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Τηλέφωνο: 2645 360 307

Πληροφορίες: Φουντάνα Ελένη

e-mail: fountana@ghol.gr

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  υποβολή προσφορών για  την  απευθείας

ανάθεση  της  προμήθειας  «ΜΗ  ΧΗΜΙΚΩΝ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  ΜΙΑΣ  ΧΡΗΣΗΣ  &

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».

Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις του αρ. 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.

2 Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και

εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014).

3 Τις διατάξεις των άρθρων 2β, 4 και 9 του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016). 

4 Την µε αρ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) Απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών

«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά µε την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή

οδηγιών». 

5 Τον Ν.3329/2005 <Eθνικό Σύστημα Υγείας και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης και  λοιπές διατάξεις>

(ΦΕΚ Α΄81/4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα. 

6 Το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 21REQ008040318 όπως επισυνάπτεται και απο-

τελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

7. Την υπ’αριθμ.πρωτ  299/02-03-2021 (ΑΔΑ: 6Η1Γ4690ΒΧ-Κ2Η) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

με Αριθμ. Δέσμευσης 169.

8.Το Εγκεκριμένο Αίτημα του Νοσοκομείου με ΑΔΑΜ: 21REQ008225390



9.Την αριθμ.  Πρωτ.318/08-03-2021 Απόφασης  Διοικητή περί  ορισμού επιτροπής διενέργειας  της

διαγωνιστικής διαδικασίας(ΑΔΑ: ΩΤ4Κ4690ΒΧ-8ΜΠ)

10.Την ανάγκη κάλυψης της ανωτέρω δαπάνης

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε  την προσφοράς σας για την προμήθεια   «ΜΗ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» CPV:33141000-0
προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.283,24 € με ΦΠΑ, για διάστημα 4 μηνών ή μέχρι εξάντλησης των
ποσοτήτων  , σύμφωνα  με τα κατωτέρω:

«ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΥΛΙΚΑ»

CPV: 33141000-0

ΟΜΑΔΑ 2

Α/Α ΕΙΔΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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ΠΟΣΟΤΗΤ

Α
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ

1
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΙΑΣ

ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΟ0 ΤΜΧ 2 0,1920 0,38 24 0,48

2
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΝΟ1 ΤΜΧ 14 0,1920 2,69 24 3,33

3
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΝΟ2 ΤΜΧ 19 0,1920 3,65 24 4,52

4
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΝΟ3 ΤΜΧ 121 0,1920 23,23 24 28,81

5
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΝΟ4 ΤΜΧ 72 0,1920 13,82 24 17,14

6
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΙΑΣ

ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΟ5 ΤΜΧ 10 0,1920 1,92 24 2,38

7

ΑΦΡΩΔΗ ΗΛΕΚΤΡΌΔΙΑ
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΜΧ 2870

0,0444 127,43 24 158,01

8
 ΣΤΕΙΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΤΥΠΟΥ

BRADESEPT 500 ML
ΤΜΧ 40

8,4000 336,00 13 379,68

9
ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΜΗ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΜΧ 4180 0,0114 47,65 24 59,09

10

ΔΟΧΕΙΟ (ΚΑΝΙΣΤΡΟ)
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΣ ΜΕ

ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ
1000ml ΤΜΧ 20 109,0000 2180,00 24 2703,20

11

ΚΑΛΤΣΑ ΟΡΘ/ΚΗ ΚΑΤΩ
ΑΚΡΩΝ

Medium/Αποστειρωμένη ΤΜΧ 40 1,7040 68,16 24 84,52

12
ΚΑΛΤΣΑ ΟΡΘ/ΚΗ ΚΑΤΩ
ΑΚΡΩΝ La/Αποστειρωμένη ΤΜΧ 180 1,7040 306,72 24 380,33

13 ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΚΙΛΑ 14 3,5280 49,39 24 61,25

14

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ

ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ
(ΤΥΦΛΗ) ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΤΜΧ 10 67,0000 670,00 13 757,10

15
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 10Μ ΤΜΧ 48 0,1800 8,64 24 10,71

16
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2Μ ΤΜΧ 46 0,1800 8,28 24 10,27

17
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΟΥ 25-

ΤΜΧ 10 0,3000 3,00 24 3,72



50cm

18
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΟΥ 80-

90cm ΤΜΧ 30 0,3000 9,00 24 11,16

19

ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ
ΓΕΝ.ΟΥΡ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝ

Α ΤΜΧ 1746 0,0840 146,66 24 181,86

20 ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΜΧ 2742 0,0720 197,42 24 244,81

21 ΣΕΤ ΑΙΜΟΡΟΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΤΜΧ 1 470,0000 470,00 24 582,80

22
ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΙΚ

ΣΑΧΑΡΟΜΕΤΡΟΥ ΤΜΧ 2510 0,0600 150,60 13 170,18

23 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟ 2.5 ΤΜΧ 1 0,8400 0,84 24 1,04

24 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟ 3 ΤΜΧ 1 0,8400 0,84 24 1,04

25 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟ 3.5 ΤΜΧ 1 0,8400 0,84 24 1,04

26

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑΣ
ΒΙΟΨΙΑΣ (ΣΕΤ ΜΙΑΣ

ΧΡΗΣΗΣ) ΤΜΧ 4 9,9360 39,74 24 49,28

27 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΜΧ 642 0,2040 130,97 24 162,40

28
ΣΤΙΚ ΟΥΡΩΝ 10 ΠΑΡΑΜ Η

ΣΤΙΚ ΟΥΡΩΝ ΤΜΧ 2857 0,0480 137,14 13 154,96

29

ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 7Χ6,5

ΜΕ ΣΧΙΣΜΗ ΤΜΧ 3960 0,0480 190,08 24 235,70

30
ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 10Χ12 ΤΜΧ 10 0,0480 0,48 24 0,60

31

ΣΩΛΗΝΕΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΕΞΕΡΧ.ΑΕΡΙΩΝ
(ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟΥ) ΤΜΧ 34 1,6200 55,08 24 68,30

32
ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ

ΜΑΛΑΚΑ SMALL ΤΜΧ 54 1,5600 84,24 13 95,19

33 ΣΠΙΡΑΛ ΤΥΠΟΥ ΤΑΦ ΤΜΧ 10 4,8000 48,00 13 54,24

34

ΗΛΕΚΤΡΌΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟΥ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3mm μηκους

60mm ΤΜΧ 5 5,0400 25,20 24 31,25

35

ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ
(FAST CLIP ECG ELECTR

CHILD/ADULT
CONNECTOR FOR ALL

ECG) ΤΜΧ 2 72,0000 144,00 24 178,56

36
ΣΕΤ ΡΑΧΙΑΙΑΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 25G ΤΜΧ 8 18,8040 150,43 24 186,54

37
ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ SMALL ΤΜΧ 2 11,7000 23,40 13 26,44

38
ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ MEDIUM ΤΜΧ 2 11,7000 23,40 13 26,44

39
ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ LARGE ΤΜΧ 2 11,7000 23,40 13 26,44

40
ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΑΣΠΙΔΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ.Χ ΤΜΧ 200 0,0418 8,36 13 9,45

41

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ

ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΤΜΧ 20 2,8080 56,16 24 69,64

42

ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ

ΠΙΕΣΗΣ MEDIUM ΤΜΧ 8 85,8000 686,40 24 851,14

43

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΌΔΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ZOLL ΤΜΧ 1 58,8000 58,80 24 72,91

44

ΣΕΤ ΠΡΟΚΑΡΔΙΩΝ
ΒΕΝΤΟΥΖΩΝ ΓΙΑ

ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ (NIHON
KODHEN) ΤΜΧ 4 25,2600 101,04 24 125,29



ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 6.813,48

ΦΠΑ 24% : 1.274,18

ΦΠΑ13% : 195,58

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 8.283,24

Απαραίτητη η προσκόμιση ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ για όλα τα είδη.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα είδη της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο 
προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε είδους.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (NO 0, NO 1, NO 2, NO 3, NO 4 NO 5)
Κατασκευασμένοι από εύκαμπτο διάφανο PVC (100% latex free)

 Να διαθέτουν λεία επιφάνεια, ομαλό φινίρισμα με στρογγυλεμένα άκρα.

 Να διαθέτουν χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση του μεγέθους.

 Να διατίθενται σε αποστειρωμένη συσκευασία τεμαχίου

2.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. • διαστάσεις 
48Χ34mm • Εναλλακτική χρήση : Βραχυχρόνια χρήση

3. ΣΤΕΙΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΤΥΠΟΥ BRADESEPT 500 ML

4.ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

• Να είναι ξύλινα, λείας επιφάνειας, ανθεκτικά στην πίεση, μη αποστειρωμένα 
• Να έχουν σήμανση CE
• Να έχουν ατραυματικές άκρες

5.ΔΟΧΕΙΟ (ΚΑΝΙΣΤΡΟ) ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΣ ΜΕ ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ 

Να είναι απόλυτα συμβατά για τέλεια προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ επιδέσμων (σπόγγων ). Να μετάπρεπει το
εξίδρωμα σε τζελ.  Να αναγράφεται  πάνω στο μέσο συλλογής του εξιδρώματος η διαβάθμιση των  ml.  Να φέρει
φίλτρο για αποφυγή εισροής εξιδρώματος στην αντλία . Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου και συμβατο με
το είδος α/α 142 ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ MEDIUM

 Να αποτελείται από το ειδικό κλειστό δοχείο με χωρητικότητα από 1100 ml.

6.ΚΑΛΤΣΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ  ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ (MEDIUM & LARGE)
Αποστειρωμένη , δυο στρωµάτων αδιάβροχη για χειρουργικές επεµβάσεις.



7.ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ 
 Να είναι σχηματοποιημένη ώστε να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια και την μικρότερη 

δυνατή τριβή.
 Να αποκλείει τη δημιουργία σκόνης.

 Να μειώνει την πιθανότητα παραγωγής τοξικών παραγώγων (compound A).

 Να χρησιμοποιείται με όλα τα αναισθητικά εισπνοής.

 Να αναφερθεί και να τεκμηριωθεί το ποσοστό αναρρόφησης διοξειδίου του άνθρακα το οποίο θα λη-
φθεί υπόψη  κατά την αξιολόγηση.

 Να έχει ειδική σύνθεση για ελαχιστοποίηση Co.

 Να έχει τη μορφή κόκκων

 8.ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ  ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ (ΤΥΦΛΗ)   ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ
 Ο εισαγωγέας (με κεκαμένο άκρο) να παρέχει διευκόλυνση στις δύσκολες διασωληνώσεις
 Να έχει ατραυματικό άκρο με κάμψη που επιτρέπει τη διασωλήνωση του ασθενή ακόμα και όταν η 

γλωττίδα είναι εντελώς αόρατη.
 Το υλικό κατασκευής να έχει μνήμη και να επιτρέπει την προσωρινή αλλαγή του σχήματος του οδη-

γού ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς.
 Στην επιφάνεια του οδηγού να φέρει ειδική βαθμονόμηση ανά εκατοστό που να επιτρέπει  στον αναι-

σθησιολόγο να γνωρίζει την ακριβή θέση του οδηγού στον αεραγωγό του ασθενούς.
 Να είναι αποστειρωμένοι.

 Να είναι latex free για την αποφυγή κίνδυνου αλλεργιών.

 Το υλικό να είναι μαλακό για να μην τραυματίζει την τραχεία

 Να φέρει εσωτερική οπή για αερισμό

 Να διατίθεται σε:

1.Σε μέγεθος 14FR – μήκος 70cm – εξωτερική διάμετρος 4,6mm.
 Προσκόμιση εγγύησης καλής και ασφαλούς λειτουργίας για χρονικό διάστημα δύο ετών από την ημε-

ρομηνία παράδοσης των υλικών.
 Να προσφέρεται δείγμα. 

9. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (2Μ &10Μ)
Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης οξυγονοθεραπείας

10.ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΟΥ 80-90cm
Προεκτάσεις ορού PVC με άκρα σύνδεσης luer lock αρσενικο θηλυκό. 



11.ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΟΥ 25-50cm
Προεκτάσεις ορού PVC με άκρα σύνδεσης luer lock αρσενικο θηλυκό. 

12. ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΓΕΝ. ΟΥΡΩΝ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
Mε βιδωτό καπάκι, αποστειρωμένο, πλαστικό, μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία.

13.ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
(πλαστικά αριθμημένα) 25-30 cc μιας χρήσεως. 

14. ΣΕΤ ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΕΚΤΟΜΗΣ
 Να αποτελείται από έναν ειδικό ευθύ κυκλικό αναστoμωτήρα μεγέθους 33mm,

μη αποσπώμενης κεφαλής, μεγάλου αποθηκευτικού χώρου με κατάλληλη διαβάθμιση βάθους 
εφαρμογής, με κλιπ από τιτάνιο και δυνατότητα σύγκλισης κλιπ από 0,75 – 1.5mm, με μηχανισμό 
ελέγχου της πυροδότησης που να αποτελείται από έναν κυκλικό διαστολέα πρωκτού, ένα 
πρωκτοσκόπιο περίπαρσης και ένα σταθεροποιητή ράμματος μήκους 10cm.

15.ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΙΚ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΟΥ)

 Η συσκευασία των ταινιών να είναι αεροστεγώς κλεισμένη.
 Η αντίδραση να μην επηρεάζεται από το φως.
 Το εύρος του αιματοκρίτη για το οποίο οι ταινίες μέτρησης σακχάρου να      δίνουν αξιόπιστα 

αποτελέσματα να είναι 20% - 60%.    
 Να διαθέτει ISO 15197 / 2013
  Να μην χρειάζεται κωδικοποίηση
  Να μην αρχίζει μέτρηση αν η ταινία δεν πάρει την σωστή ποσότητα αίματος
 Ο μετρητής να ενεργοποιείται αυτόνομα με την αναρρόφηση της αναγκαίας ποσότητας 

αίματος.                                                            

 η κατακύρωση του είδους θα γίνει με συνοδό εξοπλισμό (μηχανάκια μέτρησης) ο οποίος θα 

χρειάζεται ελάχιστη δόση αίματος για την μέτρηση και να είναι ιδιαίτερα εύχρηστος.

16.ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ  ΝΟ ( 2.5, 3, 3.5)
Ενδοτραχειακοί σωλήνες, ακτινοσκίεροι μιας χρήσεως, αποστειρωμένοι με cuff υψηλού όγκου, 
χαμηλής πίεσης, σιλικοναρισμένοι, διαφανείς.

17. ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑΣ ΒΙΟΨΙΑΣ (ΣΕΤ  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ)

Σετ δειγματοληψίας ενδομητρίου, μιας χρήσεως, να περιέχει μια σύριγγα 10 cc και μια pipelle biopsy μήκους 
24 +/- 1 εκ. Και διαμέτρου 3,0 +/- 0,2 χιλ., σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία. (1 σετ = 1 τεμ)



18.ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 

Συσκευή μετάγγισης αίματος απλή, αποστειρωμένη, μιας χρήσεως, από μη τοξική, απυρετογόνο, 
διαυγή υλη. Να φέρει αιχμηρό ρύγχος διάτρησης και διαφανή σταγονομετρικό θάλαμο με φίλτρο 
κατακράτησης των τυχόν πηγμάτων. Να φέρει σωλήνα εύκαμπτο, διαφανή, με ρυθμιστή ροής και 
ειδικό άκρο για την ασφαλή εφαρμογή και σύνδεση με το φλεβοκαθετήρα. Σε ατομική συσκευασία. Η
τιμή να δοθεί ανά τεμάχιο.

19.ΣΤΙΚ ΟΥΡΩΝ 10 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ : ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΥΡΩΝ 10 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ  ΜΕ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. 

1 Αίμα (Ερυθροκύτταρα) 
1 Πρωτεΐνες 
1  Κετόνες 
1 Τιμή pH 
1 Ουροχολινογόνο 
1  Χολερυθρίνη 
1 Νιτρώδη άλατα 
1 Γλυκόζη 
1 Ειδικό βάρος 
1 Λευκοκύτταρα 

 Τα αποτελέσματα να επιτυγχάνονται με την απευθείας σύγκριση των ταινιών και των 
χρωματισμών που είναι τυπωμένοι στην ετικέτα της συσκευασίας. 

 Δεν χρειάζονται υπολογισμοί ή όργανα εργαστηρίου. 
 Οι οδηγίες αναλύουν την κάθε αλλαγή χρώματος της ταινίας.

20. ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (ΜΕ ΣΧΙΣΜΗ) (7Χ6,5 &10Χ12)
 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 μεμβράνη  παράθυρο για έλεγχο πιθανής δυσανεξίας η ερεθισμού του αγγείου.
 Να εξασφαλίζει τη σταθεροποίηση του σε τρεις κατευθύνσεις συγχρόνως (μια οριζόντια και 

δύο κάθετα )
 Να διαθέτει προστατευτικό γαζάκι (κάτω από τα πτερύγια) έτσι ώστε να μην δημιουργεί 

ερεθισμό και να βοηθάει τη ροή του υγρού στον φλεβοκαθετήρα.
 Να αφαιρείται ανώδυνα και εύκολα.



21.ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  ΕΞΕΡΧ. ΑΕΡΙΩΝ (ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟΥ)

Να είναι μιας χρήσης αποστειρωμένοι, 3 μέτρα.

22. ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΜΑΛΑΚΑ 
Από αφρώδες υλικό, επενδυμένο βαμβακερό ύφασμα να κλείνει με ταινία τύπου VELCRO.

23. ΣΠΙΡΑΛ ΤΥΠΟΥ ΤΑΦ 
Συνδετικά τραχειοσωλήνων και τραχειοστομίας σχήματος Τ όλων των τύπων και γωνιώδη με 
υποδοχή για καπνογράφο μιας χρήσεως.

24. ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 
ΣΦΑΙΡΙΔΙΟΥ)

 Αποστειρωμένα ηλεκτρόδια χειρουργικής διαθερμίας μιας χρήσης σχήματος σφαιριδίου διαμέτρου
3mm μήκους 60mm.

25.ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ( FAST CLIP ECG ELECTR (CHILD/ADULT CONNECTOR FOR 
ALL ECG)

Σετ clips για καρδιογράφο NIHON KOHDEN ECG 2350

Ηλεκτρόδια   άκρων   κατάλληλα   για   όλους   τους καρδιογράφους   που   διαθέτουν   ακροδέκτες   τύπου «μπανάνα»  και  η

επιφάνεια   που  έρχεται   επαφή  με   τον  ασθενή να είναι  μεταλλική.  Σετ  4 τεμαχίων (ένα για  κάθε  άκρο)  κατάλληλου

χρωματισμού (Μαύρο-Κίτρινο-Πράσινο-Κόκκινο).

26.ΣΕΤ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 25G

 Set ραχιαίας αναισθησίας μιας χρήσης με βελόνη ραχιαίας Νο 22 G, χωρίς οδηγό. 

 Το set πρέπει να περιέχει όλα τα είδη προετοιμασίας της ραχιαίας αναισθησίας αποστειρωμένα, σε

εύχρηστο δισκάκι σταθερό. Αποστειρωμένο πεδίο μιας χρήσης με οπή, λαβίδα, τολύπια και γάζες. 

α. Πλαστική σύριγγα 2-3ml 

 β. Πλαστική σύριγγα 5ml 

 γ. Βελόνες 21, 26 G και βελόνα λεπτών τοιχωμάτων μεταλλικής κεφαλής  μήκους 3.2

 δ. Βελόνα ραχιαίας αναισθησίας από υλικό υψηλής ποιότητας με μεγάλη ευχέρεια στην μετακίνηση

του στυλεού, μήκους 90mm και δακτυλολαβή πλαστική, υψηλής διαφάνειας, εύχρηστη. Το τέλος της

βελόνης να είναι τύπου Quincke ( με λοξότμηση).



27.ΚΟΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  (Small, medium, large)
Να προσφέρουν πλήρη σταθεροποίηση του αυχένα, άριστη στήριξη στο ινιακό και γνάθο. Να 
αποτελούνται από δύο τεμάχια που κλείνουν με VELCRO.

28. ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Να φέρουν ειδική ασπίδα ζελατίνης τριών στρωμάτων με επιρρήνιο έλασμα σε όλο το μήκος 
υποαλλεργικές με αναδιπλώσεις και κορδόνια.

29.ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
Συσκευή ενδοφλέβιας χορήγησης με δυνατότητα μέτρησης της φλεβικής πίεσης 180cm.

 Ολοκληρωμένο σύστημα σωλήνα μέτρησης της κεντρικής φλεβικής πίεσης με σύστημα ενδοφλέβιας 
χορήγησης βαρύτητας

 Μανόμετρο
i.1 Βαθμονόμηση από +35 έως -15 cm Η2Ο
i.1 Καλή ευκρίνεια τιμών 
i.1 Δείκτης του μηδενός μετακινήσιμος και στις δύο πλευρές
i.1 Άθραυστο υλικό επαναχρησιμοποιούμενο  

30.ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ MEDIUM

Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου και συμβατο με το είδος α/α 14 ΔΟΧΕΙΟ (ΚΑΝΙΣΤΡΟ) ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΕΚΚΡΙΣΕΩΣ ΜΕ ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ
ΑΝΤΛΙΑ ΦΟΡΗΤΗ (ΕΛΑΦΡΙΑ).

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

1.Σετ σπόγγου αρνητικής πίεσης με αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος και αυτοκόλλητη μεμβράνη
για  την  επίτευξη  αεροστεγούς  αποκλεισμού  του  τραύματος.  Το  σετ  να  περιέχει  σπόγγο  αποστειρωμένο  με
λειασμένους πόρους  για μείωση του πόνου κατά την αφαίρεση  , αποστειρωμένο σωλήνα με δίσκο απορρόφησης
από μαλακή σιλικόνη που να φέρει φίλτρο για αποφυγή της δυσοσμίας   και αυτοκόλλητη μεμβράνη αποστειρωμένη
του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Κάθε αναλώσιμο που περιλαμβάνεται στο σετ να είναι ατομικά αποστειρωμένο
καθώς και του ίδιου οίκου για τέλεια συμβατότητα.

‘Ολα τα επιμέρους τμήματα ενός σετ να έχουν δική τους ξεχωριστή συσκευασία. Η κάθε συσκευασία
περιέχει σήμανση που θα περιλαμβάνει εμπορική επωνυμία και διεύθυνση των κατασκευαστών ,
εμπορικό κωδικό η εμπορική ονομασία – περιγραφή προϊόντος , κωδ. Παρτίδας, ένδειξη οριακής
ασφαλούς ημερομηνίας χρήσης όπως προβλέπεται από το ΦΕΚ αρ. φύλλου αρ. 2198 2/10/2009 (αρ
ΔΥ8δ / Γ.Π. οικ. 130648)



33.ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ZOLL

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 βη-
µατοδότησης 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 απαι-
τεί 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

34.ΣΕΤ ΠΡΟΚΑΡΔΙΩΝ ΒΕΝΤΟΥΖΩΝ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ (NIHON KODHEN)
Ηλεκτρόδια προκάρδια τριπολικά. 
Να εφαρμόζουν στα αντίστοιχα monitor. 

 Για τα είδη που δεν υπάρχει λεπτομερής τεχνική προδιαγραφή,  η τεχνική προδιαγραφή
θα απορρέει από την ονοματολογία του είδους.

                   

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

προσφορά  ς  . Υποχρεωτικά σε δύο (2) αντίγραφα τόσο οι  ΤΕΧΝΙΚΕΣ όσο και οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ.

 1.  Ο υποφάκελος των δικαιολογητικών θα περιέχει   :  
Α)  Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκ-
δίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου εί-
ναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του . Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα



πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμε-
να στην ως παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περί -
πτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου
του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών πε-
ριορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανω-
νύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80
παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρ-
θρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη
των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με
την υποβολή της προσφοράς.

Β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε
αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη
των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με
την υποβολή της προσφοράς.

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε
αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη
των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με
την υποβολή της προσφοράς.

Δ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο
και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή
(πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει  σχετικό  πιστοποιητικό  ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει  εκδοθεί  έως
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητι-
κά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμι-
μου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από
πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα
νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με
τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξα-
κολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης,
αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία
αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης
για την υποβολή των δικαιολογητικών.



Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροπο-
ποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέρ-
γειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγη-
θεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπρο-
σώπου.

2. Ο υποφάκελος της     τεχνικής προσφοράς θα περιέχει  :  

Η  προσφορά  πρέπει  να  περιλαμβάνει  όλα  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά,  βάσει  των  οποίων  θα
αξιολογηθεί  η  καταλληλότητα  των προσφερόμενων  ειδών,  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της
Πρόσκλησης .
3.   Ο υποφάκελος της οικονομικής  προσφοράς θα περιέχει  :  

Την οικονομική προσφορά όπου θα αναφέρεται η τιμή μονάδος του είδους και απαραίτητα ο αύξοντας
αριθμός της κατάστασης.   Στην τιμή περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από το ΦΠΑ. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 20/05/2021, ημέρα   Πέμπτη     και ώρα 13:00 μμ  
στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου Λευκάδας.
Η αποσφράγιση της Διαγωνιστικής διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί στις 24/05/2021 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 11 π.μ.
Σε κάθε περίπτωση, πριν την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ όλα τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, διαφορετικά θα πρέπει να προσκομιστούν όσα από αυτά έχουν λήξει.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια μπορούν να ζητηθούν από την υπηρεσία μας κ. Φουντάνα Ελένη
τηλ:2645360307,  το  πρόγραμμα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και  από  το  ΚΕΝΤΡΙΚΟ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΜΗΤΡΩΟ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Πρωτογενές αίτημα αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21REQ008040318). 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                      

                                                                                                             Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ          

                                                                                                                           ΜΠΑΚΑΒΟΣ Ι.          


