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ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΗΘΩΛ ΑΛΑΙΩΠΗΚΩΛ 6/2021 

 

Έρνληαο ππόςε:  

Α) Ρηο δηαηάμεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ ζήκεξα:  

1. Σνπ Ν. 2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

2. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ ζχζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο».  

3. Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

4. Σνπ Ν. 3918/2011 «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην χζηεκα Τγείαο & άιιεο δηαηάμεηο».  

5. Σνπ Ν. 4238/2014 (Α΄38) «Πξσηνβάζκην Δζληθφ Γίθηπν Τγείαο (Π.Δ.Γ.Τ.), αιιαγή ζθνπνχ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο».  

6. Σνπ Π.Γ. 80/2016 (Α΄145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο».  

7. Σνπ Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΔΚ 147/Α/2016) πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ.  

8. Σνπ Ν. 4486/2017 (ΦΔΚ 115/07.08.2017) «Μεηαξξχζκηζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, επείγνπζεο 

ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

9. H παξ.4 ηνπ αξ.9 ηνπ  ΠΓ 80/2016. 

10. Ν. 4782/21 (ΦΔΚ 36 Α/9-3-2021): Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ 

ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία. 

 

 

Β) Ρα έγγξαθα θαη ηηο απνθάζεηο: 

 1. Η αξ. πξση. 7743/25-06-2021 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ  

απφ ην Ννζνθνκείν. 

2. Σελ ππ.αξηζκ. 922-2021 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ λνζνθνκείνπ κε ΑΓΑ: ΦΝΗ046904Μ-48Φ 

 

ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ 

Πξφζθιεζε εθδήισζεο κε ζέκα «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΗΘΩΛ ΑΛΑΙΩΠΗΚΩΛ 6/2021» κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο,  φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:  

mailto:gnaprom@gmail.com


Α. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ 

Αληηθείκελν ηεο πξφζθιεζεο είλαη ε «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΗΘΩΛ ΑΛΑΙΩΠΗΚΩΛ 6/2021», κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, σο αθνινχζσο: 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 

 
 ΞΗΛΑΘΑΠ ΚΔ ΡΑ ΕΖΡΝΚΔΛΑ ΔΗΓΖ   

Α/Α ΝΛΝΚΑΠΗΑ Κ. M. ΞΝΠΝΡΖ
ΡΑ 

ΔΛΓΔΗΘΡ
ΗΘΖ 
ΡΗΚΖ 

ΓΑΞΑΛΖ ΞΟΝ 
Φ.Ξ.Α 

Φ.Ξ.Α ΓΑΞΑΛΖ ΚΔ 
Φ.Ξ.Α 

1 ΙΑΚΑ – ΛΠΡΔΟΗ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ.Μηαο 
ρξήζεο, απφ αλνμείδσην αηζάιη, 
απνζηεηξσκέλεο ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία, λα 
θέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο, λα πξνζθέξνληαη 
ζηα κεγέζε 11-15-22. 

ΣΜΥ 3.000 0,039   117,00 € 24% 145,08 € 

2 ΠΠΘΔΖ ΟΝΖΠ ΚΗΘΟΝΠΡΑΓΝΛΩΛ 
SOLUSET 100X60 W/FLOAT 

ΣΜΥ 50 0,62   31,00 € 24% 38,44 € 

3 ΒΔΙΝΛΔΠ ΟΑΣΗΑΗΑΠ ΑΛΑΗΠΘΖΠΗΑΠ  
ΑΛΝΗΘΡΝ ΑΘΟΝ ΣΡΑΤΜΑΣΙΚΔ ΜΗΚΟΤ 
90mm (LANCET POINT ή  QUINCKE)   ΝΟ 
22G    

ΣΜΥ 50 0,469  23,45 € 24% 29,08 € 

4 Θπθιώκαηα αλαηζζεζίαο κ.ρ. γηα ην 
θνξεηό αλαπλεπζηήξα Serio Plus 

Σεκάρην 50 21,00   1.050,00 € 24% 1.302,00 € 

5 ΘΝΒΔΟΡΑ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΑΙΝΚΗΛΗΝ 
(ΔΛΖΙΗΘΩΛ).                3 ζηξσκάησλ 
Βακβαθεξφ –Αινπκίλην –Πιαζηηθφ, κε 
βακβαθεξή επέλδπζε,  Να πξνζθέξεηαη ζε 
δηαζηάζεηο 210x 120 cm  πεξίπνπ 

ΣΜΥ 20 0,6499   13,00 € 24% 16,12 € 

6 Ξξνεθηάζεηο γηα ηα ΦΗΙΡΟΑ ΗFLX-038-
41-355STRGR πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ΚΔΘ. 

ΣΜΥ 400 0,68  272,00 € 13% 307,36 € 

7 STRIPPER ΘΗΟΠΩΛ .STRIPERS 
ζαθελεθηνκήο, κηαο ρξήζεο, απνζηεηξσκέλα 
ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία, απνηεινχκελα απφ 
δπν εθξηδσηέο πιαζηηθνχο κε 3- 4 κπνπηφλ 
πιαζηηθά ζε δηάθνξα κεγέζε θαη ρεηξνιαβή. 
Να έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο. 

ΣΜΥ 10 11,50   115,00 € 24% 142,60 € 



8 Αηκνζηαηηθή γάδα από 100% 
νμεηδσκέλε αλαγελλεκέλε θπηηαξίλε 

10Σ20 cm πεξίπνπ Αηκνζηαηηθή γάδα απφ 
100% νμεηδσκέλε  αλαγελλεκέλε θπηηαξίλε.  
Να είλαη απνξξνθήζηκε. Να επηθέξεη ηνπηθή 
αηκφζηαζε κηθξψλ αγγείσλ ζηηο πεξηζζφηεξεο 
ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. Να απνξξνθάηαη 
γξήγνξα ζε 7-14 εκέξεο παξακέλεη in situ. 
Να έρεη βαθηεξηνζηαηηθή δξάζε έλαληη ησλ 
θιηληθά ζεκαληηθφηεξσλ βαθηεξίσλ.  Να έρεη 
ειάρηζηε παξεκβνιή ζηε δηαδηθαζία 
επνχισζεο. Να κε ρξεηάδεηαη λα παξακείλεη 
ζην ηξαχκα πεξηζζφηεξν απφ 15 ιεπηά.  Να 
είλαη εχρξεζηε θαη εχπιαζηε.  Να ππάξρνπλ 
επηζηεκνληθέο εξγαζίεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 
γάδα.  Να θέξεη εκεξνκελία ιήμεο θαη λα έρεη 
δηάξθεηα δσήο έσο ηξία ρξφληα. 

ΣΜΥ 50 6,04   302,00 € 13% 341,26 € 

9 Ππλδεηηθό ειεγρόκελεο αλαξξόθεζεο ΣΜΥ 200 1,65   330,00 € 13% 372,90 € 

10 ΘΝΠΡΝΚΗΑ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ         Μηαο 
ρξήζεο, αδηάβξνρα, θαηαζθεπαζκέλα απφ 
αεξνδηαπεξαηφ πιηθφ κε ζπκπεξηθνξά 
πθάζκαηνο, αλζεθηηθά ζην ζρίζηκν, 
αδηαθαλή. Σν παληειφλη λα θέξεη ιάζηηρν 
ζηελ κέζε ή εχρξεζην θνξδφλη, ε κπινχδα 
λα έρεη θνληά καλίθηα (θαηά πξνηίκεζε κε 
καληθνθφιιεζε) θαη κηα ηνπιάρηζηνλ ηζέπε. 
Μέγεζνο Large 

TMX 300 0,96   288,00 € 24% 357,12 € 

11 ΞΑΟΝΣΔΡΔΠΔΗΠ PEZZER Λν 24 σιήλεο 
παξνρέηεπζεο ηχπνπ Pezzer , κε 
πεπιαηπζκέλν άθξν κε πιάγηεο νπέο , 
θαηαζθεπαζκέλν απφ ηζρπξφ εχθακπην πιηθφ 
, ην ηνίρσκα λα είλαη ηζρπξφ , λα κελ ηζαθίδεη 
θαη λα κελ ζπκπίπηεη ν απιφο . Να δηαηίζεηαη 
ζε αηνκηθή απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία.Να 
αλαγξάθεηαη εκεξνκελία ιήμεο,λα 
αλαγξάθεηαη ε έλδεημε CE. 

TMX 2 2,70   5,40 € 24% 6,70 € 

12 ΞΑΟΝΣΔΡΔΠΔΗΠ PEZZER Λν 26 σιήλεο 
παξνρέηεπζεο ηχπνπ Pezzer , κε 
πεπιαηπζκέλν άθξν κε πιάγηεο νπέο , 
θαηαζθεπαζκέλν απφ ηζρπξφ εχθακπην πιηθφ 
, ην ηνίρσκα λα είλαη ηζρπξφ , λα κελ ηζαθίδεη 
θαη λα κελ ζπκπίπηεη ν απιφο . Να δηαηίζεηαη 
ζε αηνκηθή απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία.Να 
αλαγξάθεηαη εκεξνκελία ιήμεο,λα 
αλαγξάθεηαη ε έλδεημε CE. 

TMX 2 2,70  5,40 € 24% 6,70 € 

13 Βνπξηζάθη θαζαξηζκνύ δηπινύ άθξνπ 
5mm 

TMX 2 50,50   101,00 € 24% 125,24 € 



14 ΓΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΣΔΟΗΩΛ ΘΑΗ 
ΓΔΟΚΑΡΝΠ Τγξφ θαιιπληηθφ 

θξεκνζάπνπλν. Να έρεη θαζαξηζηηθή θαη 
αληηκηθξνβηαθή δξάζε κε νπδέηεξν PH, λα 
κελ πεξηέρεη ζάπσλεο θαη ρξσζηηθέο νπζίεο 
θαη λα έρεη ελπδαηηθά, πξνζηαηεπηηθά 
ζπζηαηηθά γηα ην δέξκα θαη απνζκεηηθή 
δξάζε.Να δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζίεο έσο 
1000ml 

TMX 360 0,78   280,80 € 6% 297,65 € 

15 Ξνδόκαθηξν κε βηνθηφλν παξάγνληα 
ηφλησλ αξγχξνπ γηα πξφιεςε 
ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ 
πηζηνπνηεκέλν θαηά ηνπ COVID-19. 

ΠΑΚΔΣΟ 23 37,00   851,00 € 24% 1.055,24 € 

16 ΠΙΙΔΘΡΔΠ  ΝΟΩΛ ΩΟΗΑΗΑΠ 
ΚΔΡΟΖΠΖΠ: Να δηαζέηνπλ ηα παξαθάησ 
ραξαθηεξηζηηθά : 1. Να είλαη ρσξεηηθφηεηαο 
2000cc2. Να έρνπλ δηαβάζκηζε αλά 100ml3. 
Nα είλαη πιαζηηθνί δηαθαλείο, απνιχηνπ 
ζηεγαλφηεηαο, απνζηεηξσκέλνη.4. Να έρνπλ 
κήθνο ζσιήλα 90-100 εθ. ν νπνίνο λα 
θαηαιήγεη ζε ξχγρνο πνπ λα πξνζηαηεχεηαη 
κε θάιπκκα.5. Να δηαζέηνπλ ηξχπεο ψζηε λα 
επηηξέπνπλ ηελ πξνζαξκνγή εηδηθήο 
θξεκάζηξαο θαη6. Να έρνπλ θαη βαιβίδα κε 
παιεδξνκήζεσο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπζάθνπ 
ζηελ νπξνδφρν θχζηε.7. Να ππάξρεη βαιβίδα 
θέλσζεο ηνπ ζάθνπ αζθαινχο θαη 
εχρξεζηνπ, γηα ιήςε δεηγκάησλ νχξσλ γηα 

θαιιηέξγεηα.8.  Να θέξνπλ ζπζθεπή σξηαίαο 
κέηξεζεο, ρσξεηηθφηεηαο 500cc. 9. Η 
δηαβάζκηζε ηνπ νγθνκεηξηθνχ ζαιάκνπ γηα 
ηα πξψηα 10 ml λα είλαη αλά 1 ml.10. Ο 
ζσιήλαο λα είλαη δηπινχ απινχ θαη έηζη λα 
δεκηνπξγείηαη αλαθχθισζε ηνπ αέξα γηα 
θαιχηεξε ξνή ησλ νχξσλ θαη ηελ απνθπγή 
ζηαζηκφηεηάο ηνπο ζηελ θχζηε ηνπ αζζελνχο 
ή ζηνλ ζσιήλα. 

ΣΜΥ 200 2,95  590,00 € 24% 731,60 € 

17 ΚΆΠΘΔΠ ΝΜΓΌΛΝ  VENTURI 

ΔΛΖΙΗΘΩΛ:Απφ  δηάθαλν, ειαθξχ  πιηθφ, 
κε πιάγηεο  νπέο εθπλνήο, αλαηνκηθή 
θαηαζθεπή θαη επηξξίλην ηαηλία  αινπκηλίνπ. H  
κάζθα λα ζπλδέεηαη κε θξηθνεηδή ζσιήλα, 
δηακ. πεξίπνπ 20 - 22 mm θαη κήθνο 15-15 
cm 

ΣΜΥ 1.200 0,446  535,20 € 24% 663,65 € 

18 ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΝΗ ΑΞΝΠΡΔΗΟΩΚΔΛΝΗ 
ΡΑΣΔΞΗΓΔΠΚΝΗ ΠΡΔΛΝΚΑΘΟΝΗ  

ΣΜΥ 10.000 0,0052   52,00 € 13% 58,76 € 

19 ΡΑΗΛΗΑ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΖ ΘΑΦΔ 7,5CM ΣΜΥ 2.880 0,64   1.843,20 € 13% 2.082,82 € 



20 Ξνδνλάξηα θλήκεο                                   
• Πιαζηηθά κηαο ρξήζεο απφ αλζεθηηθφ πιηθφ. 

• Να είλαη αδηάβξνρα. 
• Να είλαη καθξηά κέρξη ην γφλαην ελψ 
πεξηκεηξηθά λα έρνπλ ιάζηηρν (ζην χςνο ηνπ 
γφλαηνπ) γηα ζσζηή ζηήξημε. 
• Να θνξηνχληαη πάλσ απφ ηα ππνδήκαηα θαη 
λα εθαξκφδνπλ ζε φια ηα κεγέζε 
παπνπηζηψλ.  
• Καηάιιεια γηα φινπο ηνπο ρψξνπο 
(ρεηξνπξγεία, εξγαζηήξηα, θιηληθέο, ηαηξεία). 

ΣΜΥ 7.000 0,19   1.330,00 € 24% 1.649,20 € 

21 ΡΑΗΛΗΑ (ΚΑΟΡΟΑΠ) ΑΞΝΠΡΔΗΟΩΠΖΠ 

ΑΡΚΝ ΠΔ ΟΝΙΝ                                                 
Υεκηθφο εμσηεξηθφο δείθηεο-ηαηλία, πγξνχ 
θιηβάλνπ, απηνθφιιεηε ράξηηλε,κε 
δηαζηάζεηο 3/4 ηληζψλ πεξίπνπ  ζε ξνιφ ησλ 
50m,κε ρξσκαηηθή αιιαγή ζε φιν ην 
κήθνο,λα έρεη ηζρπξή θνιιεηηθή ηδηφηεηα,λα 
κελ απνθνιιάηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 
θιηβαληζκνχ,λα κελ αθήλεη ππνιείκκαηα 
θαηά ηελ αθαίξεζε ηεο θαη λα αλαγξάθεηαη ε 
εκεξνκελία ιήμεο ζε θάζε ξνιφ. 

ΣΜΥ 48 1,09   52,32 € 24% 64,88 € 

22 ΟΝΙΑ ΑΞΝΠΡΔΗΟΩΠΖΠ (ΚΔ ΞΗΔΡΑ)  • 
Ρνιά απφ ραξηί θαη δηάθαλεο πνιπκεξέο 
κεγάιεο αληνρήο θαη ηζρπξνχ θξάγκαηνο 
θαηά ησλ κηθξνβίσλ. Η ράξηηλε πιεπξά λα 
είλαη αλζεθηηθή. Η δηαθαλήο πιαζηηθή πιεπξά 
λα είλαη αλζεθηηθή θαη λα κελ ζπξξηθλψλεηαη 
κεηά ηνλ θιηβαληζκφ. 
• Σν βάξνο ηνπ ραξηηνχ κε ην πιαζηηθφ θηικ 
λα είλαη >70gr/m2. 
• Να είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε θιίβαλν 
αηκνχ θαη θιίβαλν νμεηδίνπ ηνπ αηζπιελίνπ. 
• Η έλσζε ησλ δχν πιηθψλ λα γίλεηαη κε 
πνιιαπιή ζεξκνζπγθφιεζε, πιάηνπο 
ηνπιάρηζηνλ 10 ρηιηνζηψλ. 

•  Η θφιια ηεο ζεξκνζπγθφιεζεο λα είλαη 
πςειήο πνηφηεηαο, αλζεθηηθή ζηελ πγξαζία, 
κεγίζηεο αληνρήο  ψζηε λα κελ αλνίγεη ζηελ 
πίεζε ηνπ βάξνπο ησλ εξγαιείσλ. 
• Να είλαη αδηαπέξαζηα ζην λεξφ θαη λα 
ππάξρεη ηζρπξφ θξάγκα θαηά ησλ 
κηθξννξγαληζκψλ θαη ηεο ζθφλεο. Να κελ 
επηκνιχλνληαη ηα απνζηεηξσκέλα πιηθά θαηά 
ηε θχιαμε.  
• Οη ρεκηθνί δείθηεο ησλ ξνιψλ λα είλαη ζηελ 
εζσηεξηθή κπξνζηηλή επηθάλεηα ψζηε λα 
παξέρεηαη άκεζν νπηηθφ απνηέιεζκα.  
• Οη ρεκηθνί δείθηεο ησλ ξνιψλ λα είλαη 
ηθαλνχ κεγέζνπο εκθαλείο θαη επθξηλείο (πξηλ 
θαη κεηά ηελ απνζηείξσζε), κε ηνμηθνί, 

ηππσκέλνη ζε ππθλά δηαζηήκαηα, θαη ε 
κεηαβνιή ηνπ ρξσκαηηζκνχ ηνπο κεηά ηελ 
απνζηείξσζε λα είλαη επθξηλήο θαη 
επδηάθξηηε.  
• Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνίγκαηνο (κεηά 
ηελ απνζηείξσζε) δελ ζα πξέπεη λα ζθίδεηαη 
ην παθέην αιιά λα αλνίγεη παξάιιεια κε ηελ 
πιατλή ξαθή θαη λα απνθνιιάηαη νκαιά ρσξίο 
λα αθήλεη ππνιείκκαηα (ηλίδηα θαη ρλνχδη) 
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άζεπηε παξαιαβή 

         



ηνπ πιηθνχ.  
• Να γίλεηαη αλαθνξά ζην ρξφλν δηαηήξεζεο 

απνζηείξσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε 
ειεγρφκελεο ζπλζήθεο απνζηείξσζεο. 
• Να αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε εκεξνκελία 
παξηίδα παξαγσγήο θαη ιήμεο. 
• Να αλαγξάθεηαη ε παξηίδα παξαγσγήο γηα 
εχθνιν εληνπηζκφ θαηαζθεπαζηηθνχ ιάζνπο.  
Να δηαηίζεηαη ζηηο δηαζηάζεηο,  150cm x 100  
m, 200cm x 100  m 

α  150 Σ 100 m., πεξίπνπ ΡΟΛΛΑ 6 12,34  74,04 € 24% 91,81 € 

β 200  Σ 100 m., πεξίπνπ ΡΟΛΛΑ 4 15,87  63,48 € 24% 78,72 € 

23 ΟΝΙΑ ΑΞΝΠΡΔΗΟΩΠΖΠ ΓΗΑ ΘΙΗΒΑΛΝ 

ΞΙΑΠΚΑΡΝΠ 200Σ70 m.                                                                                                     
• Να είλαη απφ γλήζην TYVEK θαη λα ππάξρεη, 
απφ ηελ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία, 
πηζηνπνίεζε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ 
πξντφληνο. 
• Σν βάξνο (πνιπνιεθίλε + δηαθαλέο 
πιαζηηθφ θχιιν) λα είλαη > 90gr/m2. Να 
είλαη ζπκβαηά κε ην ζχζηεκα STERRAD θαη 
λα πξνζθνκηζηεί επίζεκε επηζηνιή 
ζπκβαηφηεηαο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν 
ηνπ κεραλήκαηνο.     
• Να είλαη αδηαπέξαζηα ζην λεξφ θαη λα 
ππάξρεη ηζρπξφ θξάγκα θαηά ησλ 
κηθξννξγαληζκψλ θαη ηεο ζθφλεο. Να κελ 
επηκνιχλνληαη ηα απνζηεηξσκέλα πιηθά θαηά 
ηε θχιαμε.  
• Οη ρεκηθνί δείθηεο ησλ ξνιψλ λα είλαη ζηελ 
εζσηεξηθή κπξνζηηλή επηθάλεηα ψζηε λα 
παξέρεηαη άκεζν νπηηθφ απνηέιεζκα (δείθηεο 
– εξγαιεία) ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα 
αλαπνδνγπξηζηεί ην παθέην.  
• Οη ρεκηθνί δείθηεο ησλ ξνιψλ λα είλαη 
ηθαλνχ κεγέζνπο εκθαλείο θαη επθξηλείο (πξηλ 
θαη κεηά ηελ απνζηείξσζε), κε ηνμηθνί, 
ηππσκέλνη ζε ππθλά δηαζηήκαηα, θαη ε 
κεηαβνιή ηνπ ρξσκαηηζκνχ ηνπο κεηά ηελ 
απνζηείξσζε λα είλαη επθξηλήο θαη 
επδηάθξηηε.  
• Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνίγκαηνο (κεηά 

ηελ απνζηείξσζε) δελ ζα πξέπεη λα ζθίδεηαη 
ην παθέην αιιά λα αλνίγεη παξάιιεια κε ηελ 
πιατλή ξαθή θαη λα απνθνιιάηαη νκαιά ρσξίο 
λα αθήλεη ππνιείκκαηα (ηλίδηα θαη ρλνχδη) 
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άζεπηε παξαιαβή 
ηνπ πιηθνχ.  
• Να γίλεηαη αλαθνξά ζην ρξφλν δηαηήξεζεο 
απνζηείξσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε 
ειεγρφκελεο ζπλζήθεο απνζηείξσζεο. 
• Να αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε εκεξνκελία 
παξηίδα παξαγσγήο θαη ιήμεο. 
• Να αλαγξάθεηε ε παξηίδα παξαγσγήο γηα 
εχθνιν εληνπηζκφ θαηαζθεπαζηηθνχ ιάζνπο.  
• Να πξνζθέξeηαη ζηε δηάζηαζε 200Υ70 m 

ΡΟΛΛΑ 4 29,60   118,40 € 24% 146,82 € 

24 Φίιηξα θνπηηώλ εξγαιείσλ ράξηηλα, 

ηεηξάγσλα.  Να είλαη κηαο ρξήζεο, κε 
ρεκηθφ δείθηε ζην πάλσ κέξνο.  

ΣΜΥ 100 0,07  7,00 € 24% 8,68 € 

25 ΘΑΙΙΚΑ  ΚΗΘΟΝΠΘΝΞΗΝ 
.Απνζηεηξσκέλν, κηαο ρξήζεο, ζπκβαηφ κε 
κηθξνζθφπην  Leica . Γηαζηάζεηο 104x163 cm 
πεξίπνπ.    

ΣΜΥ 10 12,68   126,80 € 24% 157,23 € 

  ΠΛΝΙΝ       8.577,49€   10.277,63€ 



πνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ δείγκαηα. Δθ’ όζνλ απαηηείηαη θαηάζεζε δεηγκάησλ ηζρύνπλ ηα 

αλαθεξόκελα ζην άξζξν 214 ηνπ Λ. 4412/2016 

Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ, φπσο 

ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

 

 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΓΑΞΑΛΖΠ :  10.277,63 € κε Φ.Ξ.Α. 

 

ΞΟΝΠΝΣΖ: 

1) Όια ηα απαηηνχκελα είδε λα θέξνπλ ζήκαλζε CE, λα ελαξκνλίδνληαη ζηα αληίζηνηρα πξφηππα ηεο ΔΔ (εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη) θαη λα είλαη καθξάο εκεξνκελίαο ιήμεο. 

2) Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά είηε γηα ην 

ζχλνιν ησλ δεηνπκέλσλ εηδψλ, είηε γηα νξηζκέλα κφλν απφ ηα δεηνχκελα είδε, θαη γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο 

πνζφηεηαο. 

Πξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ δεηνχκελσλ πνζνηήησλ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζα 

απνξξίπηνληαη. 

3) Ο ρξφλνο ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ ζα είλαη εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο  εκέξεο. 

4) Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο 

(ρακειφηεξε ηηκή), αλά είδνο. 

5) Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα πξνβεί ζηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο πξνζθεξφκελεο ηηµήο µε ηε κεηνδφηξηα 

εηαηξεία. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηµεο ή ηζνδχλαµεο πξνζθνξέο, ηειηθφο κεηνδφηεο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο 

πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηµεο ή ηζνδχλαµεο 

πξνζθνξέο. 

6) Η παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα πξέπεη λα γίλεη άκεζα, ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ 

εηδψλ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ησλ παξαγγειηψλ, ε κεηνδφηξηα εηαηξία νθείιεη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

7) Πε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα 

επηιέμεη ηελ ακέζσο επόκελε ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. 

8) Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληαία ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ/θάζεσλ 

(Αμηνιφγεζε Γηθαηνινγεηηθψλ, Σερληθήο, θαη Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο), θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο θαη ζε εθαξκνγή 

ηφζν ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 117ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηνπ ΦΔΚ 42/η. Α΄/25-02-2020. 

9) Η δηαδηθαζία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ μεθηλά απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. 

10) Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά Ι δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε ηηκνιφγην 

ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά Νφκνπο θαη ζρεηηθέο 

Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ.  

Οη θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη αθφινπζεο: 

  α) Τπέξ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο (Φ.Δ.Κ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %. 

β) Ο πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 64 Κεθ. Β παξ. 2 ηνπ Ν. 4172/13 θφξνο εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο 

παξαθξαηείηαη θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο. 

γ) Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ: θξάηεζε 0,07% επί ηεο αμίαο θάζε 

πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16). 

δ) Σέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3% επί ηνπ πνζνχ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο, πιένλ εηζθνξάο ππέξ 

Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%. 



ε) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε άιιεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 350 ηνπ λ. 

4412/2016 (Α΄147). ηελ παξαπάλσ θξάηεζε παξαθξαηείηαη επίζεο ην αλαινγνχλ ραξηφζεκν 3% ππέξ 

Γεκνζίνπ θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20%. 

Ο αλαινγνχλ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ (%) βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

11) Η Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ 

Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα: 

α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 

ρσξίο λα αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ πξνζθεξφλησλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην 

νπνηαδήπνηε δηαδηθαζίαο πνπ νδεγεί ζηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ή φηαλ έθηαθηεο πεξηζηάζεηο θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ 

θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη 

ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο 

γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθ’ 

φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Οη πξνζθέξνληεο απηνί δε δηθαηνχληαη λα αμηψζνπλ απνδεκίσζε  δηθαηνχληαη φκσο ηελ άκεζε απνδέζκεπζε ησλ 

εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο. 

 

Β. ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

ηελ πξνζθνξά πέξαλ ηεο  ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ζα πξέπεη λα απνζηαινχλ ηα θάησζη 

έγγξαθα: 

1. πεύζπλε Γήισζε (φπσο εθάζηνηε ηζρχζεη ζε εθαξκνγή θαη ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 ηνπ Ν. 

4250/26.03.2014_ΦΔΚ 74/η. Α/26.03.2014) ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη:  

-Μέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο πξνζθνξάο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ 

άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα 

απνθιεηζηνχλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. 

-Απνδέρεηαη 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. 

-Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 

αλαβνιή ή αθχξσζε-καηαίσζε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

-Δάλ ην πξνζθεξφκελν είδνο ππάγεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηεο ΔΠΤ θαη ζε πνην θσδηθφ. ε πεξίπησζε πνπ 

δελ ππάξρεη , λα αλαθέξεηαη ή κε χπαξμε ηνπ. 

-Γεζκεχεηαη γηα ηελ άκεζε παξάδνζε ησλ εηδψλ, ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ 

εηδψλ. 

2. Απόζπαζκα Ξνηληθνύ Κεηξώνπ, (κε ρξφλν έθδνζεο έσο ηξεηο (30 κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο), φπσο ηνπ 

πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πνπ εθδίδεηαη απφ 

αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 



εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, 

β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

3. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα αλαγξάθεη γηα ΚΑΘΔ ΝΟΜΙΜΗ ΥΡΗΗ ΔΚΣΟ ΔΙΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΚΣΟ 

ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ  ΑΚΙΝΗΣΟΤ 

4. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα αλαγξάθεη ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ   ΣΧΝ ΝΠΓΓ θαη ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΗΜΟΠΡΑΙΔ   

 

Γ. ΡΝΞΝΠ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

 

ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 
ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

ΡΝΞΝΠ 

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ  

Λ.Κ.ΑΓΟΗΛΗΝ 

ΞΑΟΑΠΘΔΖ  09/07/2021 

Ώξα 10:00πκ Λ.Κ.ΑΓΟΗΛΗΝ 

 

 Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζε θιεηζηφ θάθειν ζην Οηθνλνκηθφ ηκήκα (Γξαθείν Πξνκεζεηψλ) ηνπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ Αηησι/λίαο-Ν.Μ. Αγξηλίνπ, έσο θαη ηελ αλαγξαθφκελε εκεξνκελία θαη ψξα. Πξνζθνξέο πνπ ζα 

θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία, δε ζα αμηνινγνχληαη. Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ 

ηξηκειή επηηξνπή, ε νπνία ζα νξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο παξέρνληαη απφ ηελ ππεξεζία. Η πξφζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κπνξεί λα παξαιεθζεί απφ ην ηκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

Γ. ΓΔΛΗΘΑ 

Γηα φηη πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη 

ζπκπιεξσζεί, ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο πξνκήζεηεο λφκσλ θαη Π.Ν.Π. πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί ζηε παξνχζα πξφζθιεζε, 

ηηο νπνίεο ζεσξείηαη φηη γλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ άγλνηά ηνπο. 

α)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). Γηα ηνλ ιόγν απηό ζα πξέπεη καδί κε 
ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζνύλ ηα αλάινγα πηζηνπνηεηηθά πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ θαηεγνξία 
ζηελ νπνία έρεη ηαμηλνκεζεί ην ελ ιόγσ πξντόλ. Αλ θάπνην πξντόλ δελ εληάζζεηαη ζηε 
δηαδηθαζία ηεο ζήκαλζεο CE, απηό ζα αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ πξνζθνξά. 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 ΚΤΑ ζήκαλζε CE.  



β) Οη πξνκεζεχηξηεο εηαηξείεο ζα πξέπεη ζηηο πξνζθνξέο ηνπο λα δειψλνπλ φηη ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ 
ΚΤΑ ΓΤ8δ/ΓΠ/1348/2004 «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο 
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» (ΦΔΚ 32/Β/16-01-2004) σο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.  

γ) 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 - ΦΔΚ 2198/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.  

Δπηπιένλ: 

δ.    Όια ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξέπεη λα έρνπλ ηππσκέλν απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, ηελ 
νλνκαζία ηνπ θαζψο θαη ην φλνκα ή ην ινγφηππν απηήο, φρη κφλν ζηελ εμσηεξηθή ηνπο ζπζθεπαζία, 
αιιά αηνκηθά ζε θάζε πξντφλ (ηεκάρην εληφο ηεο ζπζθεπαζίαο) μερσξηζηά. Όζα πξντφληα έρνπλ αηνκηθή 
ζπζθεπαζία λα είλαη ηππσκέλα επ' απηήο.  

ε.    Όια ηα πξντφληα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ απνζηείξσζε, πξέπεη εθηφο ησλ παξαπάλσ λα έρνπλ 
ηππσκέλν απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ην ρξφλν παξαγσγήο ηνπο, ην ρξφλν δηαηήξεζεο ησλ 
ηδηνηήησλ ηνπο ή κφλνλ ην ρξφλν πνπ ιήγνπλ απηέο.  

δ.    Όια ηα πξντφληα πνπ είλαη απνζηεηξσκέλα, πξέπεη εθηφο ησλ παξαπάλσ λα αλαγξάθνπλ ην ρξφλν 
απνζηείξσζεο θαη ην ρξφλν ιήμεο απηήο ή κφλν ην ρξφλν ιήμεο απηήο ηππσκέλα ή αλάγιπθα απφ ηελ 
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, θαζψο θαη ηε κέζνδν κε ηελ νπνία απνζηεηξψζεθαλ.  

ε.   Σν εξγνζηάζην παξαγσγήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001, φπσο απηφ  ηζρχεη (ISO 9001-
2003). Να θαηαηεζνχλ απνδεηθηηθά έγγξαθα κε ηελ πξνζθνξά. 

. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ επη πνηλή απφξξηςεο : 
  α. Υψξα πξνέιεπζεο ησλ πιηθψλ 
 β. Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη ηφπνο εγθαηάζηαζεο απηνχ, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

θαηαζθεπάδεηαη απφ ηελ ηδία εηαηξεία λα επηζπλάπηεηαη μερσξηζηή Τ.Γ. ε νπνία ζα αλαθέξεη ην 
εξγνζηάζην  πνπ ζα γίλεη ε θαηαζθεπή θαη φηη  ν λφκηκνο εθπξφζσπνο/ επίζεκνο αληηπξφζσπνο έρεη 
απνδερζεί ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζθέξνληα. 

                                                                                                                   

Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

 

 

                                                                                                                    α/α 
                                                                                                                   ΠΝΘΖ ΔΙΔΛΖ 

                                                                                                           Γ/ηξηα Ιαηξηθήο Τπεξεζίαο  

                                                                                                   Σνπ Γ.Ν. Αηη/λίαο-Ν.Μ. Αγξηλίνπ 

                                                                         


