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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                              

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                                           
6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ                             Α ΓΡ ΙΝ ΙΟ ,       1 5 - 10 - 2020                             

ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ                                              Αξ. Πξση.15847 
ΓΔΝΙΚΟ  ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ                                                                      

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ         

ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ                                             ΠΡΟ:ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 
ΣΜΗΜΑ :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                           

Σαρ. Γ/λζε : 3ν ρικ ΔΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ-ΑΝΣΙΡΙΟΤ                                 
Πιεξνθνξίεο : Μαληδαθίλε Υξπζάλζε                                         

Σει. : 26413-61230,233  
 

 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ  ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

  
ρεη. 

 1. Η ππ.αξηζκ.15609/12/10/2020 απφθαζε ηνπ  Γηνηθεηή ηνπ λνζνθνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο   
θαη ρξεκαηνδφηεζεο  γηα ηελ  πξνκήζεηα  «ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ  ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ 

ΤΛΙΚΩΝ» 

2. Tα ζρεηηθά αηηήκαηα απφ δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ  
3. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.  

 
  Παξαθαινχκε φπσο απνζηείιεηε θιεηζηή νηθνλνκηθή πξνζθνξά κέρξη ηελ Παξαζθεπή 30/10/2020  θαη ψξα 

14:00 ζην νηθνλνκηθφ ηκήκα (γξαθείν πξνκεζεηψλ-δηαρείξηζε) ηνπ γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αγξηλίνπ γηα ηελ 
πξνκήζεηα ησλ παξαθάησ: 

 

  

Α/Α ΟΝΟΜΑΙΑ Μ. M. ΠΟΟΣΗΣΔ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ 

1 ΤΠΟΣΗΡΙΓΜΑ ΚΔΦΑΛΗ ΣΤΠΟΤ «Τ» απφ FOAM γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε 
θεθαιήο ηνπ αζζελή πνπ ππνβάιιεηαη ζε δηζθεθηνκή θαη ζεσξείηαη 
αλαγθαίν γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελή δηεγρεηξεηηθά  γηα ηηο αλάγθεο 
ηνπ Νεπξνρεηξνπξγηθνχ Υεηξνπξγείνπ. Μαμηιάξη θεθαιήο ηεηξάγσλνπ, 
ζρήκαηνο  θαη κε άλνηγκα ζην θέληξν γηα ηνλ αεξηζκφ θαη ηελ άλεζε 
ηνπ αζζελνχο, ελειίθσλ ,εηδηθφ γηα πξελή ηνπνζέηεζε, κε εγθνπέο γηα 
ζηήξημε ζσιήλσλ. 

ΣΔΜ. 50 8,90 € 

2 ΔΣ ΔΝΓΟΠΡΟΘΔΔΩΝ  PIGTAIL Set ελδνπξνζζέζεσλ pigtail -
θιεηζηνχ άθξνπ- θαηαζθεπαζκέλεο απφ εηδηθφ πνιπκεξέο πιηθφ,κε 
πδξφθηιε επηθάιπςε,βηνζπκβαηφ, αθηηλνζθηεξφ, καθξάο δηάξθεηαο 
παξακνλήο 9-12 κήλεο , ζπλδπάδνληαο ηελ άλεζε  γηα ηνλ αζζελή ελψ 
ηαπηφρξνλα λα παξέρεη ηελ κέγηζηε παξνρέηεπζε απφ πιατλέο νπέο 
θαζφιν ην κήθνοηνπ θαζεηήξα.Σν ζεη λα δηαζέηεη ην stent, ηνλ 
πξνσζεηή ηνλ νπξεηεξηθφ θαζεηήξα θαη  0.38 ή 0.35 PTFE        νδεγφ 
ζχξκα. Γηάκεηξνη stents:4.8-6-7-8 Fr. Να δηαηίζεηαη ζε λνχκεξα 
28cm,30cm,32cm. 

ΣΔΜ. 45 75,00 € 

3 ΔΞΩΣΔΡΙΚΔ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΔΙ ΔΝΤ ΜΔ ΑΝΣΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ 
EΝΓΟΚΟΙΛΙΑΚΟ  ΚΑΘΔΣΗΡΑ  Σν Πιήξεο χζηεκα Δμσηεξηθήο 
Παξνρέηεπζεο ΔΝΤ λα απνηειείηαη  απφ:Δλδνθνηιηαθφ θαζεηήξα κε δχν 
ζηεξηθηηθά, ζπλδεηηθφ θαη ζηηιέην γηα  δεξκαηηθφ ηνχλει.Να δηαηίζεληαη 
κε εζσηεξηθή δηάκεηξν 1,5mm & 1,9 πεξηπνπ. Να έρνπλ αξηζκεηηθή 
έλδεημε βάζνπο ζηα 5, 7, 10 θαη 15cm.Οινθιεξσκέλν θιεηζηφ ζχζηεκα 
ζπιινγήο ΔΝΤ εθνδηαζκέλν κε αληηκηθξνβηαθά θίιηξα θαη βαιβίδα 
αζθαιείαο γηα ζηήξημε ζε stato . Να δηαζέηεη αξηζκεκέλε θιίκαθα ζε cm 
H2O θαη mmHg γηα ηελ ξχζκηζε ηεο πίεζεο παξνρέηεπζεο ΔΝΤ. 

ΣΔΜ. 6 350,00 € 

4 ΔΠΙΘΔΜΑΣΑ  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΣΔΙΡΩΜΔΝΑ  Τπναιιεξγηθά, κε  
δηπιή ελίζρπζε γάδαο κε ππναιιεξγηθή ζηξψζε βάκβαθνο.  

ΣΔΜ. 1500 0,047 € 

5 Αδιάβροχο οθθαλμολογικό πεδίο,   πιαζηηθφ αλάγιπθν 
απνζηεηξσκέλν ζε δηαζηάζεηο 102εθ. X 122εθ., κε απηνθφιιεηε 
παξαιιειφγξακκε νπή  δηαζηάζεσλ 13εθ. Υ 10εθ., κε ζαθνχια 
πεξηζπιινγήο πγξψλ (FCB), ζε ζπζθεπαζία ησλ 10 ηεκαρίσλ. 

ΣΔΜ. 100 4,00 € 
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Τποχρεωηικά θα πρέπει να καηαηεθούν δείγμαηα. 

ΣΔΥΝΙΚΔ -ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

       ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο  

Α) Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Β) Ο πιήξεο ηίηινο ηεο πξνκήζεηαο θαη ν αξηζκφο ηεο πξφζθιεζεο. 

Γ)Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

ΠΡΟ ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 
1) Να θαηαηεζεί ππεχζπλε δήισζε φηη ηα είδε δηαζέηνπλ CE.  
2) Θα δηελεξγεζεί ηαπηφρξνλα ην άλνηγκα ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε απηψλ ηελ 

επφκελε εκέξα ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
3) Οη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηελ αληίζηνηρε πξνυπνινγηδφκελε ηηκή ηεο πξφζθιεζεο. ε πεξίπησζε 

πνπ ην ππφ πξνκήζεηα είδνο είλαη θαηαρσξεκέλν ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ λα αλαθέξεηαη ε αληηζηνηρία ηνπ θσδηθνχ 
ηνπ θάζε είδνπο ζε θσδηθφ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ. Καηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκέο δελ 
επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ. (Ν. 3918/2011 άξζξν 13, φπσο απηφ 
ηξνπνπνηήζεθε κε  ηνλ Ν. 4052/2012 άξζξν 14).   

4)  Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ε πιένλ ζπκθέξνπζα  απφ  νηθνλνκηθήο  άπνςεο  πξνζθνξά  βάζεη  ηεο  ηηκήο 
5) Παξάδνζε πιηθψλ: Σκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
6) ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΑΝΩΣΔΡΩ ΑΝΑΦΔΡΟΜΔΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ,ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΔ ΠΟΤ ΘΑ ΣΑΛΟΤΝ ΔΙΝΑΙ ΔΚΠΡΟΘΔΜΔ 

ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΔΦΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΤ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙ ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ. 
7) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 1 θαη 3 ηνπ Ν. 4250/26-

03-2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014)  πνπ λα δειψλεη φηη: 
Απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.  
Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε 
θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  
Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

6 Σξνρήιαηα ηξαπέδηα ηνπνζέηεζεο-κεηαθνξάο ρεηξνπξγηθψλ 
κεραλεκάησλ  κε ηα θάησζη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:                                                                                                                                         
1.Τιηθφ θαηαζθεπήο: Να είλαη κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο απφ αλνμείδσην 
ράιπβα βαξέσο ηχπνπ.                                                                            
2.Γηαζηάζεηο επηθάλεηαο 50 Υ 70 cm πεξίπνπ χςνο 75-85 cm πεξίπνπ 
,λα αληέρεη βάξνο 50 Kgr ηνπιάρηζηνλ.                                                                                                                                       
3.Δπηθάλεηα ηξαπεδηνχ : Να θέξεη επίπεδε επηθάλεηα απφ αλνμείδσην 
ράιπβα ρσξίο ππεξπςσκέλν ρείινο πεξηκεηξηθά, φιεο δε νη γσλίεο λα 
είλαη ζηξνγγπιεκέλεο, ρσξίο εγθνπέο.                                                   
4.χζηεκα πέδεζεο: ηέζζεξηο (4) πεξηζηξεθφκελνη, αληηζηαηηθνί ηξνρνί 
κε θξέλν ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο                                                                                                                                                        
5.Γηάκεηξνο ηξνρψλ: ζρεηηθά κηθξή δηάκεηξνο γηα κεγαιχηεξε επειημία.                                                          
6.Σν ηξαπεδίδην λα έρεη δπν επίπεδα δειαδή επηθάλεηα θαη ζηαζεξφ 
ξάθη. Σν ζηαζεξφ ξάθη λα βξίζθεηαη ζε χςνο 35-40cm απφ ην έδαθνο.                                                                                    
7.Καζαξηζκφο – απνιχκαλζε: φιεο νη επηθάλεηεο λα είλαη ιείεο δίρσο 
εγθνπέο θαη θξπθά ζεκεία ψζηε λα θαζαξίδεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη 
πνιχ εχθνια                                                                                               
8.Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα φια ηα κέξε ηεο ζπζθεπήο             
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1: Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα 
πνηφηεηαο ΔΝ ΙSO 9001:08 ή ENISO 13485:03 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο 
ηελ δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ 
2: Ο θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001:08 θαη 
ISO 13485:03 
3: Σν πξνζθεξφκελν είδνο λα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ CE γηα ην είδνο θαη 
ηελ θαηεγνξία ηνπ.  
4: Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 2 ΔΣΗ 

ΣΔΜ. 2 440,00 € 

7 ΚΔΦΑΛΗ ΞΤΡΙΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ γηα ρεηξνπξγηθή ρξήζε,Κεθαιή 
μπξηζηηθήο κεραλήο γηα ρεηξνπξγηθή ρξήζε. Με 2-3 κεγέζε θνπήο 
ηξίραο. Να πξνζθέξεηαη ε ειεθηξηθή κεραλή κε θνξηηζηή . 

ΣΔΜ. 100 12,35 

8 ΓΔΡΜΑΣΙΚΔ ΔΛΞΔΙ ΔΝΗΛΙΚΩΝ  Να απνηεινχληαη απφ αθξψδεο πιηθφ 
θαη θνδξαξηζκέλν, ππναιιεξγηθέο, εχρξεζηεο. 

ΣΔΜ. 100 1,512 

9 θιηπ Hem-o-lok (ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ )γηα ηνλ  Δθαξκνζηή θιηπ Hem-o-lok 
πνπ δηαζέηεη ην λνζνθνκείν 

ΣΔΜ.(ΚΑΔΣΔ ) 14 49,20 € 

 ΠΟΓΙΔ  Πιαζηηθέο, κηαο ρξήζεο, πνιχ αλζεθηηθέο, απφ πνιπαηζπιέλην, 
κε απνζηεηξσκέλεο, κε ηνμηθέο, λα δέλνπλ ζηε κέζε , ρξψκαηνο ιεπθνχ 
ή δηαθαλείο, λα θαιχπηνπλ ζψξαθα, θνηιηά θαη γφλαηα.    

ΣΔΜ. 30.000 0,09 € 
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Να δειψλεη φηη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), δηαπηζησκέλα απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία. 
Να δειψλεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο  θαη δηαγσγήο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 
Να δειψλεη φηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε απφθαζε γηα: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 
ζ.42), β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη 
ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο  31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ 
θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο 
ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 
48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε 
ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο- πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή  απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ 

απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο  ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 
2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή  λνκνζεζία κε 
ην λ. κε ην λ. 3691/2008 (Α΄166), ζη ) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ 
πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 4198/2013 (Α΄215 ). 
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