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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 10/2021 

 

Έχοντας υπόψη:  

Α) Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήμερα:  

1. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».  

2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».  

3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».  

4. Του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας & άλλες διατάξεις».  

5. Του Ν. 4238/2014 (Α΄38) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και 

λοιπές διατάξεις».  

6. Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  

7. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.  

8. Του Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/07.08.2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες 

ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».  

9. H παρ.4 του αρ.9 του  ΠΔ 80/2016. 

10. Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021): Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 

των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και 

άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. 

 

 

Β) Τα έγγραφα και τις αποφάσεις: 

 1. Η αρ. πρωτ. 35η/14-12-2021 θέμα 9ο Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου με την οποία 

εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού  από το Νοσοκομείο. 

2. Την υπ.αριθμ. 1538/16-12-2021 δέσμευση ανάληψης υποχρέωσης του νοσοκομείου με ΑΔΑ: ΩΘΓΓ46904Μ-

ΥΝΞ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Πρόσκληση εκδήλωσης με θέμα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 10/2021» με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,  όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω:  

mailto:gnaprom@gmail.com


Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 10/2021», με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ως ακολούθως: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔ

Α 
ΜΕΤΡΗ

ΣΗΣ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤ

ΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α 

Φ.Π.

Α 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ Φ.Π.Α 

1 Σάκοι κλειστοί αυτοκόλλητοι 
κολοστομίας .Με οβάλ κολλητική 

επιφάνεια, εύκαμπτη που να περιέχει 
ιατρικής χρήσης μέλι manuka με 

επουλωτική και αντιβακτηριδιακή δράση 

.Με φίλτρο κατακράτησης οσμών 
προστατευόμενο από εσωτερικό διπλό 

θάλαμο .Με υφασμάτινης υφής, 
αντιιδρωτικό κάλυμμα. Αδιαφανείς, με 

παράθυρο ελέγχου στόμιο , και 

διαφανείς. Προς κοπής έως 
60/80mm(κάθετος/οριζόντιος άξονας) ΤΜΧ 810 5,000 € 4.050,00 € 13% 4.576,50 € 
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ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ     

Αυτοκόλλητοι σάκοι ουρητηροστομίας 

με βαλβίδα αντεπιστροφής, αντιιδρωτικό 
υποαλλεργικό κάλυμμα και μαλακή. Η 

εύκαμπτη κολλητική τους επιφάνεια να 
αποτελείται από σύγχρονα υλικά για 

ασφαλή εφαρμογή προστασία και 

ανακούφιση του δέρματος. Με 
δυνατότητα προσαρμογής ανοίγματος, 

διαφανείς   έως και 75/65mm + 3mm. ΤΜΧ 180 5,800 € 1.044,00 € 13% 1.179,72 € 

3 Αυτοκόλλητος σάκος κολοστομίας 

ενός τεμαχίου κλειστός και λόγω 

κοίλης της στομίας το κολλητικό πρέπει 
να έχει σχήμα οβαλ να διαθέτει 

περιμετρικά εγκοπές ώστε να εφαρμόζει 
γύρω από το στόμιο κοπτόμενος έως 60 

χιλ (±3) κάθετα και 76 χιλ (± 3) 

οριζόντια. ΤΜΧ 270 4,070 € 1.098,90 € 13% 1.241,76 € 

4 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΤΜΧ 300 1,880 € 564,00 € 24% 699,36 € 

5 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΗ Επιθέματα 
αφρώδη πολυμερή αποστειρωμένα για 

απορρόφηση υγρών τραυμάτων & 
ελκών υψηλών εκκροών. Κολλητικά με 

περιμετρικό κολλητικό μη ερεθιστικό για 

το δέρμα και μη κολλητικά.   
15Χ20 + 2  Παραλληλόγραμμα μη 

κολλητικά ΤΜΧ 60 10,000 € 600,00 € 13% 678,00 € 

6 Σωλήνες αερίων Νο 30 
ΤΜΧ 300 1,500 € 450,00 € 13% 508,50 € 

7 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΤΜΧ 30 1,250 € 37,50 € 13% 42,38 € 

8 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ 20cm X 2m ΤΜΧ 200 0,309 € 61,80 € 13% 69,83 € 

9 Aυτοκόλλητα PATS εξωτερικής 

απινίδωσης ΤΜΧ 145 20,880 € 3.027,60 € 24% 3.754,22 € 

10 Ανταλλακτικές  κασέτες 60mm, με 

αγκτήρες από τιτάνιο ορθογώνιας  

διατομής και με δυνατότητα σύγκλεισης 
ανάλογα με το πάχος του ιστού, για 

χρήση στην ίδιο επέμβαση και εφαρμογή 
στα αυτόματα ευθύγραμμα ΤΜΧ 3 80,000 € 240,00 € 24% 297,60 € 



επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία 
60mm κλίπς ορθογώνιας διατομής για 

παχύς ιστούς 

11 κλιπ Hem-o-lok (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

)για τον  Εφαρμοστή κλιπ Hem-o-

lok που διαθέτει το νοσοκομείο ΤΜΧ 14 49,200 € 688,80 € 13% 778,34 € 

12 ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ που στην 

βάση τους να εμπεριέχουν ιατρικής 

χρήσης μέλι Manuka λόγω 
υπερευαισθησίας της γύρω περιοχή ΤΜΧ 60 7,240 € 434,40 € 13% 490,87 € 

13 ΣΑΚΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ,που να 

κολάνε πάνω στις βάσεις. ΤΜΧ 180 4,970 € 894,60 € 13% 1.010,90 € 

14 Παροχετεύσεις θώρακος για 

Billow:Να αποτελούνται από σετ με 

εξωτερικό διάφανο σωλήνα με πλάγιες 
οπές και διαγράμμιση,στο πίσω άκρο να 

φέρει συνδετικό για σύνδεση με τo 
Billow,να έχει ευλύγιστο ισχυρό τοίχωμα 

που δεν τσακίζει οότε συμπίπτουν τα 
τοιχώματά του κατά την χρήση,και 

εσωτερικό τροκάρ μεταλλικό με 

στρογγυλό οξύαιχμο άκρο.Θα  
 

 
προσφέρονται σε ατομική 

αποστειρωμένη συσκευασία        0,00 €   0,00 € 

14α ΤΡΟΚΑΡ ΘΩΡΑΚΟΣ CATH 25CM 
16FR X 10 ΤΜΧ 25 3,680 € 92,00 € 13% 103,96 € 

14β ΤΡΟΚΑΡ ΘΩΡΑΚΟΣ CATH 40CM 

28FR X 10 ΤΜΧ 50 3,680 € 184,00 € 13% 207,92 € 

15 Παροχετεύσεις κενού(Πορτοβάκ): 

 Παροχετεύσεις αποστειρωμένες σε 

ατομική συσκευασία που θα 
περιλαμβάνει: α) πολύτρυπο  σωλήνα 

από εύκαμπτο διαφανές συνθετικό υλικό 
με ισχυρό τοίχωμα το οποίο δεν θα 

συμπίπτει με την εφαρμοζόμενη 
αρνητική πίεση , αλλά ο αυλός θα χαίνει 

για να παροχετεύει , διαγράμμιση μετά 

τις οπές και στην άλλη άκρη συνδεμένο 
γωνιώδες συμπαγές μεταλλικό τροκάρ με 

οξύαιχμο κοπτικό άκρο , β)πλαστική 
φιάλη χωρητικότητας 500 cc περίπου με 

ευδιάκριτο σύστημα αρνητικής πίεσης με 

αντίστοιχο διακόπτη , γ) συνδετικό 
σωλήνα ικανού μήκους που να 

προσαρμόζεται και να  συνδέει τα 
παραπάνω . Να προσφέρονται σε 

διάφορα μεγέθη (διαμετρήματα) για να 

τα προμηθεύεται το Νοσοκομείο 
σύμφωνα με τις ανάγκες . Να 

αναγράφεται ημερομηνία λήξης,να 
αναγράφεται η ένδειξη CE Νο 10  ΤΕΜ ,  

Νο 12,ΤΕΜ ,Νο 14 ΤΕΜ , Νο 16 ΤΕΜ,  
Νο 18 ΤΕΜ ΤΜΧ 150 2,880 € 432,00 € 13% 488,16 € 

16 Σετ παρακέντησης θώρακος 10F 

50CM ΒΕΛΟΝ 8G .Να αναγράφεται 
ημερομηνία λήξης,να αναγράφεται η 

ένδειξη CE.  ΤΜΧ 10 23,000 € 230,00 € 13% 259,90 € 



17 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΗ Επιθέματα 
αφρώδη πολυμερή αποστειρωμένα για 

απορρόφηση υγρών τραυμάτων & 

ελκών υψηλών εκκροών. Κολλητικά με 
περιμετρικό κολλητικό μη ερεθιστικό για 

το δέρμα και μη κολλητικά.   
15Χ20 + 2  Παραλληλόγραμμα μη 

κολλητικά ΤΜΧ 30 10,000 € 300,00 € 13% 339,00 € 

18 Αλγηνικά επιθέματα με προσθήκη 
Αργύρου και Κυτταρίνης, κορδόνι 

30εκ + 5 εκ ΤΜΧ 20 5,780 € 115,60 € 13% 130,63 € 

19 ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ 

Πλήρης σειρά προϊόντων αναρρόφησης 
και στοματικής υγιεινής. Να 

προσφέρονται σε αποστειρωμένη 
συσκευασία σε διάφορους συνδυασμούς 

και μεγέθη όπως αναρρόφησης, 

κεκαμένο ρύγχος με σφουγγαράκι 
καθαρισμού και δυνατότητα 

αναρρόφησης, βαλβίδα ελεγχόμενης 
αναρρόφησης για χρήση με τα 

παραπάνω κτλ ΤΜΧ 500 0,860 € 430,00 € 24% 533,20 € 

20 Διαθερμίες μ. χ. (μπαταρίας)  ΤΜΧ 10 5,990 € 59,90 € 24% 74,28 € 
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ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΑΙΜΑΤΗΡΗΣ 

ΠΙΕΣΗΣ ΜΟΝΟΣ με ενσωματωμένο το 

μικροκύκλωμα μετατροπής πίεσης, με 
διπλό σύστημα έκπλυσης (δια πιέσεως ή 

εφελκυσμού) ενεργοποιούμενο από όλες 
τις γωνίες χρήσης, προσυναρμολογημένο 

πλήρες σετ μιας χρήσης που να παρέχει 

ασφαλή σύνδεση με το συνδετικό 
καλώδιο. ΤΜΧ 200 5,880 € 1.176,00 € 24% 1.458,24 € 

22 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ) OXYGEN 
SENSORS  ΤΜΧ 4 198,000 € 792,00 € 24% 982,08 € 

23 Συνδετικό ελεγχόμενης 
αναρρόφησης ΤΜΧ 300 0,208 € 62,40 € 13% 70,51 € 

24 Συσκευές βαρύτητας για εντερική 

σίτιση συμβατές με σκευάσματα της 
ΜΕΘ ΤΜΧ 150 1,900 € 285,00 € 13% 322,05 € 

25 Συσκευή αναρρόφησης βλένης 

νεογνών με φιαλίδιο 20cc  
Αποστειρωμένο σύστημα συλλογής με 

μηχανική αναρρόφηση,με διαφανή 
παγιδευτή 'ογκου με διαβάθμιση 20ml 

από σκληρό πλαστικό, να έχει ειδικό 

πώμα αναρρόφησης με δύο σωλήνες.Με 
φιαλίδιο περισυλλογής και καθετήρες 

αναρρόφησης.Να αναγράφεται 
ημερομηνία λήξης,να αναγράφεται η 

ένδειξη CE ΤΜΧ 50 1,150 € 57,50 € 13% 64,98 € 

26 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΗΚΓ 
(MONITOR) Ενηλίκων. Ο ζελές 

αγωγής να δίνει ισχυρό σήμα στο ΗΚΓ, 
να είναι ημιστερεάς μορφής και η 

επιφάνειά του να διαθέτει συγκολλητική 

ικανότητα, παρόμοια με αυτήν της 
υπόλοιπης επιφάνειας του.                         ΤΜΧ 20.000 0,036 € 720,00 € 24% 892,80 € 

27 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 

ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ Ι ΤΜΧ 25.000 0,006 € 140,00 € 13% 158,20 € 



28 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 
ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΣΤΕΝΟΜΑΚΡΟΙ  ΤΜΧ 30.000 0,005 € 156,00 € 13% 176,28 € 
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ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ & ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΓΧΥΣΗΣ  

Να είναι ιστοσυμβατό PTFE και να μη 
διαστέλλεται με την θερμοκρασία του 

σώματος. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : Θα είναι 

παραγωγής τελευταίου εξαμήνου προ 
της παραδόσεως με υπολειπόμενο χρόνο 

αποστείρωσης 4 1/2 έτη από της 
παραλαβής. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : Να 

αποτελείται από επικηρωμένο χαρτί που 

δε σχίζεται και πλαστική μεμβράνη , για 
να διατηρούνται στο ακέραιο οι 

συνθήκες αποστείρωσης. ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Να είναι 

κατασκευασμένα βάση των ISO - 
Standards και να φέρουν πιστοποίηση 

ευρωπαϊκών προδιαγραφών. (CE - 

Mark).Να διαθέτει πτερύγια και βαλβίδα 
μη παλινδρόμησης. Ο καθετήρας να έχει 

λεπτό τοίχωμα, διατηρώντας τη 
μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική 

διάμετρο, για να μην αυξομειώνεται η 

ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός 
ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα. Ο οδηγός 

- στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρμογή 
με τον καθετήρα, ώστε να αποφεύγεται 

η συρρίκνωση του, καθώς επίσης να 
επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση, 

χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη 

προσπάθεια. ( μείωση κόστους - 
αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από 

τρώση αγγείων ).Να εξασφαλίζει την 
δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου 

της παλινδρόμησης του αίματος, 

επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση. 
Ο καθετήρας να προσφέρεται στα εξής 

μεγέθη: (18,20,22, 40.000 TMX KAI 24G 
2000 TMX). Ο καθετήρας να μπορεί να 

παραμένει στον ασθενή τουλάχιστον 48 

ώρες, χωρίς να χρειάζεται αλλαγή ( 
μείωση κόστους ).Το καπάκι ( πώμα ) 

της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή 
Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση 

φαρμάκων.Να εξασφαλίζει την 
δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου 

της παλινδρόμησης του αίματος, 

επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση. 
Ο καθετήρας να προσφέρεται σε 

διάφορα μεγέθη:  . Ο καθετήρας να 
μπορεί να παραμένει στον ασθενή 

τουλάχιστον 48 ώρες, χωρίς να 

χρειάζεται αλλαγή ( μείωση κόστους ).Το 
καπάκι ( πώμα ) της βαλβίδας απαιτείται 

να έχει εγκοπή Luer Lock για 
ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων.        0,00 €   0,00 € 

29α ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ & ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΓΧΥΣΗΣ  
. Νο 18 ΤΜΧ 2.000 0,082 € 164,20 € 13% 185,55 € 

29β ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ & ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΓΧΥΣΗΣ  ΤΜΧ 20.000 0,082 € 1.640,00 € 13% 1.853,20 € 



. Νο 20 

 

29γ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ & ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΓΧΥΣΗΣ  

. Νο 22 ΤΜΧ 20.000 0,082 € 1.640,00 € 13% 1.853,20 € 

29δ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ & ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΓΧΥΣΗΣ  

. Νο 24 ΤΜΧ 20.000 0,170 € 3.400,00 € 13% 3.842,00 € 

30 ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΒΕΛΟΝΩΝ  Από ειδικό σκληρό 
πλαστικό, αδιάτρητα,να επιτρέπουν την 

ακίνδυνη απομάκρυνση της βελόνας από 

τη σύριγγα, να φέρουν πώμα ασφαλείας 
κλεισίματος, να είναι απλά στη χρήση, 

να φέρουν την ένδειξη CE, να κλείνουν 
ερμητικά, σε διαστάσεις :5-5,5 λίτρων   ΤΜΧ 700 0,502 € 351,40 € 24% 435,74 € 

31 ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ    Από σκληρό πεπιεσμένο 

χαρτί, μιας χρήσης, να μην διαπερνώνται 
από τα αιχμηρά αντικείμενα και να είναι 

ανθεκτικά στην διαπερατότητα των 
υγρών, διαφόρων διαστάσεων .                                                                 ΤΜΧ 30.000 0,052 € 1.545,00 € 24% 1.915,80 € 

32 ΣΕΝΤΟΝΙΑ (ρολλοί) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 

ΚΛΙΝΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  
Ρολλά σεντόνια για χρήση σε εξεταστικά 

κρεβάτια (box), από αρίστης ποιότητας 

χαρτί (100% καθαρό χημικό πολτό), 
επένδυση ειδικής πλαστικής αδιάβροχης 

μεμβράνης, με ραφές για ομοιόμορφο 
τεμαχισμό φύλλων, διαστάσεις:       0,00 €   0,00 € 

32α 50 CMΧ50M                                                                ΤΜΧ 1.200 0,829 € 994,80 € 24% 1.233,55 € 

32β 60CM X 50M                                                                   ΤΜΧ 500 0,963 € 481,50 € 24% 597,06 € 

33 ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ   

ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 100cc                                      ΤΜΧ 10.000 0,058 € 582,00 € 24% 721,68 € 

34 ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ GEL 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ. ΤΜΧ 4 3,500 € 14,00 € 13% 15,82 € 

35 Ενέσεις τοπικής αναισθησίας με 

επινεφρίνη 4%  1/100.000    
κουτιά των  50 τεμ. Κυτίο 1 18,500 € 18,50 € 6% 19,61 € 

36 Ενέσεις  τοπικής αναισθησίας 

οδοντιατρικής  χρήσης 4% και  
αγγειοσυσπαστικό  1/200.000                    

κουτιά των  50 τεμ. Κυτίο 2 18,500 € 37,00 € 6% 39,22 € 

37 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΦΑΠΑΞ 
ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΣΤΕΩΣ 

ΤΥΠΟΥ TIEMΜAN  Με ενισχυμένο 
μπαλόνι 10 ml  Να προσφέρονται όλων 

των διαμετρημάτων .Το υλικό τους να 
είναι αρκετά σκληρό, ώστε να μη 

λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα τοιχώματα 

τους. Το πρόσθιο άκρο τους να είναι 
αποστρογγυλομένο , ώστε να 

τοποθετούνται εύκολα και να μη 
τραυματίζουν. Να έχουν πλευρικές οπές 

μπροστά, ευρείες για καλή παροχέτευση 

μόνο με κεκαμμένο το πρόσθιο άκρο 
προς τα άνω. ( tiemman). Με 

ενισχυμένο μπαλόνι 10 ml Νο 
12,14,16,18,20. 

ΤΜΧ 210 0,480 € 100,80 € 13% 113,90 € 
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ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΟ 

ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΟΠΗ 
ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ 

SELDINGER (Χωρίς latex)   1.Να 
φέρει  μοναδικό διαστολέα, ειδικά 

σχεδιασμένο για διαστολή σε ένα μόνο 

βήμα, με ειδική λαβή στο άνω μέρος 
ώστε να μην γλιστράει. 2. Να φέρει 

σωλήνα τραχειοστομίας από διάφανο 
θερμοευαίσθητο PVC υψηλής ποιότητας 

μη-τοξικό (latex free) με Cuff Χαμηλής 

πίεσης – Μεγάλου όγκου, με κλίση 105˚ 
για την καλύτερη εφαρμογή του στην 

τραχεία και μόνιμη υποδοχή 15mm 
παροχής οξυγόνου.• Το κωνικό σχήμα 

του cuff να προσφέρει πλήρη 
στεγανοποίηση, με την ελάχιστη δυνατή 

επαφή μεταξύ των ευαίσθητων 

τοιχωμάτων της τραχείας και του cuff, 
ελαχιστοποιώντας την  επιφάνεια 

πιθανού τραυματισμού.• Το CUFF να 
εμφανίζει ευαισθησία ώστε να 

παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης 

στην διάρκεια του αναπνευστικού 
κύκλου.• Το CUFF να είναι 

τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά 
ταυτόχρονα με τον σωλήνα ενώ όταν το 

φουσκώνουμε, να διατηρεί την κεντρική 
θέση του σωλήνα, μακριά από τα 

τοιχώματα της τραχείας, 

ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης 
της.• Το CUFF να εξασφαλίζει 

αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και 
όταν επιλέγουμε μικρότερο νούμερο 

σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση, 

έχοντας από το Νο.7 – Νο.10 την ίδια 
διάμετρο.•  Όταν ξεφουσκώνει, το cuff 

να εφαρμόζει στενά γύρω από τον 
σωλήνα, διευκολύνοντας έτσι την 

διασωλήνωση και αποσωλήνωση, 

ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον 
κίνδυνο τραυματισμού.• Το CUFF να 

ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό 
(PILOT) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης 

του και των διακυμάνσεων αυτής και ο 
δε σωληνίσκος που το φουσκώνει να 

είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα.• 

Επάνω στον οδηγό (PILOT) πλήρωσής 
του CUFF να αναγράφεται το νούμερο 

του σωλήνα για ευκρινή έλεγχο και το 
νούμερο έκπτυσης του cuff.3.Να φέρει 

δύο επαναχρησιμοποιούμενες 

εσωτερικές κάνουλες, στις οποίες να 
αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα 

και να  εφαρμόζουν με «κλικ» στην θέση 
τους, επιτρέποντας την μακρά παραμονή 

του σωλήνα (έως και 30 μέρες).4. Να 
φέρει ειδικό οδηγό, που «κλειδώνει», 

εντός του σωλήνα τραχειοστομίας, για 

να εξασφαλίζει την ασφαλή και γρήγορη 
εισαγωγή στην τραχεία. Το δε άκρο του  

 

Σετ 
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105,000 € 

 

525,00 € 

 

13% 

 

593,25 € 



 

 
οδηγού να είναι στρογγυλεμένο και να 

λεπταίνει σταδιακά για να είναι 
ατραυματικό, με ειδική οπή στο άκρο 

του για την πραγματοποίηση της 
μεθόδου Seldinger.5. Να φέρει 

χειρουργικό νυστέρι για την τομή 6. Να 

φέρει βελόνα 14G, με ενσωματωμένο 
οδηγό.7.Να φέρει σύριγγα 10ml, ειδική 

για ανίχνευση του χώρου της τραχείας 
8. Να φέρει ειδικό διαστολέα για την 

διάνοιξη των ιστών9. Να φέρει οδηγό 

σύρμα Seldinger, διπλού άκρου, 
50cm.10. Να φέρει ειδικό λιπαντικό και 

γάζες για την τραχεία11.Να φέρει ειδικό 
βουρτσάκι καθαρισμού με μαλακές ίνες 

από nylon και μαλακές άκρες.12.Να 
φέρει υποαλλεργική φακαρόλα Velcro, 

πολλαπλών χρήσεων για συγκράτηση 

του σωλήνα τραχειοστομίας Από 
εξευγενισμένο διαφανές πλαστικό 

υποαλλεργικό P.V.C. για ιατρική 
χρήση,LATEX FREE,κατάλληλη για 

χορήγηση οξυγόνου μέσω συστήματος Τ 

και δυνατότητα επιπρόσθετης 
χορήγησης φαρμάκων μέσω 

νεφελοποιητή, με ειδικό υγραντήρα 
νεφελοποίησης σε όλες τις θέσεις.με 

σωλήνα παροχής οξυγόνου που δεν 
τσακίζει μήκους 1,80m. 

 ΣΥΝΟΛΟ       29.918,20€   35.009,74€ 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ   

 
Υποχρεωτικά θα πρέπει να κατατεθούν δείγματα ή prospectus. Εφ’ όσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων 

ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν. 4412/2016 

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως 

ισχύουν κάθε φορά. 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ :  35.009,74 €  με Φ.Π.Α. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

1) Όλα τα απαιτούμενα είδη να φέρουν σήμανση CE, να εναρμονίζονται στα αντίστοιχα πρότυπα της ΕΕ (εφόσον 

προβλέπεται) και να είναι μακράς ημερομηνίας λήξης. 

2) Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το 

σύνολο των ζητουμένων ειδών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, και για το σύνολο της ζητούμενης 

ποσότητας. 

Προσφορές για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών δεν γίνονται δεκτές και θα 

απορρίπτονται. 

3) Ο χρόνος ισχύς των προσφορών θα είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές  ημέρες. 

4) Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή), ανά είδος. 



5) Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωµα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιµής µε τη μειοδότρια 

εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης 

που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες ή ισοδύναµες 

προσφορές. 

6) Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία των 

ειδών. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραγγελιών, η μειοδότρια εταιρία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως 

την Αναθέτουσα Αρχή.  

7) Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να 

επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

8) Η διαδικασία της αξιολόγησης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων 

(Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Τεχνικής, και Οικονομικής προσφοράς), κατά την κρίση της επιτροπής και σε εφαρμογή 

τόσο της παρ. 4 του άρθρου 117του Ν.4412/2016 και του ΦΕΚ 42/τ. Α΄/25-02-2020. 

9) Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από την δημοσίευση του παρόντος. 

10) Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά Ι δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο 

του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές 

Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.  

Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες: 

  α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Φ.Ε.Κ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %. 

β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β παρ. 2 του Ν. 4172/13 φόρος εισοδήματος, ο οποίος 

παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος. 

γ) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,07% επί της αξίας κάθε 

πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16). 

δ) Τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ 

Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%. 

ε) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε άλλης συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 του αρ. 350 του ν. 

4412/2016 (Α΄147). Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται επίσης το αναλογούν χαρτόσημο 3% υπέρ 

Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο. 

11) Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του 

Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: 

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης, 

χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο 

οποιαδήποτε διαδικασίας που οδηγεί στη σύναψη της σύμβασης ή όταν έκτακτες περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την 

κανονική εκτέλεση της σύμβασης.  

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και 

των προδιαγραφών της Διακήρυξης 

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ 

όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. 

Οι προσφέροντες αυτοί δε δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση  δικαιούνται όμως την άμεση αποδέσμευση των 

εγγυήσεων συμμετοχής. 



 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στην προσφορά πέραν της  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να αποσταλούν τα κάτωθι 

έγγραφα: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύσει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 

4250/26.03.2014_ΦΕΚ 74/τ. Α/26.03.2014) του Ν.1599/1986 στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του 

διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει ο οικονομικός φορέας και σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι:  

-Μέχρι και την ημέρα υποβολής προσφοράς ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των 

άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να 

αποκλειστούν από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. 

-Αποδέχεται 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. 

-Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής για 

αναβολή ή ακύρωση-ματαίωση του παρόντος διαγωνισμού. 

-Εάν το προσφερόμενο είδος υπάγεται στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ και σε ποιο κωδικό. Σε περίπτωση που 

δεν υπάρχει , να αναφέρεται ή μη ύπαρξη του. 

-Δεσμεύεται για την άμεση παράδοση των ειδών, το αργότερο εντός πέντε ημερών από την παραγγελία των 

ειδών. 

2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, (με χρόνο έκδοσης έως τρεις (30 μήνες πριν την υποβολή τους), όπως του 

ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

α) στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

3. Φορολογική ενημερότητα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

4. Ασφαλιστική ενημερότητα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ   ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ   

 

Γ. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ  03/01/2022 

Ώρα 12:00πμ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

 



 Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο Οικονομικό τμήμα (Γραφείο Προμηθειών) του Γενικού 

Νοσοκομείου Αιτωλ/νίας-Ν.Μ. Αγρινίου, έως και την αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που θα 

κατατίθενται μετά την παραπάνω προθεσμία, δε θα αξιολογούνται. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από 

τριμελή επιτροπή, η οποία θα οριστεί για το σκοπό αυτό. 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την υπηρεσία. Η πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να παραληφθεί από το τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

 

Δ. ΓΕΝΙΚΑ 

Για ότι προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και 

συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και Π.Ν.Π. που έχουν προαναφερθεί στη παρούσα πρόσκληση, 

τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 

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: 

δ.    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.  

ε.    Όλα τα προϊόντα που λειτουργούν στην αποστείρωση, 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.  



ζ.    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.  

η.   Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, όπως αυτό  ισχύει (ISO 9001-
2003). Να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα με την προσφορά. 

. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν επι ποινή απόρριψης : 
  α. Χώρα προέλευσης των υλικών 
 β. Εργοστάσιο κατασκευής και τόπος εγκατάστασης αυτού, ενώ σε περίπτωση που δεν 

κατασκευάζεται από την ιδία εταιρεία να επισυνάπτεται ξεχωριστή Υ.Δ. η οποία θα αναφέρει το 
εργοστάσιο  που θα γίνει η κατασκευή και ότι  ο νόμιμος εκπρόσωπος/ επίσημος αντιπρόσωπος έχει 
αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προσφέροντα. 

                                                                                                     

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

                                                                                                 

 ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ 

                                                                         


