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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
  

Σχετ. 
 1.Η υπ.αριθμ.926/22/01/2021 απόφαση του  Διοικητή του νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας   και 
χρηματοδότησης  για την  προμήθεια  «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» 

2. Tα σχετικά αιτήματα από διάφορα τμήματα του νοσοκομείου του Νοσοκομείου  
3. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.  
 
  Παρακαλούμε όπως αποστείλετε κλειστή οικονομική προσφορά μέχρι την Πέμπτη 28/01/2020  και ώρα 14:00 στο 
οικονομικό τμήμα (γραφείο προμηθειών-διαχείριση) του γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου για την προμήθεια των παρακάτω:  
 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ Μ. 
M. 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ
Σ 

Φ.Π.Α ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 Αυχενικοί κηδεμόνες τύπου AMBOU.To 
κολάρο να διαθέτει ειδικούς ρυθμιστές και 
ευδιάκριτες χρωματικές ενδείξεις που καθιστούν 
την εφαρμογή του εύκολη και γρήγορη.Συνολικά 
να διαθέτει 16 διαφορετικές ρυθμίσεις και να  
μπορεί   να εφαρμοστεί αποτελεσματικά σε κάθε 
σωματότυπο ενήλικα ασθενή.Να έχει 
αναδιπλωμένο πηγούνι,το οποίο βοηθάει τόσο 
στην αποθήκευση του κολάρου στα σακίδια και 
τις τσάντες επειγόντων,όσο και στη διευκόλυνση 
της διασωλήνωσης και της απομάκρυνσης του 
εμετού από το στόμα του ασθενούς.Να είναι 
κατασκευασμένο από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο 
ενώ εσωτερικά να  διαθέτει υποαλλεργική 
επένδυση πολυαιθυλενίου για μεγαλύτερη άνεση 
του ασθενή,να είναι ακτινοδιαπερατό και 
κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον αξονικού 
και μαγνητικού τομογράφου.Να μην περιέχει 
λάτεξ. Διαστάσεις: 55.4χ21.5χ1.4cm 
,βάρος:0,20kg ΤΕΜ. 10 15,70 € 13% 157,00 € 177,41 € 

2 Αποστειρωμένο κάλυμα υπερηχογραφικής 
κεφαλής με συνοδό gel για χρήση στο 
μηχάνημα υπερήχων της καρδ/κής 
κλινικής.Διαστάσεις:15χ122cm-6x48 για την 
διενέργεια περικαρδιοκεντήσεων και 
τοποθέτησης κεντρικών γραμμών υπό 
υπερηχογραφικής καθοδήγησης  ΤΕΜ. 20 2,00 € 24% 40,00 € 49,60 € 
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3 Παροχετεύσεις στομάχου (Levin) : 
       Σωλήνες παροχέτευσης στομάχου , 

κατασκευασμένες από διάφανο συνθετικό υλικό . 
Το ένα άκρο να είναι τυφλό στρογγυλεμένο για 
ευχερή δίοδο με πλάγιες οπές ενώ το άλλο να 
καταλήγει με μαλακό συνδετικό για σύνδεση με 
ουροσυλλέκτη . Να είναι εύκαμπτο αλλά με 
ισχυρό τοίχωμα που δεν θα τσακίζει ούτε θα 
συμπίπτει ο αυλός του. Θα έχει διαγράμμιση σε 
cm σε όλο το μήκος του και η συσκευασία του 
θα είναι σε ευρεία αγκύλη ώστε να μην τσακίζει 
και να εισέρχεται με ευχέρεια από τον 
ρινοφάρυγγα στον οισοφάγο και όχι μικρή 
κουλούρα που κρατάει μνήμη και στην 
προσπάθεια τοποθέτησης γυρίζει από τον 
ρινοφάρυγγα στο στόμα .Να προσφέρεται σε 
ατομική αποστειρωμένη συσκευασία , σε όλα τα 
νούμερα για να τα προμηθεύεται το Νοσοκομείο 
σύμφωνα με τις ανάγκες .Νο 16,18 ΤΕΜ. 300 1,54 € 13% 462,00 € 522,06 € 

4 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΕΜ. 300 1,16 € 24% 348,00 € 431,52 € 

5 Σύστημα αντλίας παροχής νερού 
SUCTION/IRRIGATION PUMP A106  [Σετ 
σωλήνων εισροής νερού μίας χρήσεως 
(disposable tube set with pressure chamber for 
irrigation) που τοποθετείται στην υποδοχή του 
συστήματος αντλίας]. ΤΕΜ. 4 35,00 € 24% 140,00 € 173,60 € 

6 Σύστημα κοπτικού εργαλείου SHAVER 
(κωδ. 16-2050) (κεφαλές κοπτικού shaver 
blades που τοποθετούνται στη χειρολαβή του 
συστήματος) ΤΕΜ. 10 110,00 € 24%     

7 Κεφαλές ανταλλακτικές και αρθρούμενες με 
μήκη 30mm, 45 mm και  60 mm και με τρία 
διαφορετικά μεγέθη κλιπ σε κάθε τριπλή γραμμή 
συρραφής και διάφορα μεγέθη κλιπ για όλους 

τους τύπους ιστών, και με νέα κοπτική λάμα σε 
κάθε επαναφόρτιση για τα εργαλεία ευθείας 
συρραφής – διατομής και αναστόμωσης 
συμβατές με τα παραπάνωεργαλεία.1. Κεφαλές 
45mm για αγγειακούς/κανονικούς ιστούς  ΤΕΜ. 4 320,00 € 24% 1.280,00 € 1.587,20 € 

8 Σύστημα πλύσης πολλαπλών χρήσεων (λάστιχο 
και κασέτα) που να είναι συμβατό με το ήδη 
υπάρχον μηχάνημα πλύσης λαπαροσκοπικών 
επεμβάσεων LEMKE VISON P101.  (Εξοπλισμός 
νέου νοσοκομείου, το είδος είναι πολλαπλών 
χρήσεων) ΤΕΜ. 4 180,00 24% 720,00 € 892,80 € 

9 Σωλήνες παροχής CO2 µε φίλτρο με συνδετικό 
luer lock μήκους 3m μιας χρήσης αποστειρωμένο 
από μαλακό διάφανο υλικό ΤΕΜ. 4 4,00 24% 16,00 € 19,84 € 

    
        3.163,00 € 3.854,03 € 
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Υποχρεωτικά θα πρέπει να κατατεθούν δείγματα. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ -ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

       Στην οικονομική προσφορά να αναγράφονται ευκρινώς  

Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Β) Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και ο αριθμός της πρόσκλησης. 

Γ)Τα στοιχεία του αποστολέα 

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
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 

α)Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και 
λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού 

περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 
93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Για τον λόγο αυτό θα πρέπει μαζί με την προσφορά να 
κατατεθούν τα ανάλογα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν στην κατηγορία στην οποία έχει ταξινομηθεί το εν λόγω 
προϊόν. Αν κάποιο προϊόν δεν εντάσσεται στη διαδικασία της σήμανσης CE, αυτό θα αναφέρεται ρητά στην 
προσφορά. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που υπάγονται στη ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648, (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» τόσο κατά τη φάση σύνταξης της διακήρυξης, όσο και κατά 
τη φάση σύναψης της αντίστοιχης σύμβασης, πρέπει να διασφαλίζεται με τη διατύπωση κάθε φορά των ανάλογων 
ενδεικνυομένων όρων, ότι τα εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της σχετικής ΚΥΑ κατά 
το χρόνο παράδοσης τους, είτε πρόκειται για παράδοση εντός των συμβατικών προθεσμιών , είτε για εκπρόθεσμη, ώστε τα 
προϊόντα αυτά να φέρουν οπωσδήποτε την προβλεπόμενη από τη σχετική ΚΥΑ σήμανση CE.  

β) Οι προμηθεύτριες εταιρείες θα πρέπει στις προσφορές τους να δηλώνουν ότι συμμορφώνονται με την ΚΥΑ 
ΔΥ8δ/ΓΠ/1348/2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 
32/Β/16-01-2004) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

γ) Η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για 
την αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από 
το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, 
(ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Προσφορές προϊόντων που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που 
έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την 
ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του 
όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.  

Επιπλέον: 

1. Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να έχουν τυπωμένο από την κατασκευάστρια εταιρεία, την ονομασία 
του καθώς και το όνομα ή το λογότυπο αυτής, όχι μόνο στην εξωτερική τους συσκευασία, αλλά ατομικά σε 
κάθε προϊόν (τεμάχιο εντός της συσκευασίας) ξεχωριστά. Όσα προϊόντα έχουν ατομική συσκευασία να είναι 
τυπωμένα επ' αυτής.  

2. Όλα τα προϊόντα πρέπει εκτός των παραπάνω να έχουν τυπωμένο από την κατασκευάστρια εταιρεία το 
χρόνο παραγωγής τους, το χρόνο διατήρησης των ιδιοτήτων τους ή μόνον το χρόνο που λήγουν αυτές.  

3. Όλα τα προϊόντα που είναι αποστειρωμένα, πρέπει εκτός των παραπάνω να αναγράφουν το χρόνο 
αποστείρωσης και το χρόνο λήξης αυτής ή μόνο το χρόνο λήξης αυτής τυπωμένα ή ανάγλυφα από την 
κατασκευάστρια εταιρεία, καθώς και τη μέθοδο με την οποία αποστειρώθηκαν 

4. Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, ή άλλο ισοδύναμο. Να κατατεθούν 
αποδεικτικά έγγραφα με την προσφορά. 

5. O Οικονομικός φορέας, σε περίπτωση που είναι διαφορετικός από τον κατασκευαστή, να είναι 
εξουσιοδοτημένος από την κατασκευάστρια εταιρεία για την  διακίνηση των προϊόντων της ώστε να 
διασφαλίζεται η  ορθή/έγκαιρη  προμήθεια των προϊόντων στο Νοσοκομείο,  η οποία θα γίνεται σύμφωνα με 
την ισχύουσα Νομοθεσία, καθώς και η τήρηση όλων των διαδικασιών ιχνηλασιμότητας σε πιθανή 
ανάκληση/απόσυρση  προϊόντος ή μετά από την συμπλήρωση της «Κάρτας Αναφοράς Περιστατικών Χρηστών 
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (λευκή κάρτα)» από τον χρήστη. 
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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 ). 
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