάςτθμα 4
μθνών ι μζχρι εξάντλθςθσ των ποςοτιτων , ςφμφωνα με τα κατωτζρω:

ΦΙΛΣΡΑ ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΦΡΟΤ
CPV: 33181000-2
ΟΜΑΔΑ 2

ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2
ΤΝΟΛΙΚΟ
Α/Α

1

2

ΕΙΔΟ /ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α2 .1
Πολυαικερικιςουλφόνθ
τφπου Polynephron χωρίσ
διςφαινόλθ Α θ
ιςοδφναμου

ΜΟΝΑΔΑ
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ΦΠΑ
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ΦΠΑ
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ΜΕ ΦΠΑ
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1.721,21

23,80

2.475,2
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1.721,21
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A2 .3
Κράμα
πολυαικερςουλφόνθσ και
πολυαρυλαίνθσ
(polyesterpolymerealloy –
PEPA) ι ιςοδφναμου.

4

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΚΟΣΟ

Α2 .2
Πολυςουλφόνθ
επικαλυμζνθ εςωτερικά με
γζλθ τφπου Rexbrane

3

Μ/Μ

ΣΙΜΗ

ΣΜΧ

104

Α2.4
MediumCutoff κράματοσ
πολυαρυλαικερςουλφόνθσ
& Πολυβινυλπυρρολιδόνθσ
(MCO – PAES/PVP) θ
ιςοδφναμου.

ΣΜΧ
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23,80

1.523,2

ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β2
5

Β2 .1 Πολυαικερικι
ςουλφόνθ

ΣΜΧ

40

18,90

756

6

Β2 .2 Πολυαικερικι
ςουλφόνθ τφπου
Polynephron χωρίσ
διςφαινόλθ Α θ

ΣΜΧ
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3.175,2
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854,28

3.587,97

ιςοδφναμου
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Β2.3 Πολυςουλφόνθ
επικαλυμζνθ εςωτερικά με
γζλθ τφπου Rexbrane

ΣΜΧ

128

18,90

2.419,2

B2 .4 Πολυφαινυλζνιο
(Polyphenylene Σφπου
PuremaFamily) θ
ιςοδφναμου

ΣΜΧ

104

18,90

1.965,6

Β2 .5 Κράμα
πολυαρυλαικερςουλφόνθσ,
πολυβινυλπυρρολιδόνθσ,
πολυαμίδθσ (Polyamix) ι
ιςοδφναμου

ΣΜΧ

100

18,90

1.890

13

13

13

2.733,70

2.221,13

2.135,7

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙ ΦΠΑ

18.774,00

ΦΠΑ 13%

2.440,62

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

21.214,62

Απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ ΔΕΙΓΜΑΣΩΝ για όλα τα είδθ.
Προςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα είδθ τθσ προμικειασ, για τθ ςυνολικι ωςτόςο
προκθρυχκείςα ποςότθτα του κάκε είδουσ.

ΣΔΧΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Α: ΦΙΛΤΡΑ ΤΕΦΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
Να είλαη θαηάιιεια γηα θιαζηθή αηκνθάζαξζε αιιά θαη ησλ παξαιιαγψλ απηήο.
Σα δεηνχκελα θίιηξα λα αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο Α2 θαη Β2 αλάινγα κε ηνλ ζπληειεζηή
ππεξδηήζεζεο (Kuf), ην είδνο θαη ηελ επηθάλεηα ηεο κεκβξάλεο, σο εμήο:
ηελ θαηεγνξία Α2 ππάγνληαη ηα θίιηξα πνπ έρνπλ IN VITRO Kuf > 20 ml/mmHg/h/1.0m2,
ζπλζεηηθέο κεκβξάλεο (φπσο high-flux polysulfone, polyacrylonitrile, polyethersulfone θ.α.)
θαη επηθάλεηα κεκβξάλεο ≥ 1,5 m2.
ηελ θαηεγνξία B2 ππάγνληαη ηα θίιηξα πνπ έρνπλ IN VITRO Kuf ≤ 20 ml/mmHg/h/1.0m2,
ζπλζεηηθέο κεκβξάλεο (φπσο low-flux polysulfone, PMMA, θ.α.) θαη επηθάλεηα κεκβξάλεο ≥
1,5 m2.
ε θίιηξα ίδηνπ ηχπνπ πξνηηκψληαη απηά κε κεγαιχηεξν ΚνΑ θαη απηά κε ζπληειεζηή
δηαβαηφηεηαο β2-κηθξνζθαηξίλεο πιεζηέζηεξα ζηελ ηηκή 1.
Απνδεθηνί ηξφπνη απνζηείξσζεο είλαη ε ζεξκηθή απνζηείξσζε (αηκφο, μεξή), ε γαθηηλνβνιία θαη ε β-αθηηλνβνιία.
Κάζε θίιηξν λα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ αξηεξηαθή θαη θιεβηθή γξακκή γηα
κεραλήκαηα Σερλεηνχ Νεθξνχ DBB-ΔΧΑ ηοσ οίκοσ NIKISSO πνπ ζα δηαζέηεη ε Μ.Σ.Ν.
Α: ΦΙΛΤΡΑ ΤΕΦΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ:
1.Φίλτρα Κατ. Α2
2.Φίλτρα Κατ. Β2

Καηηγορία Α2: Φίληρα με ζσνθεηικές μεμβράνες IN VITRO Kuf > 20
ml/mmHg/h/1.0m2 και επιθάνεια μεμβράνης > 1,5 m2
Μεκβξάλε πνιπαηζεξηθήο ζνπιθφλεο ηχπνπ polynephron ρσξίο δηζθαηλφιε Α ή ηζνδχλακνπ,
επηθάλεηαο 1,7m2 θαη 1,9m2
Μεκβξάλε πνιπζνπιθφλεο επηθαιπκκέλε εζσηεξηθά κε γέιε ηχπνπ Rexbrane ή ηζνδχλακνπ,
επηθάλεηαο 1,8m2θαη2,1m2.
Μεκβξάλε θξάκαηνο πνιπαηζεξνζνπιθφλεο θαη πνιπαξπιαίλεο (Polyester polymere alloy –
PEPA) ή ηζνδχλακνπ, επηθάλεηαο 1,8 θαη 2,1m2.

Μεκβξάλε Medium Cut off θξάκαηνο polyarylethersulfone θαη polyvinylpyrrolidone blend,
BPA free (MCO-PAES/PVP) ή ηζνδχλακνπ, επηθάλεηαο 2,0m2.
Καηηγορία B2 :Φίληρα με ζσνθεηικές μεμβράνες IN VITRO Kuf < 20
ml/mmHg/h/1.0m2 και επιθάνεια μεμβράνης > 1,5 m2
Μεκβξάλε πνιπαηζεξζνπιθφλεο, επηθάλεηαο 1,6m2.
Μεκβξάλε πνιπζνπιθφλεο επηθαιπκκέλε εζσηεξηθά κε γέιε ηχπνπ Rexbrane ή ηζνδχλακνπ,
επηθάλεηαο 1,5m2 - 2,1m2.
Μεκβξάλε πνιπθαηλπιέληνπ (Polyphenylene Σχπνπ Purema Family) ή ηζνδχλακνπ,
επηθάλεηαο 1,7m2- 2,1m2.
Μεκβξάλε θξάκαηνο polyarylethersulfone, polyvinylpyrrolidone, polyamide blend
(Polyamix) ή ηζνδχλακνπ, επηθάλεηαο 1,7m2 θαη 2,1m2.
Μεκβξάλε πνιπαηζεξηθήο ζνπιθφλεο ηχπνπ polynephron ρσξίο δηζθαηλφιε Α ή ηζνδχλακνπ,
επηθάλεηαο 1,9m2 θαη 2,1m2.

Η ζχληαμε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηνλ δηαγσληζκφ πξνκήζεηαο θίιηξσλ
ηερλεηνχ λεθξνχ βαζίζηεθε ζηηο εμήο παξακέηξνπο:
ηελ πάγηα ζέζε ηεο Διιεληθήο Νεθξνινγηθήο Δηαηξείαο (Δ.Ν.Δ.) φηη νη δηαγσληζκνί
πξνκήζεηαο θίιηξσλ αηκνθάζαξζεο ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε πξνδηαγξαθέο πνπ ζα
πεξηιακβάλνπλ δηεζλψο απνδεθηέο παξακέηξνπο, νη νπνίεο έρνπλ απφ θαηξφ αλαξηεζεί
ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Δ. Ν. Δ.
ηε γλψζε θαη ζηελ εκπεηξία απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά
ησλ θίιηξσλ αηκνθάζαξζεο
ην γεγνλφο φηη πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο δηαθφξσλ ηχπσλ
θίιηξσλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ θαη δελ είλαη δπλαηφλ, έλαο ηχπνο
κεκβξάλεο θίιηξνπ λα είλαη θαηάιιεινο γηα φινπο ηνπο αζζελείο κηαο κνλάδαο
αηκνθάζαξζεο
ηελ εκπεηξία, ε νπνία ζπζζσξεχηεθε κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο πκθσλίαο-Πιαίζην, κε
απνηέιεζκα λα ππάξμνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα, θαηά θχξην ιφγν ζε Ννζνθνκεία, ζηα
νπνία νη επηκέξνπο δηαγσληζκνί (call offs) θαη ε πξνκήζεηα, γίλνληαλ κε κφλν
νπζηαζηηθφ θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε ηηκή κνλάδνο θαη ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα
επί κέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ησλ θίιηξσλ.
ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 94221/30-10-2014 γλσκνδφηεζε ηνπ ΔΟΦ, κεηά απφ αμηνιφγεζε ησλ
αλαθνξψλ πεξηζηαηηθψλ πιηθνεπαγξχπλεζεο (ιεπθψλ θαξηψλ), πνπ ζπκπιεξψζεθαλ

απφ Νεθξνιφγνπο ιφγσ πξνβιεκάησλ πνπ παξαηεξήζεθαλ κε νξηζκέλνπο ηχπνπο
θίιηξσλ, πνπ θάπνηα Ννζνθνκεία πξνκεζεχηεθαλ κε κφλν θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε
ηηκή θαη ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ζαθψο, φηη ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζεξαπείαο γηα ηνλ
εθάζηνηε αζζελή ελαπφθεηηαη ζηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ ηνπ.
Αναλσηικόηερα:
Παξά ην γεγνλφο φηη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θίιηξσλ αηκνθάζαξζεο (είδνο/ρεκηθή
ζχλζεζε κεκβξάλεο, επηθάλεηα κεκβξάλεο, KUF [ζπληειεζηήο ππεξδηήζεζεο], θαζάξζεηο
δηαιπηψλ νπζηψλ, ζπληειεζηήο KoA, ζπληειεζηήο δηαβαηφηεηαο β2-Μηθξνζθαηξίλεο θαη
είδνο απνζηείξσζεο) έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ απφδνζε θαη ηελ επηινγή ησλ θίιηξσλ,
εθείλν πνπ απνηειεί ην βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ θίιηξνπ είλαη ε κεκβξάλε ηνπ. Σα θίιηξα
αηκνθάζαξζεο (ΑΜΚ) απνηεινχληαη απφ ηελ κεκβξάλε ΑΜΚ - dialyzer membrane- (είλαη ην
βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ θίιηξνπ θαη έρεη ηε κνξθή αζξνίζκαηνο ηξηρνεηδψλ), ην ζηεξηθηηθφ
πιηθφ-potting material - (πιηθφ ζην νπνίν βπζίδνληαη ηα ηξηρνεηδή ηεο κεκβξάλεο ζηεξίδνληαο
ηα κεραληθά) θαη ην πεξίβιεκα-housing material - (πιηθφ πνπ πεξηβάιεη ηα ηξηρνεηδή). Σν
ζηεξηθηηθφ πιηθφ θαη ην πεξίβιεκα έρνπλ ζπλήζσο ηελ ίδηα ρεκηθή ζχλζεζε ζε φινπο ηνπο
ηχπνπο /είδε θίιηξσλ γεγνλφο πνπ δελ ηζρχεη γηα ηε κεκβξάλε (ππάξρνπλ κεκβξάλεο
αηκνθάζαξζεο δηαθφξνπ ρεκηθήο ζχλζεζεο) - Βηβι. : Υ.Ιαηξνχ, Ν.Αθεληάθεο. «Μεκβξάλεο
αηκνθαζάξζεηο», 1997, Δθδφζεηο Μπηζηηθέα - Αζήλα, Υ.πξγθάλεο. «Υαξαθηεξηζηηθά
θίιηξσλ αηκνθάζαξζεο», Κ. Μαπξνκαηίδεο, Π.Παζαδάθεο, «Δμσλεθξηθή Κάζαξζε», 2014,
Δθδφζεηο Ρνηφληα - Θεζζαινλίθε).
Η ρεκηθή ζχλζεζε ηεο κεκβξάλεο ΑΜΚ, δηαθνξνπνηεί ηα θίιηξα αξρηθά ζε δχν γεληθέο
θαηεγνξίεο (θίιηξα απφ θπζηθά πνιπκεξή-ειάρηζηα απφ απηά ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα- θαη
θίιηξα απφ ζπλζεηηθά πνιπκεξή). Αλαιχνληαο φκσο αθξηβέζηεξα ηελ ρεκηθή ζχλζεζε ηεο
κεκβξάλεο ηα θίιηξα ησλ πξναλαθεξφκελσλ θαηεγνξηψλ δηαθξίλνληαη ζε επηκέξνπο
θαηεγνξίεο (ππνθαηεγνξίεο). Μηθξν-δηαθνξνπνηήζεηο ηεο ρεκηθήο ζχλζεζεο ηεο κεκβξάλεο
αηκνθάζαξζεο κηαο ππνθαηεγνξίαο, κπνξεί πνιιέο θνξέο λα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαηά
ηελ θιηληθή ρξήζε ησλ θίιηξσλ ΑΜΚ θαη έηζη θάπνηεο ππνθαηεγνξίεο θίιηξσλ
δηαθνξνπνηνχληαη ζε άιιεο κηθξφηεξεο ππνθαηεγνξίεο. Σα ζπλζεηηθά θίιηξα π.ρ. κε
κεκβξάλε απφ ην πνιπκεξέο πνιπζνπιθφλε δελ έρνπλ φια ηελ ίδηα απνιχησο ρεκηθή
ζχλζεζε (κπνξεί λα δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο θπξίσο σο πξνο πνζφηεηα ηνπ πδξφθηινπ
ζπζηαηηθνχ ηνπο ,ηελ πνιπβηλπι-ππξνιηδφλε, PVP-, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη
παξακέηξνπο, φπσο ηελ βηνζπκβαηφηεηα θαη έρεη ηελ ζεκαζία ηνπ ζηελ θιηληθή ρξήζε ησλ
αλάινγσλ θίιηξσλ) θαη δηαθνξνπνηνχληαη έηζη ζε άιιεο επηκέξνπο ππνθαηεγνξίεο, φπσο
θίιηξα ΑΜΚ απφ πνιπζνπιθφλε, πνιπαηζεξηθή –ζνπιθφλε θ.α. (Υ.Ιαηξνχ, Ν.Αθεληάθεο

«Μεκβξάλεο αηκνθάζαξζεο» 1997, Δθδ.Μπηζηηθέα-Αζήλα, Υ.πξγθάλεο «Υαξαθηεξηζηηθά
θίιηξσλ αηκνθάζαξζεο», Κ.Μαπξνκαηίδεο, Π.Παζαδάθεο « Δμσλεθξηθή Κάζαξζε», 2014.
Δθδφζεηο Ρνηφληα - Θεζζαινλίθε, Bowry SK et al.ContribNephrol 2011,173:110-118,
TadaakiIetal.ContrNephrol 2011,173:148-153, Golli-BennourEEetal.IntUrolNephrol
2011,43:483-490)
Πέξα φκσο απφ ηε ρεκηθή ζχλζεζε ηεο κεκβξάλεο ΑΜΚ, ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ
κνξθνπνίεζε ηεο παίδεη θαη ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ησλ ηξηρνεηδψλ ηεο (spinning). Ο ηξφπνο
θαηαζθεπήο ησλ ηξηρνεηδψλ κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζεη κεκβξάλε, ηεο απνιχησο ίδηαο
ρεκηθήο ζχλζεζεο, σο πξνο ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ήηνη :
α) Σε δπλαηφηεηα απνκάθξπλζεο λεξνχ ηνπ πιάζκαηνο (δει. ην ζπληειεζηή
ππεξδηήζεζεο). Έηζη έρνπκε θίιηξα απφ κεκβξάλε ίδηαο ρεκηθήο ζχλζεζεο πνπ
θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνλ ζπληειεζηή ππεξδηήζεζεο ζε ρακειήο ή πςειήο
δηαπεξαηφηεηαο (Low ή High Flux) θαη
β) Σε δπλαηφηεηα απνκάθξπλζεο κηθξνχ ή κέζνπ κνξηαθνχ βάξνπο ηνμηλψλ (ζηελ πξψηε
θαηεγνξία αλήθνπλ π.ρ. ε νπξία θαη ε θξεαηηλίλε, ελψ θχξηνο αληηπξφζσπνο ηεο δεχηεξεο
είλαη ε β2- κηθξνζθαηξίλε). Γεληθά ηα θίιηξα πςειήο ππεξδηήζεζεο πιενλεθηνχλ έλαληη ησλ
θίιηξσλ κε ρακειή ππεξδηήζεζε, σο πξνο ηελ απνκάθξπλζε ησλ νπζηψλ απηήο ηεο
θαηεγνξίαο ή ηελ ελεξγνπνίεζε δηαθφξσλ θπηηαξηθψλ (π.ρ. ιεπθά αηκνζθαίξηα, αηκνπεηάιηα)
θαη ρεκηθψλ (π.ρ. ζπκπιήξσκα, ζχζηεκα πήμεο) ζπζηεκάησλ. Σν ηειεπηαίν έρεη κεγάιε
ζεκαζία θαηά ηε θιηληθή ρξήζε ησλ θίιηξσλ θαη ζπζρεηίδεηαη κε ηελ θαιή ή κε
βηνζπκβαηφηεηα ησλ κεκβξαλψλ/θίιηξσλ ΑΜΚ (δει. κε ηελ απνπζία ή παξνπζία θιηληθψλ
θαη βηνρεκηθψλ αληηδξάζεσλ θαηά ηελ ζπλεδξία αηκνθάζαξζεο π.ρ. αιιεξγηθψλ,
θιεγκνλσδψλ θ.α.), παξακέηξσλ πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ε αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα
δσήο θαη ηελ λνζεξφηεηα ησλ αζζελψλ (Υ. Ιαηξνχ, Ν.Αθεληάθεο «Μεκβξάλεο
αηκνθάζαξζεο» 1997, Δθδ. Μπηζηηθέα-Αζήλα, Υ.πξγθάλεο «Υαξαθηεξηζηηθά θίιηξσλ
αηκνθάζαξζεο», Κ.Μαπξνκαηίδεο, Π.Παζζαδάθεο «Δμσλεθξηθή Κάζαξζε» 2014,
Δθδ.Ρνηφληα-Θεζζαινλίθε, Bowry SK et al. Contrib Nephrol 2011,173:110-118,Roux
VD,Plaisance M.Nephrol Σher 2008,4:335-338, Martinez-Minguel P et. al Int J Artif Organs
2015,38:45-53, Susumu U et al.Contrib Nephrol 2011,173: 23-29,Tsutomu S et.al. Contrib
Nephrol 2011, 173:30-35).
Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φκσο, φηη ε ηειηθή απνδνηηθφηεηα ελφο θίιηξνπ ΑΜΚ εμαξηάηαη,
εθηφο απφ ηα πξναλαθεξφκελα, θαη απφ ηελ φιε αξρηηεθηνληθή (δει. ηελ φιε δνκή) ηνπ. Έηζη
δηαθνξνπνηνχληαη νη εληφο απηνχ ξνέο ηνπ αίκαηνο θαη δηαιχκαηνο θάζαξζεο θαη εμεγείηαη ην
γηαηί θίιηξα δηαθφξσλ νίθσλ θαηαζθεπήο κε απνιχησο ίδηα κεκβξάλε ΑΜΚ απφ πιεπξάο

ρεκηθήο ζχλζεζεο θαη επηθάλεηα πξνζθέξνπλ δηαθνξεηηθέο θαζάξζεηο ηνμηθψλ νπζηψλ κε ηηο
ίδηεο ζπλζήθεο αηκνθάζαξζεο (Υ. Ιαηξνχ, Ν.Αθεληάθεο «Μεκβξάλεο αηκνθάζαξζεο» 1997,
Δθδ.Μπηζηηθέα-Αζήλα, Υ.πξγθάλεο «Υαξαθηεξηζηηθά θίιηξσλ αηκνθάζαξζεο»,
Κ.Μαπξνκαηίδεο, Π.Παζαδάθεο «Δμσλεθξηθή Κάζαξζε», 2014. Δθδ. Ρνηφληα Θεζζαινλίθε). Η πνιπζνπιθφλε (Psf) απφ ηηο αξρέο ηνπ 1980 ήηαλ ε κεκβξάλε πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο ιφγσ ησλ ηδηνηήησλ ηεο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθή απνκάθξπλζε
νπξαηκηθψλ νπζηψλ, ηελ θαηαθξάηεζε ελδνηνμηλψλ, ηεο ελδνγελνχο βηνζπκβαηφηεηαο θαη ηεο
ρακειήο θπηηαξν-ηνμηθφηεηάο ηεο. Λφγσ ηεο πδξνθνβηθφηεηαο ηνπ πνιπκεξνχο ηεο Psf
απαηηήζεθε ε αλάκημε ηεο κε πδξνθηιηθφ πνιπκεξέο, φπσο ε πνιπβηλχι- ππξνιηδφλε (PVP).
Η πνζφηεηα αλάκημεο ηεο PVP παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πεθηηθνχ
κεραληζκνχ θαη ζηε κεηαθνξά ηεο ιεπθσκαηίλεο δηακέζνπ ηεο κεκβξάλεο.
σμπεραζμαηικά: Με βάζε ινηπφλ φια ηα παξαπάλσ, γίλεηαη ζαθέο φηη θαηά ηελ
θαζεκεξηλή θιηληθή πξαθηηθή, ν ζεξάπσλ ηαηξφο δε κπνξεί λα έρεη ζηελ ζεξαπεπηηθή
θαξέηξα ηνπ κφλν θίιηξα ελφο ή δχν ηχπσλ, απφ πιεπξάο ρεκηθήο ζχλζεζεο κεκβξάλεο
ΑΜΚ θαη απνδνηηθφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη αζζελείο κε δηαθνξεηηθέο
ζεξαπεπηηθέο αλάγθεο αηκνθάζαξζεο. Θα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο κηαο
πνηθηιίαο ηχπσλ θίιηξσλ αηκνθάζαξζεο (θίιηξα ηνπιάρηζηνλ 4-5 δηαθνξεηηθψλ απφ πιεπξάο
ρεκηθήο ζχλζεζεο κεκβξαλψλ θαη κε δηαθνξεηηθέο απνδνηηθφηεηεο –ζπληειεζηή
ππεξδηήζεζεο θαη δπλαηφηεηα απνκάθξπλζεο δηαθφξσλ ηνμηθψλ νπζηψλ), ψζηε λα κπνξέζεη
λα πξνζθέξεη ηελ απαηηνχκελε θαηά πεξίπησζε κέγηζηε αηκνθάζαξζε θαη λα εμαζθαιίζεη
έηζη κηθξφηεξε λνζεξφηεηα θαη ζλεηφηεηα γηα ηνπο αηκνθαζαηξφκελνπο αζζελείο ηνπ.
Δίλαη ινηπφλ επηβεβιεκέλε ε απνδνρή ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, γηα λα εμαζθαιηζηεί
ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ πιένλ θαηάιιεινπ θίιηξνπ γηα θάζε αζζελή, ζε δεδνκέλε
ρξνληθή ζηηγκή. Σν ηειεπηαίν ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα, δηφηη ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε
εμαζθάιηζε δπλαηφηεηαο πξνκήζεηαο αξθεηψλ επηινγψλ ζε είδε/ηχπνπο θίιηξσλ
αηκνθάζαξζεο ζε θάζε κνλάδα ηερλεηνχ λεθξνχ θαη ηνχην δηφηη, εθηφο ηνπ φηη ε ζεξαπεία ζα
πξέπεη λα εμαηνκηθεχεηαη, είλαη δπλαηφλ αθφκα θαη ζηνλ ίδην αζζελή, λα απαηηεζεί αιιαγή
ηχπνπ θίιηξνπ φηαλ νη θιηληθέο ή εξγαζηεξηαθέο παξάκεηξνη ην επηβάιινπλ.
Γενικοί όροι
1. Η επηινγή ζα γίλεηαη κε βάζε ηε ρακειφηεξε ηηκή ησλ θίιηξσλ ησλ ίδησλ θαηεγνξηψλ θαη
ππνθαηεγνξηψλ ηαμηλνκνχκελσλ κε βάζε ην είδνο ηεο κεκβξάλεο ηνπ θίιηξνπ πνπ απνηειεί
ην βαζηθφ θαη ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ θάζε θίιηξνπ, ιακβάλνληαο πάληνηε ππφςε γηα ηελ
ίδηα θαηεγνξία ηνλ πςειφηεξν ΚνΑ, ηνλ κεγαιχηεξν ζπληειεζηή δηαβαηφηεηαο (SC) γηα ηε

β2 κηθξνζθαηξίλε θαζψο θαη ην κεγαιχηεξν θάζκα επηινγήο ζε επηθάλεηεο.
2. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα δειψζνπλ ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά ην
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπ. Σν
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 ή
ISO 13485, αληίγξαθν ηζρχνληνο πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ νπνίνπ θαη ζα επηζπλάπηεηαη
ππνρξεσηηθά ζηελ πξνζθνξά.
3. Σα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ
πνπ βξίζθεηαη εγθαηαζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζην έδαθνο ελφο απφ ηα Κξάηε Μέιε
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα θέξνπλ ζε επθξηλή ζέζε ηνπ ηειηθνχ πεξηέθηε ηνπο ηελ
πξνβιεπφκελε ζήκαλζε CE, ε νπνία απνδεηθλχεη ηελ ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο
ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ, (ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ. 130648 - Δλαξκφληζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πξνο
ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ «πεξί ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» ΦΔΚ 2198/ηεπρ.
Β/02-10-09). Σα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα πνπ ππάγνληαη ζηε ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ.130648, (ΦΔΚ
2198/Β/2-10-2009) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πεξί Δλαξκφληζεο ηεο Διιεληθήο
Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ/14-6-93 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
πνπ αθνξά ηα Ιαηξνηερλνινγηθά Πξντφληα» ηφζν θαηά ηε θάζε ζχληαμεο ηεο δηαθήξπμεο,
φζν θαη θαηά ηε θάζε ζχλαςεο ηεο αληίζηνηρεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη κε ηε
δηαηχπσζε θάζε θνξά ησλ αλάινγσλ ελδεηθλπνκέλσλ φξσλ, φηη ηα ελ ιφγσ ηαηξνηερλνινγηθά
πξντφληα ζα είλαη ζχκθσλα πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο ΚΤΑ θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο
ηνπο, είηε πξφθεηηαη γηα παξάδνζε εληφο ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ, είηε γηα εθπξφζεζκε,
ψζηε ηα πξντφληα απηά λα θέξνπλ νπσζδήπνηε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηε ζρεηηθή (β) ΚΤΑ
ζήκαλζε CE.
4. Κάζε θίιηξν ζα ζπλνδεχεηαη, ππνρξεσηηθά απφ αξηεξηαθή θαη θιεβηθή γξακκή,
θαηάιιειε γηα ηα κεραλήκαηα αηκνθάζαξζεο ηεο θάζε Μνλάδνο Σερλεηνχ Νεθξνχ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο γηα ηα θίιηξα αηκνθάζαξζεο ζα πεξηιακβάλνπλ
ηελ αμία θαη αξηεξηαθήο θαη θιεβηθήο γξακκήο.
5. Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ, αλ δεηεζνχλ, πιήξε ηερληθά ζηνηρεία, ζηελ
Διιεληθή γιψζζα, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο επηδφζεηο ησλ θίιηξσλ, φπσο απηά
αλαθέξνληαη ζηα επίζεκα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα « prospectus» ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ
νίθσλ, ηα νπνία ζα ζπλππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά. Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θίιηξσλ
πνπ δεηνχληαη είλαη ην είδνο, ε επηθάλεηα θαη ην πάρνο ηεο κεκβξάλεο, ν φγθνο πιήξσζεο, ν
ζπληειεζηήο ππεξδηήζεζεο (Kuf) θαη ην είδνο απνζηείξσζεο. Οη επηδφζεηο ηνπο πξέπεη λα
δίδνληαη κε IN VITRO κεηξήζεηο ηεο θάζαξζεο νπξίαο, θξεαηηλίλεο, θσζθφξνπ θαη
βηηακίλεο Β12, κε αλαθεξφκελεο ζπγθξηηηθέο ξνέο αίκαηνο θαη δηαιχκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλε

δηακεκβξαληθή πίεζε (TMP).
6. Σα θίιηξα Σερλεηνχ λεθξνχ θαη νη αξηεξηνθιεβηθέο γξακκέο πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε
CE, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ειιεληθή Ννκνζεζία.
7. Η ηνπνζέηεζε ησλ επηζεκάλζεσλ ηεο ζπζθεπαζίαο, πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη
ζεσξνχληαη νπζηψδεηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνδνρή ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ, ή
φπνησλ άιισλ επηζεκάλζεσλ, πξέπεη λα έρεη γίλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απφ ην πξφζσπν ή
ηελ επηρείξεζε πνπ ζεσξείηαη θαηαζθεπαζηήο ησλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
νδεγίαο 93/42/ΔΟΚ, (ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ.130648-ΦΔΚ2198/ηεπρ.Β/02-10-09). Πξνζθνξέο
πξντφλησλ πνπ θέξνπλ επηζεκάλζεηο πάζεο θχζεσο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί, ζε νπνηνδήπνηε
κέξνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο, απφ ηξίηνπο, αθφκε θαη εάλ νη ηξίηνη απηνί δηαζέηνπλ ηελ
ηδηφηεηα ηνπ δηαλνκέα, εηζαγσγέα ή εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ, απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο. Σπρφλ παξάβαζε ηνπ φξνπ απηνχ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
ζα απνηειεί ιφγν κε απνδνρήο ησλ παξαδηδφκελσλ πιηθψλ.
8. ε πεξίπησζε πξνζθνξάο πξντφληνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζε ρψξα εθηφο Δ.Δ, δήισζε ζηελ
νπνία λα αλαθέξεηαη ζε πνηα (εο ) αγνξά (εο ) θξάηνπο κέινπο θπθινθνξεί ην πξνζθεξφκελν
πξντφλ θαη ε νπνία λα ζπλνδεχεηαη απφ απνδεηθηηθά ζηνηρεία απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη,
ε εηζαγσγή θαη δηάζεζε ηνπ πξντφληνο ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. επηηξέπεηαη ρσξίο
πεξηνξηζκνχο θαζψο θαη πίλαθα πειαηψλ ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο
πσιήζεηο ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο, είηε απφ ηνλ ίδην είηε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.
9. Η δηεξγαζία απνζηείξσζεο ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα επηθπξψλεηαη θαη λα ειέγρεηαη
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ αληίζηνηρσλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ. Απνδεθηνί ηξφπνη
απνζηείξσζεο ησλ θίιηξσλ είλαη ε ζεξκηθή απνζηείξσζε (αηκφο , μεξά ζεξκηθή), ε γαθηηλνβνιία θαη ε β αθηηλνβνιία. Θα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο θίιηξσλ κε
ηνπιάρηζηνλ δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο απνζηείξσζεο απφ ηνπο παξαπάλσ.
10. ηελ εηηθέηα/ζπζθεπαζία πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε επθξηλή θαη επαλάγλσζην ηξφπν
ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: i. ην φλνκα ή ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ηνπ
θαηαζθεπαζηή. ε πεξίπησζε πνπ ν θαηαζθεπαζηήο δελ έρεη έδξα ζε ρψξα ηεο επξσπατθήο
έλσζεο, ε εηηθέηα ή ε ζπζθεπαζία πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ επηπιένλ ην φλνκα θαη ηε
δηεχζπλζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ. ii. ν θσδηθφο ηεο παξηίδαο ηνπ νπνίνπ
λα πξνεγείηαη ε έλδεημε «ΠΑΡΣΙΓΑ» (ή LOT) v. ε έλδεημε ηεο εκεξνκελίαο παξαγσγήο θαη
αζθαινχο ρξήζεο, εθθξαδφκελε ζε έηνο θαη κήλα vi. Η έλδεημε φηη ην πξντφλ πξννξίδεηαη γηα
κία θαη κφλε ρξήζε. Οη αλσηέξσ πιεξνθνξίεο κπνξεί λα παξέρνληαη ππφ κνξθή ζπκβφισλ.
11. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν κε
εξγαζηεξηαθή εμέηαζε φισλ ησλ παξηίδσλ ησλ πξντφλησλ ηφζν θαηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή

φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο.
Οη απαξαίηεηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη εηήζηεο πνζφηεηεο πνπ απαηηνχληαη αλά είδνο
κε βάζε ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ ηεο κνλάδαο καο
πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ζηνλ θάησζη πίλαθα :

ΠΟΟΣΗΣΔ ΚΑΙ ΣΔΧΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΦΙΛΣΡΩΝ ΑΚΘ (2021)
Καηη
γ.

Δίδος μεμβράνης θίληροσ

Δπιθάνει
α
μεμβράν
ης
θίληροσ
ζε m²

KUF/ m² < ή
> ηων
20ml/h.mm
Hg

Δίδος
αποζηείρωζ
ης

σνοδές
γραμμές
για
μητάνημ
α ΣΝ

ΦΙΛΣΡΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α2 (1.800TMX)

Α2 .1

Α2 .2

Α2 .3

Α2 .4

Πνιπαηζεξηθή ζνπιθφλε
ηχπνπ Polynephron ρσξίο δηζθαηλφιε
Α ή ηζνδχλακνπ
Πνιπζνπιθφλε επηθαιπκέλε
εζσηεξηθά κε γέιε ηχπνπ Rexbrane
Κξάκαπνιπαηζεξζνπιθφλεοθαηπνιπαξπι
αίλεο
(polyester polymere alloy - PEPA)
ήηζνδχλακνπ
MediumCutoff θξάκαηνο
πνιπαξπιαηζεξζνπιθφλεο &
Πνιπβηλπιππξξνιηδφλεο (MCO PAES/PVP) ή ηζνδχλακνπ

Ξεξή γαθηηλνβνιία
1,7 - 1,9

> 20

1,8

> 20

1,8 - 2,1

> 20

αθηηλνβνιία

2,0

>20

Αηκφο

αθηηλνβνιία

NIKKIS
O
DBB
EXA
NIKKIS
O
DBB
EXA
NIKKIS
O
DBB
EXA
NIKKIS
O
DBB
EXA

ΦΙΛΣΡΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β2 (2.700 TMX)

Β2 .1

Πνιπαηζεξηθή ζνπιθφλε

1,6

<20

Αθηηλνβνιία

Β2 .2

Πνιπαηζεξηθή ζνπιθφλε ηχπνπ
Polynephron ρσξίο δηζθαηλφιε Α ή
ηζνδχλακνπ

1,9 - 2,1

< 20

Ξεξή γαθηηλνβνιία

Β2 .3

Πνιπζνπιθφλε επηθαιπκέλε εσηεξηθά κε
γέιε ηχπνπ Rexbrane

1,5 - 2,1

< 20

αθηηλνβνιία

Β2.4

Πνιπθαηλπιέλην (Polyphenylene Σχπνπ
Purema Family)ήηζνδχλακνπ

1,7

< 20

Αηκφο

Β2.5

Κξάκα πνιπαξπιαηζεξζνπιθφλεο,
πνιπβηλπιππξξνιηδφλεο, πνιπακίδεο
(Polyamix) ή ηζνδχλακνπ

1,7 - 2,1

< 20

Αηκφο

NIKKIS
O
DBB
EXA
NIKKIS
O
DBB
EXA
NIKKIS
O
DBB
EXA
NIKKIS
O
DBB
EXA
NIKKIS
O
DBB
EXA

Για τα είδη ποσ δεν σπάρτει λεπτομερής τετνική προδιαγραφή, η τετνική προδιαγραφή
θα απορρέει από την ονοματολογία τοσ είδοσς.

Οι προςφορζσ πρζπει να είναι κακαρογραμμζνεσ χωρίσ ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν
προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα.
Θα φζρουν τον τίτλο τθσ εταιρείασ ι του ιδιϊτθ και κα απευκφνονται προσ τθν υπθρεςία που διενεργεί τθν
Πρόςκλθςθ Ενδιαφζροντοσ. Θα φζρουν ςαν τίτλο τθν προμικεια που αφορά και τον αρικμό τθσ Πρόςκλθςθσ
Ενδιαφζροντοσ, ςτοιχεία που κα πρζπει να αναφζρονται και ςτο εξωτερικό του φακζλου που τισ περιζχει.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε φάκελο ςφραγιςμζνο που κα περιζχει υποφάκελλο
δικαιολογθτικών ςυμμετοχισ, υποφάκελλο τεχνικισ προςφοράσ και υποφάκελλο οικονομικισ
προςφοράσ. Τποχρεωτικά ςε δφο (2) αντίγραφα τόςο οι ΣΕΧΝΙΚΕ όςο και οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ.
1. Ο υποφάκελοσ των δικαιολογθτικών κα περιζχει :
Α)Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρώου, όπωσ του ποινικοφ μθτρώου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να
ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του . Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
ςτθν ωσ παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016.
Εναλλακτικά μπορεί να προςκομιςτεί υπεφκυνθ διλωςθ εκ μζρουσ του οικονομικοφ φορζα, ςε περίπτωςθ φυςικοφ
προςϊπου ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016. ε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου θ προαναφερόμενθ υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται εκ μζρουσ του νομίμου εκπροςϊπου
του, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτθν περίπτωςθ 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίωσ: αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτϊςεισ
ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. (άρκρο
80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν παρ. 7αγ του άρκρου 43 του Ν.4506/2019)
Θ υπεφκυνθ διλωςθ γίνεται αποδεκτι εφόςον ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. (άρκρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ.7αδ του άρκρου 43 του Ν.4605/2019)
Βάςει του άρκρου 73, παρ: 11, για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςε δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία ίςθ ι κατϊτερθ
των δφο χιλιάδων πεντακοςίων (2.500) ευρϊ χωρίσ Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ με
τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.
Β)Φορολογικι ενθμερότθτα εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τθσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε
αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τθσ.
Βάςει του άρκρου 73, παρ: 11, για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςε δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία ίςθ ι κατϊτερθ
των δφο χιλιάδων πεντακοςίων (2.500) ευρϊ χωρίσ Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ με
τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.

Γ)Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τθσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε
αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τθσ.
Βάςει του άρκρου 73, παρ: 11, για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςε δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία ίςθ ι κατϊτερθ
των δφο χιλιάδων πεντακοςίων (2.500) ευρϊ χωρίσ Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ με
τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.
Δ) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο
και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι
(πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςώπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ
τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Ε) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι προκφπτει από
πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα
νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με
τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία
αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ
για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
2.Ο υποφάκελοσ τθστεχνικισ προςφοράσ κα περιζχει:

Θ προςφορά πρζπει να περιλαμβάνει όλα τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα
αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ
Πρόςκλθςθσ .
3.Ο υποφάκελοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ κα περιζχει:
Σθν οικονομικι προςφορά όπου κα αναφζρεται θ τιμι μονάδοσ του είδουσ και απαραίτθτα ο αφξοντασ
αρικμόσ τθσ κατάςταςθσ. τθν τιμι περιλαμβάνονται οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ,
εκτόσ από το ΦΠΑ.
Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφοράσ ορίηεται θ 09/04/2021, θμζρα Παραςκευι και ώρα 14:30
μμ ςτθν Τπθρεςία Πρωτοκόλλου του Νοςοκομείου Λευκάδασ.
Η αποςφράγιςθ τθσ Διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ κα πραγματοποιθκεί ςτισ 12/04/2021 θμζρα Δευτζρα και
ώρα 11 π.μ.
ε κάκε περίπτωςθ, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ πρζπει να βρίςκονται ςε ιςχφ όλα τα ανωτζρω
δικαιολογθτικά, διαφορετικά κα πρζπει να προςκομιςτοφν όςα από αυτά ζχουν λιξει.

Πλθροφορίεσ για τθν ανωτζρω προμικεια μποροφν να ηθτθκοφν από τθν υπθρεςία μασ κ. Φουντάνα Ελζνθ
τθλ:2645360307, το πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ και από το ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΘΣΡΩΟ ΔΘΜΟΙΩΝ
ΤΜΒΑΕΩΝ (Πρωτογενζσ αίτθμα αναρτθμζνο ςτο ΚΘΜΔΘ με ΑΔΑΜ: 21REQ008303433).

Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ

ΜΠΑΚΑΒΟ Ι.

