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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                    

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                   Α ΓΡ ΙΝ ΙΟ ,     0 8 / 07 / 2020                             
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                   Αρ. Πρωτ. 11266 

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ         
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                             ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΤΜΗΜΑ :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                           
Ταχ. Δ/νση : 3ο χλμ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ                                 

Πληροφορίες : Πιτσινέλης Σωτήριος    

Τηλ. : 26413-61230,233  
 

 
4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 

  «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ»  

ΣΧΕΤ. 1. Οι υπ’ αρ. πράξεις 12η/06-04-2020 (ΘΕΜΑ 18ο),(ΘΕΜΑ 19ο), 13η/09-04-2020 (ΘΕΜΑ 5ο) και 16η/29-
04-2020 (ΘΕΜΑ 3ο),(ΘΕΜΑ 8ο) Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου σχετικά με την 

έγκρισης διαγωνιστικής διαδικασίας για την  προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ». 
2. Η υπ.αριθμ. 23η)18-06-2020 ΘΕΜΑ 6ο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου σχετικά με 

την έγκρισης διαγωνιστικής διαδικασίας για την  προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ». 

3. Την υπ.αριθμ. 11212/8-7-2020 απόφαση του Διοικητή. 

         Παρακαλούμε όπως αποστείλετε κλειστή οικονομική προσφορά μέχρι την Τετάρτη 15/07/2020 και 

ώρα 14:00 μ.μ στο Οικονομικό τμήμα (Γραφείο Προμηθειών) του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλ/νίας-Ν.Μ. 

Αγρινίου, για την προμήθεια των παρακάτω υλικών.  

Αναλυτικά : 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ   ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

1 ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΠΛΕΣ                                                                                
• Να είναι κατασκευασμένες, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.• 
Να υπάρχουν μεγάλου μεγέθους δείκτες για αποστείρωση και να είναι 
κατάλληλες για αποστείρωση ατμού  και  οξειδίου του αιθυλενίου.• Οι 
δείκτες να  έχουν ευδιάκριτη χρωματική μεταβολή. Να είναι 
τοποθετημένοι μεταξύ των δύο στρωμάτων, 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 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.• Να προσφέρονται σε διαστάσεις, ώστε να καλύπτονται οι 
αντίστοιχες ανάγκες μας ανά χρονική περίοδο.   

      

  350 Χ 630 ΤΕΜ. 500      0,180    

2 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ                                              
• Βούρτσες καθαρισμού  ενδοαυλικών εργαλείων (λαπαροσκόπια, 
αναρροφήσεις, ορθοπεδικά εργαλεία, κ.λ.π)• Να είναι πολλαπλών 
χρήσεων.• Να προσφέρονται σε διάφορες διαστάσεις. 

ΤΕΜ. 

1 5,00 
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3 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ    • Να προσφέρονται σε πολλά και διάφορα χρώματα.• Να 
έχουν φάρδος περίπου 0,5 cm.• Να αντέχουν στις συνθήκες 
κλιβανισμού.• Να μην ξεκολλάνε εύκολα.ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΡΟΛΟΥ 

ΤΕΜ. 

5 12,90 € 

4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ                                                       
• Τα ειδικά προστατευτικά υλικά να είναι πολλαπλών χρήσεων.• Να είναι 
ειδικά σχεδιασμένα για να προστατεύουν τα άκρα των χειρουργικών 
εργαλείων από την φθορά κατά τη διάρκεια της αποστείρωσης.• Να 
έχουν οπές, ώστε να επιτρέπουν την εύκολη διείσδυση του 
αποστειρωτικού μέσου (ατμός, αέριο, πλάσμα). 

ΤΕΜ. 100 0,15 € 

5 ΛΑΜΑ – ΝΥΣΤΕΡΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ.Μιας χρήσης, από ανοξείδωτο 
ατσάλι, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, να φέρουν ημερομηνία 
λήξης, να προσφέρονται στα μεγέθη 11-15-22. 

ΤΕΜ. 

9000 0,015 € 

6 

ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μιας χρήσης, μεγάλο μέγεθος, με 
λάστιχο περιμετρικά, αδιάβροχα, από μαλακό πλαστικό υλικό, μεγάλης 
αντοχής, εύκολα στο άνοιγμά τους. 

  

30000 

0,0056 € 

7 ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μέγεθος XXL ΚΑΙ 
XL. Μιας χρήσης, με αναγραφή ημερομηνίας αποστείρωσης και λήξης 
αποστείρωσης, συσκευασμένες ώστε να μπορούν να φορεθούν με 
άσηπτη τεχνική, από υλικό NON-WOVEN με συμπεριφορά υφάσματος, 
υποαλλεργικές, υγροαπωθητικές, αεροδιαπερατές, μακριές, με ενίσχυση 
στον θώρακα και  στα μανίκια και να καλύπτεται η πλάτη για καλύτερη 
εξασφάλιση άσηπτου χειρουργικού πεδίου. Τα μανίκια να καταλήγουν σε  
μανσέτα. Μέσα στο πακέτο να υπάρχει απορροφητικό πεδίο για το 
σκούπισμα των χεριών. Μέγεθος XXL 

ΤΜΧ 2500 

0,813 € 

8 ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Δετές, με κορδόνια  ΤΜΧ 12000 0,0131 € 

9 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ.Διαφανή, 
αυτοκόλλητα, να είναι αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία, να είναι 
υποαλλεργικά, να είναι κατασκευασμένα από φιλμ διαπερατό στην 
αναπνοή του δέρματος, να είναι εξαιρετικά ευπροσάρμοστα, ώστε να 
επιτρέπουν την απαλή πρόσφυση σε όλες τις ανατομικές περιοχές του 
σώματος, να αφαιρούνται εύκολα από το χειρουργικό πεδίο, να 
προσφέρονται σε διαστάσεις περίπου:  45 x 65 εκ περίπου  (ωφέλιμο 
μέγεθος) 

ΤΜΧ 100 1,70 € 

10 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ . 
Αποστειρωμένο, μιας χρήσεως. Από εξαιρετικής ποιότητας υλικό για 
χειρουργικές επεμβάσεις μεγάλης διάρκειας με παραγωγή μεγάλης 
ποσότητας υγρών. Να περιέχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την 
κάλυψη του ασθενή, όπως ενδεικτικά:1 κάθετο πεδίο, διαφανές, με 
αυτοκόλλητο τεμνόμενο οθόνιο, θήκες τοποθέτησης εργαλείων, ασκό 
συλλογής υγρών με βάση συγκράτησης σωλήνων εκροής και υποδοχές 
ελαστικών σωλήνων, δυνατότητα στήριξης σε στατώ / ράμπα στήριξης, 
διαστάσεων  περίπου 235 x 320 cm. Και προαιρετικά                                                                       
1 κάλυμμα τραπεζιού χειρουργικών εργαλείων, με ενίσχυση, διαστάσεων 
περίπου 140 x 190 cm                     1 κάλυμμα τραπεζιού 
εργαλειοδοσίας (mayo), διαστάσεων περίπου 80 x 145 cm 
Χειροπετσέτες, διαστάσεων περίπου 33 x 33 cmχειρουργική ρόμπα, 
αδιαπέρατη στα υγρά. 

ΤΜΧ 150 4,80 € 

 

Υποχρεωτικά θα πρέπει να κατατεθούν δείγματα. 

Στην οικονομική προσφορά να αναγράφονται ευκρινώς : 

Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Β) Ο πλήρης τίτλος των υπό προμήθεια ειδών «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» και ο αριθμός της πρόσκλησης. 

Γ)Τα στοιχεία του αποστολέα     

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
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1) Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι τα είδη διαθέτουν CE.  
2) Θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των τεχνικών και οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση 

αυτών την επόμενη ημέρα της υποβολής των προσφορών. 
3) Οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή της πρόσκλησης. Σε 

περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών να αναφέρεται η 

αντιστοιχία του κωδικού του κάθε είδους σε κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών. Κατά την ημερομηνία 
κατάθεσης των προσφορών, οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες τιμές του 

Παρατηρητηρίου Τιμών. (Ν. 3918/2011 άρθρο 13, όπως αυτό τροποποιήθηκε με  τον Ν. 4052/2012 άρθρο 
14).   

4)  Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα  από  οικονομικής  άποψης  προσφορά  βάσει  της  τιμής 

5) Παράδοση υλικών: Τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.  
6) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ,ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ 

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. 
7) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 και 3 του 

Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014)  που να δηλώνει ότι: 
Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.  

Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες 

έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  
Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

Να δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), διαπιστωμένα από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία. 

Να δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας  και διαγωγής, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
Να δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση για: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί 

της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της  31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 

σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 
της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή 

εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 
της απόφασης- πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή  απόπειρα διάπραξης 

εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της  τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική  νομοθεσία με το ν. με το ν. 3691/2008 (Α΄166), στ ) παιδική εργασία και άλλες 

μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της  
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε με 
το ν. 4198/2013 (Α΄215 ). 

 

                                                                                                      Ο Διοικητής  
 

                                                                                                       ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤ. ΤΣΩΛΗΣ                                                                                      

   Εσωτ.  Δ ιανομή                                              
i .  Γρ.  Δ ιο ι κητή  

i i .  Οικονομ ικό  


