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ΘΕΜΑ : Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

                Το  Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη:
1.. τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) 2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.
2.. την  υπ’ αρίθμ. 5804/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3261/Β΄/4-12-2014)ΚΥΑ περί «έγκρισης του ΠΠΥΥ 2014»
3.. την  υπ’ αρίθμ.  254/6-2-2015 (με ΑΔΑ: ΩΞΦ0469ΗΔΜ-ΥΨΥ), απόφαση του Διοικητή  του Διοικητή  
της 6ης ΥΠΕ σχετικά με χορήγηση εξουσιοδότησης και ορισμού φορέων εκτέλεσης για την διενέργεια των 
διαγωνισμών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο τροποποιημένο ΠΠΥΥ έτους 2014 - Πιστώσεις 2014-
2015, 
4..  την  υπ’  αρίθμ.  12/7-5-2015   απόφαση  του  ΔΣ   του  Νοσοκομείου  μας,  σχετικά  με  την  έγκριση 
διενέργειας του διαγωνισμού   
--- Την  έκθεση ανάληψης  δαπάνης : 0/462, με  ΑΔΑ:  67Ε94690ΒΞ-ΞΜΜ, Ποσού:  5.000,00 € 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Μειοδοτικό  Διαγωνισμό,  για την προμήθεια  Αναλώσιμων  Χειρουργείου
(CPV- 33192000-2 "Ιατρικές προμήθειες) (ΚΑΕ 1311) προϋπολ. δαπάνης    21.798,14€  συμπ. ΦΠΑ
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του 

Νοσοκομείου.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των  προσφορών θα γίνει  την  Τρίτη 26 Μαΐου 2015 και ώρα 
13:00 και ενιαία  χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και 
οικονομικής προσφοράς) 

Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί: 
-στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ  όπου και θα λάβει τον σχετικό αριθμό ΑΔΑ
-στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) όπου θα λάβει τον σχετικό αριθμό ΑΔΑΜ. 
Επίσης  θα  σταλεί  με  e-mail στα  Επιμελητήρια  και  θα  τοιχοκολληθεί  στον  Πίνακα Ανακοινώσεων  του 
Νοσοκομείου.
 

Οι προσφορές για όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος, θα αποσταλούν στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος  
Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00  ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία - Πρωτόκολλο,   μέχρι και την ίδια  ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού, αλλά μια ώρα     πριν   της ορισθείσης,  για την αποσφράγιση των προσφορών.  

Προσφορές  που  υποβάλλονται  ή  περιέχονται  στην  υπηρεσία  μας,  με  οποιοδήποτε  τρόπο 
εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Άρθρο   1…ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                   
1.  Οι  προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν  ξέσματα,  σβησίματα,  προσθήκες,  διορθώσεις.  Εάν  υπάρχει  στην 
προσφορά  οποιαδήποτε  διόρθωση,  αυτή  πρέπει  να  είναι  καθαρογραμμένη  και  μονογραμμένη  από  τον 
προσφέροντα.  Αν  υπάρχουν  διορθώσεις,  η  επιτροπή  κατά  τον  έλεγχο  θα  μονογράψει  τις  διορθώσεις, 
προσθήκες, κ.λ.π. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν από την αποσφράγιση των προσφορών 

     ΖΑΚΥΝΘΟΣ   13-5-2015 
     Α.Π.:                   2919 

 Προς : 
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
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Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις και την καθιστούν ασαφή κατά την 
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
2. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό   με την υποβολή της προσφοράς έχει σαν συνέπεια την αποδοχή όλων των 
όρων (ειδικών και γενικών) της παρούσης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
3.  Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται  για  την διενέργεια του διαγωνισμού και  την συμμετοχή σε  αυτόν 
συντάσσονται  στην  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ και  τα οποία θα κατατεθούν  πρωτότυπα ή  ευανάγνωστα 
φωτοαντίγραφα 
4. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης .   

Κατά την διάρκεια της αποσφράγισης (δικαιολογητικών – τεχνική - οικονομική προσφορά) μπορούν 
να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους.

Κατά την ημέρα του διαγωνισμού, η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και εφόσον 
πληρούν τους όρους της διακήρυξης, προχωρά στο άνοιγμα και τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών. 

Εφ΄ όσον και οι τεχνικές προσφορές πληρούν τα ζητούμενα από τους όρους της παρούσης, τότε η 
Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

Η ανωτέρω αποσφράγιση-αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικών - τεχνική – οικονομική) 
ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα του διαγωνισμού και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος, σε επόμενη συνεδρίαση της  
Επιτροπής.

Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των 
άλλων  προσφορών  ύστερα  από  σχετική  ενημέρωσή  τους  από  την  αρμόδια  Επιτροπή.  Η  εξέταση  των 
φακέλων  των  προσφορών  των  άλλων  συμμετασχόντων,  θα  γίνει  ενώπιον  της  επιτροπής  και  χωρίς  να 
επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.

Στον σφραγισμένο κυρίως φάκελο της προσφοράς, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
    Α) Τα στοιχεία του αποστολέα,  
    Β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας μας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

                                6η Υ. ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ   « ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ »
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

    Γ) Ο αριθμός Πρωτοκόλλου του παρόντος εγγράφου,  
    Δ) Η ονομασία του διαγωνισμού, 
    Ε) Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας,  
    Ζ) «Να μην ανοιχθεί ο φάκελος  από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Μέσα  στον  κυρίως   φάκελο  της  προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα  σχετικά  με  την  προσφορά 
στοιχεία και  ειδικότερα τα εξής: 
- ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, τοποθετούνται σε  χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον 
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 
- ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον 
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
-  TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ  τοποθετούνται  σε  χωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  επίσης  μέσα  στον 
κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
=====Οι υποφάκελοι, θα φέρουν τις ίδιες ενδείξεις του κυρίως φακέλου====

Άρθρο 2…  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ  
1...ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Ο  υποφάκελος  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  πρέπει  να  περιλαμβάνει  Υπεύθυνη 
δήλωση  της παρ.4 του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία σύνταξης 
την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού που 
συμμετέχουν και θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους  
1) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο   
2) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 
3) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση.
4) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους  δραστηριότητας.
5) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και  
    των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα.

Καθώς και ότι: 
6) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
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7) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, για τους οποίους έλαβε 
πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 
8) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
9) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του,  σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής για αναβολή, ακύρωση,  ματαίωση του διαγωνισμού. 
10) Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού 
--Σε περίπτωση Ένωσης ή κοινοπραξίας, Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου κάθε συμμετέχοντος 
στην  ένωση  ότι  δεν  συμμετέχει  έμμεσα  ή  άμεσα  στον  παρόντα  διαγωνισμό  σε  περισσότερες  από  μια 
συμμετοχές (σχήματα διαγωνιζομένων).
11) Δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος αυτής μετά την κατάθεσή της. 
12) Οποιοδήποτε έγγραφο ζητηθεί από την Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του διαγωνισμού θα 
κατατεθεί από την εταιρεία, εντός τριών (3) ημερών.

2… ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι προσφέροντες συμπεριλαμβάνουν, τις εξής ενότητες:

α)  Τ  εχνική προσφορά   (πρωτότυπη, σε ένα αντίγραφο και σε ηλεκτρονική μορφή  CD,  σε επεξεργάσιμη 
μορφή) στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος, περιγράφει τα προσφερόμενα είδη και τις τυχόν αποκλίσεις από 
τους όρους της  παρούσης 
β) Πληροφορίες, Δηλώσεις ή Πιστοποιητικά που αφορούν τα προσφερόμενα είδη 
γ) ένα αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ σε αυτό τιμές. 
-- Σημειώνεται ότι, επί ποινή απόρριψης στο φάκελο τεχνικής προσφοράς, δεν μπορεί να περιλαμβάνονται 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς 

Η  τεχνική  προσφορά  πρέπει  να  φέρει  ημερομηνία,  υπογραφή,  ονοματεπώνυμο  και  ιδιότητα 
υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας .

3… ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο  υποφάκελος  «Οικονομική  Προσφορά»  πρέπει  να  περιλαμβάνει,  την  οικονομική  προσφορά 

(πρωτότυπη, σε ένα  αντίγραφο και σε ηλεκτρονική μορφή  CD,  σε επεξεργάσιμη μορφή) και να φέρει 
ημερομηνία, ονοματεπώνυμο, ιδιότητα υπογράφοντος, υπογραφή και σφραγίδα εταιρείας.  

Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν  σε  € ολογράφως και αριθμητικώς ανά μονάδα μέτρησης 
Οι  τιμές που θα δοθούν θα περιλαμβάνουν: 

-  τις κρατήσεις  υπέρ τρίτων, ως και  κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις  ισχύουσες 
διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται  
εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.

Σημειώνεται ότι: Οι προσφερόμενες τιμές  θα παραμένουν σταθερές και δεν θα υπόκεινται σε καμία 
αναθεώρηση ή αύξηση έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης, που θα υπογραφεί 

Οι  προσφερόμενες  τιμές  των  ειδών  δεν  πρέπει  να   υπερβαίνουν  τις  αντίστοιχες  τιμές  του 
Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ. (www  .  epromy  .  gr  ), όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα της 
προθεσμίας υποβολής προσφορών (για όποια υλικά έχουν ενταχθεί σε αυτό). Στα είδη που οι προσφερόμενη 
τιμή  τους,  είναι  ανώτερη  από  τις  κατά  τα  ανωτέρω  παραδεκτές  τιμές,  θα  απορρίπτονται.  (Ν. 
3918/2.04.2011). 
-  Εφόσον  από  την  προσφορά  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η  προσφερόμενη  τιμή  θα  απορρίπτεται  ως 
απαράδεκτη.
-  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
-  Προσφορές  που  δε  δίνουν  τις  τιμές  σε  ευρώ  ή  που  καθορίζουν  σχέση  ευρώ  με  ξένο  νόμισμα  θα  
απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.
- Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος  Ανάδοχος  κάνει  έκπτωση,  οι  τιμές  που θα αναφέρονται  στους 
Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. 
Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή 
επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

Οι προσφερόμενες τιμές δεν υπόκεινται σε  μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς . Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν 
δικαιούνται, κατά την συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέα οικονομική προσφορά.

Άρθρο 3… ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

http://www.epromy.gr/
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Η ισχύς των προσφορών θα έχει  διάρκεια  {90} ημερών  από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προβλεπόμενου,  απορρίπτεται  ως 
απαράδεκτη.  

Άρθρο 4… ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των  προσφορών θα γίνει  από  Επιτροπή που έχει ορισθεί για τον 

σκοπό αυτό από την Διοίκηση του Νοσοκομείου  και  ενιαία  χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (αξιολόγηση 
δικαιολογητικών  συμμετοχής,  τεχνικής  προσφοράς,  οικονομικής  προσφοράς  και  δικαιολογητικών 
κατακύρωσης ) 
 Για   την  τελική  επιλογή  του  προμηθευτή   λαμβάνεται  υπόψη,  η  χαμηλότερη  τιμή  εκ  των 
συμμετασχόντων  των οποίων οι  προσφορές τους έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση  τους όρους της 
διακήρυξης που επισυνάπτονται .

Η  προσφερόμενη  χαμηλότερη  τιμή  του  είδους  δεν  πρέπει  να  υπερβαίνει  την  τιμή  του 
παρατηρητηρίου τιμών (εάν το είδος έχει ενταχθεί στο παρατηρητήριο), κατά την ημερομηνία λήξης 
υποβολής  των  προσφορών.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  η  προσφορά  για  το  συγκεκριμένο  είδος  θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Προσφορά  που  είναι  αόριστη  και  ανεπίδεκτη  εκτίμησης  ή  είναι  υπό  αίρεση,  απορρίπτεται  ως 
απαράδεκτη μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής 

Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 
προδιαγραφές  της  διακήρυξης  μετά  από  αιτιολογημένη  γνώμη  του  αρμοδίου  για  την  αξιολόγηση  των 
αποτελεσμάτων οργάνου 

Άρθρο 5…ΚΡΙΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   
 Το  αρμόδιο  όργανο  για  την  αξιολόγηση  του  διαγωνισμού    με  γνωμοδότησή  του  μπορεί  να  

προτείνει 
1. την κατακύρωση του υπό ανάθεση έργου  
2. την ματαίωση των αποτελεσμάτων  και επανάληψή του Διαγωνισμού, με τροποποίηση  ή μη των όρων 
3. την ακύρωση του διαγωνισμού, μετά από έγγραφη ενημέρωση προς τους συμμετέχοντες  
4. την συνέχιση του Διαγωνισμού, με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς  τροποποίηση των 
όρων της παρούσης 

Στην  περίπτωση  ισότιμων  προσφορών,  ο  προμηθευτής  επιλέγεται   με   διαδικασία 
διαπραγμάτευσης,  Αφού  κληθούν  όλοι  οι  προσφέροντες  που  είχαν  ισότιμες  προσφορές  την  διαδικασία 
διεξάγει, η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού 

Σε περίπτωση που από την διαδικασία  διαπραγμάτευσης δεν προκύψει μειοδότης – προμηθευτής 
και υπάρχουν ισότιμες  και ισοδύναμες προσφορές τότε ο προμηθευτής θα επιλεγεί με κλήρωση. 
Σημείωση:  Ισότιμες   θεωρούνται  οι  προσφορές  με την αυτή ακριβώς τιμή και  είναι  σύμφωνες  με τους 
ζητούμενους γενικούς όρους 

Άρθρο 6… ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ     
Μετά την τεχνική – οικονομική αξιολόγηση υπογράφεται  το σχετικό πρακτικό από τα μέλη της 

επιτροπής και κατατίθεται στο Δ. Σ. του Νοσοκομείου για έγκρισή του. 
Μετά την σχετική απόφαση της έγκρισης  του πρακτικού από το Δ.Σ. γνωστοποιείται το αποτέλεσμα 

στις συμμετέχουσες εταιρείες και γνωστοποιείται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον μειοδότη 
        Το αργότερο Κ  ATA   την υπογραφή της σύμβασης  , ο μειοδότης – προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει :

Α...τα κάτωθι δικαιολογητικά κατακύρωσης 
(1) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια  κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά  
την  ημερομηνία  της  ως  άνω  κοινοποίησης,  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  που  αφορούν  τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις 

Επίσης   υποχρεούται  να  προσκομίσει  Υπεύθυνη  Δήλωση  όπως  εκάστοτε  ισχύει  στην  οποία  να 
δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι υποχρεωμένος, κατά την ημερομηνία της ως άνω 
κοινοποίησης, να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό.
(2) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό 
και  το  ειδικό  επάγγελμά  τους,  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  και  αφετέρου  ότι 
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω κοινοποίησης .

Β...  εγγυητική  επιστολή  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ύψους  5% επί  της  δαπάνης  χωρίς  το  Φ.Π.Α, 
διάρκειας  (17)  μηνών από την υπογραφή της σύμβασης . 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν ο μειοδότης - προμηθευτής ο οποίος έχει προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, η κατακύρωση 
γίνεται στον συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. 

Σε  περίπτωση  που  και  αυτός  δεν  προσκομίζει  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  έγγραφα  και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με την 
αμέσως επόμενη, και ούτω καθεξής.

Άρθρο 7…  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -- ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της 

ανακοίνωσης,  για την υπογραφή της σύμβασης,  προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης.

Η  Σύμβαση,  που  περιλαμβάνει,  λεπτομερώς  όλους  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  για  την 
υλοποίηση της  προμήθειας  καθώς και  τα  δικαιώματα  και  τις  υποχρεώσεις  των  συμβαλλομένων  μερών, 
καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και την πρόσκληση, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας 
και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

 Τυχόν  υποβολή  σχεδίων  Σύμβασης  από  τους  υποψηφίους  μαζί  με  τις  προσφορές  τους,  δε 
δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.

Η σύμβαση  θα ισχύει:
Για ένα (1) έτος από την υπογραφή της, με δικαίωμα του Νοσοκομείου να παρατείνει το χρόνο αυτό 

για τρεις (3)   ακόμη μήνες.   (Υπό την προϋπόθεση της μη υπέρβασης του αρχικού προϋπολογισθέντος  ποσού 
συμπ. ΦΠΑ που θα συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου κατά το χρόνο ισχύος 
της παράτασης). 

Το Νοσοκομείο  διατηρεί  το δικαίωμα της  αυτοδίκαιας  λύσης  της  σύμβασης  μετά από έγγραφη 
ενημέρωση προς τον Ανάδοχο, χωρίς καμιά αξίωση τού αναδόχου  για  οικονομική ή άλλη αποζημίωση,  εφ’ 
όσον αυτό ζητηθεί από Ανώτερο Κρατικό Φορέα εκτός του Νοσοκομείου.  

Σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις,  εφόσον  συμφωνήσουν  προς  τούτο  και  τα  δυο 
συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου 

Η απόφαση της Διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από 
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον . 
       
Άρθρο 8 … ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η  παράδοση  των  ειδών  θα  γίνεται  τμηματικά,  εντός  τριών  (3) ημερών,  από  τηλεφωνική  ή 
έγγραφη παραγγελία  μας, στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και σε χώρο που θα  υποδειχθεί  με ευθύνη  
και μέριμνα του προμηθευτή, ενώπιον Επιτροπής παραλαβής, η οποία θα έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό  
από την Δ/νση του Νοσοκομείου.   

Στις  περιπτώσεις  :  α)  ποιοτικής  εκτροπής  των  υλικών,  από εκείνη  των  συμβατικών  β)  κήρυξη 
προμηθευτή έκπτωτου, ισχύουν οι περί προμηθειών νόμοι και διατάξεις.

Άρθρο 9… ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή  της  προμηθεύτριας, θα  γίνεται εντός δυο (2) μηνών, από κάθε τμηματική οριστική και  

ποσοτική  παραλαβή των εργασιών  (Η παραλαβή ποιοτική και ποσοτική του έργου θα γίνεται από Επιτροπή 
που ορίζεται για το σκοπό αυτό και θα αποδεικνύεται με την σύνταξη οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής 
που υπογράφεται από την Επιτροπή) και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου ( άρθρο 18, Ν. 2469/4-3-97) 
υπό τον όρο ότι η παράδοση θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την σύμβαση . 

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) 
ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5-6-2003) «προσαρμογή της Ελλην. Νομοθεσίας στην οδηγία 
2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές 
», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο . 

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας 
εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ». 

Ο  Ανάδοχος  επιβαρύνεται  με  παρακράτηση  φόρου  εισοδήματος  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες 
διατάξεις (του άρθρου 55 του Ν.2238/94, ΦΕΚ 151/Α/16-9-94, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2992/02 ΦΕΚ 
54Α /20-3-2002), επί της καθαρής αξίας 8% (για παροχή υπηρεσιών) 
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            Στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται και οι εξής κρατήσεις  
1) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας  επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης, μετά την αφαίρεση του 

ΦΠΑ & και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 3Ν3580/2007
2) 0,10 % επί της αξίας εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. Π1/1493/4-9-2012 έγγραφο της Γεν.  

Γραμ. Εμπορίου,    ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση

Όλα τα τιμήματα της Σύμβασης που θα υπογραφεί  (συνολικά και τιμές μονάδος), θα παραμένουν 
σταθερά  και  δεν  θα  υπόκεινται  σε  καμία  αναθεώρηση  ή  αύξηση  έως  την  συμβατική  ημερομηνία 
ολοκλήρωσης του Έργου.     

Ότι άλλο δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί των Προμηθειών Νόμοι και   διατάξεις   
==================================================

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
-- Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή μέρος των ζητουμένων ειδών 
 
-- Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην τεχνική και στην οικονομική προσφορά να αναφέρονται 
για κάθε είδος : 
Α.    με τον αύξοντα αριθμό , του πίνακα των ζητουμένων ειδών της διακήρυξής μας 
Β.    την εμπορική ονομασία –μάρκα- κωδικό, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής του κάθε είδους  
Γ.    την συσκευασία

Σε προσφερόμενο είδος που δεν  θα πληρούνται τα παραπάνω,  θα απορρίπτεται ως απαράδεκτο .

        Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, στην τεχνική προσφορά πιστοποιητικό καταλληλότητας 
CE MARK των προϊόντων που προσφέρουν , από πιστοποιημένο οργανισμό & ISO προμηθευτή 
-- Τα προσφερόμενα να είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για χρήση σε χώρους του Νοσοκομείου 
-- Όταν δεν υπάρχουν στα ζητούμενα είδη μας περιγραφή – προδιαγραφές , η αξιολόγηση θα γίνεται με 
    βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απορρέουν , από την περιγραφή της ονοματολογίας τους .

-- ΔΕΙΓΜΑΤΑ  
Υποχρεωτική η κατάθεση δειγμάτων  με την προσφορά  , για αξιολόγησή τους από την επιτροπή 

διενέργειας του διαγωνισμού, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό (π.χ. λόγω υψηλού κόστους ανά δείγμα ) είναι  
απαραίτητη η κατάθεση prospectus . Τα δείγματα πρέπει να κατατεθούν :
Α.  πριν από τον διαγωνισμό στην Υπηρεσία , η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά ή  
Β.  το  αργότερο  εντός  τεσσάρων  (4)  ημερών  από  την  επομένη  της  ημερομηνίας  διενέργειας  του 
διαγωνισμού , υπό την προϋπόθεση ότι το αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο 
προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία

Μετά  την  κατάθεση  προσφορών  και  εφ’  όσον   ζητηθούν  από  τα  συλλογικά  όργανα  που  θα 
αξιολογήσουν  τις  προσφορές,  να  κατατεθούν  επιπλέον  δείγματα  ή να  κατατεθούν  δείγματα  (στις 
περιπτώσεις  που  οι  συμμετέχοντες  έχουν  καταθέσει  prospectus)  οι  προσφέροντες  υποχρεούνται  να  τα 
καταθέσουν  εντός  της  προθεσμίας  που  θα  τους  υποδειχθεί,  η  αξία  των  οποίων  θα  βαρύνει  τους  
προσφέροντες .

Τα κατατεθειμένα   prospectus ,  θα  πρέπει  να  είναι  τα  πρωτότυπα  του  κατασκευαστικού  οίκου  .  Σε 
αντίθετη  περίπτωση  θα  πρέπει  να  συνοδεύονται  από Υπεύθυνη  Δήλωση  θεωρημένη  για  το  γνήσιο  της 
υπογραφής  του  προσφέροντος  ,  στην  οποία  θα  δηλώνεται  ότι  τα  αναγραφόμενα  σε  αυτά  στοιχεία  
ταυτίζονται με τα στοιχεία του prospectus του κατασκευαστικού οίκου. 
 
-  Στην  συσκευασία του είδους να αναφέρονται ευκρινώς τα στοιχεία που αφορούν το είδος, μήκος , την 
διάμετρο κ.λ.π.
-  Στα  υπό  προμήθεια  είδη   μιας  χρήσεως  να  αναγράφονται  η  ημερομηνία  αποστείρωσης  καθώς  και  η 
ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης 
- Η συσκευασία του υλικού να είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφεται εύκολα κατά την μεταφορά και την 
αποθήκευση 

-- Τα υπό προμήθεια είδη και οι υπό προμήθεια  ποσότητες θα προσαρμόζονται  κάθε φορά ανάλογα με 
τις ανάγκες του  Νοσοκομείου.
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ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ  ΕΙΔΗ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  
α/α περιγραφή

ποσότητα 
ΣΕ 

ΤΕΜΆΧΙΑ

1

Ανταλλακτικoί  σάκοι αναρρόφησης μιας χρήσεως -να φέρουν σήμα CE MARK-να εξασφαλίζουν υγιεινό 
και ασφαλές σύστημα συλλογής   εκκρίσεων με ενσωματωμένο αντιβακτηριακό φίλτρο και σύστημα 
προστασίας από υπερχείλιση-να έχουν χειρολαβή απομάκρυνσης-να είναι απλοί στην χρήση με μια μόνο 
έξοδο αυτή προς τον ασθενή -να φέρουν ασφαλές πώμα κλεισίματος -με δυνατότητα σύνδεσης εν σειρά-να 
συνοδεύονται από αντίστοιχο κάνιστρο πολλαπλών χρήσεων -να συνδέονται σε τροχήλατες αναρροφήσεις 
-χωρητικότητας 2 Lt 1,600

2.α

Αυτοκόλλητες θήκες για κλίβανο αερίων- να είναι κατάλληλες για συσκευασία υλικών και αποστείρωση 
σε κλιβάνους ατμού, οξειδίου αιθυλενίου φορμαλδεϋδης- να έχουν τη μια πλευρά από ανθεκτικό χαρτί και 
την άλλη πλευρά  από διαφανές φίλμς πολλαπλών στρώσεων, ώστε να μην σχίζεται κατά το άνοιγμα και 
να επιτρέπει άσηπτη τεχνική - να φέρουν εκτύπωση δεικτών αποστείρωσης- η αυτοκόλλητη πλευρά να 
είναι προ – διπλωμένη ώστε να εξασφαλίζει ευθύγραμμο κλείσιμο μετά την αφαίρεση της προστατευτικής 
ταινίας.                                                                                                                Διαστάσεων : 90 x 250 cm 950

2.β 90 x 570 cm 500
2.γ 130 x 270 cm 5,700
2.δ  130 x 380 cm 2,000
2.ε  200 x 350 cm   6,900

2.στ    300 x 450 cm 4,000
3 Βούρτσες πλαστικές σκληρές ονύχων και εργαλείων πολλ.χρήσεων 20
4 Ειδικό τεστ ελέγχου καλής λειτουργίας κλιβάνου ατμού , να ανιχνεύει οποιαδήποτε βλάβη στον κλίβανο 

ατμού και να συνοδεύεται από  διαγνωστικό  πίνακα 550

5

Δείκτες για έλεγχο κλιβάνου υγρής αποστείρωσης Δείκτες ατμού για υγρό κλίβανο με απότομη μεταβολή 
χρώματος-με εκτυπωμένο το χρώμα αλλαγής ( χρώμα αναφοράς) -να λαμβάνει υπ’όψην όλες τις 
παραμέτρους του κύκλου αποστείρωσης θερμοκρασία, χρόνος, υγρασία -να υπάρχει δυνατότητα κοπής 
του δείκτη ( για μικρά πακέτα ) χωρίς καταστροφή των ενδείξεων 3,000

6 Δερμογράφοι μιας χρήσης αποστειρωμένοι 200
7.α Λάστιχο από σιλικόνη διαστάσεων: 7.0χ1.5  Μον. Μέτρησης  μέτρα.. 50
7.β Λάστιχο από σιλικόνη διαστάσεων: 9.0χ1.5 Μον. Μέτρησης  μέτρα.. 200
7.γ Λάστιχο από σιλικόνη διαστάσεων: 9.0χ2.5 Μον. Μέτρησης  μέτρα.. 100
8 Πλαστικές ασφάλειες κυτίων αποστείρωσης . Να είναι συμβατές με τα κυτία αποστείρωσης aesculap  που 

διαθέτει το χειρουργείο  4,000
9 Ρύγχη αναρρόφησης μιας χρήσης , χωρίς οπή. Να συνοδεύονται και από λάστιχο αναρρόφησης 3 μέτρων 300
10 Σακούλες μιας χρήσης αποστειρωμένες για λαπαροσκοπικά καλώδια μακρόστενες, διαστάσεων  13 Χ 250 

cm  100

11
Ταινία δείκτης αποστείρωσης , για κλίβανο ατμού εξωτερικής χρήσης  με φάρδος ταινίας μεγαλύτερη από 
2,5 εκ,  αυτοκόλλητη σε  ρολό με ένδειξη αποστείρωσης, σε ατομική συσκευασία  σελοφάν για προστασία 
της κόλλας. Να είναι κατάλληλη για χρήση και σε ιματισμό και σε χαρτί 530

12 Φίλτρα αποστείρωσης χάρτινα μιας χρήσης. Στρογγυλά διαμέτρου 190mm . Να διαθέτουν δείκτη 
αποστείρωσης. Να είναι συμβατά με τα κυτία αποστείρωσης aesculap  που διαθέτει το χειρουργείο μας 5,500

13 Φίλτρο αντιβακτηριακό  για κλίβανο flas ANDROMEDA VACUUM  PX 5
14 Φίλτρο αντιβακτηριακό για την διαθερμία ALSA EXCELL 400/A MCDS 2
15 Φίλτρο αντιβακτηριακό για την διαθερμία ALSA TOM SU 140MPC(CS-200) 1

16.α

Χαρτί αποστείρωσης. -Να διατηρεί την αποστείρωση σε ιδανικές συνθήκες για 6 μήνες -να έχει μεγάλη 
αντοχή -να έχει υψηλή υγροαπωθητικότητα , να μην διαπερνάται από τα βακτήρια  και να διαπερνάται από 
τα αποστειρωτικά μέσα - να φέρει τις απαραίτητες επισημάνσεις και το σήμα CE MARK- να είναι 
μαλακού τύπου  Soft Διαστάσεων  100 x 140cm 2,000

16.β

Χαρτί αποστείρωσης. -Να διατηρεί την αποστείρωση σε ιδανικές συνθήκες για 6 μήνες -να έχει μεγάλη 
αντοχή -να έχει υψηλή υγροαπωθητικότητα , να μην διαπερνάται από τα βακτήρια  και να διαπερνάται από 

τα αποστειρωτικά μέσα - να φέρει τις απαραίτητες επισημάνσεις και το σήμα CE MARK- να είναι 
μαλακού τύπου  Soft Διαστάσεων    80 x   80cm 7,000
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17 K-Y Gell σε σωληνάρια των 80 ml,διαφανή , υδατοδιαλυτό,μη ερεθιστικό ζελέ 200

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
α/α περιγραφή ποσότητα ΣΕ ΤΕΜΆΧΙΑ

18 Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί από ατραυματικό υλικό διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το 
Νο ,  να έχουν εύκολο άνοιγμα στην συσκευασία. 
Μιας χρήσης 

  μεγέθη παιδιατρικά : 
Νο 000             5 τεμ.
Νο 00               5 τεμ. 
Νο 0               10 τεμ.
Νο 1               10 τεμ.

  μεγέθη  ενηλίκων:
Νο 2             110 τεμ.
Νο 3             250 τεμ.
Νο 4             150 τεμ.
Νο 5               10 τεμ.

         
19 Αντιθρομβωτικές κάλτσες γονάτου και μηρού όλα τα μεγέθη με άνοιγμα στα δάκτυλα και με 

ελαστικό τριγωνικό άνοιγμα στην μηριαία αρτηρία.
Α) γόνατος      5 τεμ. 
Β) μηρού       20 τεμ.

20 Κρικοειδής γωνιώδης προεκτάσεις για σύνδεση με κύκλωμα αναισθησίας .Να είναι 
κατασκευασμένες από διαφανές εξευγενισμένο p.v.c. , το υλικό να είναι φιλικό με το 
περιβάλλον όταν αποτεφρώνεται, να είναι εξαιρετικά εύκαμπτες ( περιστροφή μέχρι 360 μοίρες 
χωρίς να διαφοροποιείται η εσωτερική τους διάμετρος) , να είναι διπλής περιστροφής με πώμα 
για αναρρόφηση και βρογχοσκόπηση, και ελαφριές με συνδετικά που εξασφαλίζουν 0% 
διαρροή. Μήκους 15cm μιας χρήσης και αποστειρωμένες. 

5τεμ.

21   Φορητή ελαστομερική αντλία για ενδοφλέβια ή επισκληρίδια χορήγηση φαρμάκων ή 
αναλγητικών μιας χρήσης συνεχής έγχυσης. Αποστειρωμένα και να λειτουργούν χωρίς 
μπαταρίες ή ηλεκτρισμό. Να διαθέτουν φίλτρο μικροσωματιδίων και φίλτρο αέρα στο σωλήνα 
έγχυσης.
 Χωρητικότητας 65 ml(ροή 2,7 ml) διάρκειας χορήγησης 1 ημέρας

250 τεμ. 

22 Λαρυγγικές μάσκες πολλαπλών χρήσεων όλα τα μεγέθη συνοδευόμενες με εκμαγία 1 τεμ.
23.α) Μάσκες προσώπου για χορήγηση αναισθησίας (ναρκώσεως) ανατομικές από καουτσούκ με 

αεροθάλαμο με δακτυλίδι μεταλλικό πολλαπλών  χρήσεων μεγέθη : 
Νο 4                   2 τεμ.
Νο 5               5 τεμ.
Νο 6               2 τεμ. 

23.β) Μάσκες προσώπου για χορήγηση αναισθησίας (ναρκώσεως) διαφανείς από σιλικόνη μεγέθη 
0,1,2,3,4,5 ανατομικές μιας χρ. με αεροθάλαμο με δακτυλίδι και με ξεχωριστό χρώμα το κάθε 
μέγεθος 

Νο 0                    2 τεμ.
Νο 1                    1Τεμ.
Νο 2                    1 τεμ.
Νο 3                    2 τεμ
Νο 4                  20 τεμ.
Νο 5                  20 τεμ. 

24 Οδηγοί τραχειοσωλήνων ενηλίκων και παίδων με ατραυματικό άκρο μεγέθη : Νο 6                     3 τεμ.
Νο 8                     3 τεμ. 
Νο 10                   5 τεμ.
Νο 12                 20 τεμ.
Νο 14                    5τεμ. 

25  Ενδοτραχειακός σωλήνας τυφλής διασωλήνωσης διπλού αυλού με δύο μπαλόνια 
(στοματοφαρυγγικό και οισοφαγικό) ελεύθερου latex ενηλίκων και παίδων 

2 τεμ.

26 Οδηγός αλλαγής ενδοτραχειακού σωλήνα με δυνατότητα ταυτόχρονης παροχής Ο2 μεγάλου 
μήκους άνω των 70 cm 

2 τεμ.

27 Σετ επισκληριδίου μίνι  συνοδεύομενο από φίλτρο και αυτοκόλλητο στήριξης στο σημείο της 
οπής που τοποθετείται ο επισκληρίδιος καθετήρας. 

Νο 16        10 τεμ.
 Νο 18       10 τεμ.

28 Σετ συνδυασμένης επισκληριδίου και οσφυονωτίαιας παρακέντησης 2 τεμ.

29 Σωλήνες αναισθησιολογικού μηχανήματος απλοί, μεμονωμένοι μιας χρήσης διαφανείς 155 cm 
έως 160 cm. Η μέτρηση να αφορά το συνολικό μήκος του σωλήνα με τα συνδετικά. 

5 τεμ.

30 Κυκλώματα αναισθησιολογικού μηχανήματος :
να είναι αποστειρωμένα , κατασκευασμένα από εξευγενισμένο PVC για ιατρική χρήση και με 
λεία εσωτερική επιφάνεια για να μην κρατά κραδασμούς. Να περιλαμβάνει 2 σωλήνες μήκους 

400 τεμ.
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150 έως 180cm διαμέτρου 22mm συνδεδεμένους με μη αποσπώμενο Υ. Να φέρει έναν 
επιπλέον σωλήνα μήκους 120 cm και διαμέτρου 22mm, έναν ασκό 2 lt, ένα συνδετικό ασκού 
και ένα γωνιώδες συνδετικό με οπή για σύνδεση καπνογράφου. Όλοι οι σωλήνες να φέρουν 
μαλακά συνδετικά για καλή τοποθέτηση στο αναισθησιολογικό μηχάνημα, να είναι σε μία 
ενιαία συσκευασία και να είναι μιας χρήσης. 

31α) Ενδοτραχειακοί σωλήνες διαφανείς μιας χρήσης από μαλακό PVC, Latex Free:
α) με cuff Hi- Lo μεγάλου όγκου, μικρής πίεσης, με ατραυματικό άκρο, με βαλβίδα για Luer 
και Luer Lock σύριγγες με διαβαθμίσεις, με ακτινοσκιερή διαβάθμιση μέχρι το κατώτατο άκρο 
με συνδετικό που να αφαιρείται .Mε Murfhy eye σαν επιπλέον χαρακτηριστικό ασφαλείας. Να 
είναι κατάλληλοι για στοματική και ρινική διασωλήνωση. Ο αεροθάλαμος να μειώνει 
αποδεδειγμένα τις μικρο-εισρροφήσεις κατά 90% και να φέρει έγκριση από τον FDA. Να 
μειώνει τον κίνδυνο των λοιμώξεων (VAP) αποδεδειγμένα τουλάχιστον κατά 75%. Ο σωλήνας 
να διαθέτει ειδικά τηγμένο άκρο, που βοηθάει την διασωλήνωση και παρέχει άνεση και υψηλή 
ασφάλεια στον ασθενή. Με συνδετικό 15 mm. Μεγέθη από 2,5 έως 10 

750 τεμ.

31 β)  Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff με Murfhy eye και όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά. 
Μεγέθη από 0 έως 5.

15 τεμ

31 γ) Ενδοτραχειακοί σωλήνες κεκαμμένοι για στοματική χρήση με cuff και όλα τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά. Μεγέθη από 3,5 έως 9 

10 τεμ.

31 δ) Ενδοτραχειακοί σωλήνες Spiral με cuff από PVC διαφανείς με συνδετικό που αποσπάται, 
τύπου Murfhy. Μεγέθη από 3,5 έως 10

30 τεμ.

31 ε) Σωλήνες τραχειοστομίας που να είναι εύκολοι στη χρήση ακόμη και κάτω από δύσκολες 
ανατομικές καταστάσεις. Να είναι κατασκευασμένοι από εύκαμπτο θερμοευαίσθητο υλικό και 
να έχουν ανατομικό σχήμα. Να φέρουν αεροθάλαμο Hi-Lo υψηλού όγκου – χαμηλής πίεσης. 
Με οδηγό τοποθέτησης και ταινία συγκράτησης. Να φέρουν αποστρογγυλεμένο άκρο για να μη 
προκαλούν τραυματισμό. Οι σωλήνες να είναι αποστειρωμένοι, μιας χρήσης.            Μεγέθη: 

Νο 6                2 τεμ 
Νο 6,5             2 τεμ.
Νο 7              5 τεμ.
Νο 7,5           5 τεμ.

Νο 8                5 τεμ.

32 ‘Τ’ νεφελοποιητές με ποτηράκι για διασωληνωμένους ασθενείς το οποίο να συνοδεύεται από 
σωλήνα για σύνδεση με οξυγόνο για ενήλικες και παιδιά διαμέτρου 22 mm και 15 mm 

5 τεμ.

33 Αντιμικροβιακά φίλτρα κατασκευασμένα από πτυχώμενη (μηχανική) μεμβράνη 
φιλτραρίσματος η οποία να είναι ταυτόχρονα και εναλλάκτης ύγρανσης θέρμανσης. Να 
κατακρατά τουλάχιστον το 99,999 % των βακτηριδίων και ιών(HIV,ηπατίδας C σταφυλόκοκκο 
κλπ.). Να έχει αντίσταση ροής μικρότερη των 3 cmH2O στα 60 L/min. Να έχει χαμηλό βάρος 
και νεκρό όγκο μικρότερο των 70 ml . Nα έχει απόδοση ύγρανσης μεγαλύτερη των 30mg/L σε 
VΤ 500 ml για 24hr χρήση. Να έχει υποδοχή καπνογραφίας τύπου luer-lock (βιδωτό καπάκι) να 
είναι αποστειρωμένο και μιας χρήσης. 

600 τεμ.

34 Αντιμικροβιακά φίλτρα για νεογνά – πρόωρα χαμηλού βάρους, κατασκευασμένα από 
πτυχώμενη (μηχανική) μεμβράνη φιλτραρίσματος αη οποία να είναι ταυτόχρονα και 
εναλλάκτης ύγρανσης θέρμανσης. Να κατακρατά τουλάχιστον το 99,999 % των βακτηριδίων 
και ιών(HIV,ηπατίδας C σταφυλόκοκκο κλπ.). Να έχει αντίσταση ροής μικρότερη των 3 
cmH2O στα 5 έως 10 L/min και να έχει χαμηλό βάρος. Να έχει υποδοχή καπνογραφίας τύπου 
luer-lock (βιδωτό καπάκι) να είναι αποστειρωμένο και μιας χρήσης. 

20 τεμ.

35 Πλήρες σετ κρικοθυρεοειδοτομής προσυναρμολογούμενο. Ενηλίκων      1 τεμ.
Παίδων          1 τεμ.

      O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΚΟΝΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
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