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ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ OΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ         

ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»  
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_________________________________ 
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Πληροφορίες : Κάτσιου Ζωή        
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 206(ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ ) 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ  

CPV 336000000-6 (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ) 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 «Συνοπτικός διαγωνισμός» του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/2016) μέχρι 

60.000€ πλέον ΦΠΑ,  ως έχουν τροποποιηθεί και  ισχύουν σήμερα . 

2. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013» περί πληρωμής τιμολογίων εντός 60 ημερών. 

3.Το γεγονός  ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος  επιβάλλεται η διασφάλιση της απρόσκοπτης 

λειτουργίας του Νοσοκομείου μέσω της απαιτούμενης επάρκειας  σε υλικά /υπηρεσίες. 

4.Tην υπ αριθμ   591/20-11-20Aπόφαση  ΔΣ  για την έγκριση πίστωσης  73.974,16€   

(συμπεριλαμβανομένου και του  ΦΠΑ) προμήθειας ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ     cpv 336600000-6, για την  κάλυψη των   αναγκών  του     Νοσοκομείου, καθώς 

και  την έγκριση της    διακήρυξης   μετά των   τεχνικών προδιαγραφών αυτής  

5. Tην ΑΔΑ     ΨΝ0Κ469ΗΔ8-ΔΒΚ       Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης  
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                                                      Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε 

Επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την 

προμήθεια των εξής είδών:  

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ  

CPV 336000000-6 (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ) 

ως αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών μας, προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης 66.050,56 EYΡΩ  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

    'Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο  διαγωνισμό  πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη  

προσφορά στην Ελληνική γλώσσα, μέχρι τις                                                                                                                                                                                     

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2021  ημέρα  ΤΡIΤΗ     και ώρα 10.00πμ και στη συνέχεια θα ακολουθήσει 

αποσφράγιση των  φακέλων  από  την αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού. 

Αντίγραφο της διακήρυξης (δωρεάν πρόσβαση) στην  ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www. agsavvas-

hosp.gr, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ  και τεύχη της διακήρυξης ΔΕΝ θα διατίθενται 

από το Νοσοκομείο  

Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η υποβολή απόδειξης 

πληρωμής της διακήρυξης . 

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες στα 

τηλ. 210-64.09.644 και 210-6409144 

Οικονομικά στοιχεία Τεχνικές  Προδιαγραφές και Prospectus 

προσφερομένων ειδών. 

Δείγμα 

Απαραίτητα                                          +                     Ναι  

           (απαραίτητο) 

  

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους  όρους που καθορίζει η παρούσα διακήρυξη της οποίας 

αναπόσπαστο μέρος αποτελούν το  εξής παράρτημα : 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνικές προδιαγραφές. 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 – Γενικές απαιτήσεις  τεχνικών προδιαγραφών 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο επισυνάπτεται 

και σε επεξεργάσιμη μορφή Word στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου . 

Άρθρο 1
ο 

Τρόπος κατάρτισης και υποβολής προσφορών – Διαδικασία υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης μόνο από τους αναδειχθέντες αναδόχους. 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες από  τους   ενδιαφερόμενους μέσα στα 

χρονικά όρια που ορίζει η διακήρυξη σε έναν φάκελο (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) υποχρεωτικά 

στην Ελληνική γλώσσα και συνοδευόμενες με  τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι προσφορές που 
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υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα επιστρέφονται 

χωρίς να αποσφραγισθούν. 

2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

  Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 

  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

  Ο αριθμός της διακήρυξης. 

  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

  Τα στοιχεία του αποστολέα. 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, και ο οποίος θα φέρει τις    ενδείξεις 

που   αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2.  

4. Τα οποιαδήποτε απαιτούμενα από την παρούσα διακ. δικαιολογητικά, οι οποιεσδήποτε 

απαιτούμενες από την παρούσα διακ. δηλώσεις, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς καθώς και τα 

οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται μέσα στον φάκελο. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ 

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΥΣ. 

5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογεγραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 

προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και 

σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν 

ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 

της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά 

αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο 

προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι 

διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.   

7. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να αναγράφουν τον αύξοντα αριθμό είδους, τόσο στην τεχνική 

όσο και στην οικονομική προσφορά, αναγράφοντας οπωσδήποτε επί ποινή απορρίψεως τον 

αύξοντα αριθμό είδους, όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη διακήρυξη  

8. Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων, αυτά πρέπει να  φέρουν 

αυτοκόλλητη ετικέτα  που  να  αναγράφει  ευκρινώς  την  επωνυμία   του  προμηθευτή,  καθώς και 

τον αύξοντα  αριθμό είδους ως ορίζεται στη  διακήρυξη. Τα δείγματα πρέπει να κατατίθενται στο 

Τμήμα Προμηθειών. 

9. Η προσφορά διαφορετικών προϊόντων στον ίδιο αύξοντα αριθμό  είδους, μπορεί κατά την  κρίση 

της επιτροπής να αποτελέσει λόγο απόρριψης  της. 
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10.Η υποβολή προσφοράς  στο διαγωνισμό αυτόματα δεσμεύει τους συμμετέχοντες  ότι τα είδη που 

προσφέρουν είναι ασφαλισμένα μέχρι της αποθήκες του Νοσοκομείου και επιπλέον εφόσον 

πρόκειται για  συσκευές-μηχανήματα,  ότι εγγυώνται την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία τους για 

χρονικό διάστημα ενός (1) τουλάχιστον έτους. Απόκλιση από τον όρο αυτό συνεπάγεται αυτομάτως 

απόρριψη της προσφοράς.  

12. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών και της 

ανάδειξης «προσωρινών αναδόχων» θα εκδοθεί σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η 

οποία θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες και στην συνέχεια η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί 

μόνο τους προσφέροντες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινούς 
αναδόχους»), να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: 
 

 

Παραπομπή στην δήλωση σας στο ΤΕΥΔ Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης ως αποδεικτικά μέσα της 

δήλωσης σας στο ΤΕΥΔ 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες 

 

Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του 
ποινικού ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, ο 
οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. 
 
Η υποχρέωση αυτή αφορά: 
α) στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, τους 
διαχειριστές. 
β) στις περιπτώσεις ΑΕ, τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΔΣ. 
Προσοχή: Αναλόγως να υποβληθεί το 
ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό του 
Γ.Ε.ΜΗ. από το οποίο να προκύπτουν οι 
διαχειριστές ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή τα 
μέλη του ΔΣ. 
 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης                     
↓ 

 
↓ 

Καταβολή φόρων Φορολογική ενημερότητα. 
 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Ασφαλιστική ενημερότητα. 
 

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό    

παράπτωμα                                                           
↓ 

 
 
↓ 

Παραβίαση υποχρεώσεων στους τομείς του Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού 
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εργατικού δικαίου φορέα με την οποία να δηλώνει τις 
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής. 

Πτώχευση  Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε 
πτώχευση από Πρωτοδικείο. 

 

 

Διευκρίνιση: Εάν κάποιο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα δεν εκδίδεται από κάποιο κράτος-
μέλος ή χώρα, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 
στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται κάποιο ή κάποια από τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα μέσα ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες περιπτώσεις. 
13. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης των αναδειχθέντων 

«προσωρινών αναδόχων», η αναθέτουσα αρχή θα προβεί σε οριστική κατακύρωση του 

διαγωνισμού. 

Άρθρο 2 – Προσφερόμενες τιμές  

Οι τιμές πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση ελεύθερη  στις αποθήκες του    Νοσοκομείου. 

    Οι τιμές θα δίδονται ανά μονάδα ως εξής:  

 α) τιμή στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός από το ΦΠΑ. 

 β) ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. 

     Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για χρονικό διάστημα ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ  και να αναγράφουν 

την αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 

Χρόνος παράδοσης των ειδών: : Τμηματικά ανάλογα με τις παραγγελίες του Νοσοκομείου  

Σημείωση 1 :  

Οι εταιρείες οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα πιστοποιείται  ότι οι τιμές 

δεν  υπερβαίνουν, σε καμία περίπτωση, αυτές του Παρατηρητηρίου τιμών  της ΕΠΥ, της 

ημερομηνίας κατάθεσης της προσφοράς αναγράφοντας και τον κωδικό παρατηρητηρίου  που 

ανήκουν     

Σημείωση 2 : Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που 

υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή 

οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν   
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Άρθρο 3
ο
 – Υποβολή ενστάσεων. 

    Για την τυχόν υποβολή ενστάσεων κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω του 

παρόντος διαγωνισμού ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/16.   

   

Άρθρο 4
ο  

 - Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού. 

     Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή 

του μπορεί να προτείνει: 

 Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή για μεγαλύτερη κατά ποσοστό 

30% ή για μικρότερη κατά ποσοστό 50%  (ή την κατακύρωση του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται για 

παροχή υπηρεσιών). 

 Στην περίπτωση που οι προσφορές είναι ισότιμες  δηλαδή με την ίδια ακριβώς τιμή  το 

Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων κατόπιν κλήρωσης, 

που θα γίνεται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ύστερα από έγγραφη πρόσκλησή του 

σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα . 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή  του με τροποποίηση ή μη των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης. 

 Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση 

της προμήθειας. 

 Ματαίωση της προμήθειας (ή ματαίωση του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται για παροχή 

υπηρεσιών). 

Άρθρο 5
ο
- Σύμβαση (Πρόσκληση - Υπογραφή - Διάρκεια ισχύος). 

 Στον προμηθευτή (ή εργολήπτη) στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, 

αποστέλλεται εγγράφως ανακοίνωση και προσκαλείται να προσέλθει σε (10) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 

προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής(εφόσον προβλέπεται).  

 Με την έγγραφη ανακοίνωση στον προμηθευτή (ή εργολήπτη), η σύμβαση θεωρείται ως 

συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

 Η διάρκεια της σύμβασης για είδη με τμηματικές παραδόσεις  θα ισχύει για ένα χρόνο από 

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα μπορεί να παραταθεί  μονομερώς από το 

Νοσοκομείο χωρίς καμιά ειδοποίηση μέχρι την απορρόφηση όλων των ποσοτήτων.  

 To Noσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μείωσης των ποσοτήτων κατά 10 %κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης. 
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Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό  δεσμεύονται ότι σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη 

προσφυγής σε δικαστική αρχή, καθορίζεται για όλα τα θέματα που ενδεχομένως θα προκύψουν από 

τις συμβάσεις που τελικώς θα υπογραφούν, ως τόπος εκτέλεσης η Αθήνα, υποβαλλομένων των 

προμηθευτών (ή εργοληπτών) ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.  

 

Άρθρο 6
ο 
- Tρόπος πληρωμής - Kρατήσεις: 

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών με έκδοση του σχετικού 

εντάλματος πληρωμής εντός δύο (2) μηνών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράψει ευδιάκριτα 

στο τιμολόγιο την ακριβή ονομασία του είδους σύμφωνα με την προσφορά του και τη σύμβαση. 

 

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις πιο κάτω  κρατήσεις: 

 Ποσοστό 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου (άρθρο 4 παρ.3 

του Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

 Ποσοστό 0,00252% για κράτηση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου  για 

τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (άρθρο 7 της Υ.Α.5143/ΦΕΚ 3335/Β/2014). 

 Ποσοστό 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου (άρθρο 350 παρ. 3 

του Ν4412/16). 

 Ποσοστό  0,00216% για κράτηση Α.Ε.Π.Π. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου  για τέλος 

χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191/ΦΕΚ 969/Β/17). 

 Ποσοστό 2% υπέρ Οργ. Ψυχικής Υγείας επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου μετά την 

αφαίρεση των προηγουμένων κρατήσεων υπέρ Οργ. Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3 του  

Ν.3580/2007).    

 Φόρος εισοδήματος 4%  επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω 

κρατήσεων (άρθρο 24 του Ν. 2198/94). ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις υπηρεσίες ο φόρος εισοδήματος 

είναι 8%. 

Η Πρόεδρος ΔΣ - Διοικήτρια  

 

α.α. 

Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ-Αν.Διοικητής 

 

Χρήστος Φασιανός  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α                                                                        ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚ ΝΟ 206 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ  

CPV 336000000-6 (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ) 

 

Α/Α 

ΚΩΔΙΚ

ΟΣ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΣΥΣΚΕ

ΥΑΣΙΑ 

ΑΠΑΙΤΟ

ΥΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

ΠΙΘΑΝΗ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΣ 

1 39992 15042003 

AIMOΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 

ΜΟΝSEL 100ML FL 30 26,00 780 

2   15042004 

ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

100   ML ΕΠΑΚΡΙΒΟΥΣ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 

ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ, 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ 

ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΕΣ 

(1ML=60 ΣΤΑΓΟΝΕΣ) ΤΕΜ 400     0,900      360 

3 26276 15042004 

OΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

150 ML ΕΠΑΚΡΙΒΟΥΣ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 

ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ  

ΦΑΡΜΑΚΩΝ  ΣΕ 

ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΕΣ 

(1ML=60 ΣΤΑΓΟΝΕΣ) ΤΕΜ 400 0,900 360 

      

Ολες οι ογκομετρικές 
συσκευές θα πρέπει:       0 

      

α) Να είναι εύχρηστες και 
απλές στη χρήση       0 

      

β) Να προσφέρονται  σε 
αποστειρωμένη , ατομική 
συσκευασία  μ.χ. , να είναι 
απυρετογόνες        0 

      

γ) Να έχουν αιχμηρό 
διατρητικό ρύγχος και 
πώμα με  αεραγωγό και 
αδιάβροχο  φίλτρο.       0 

      

δ) Να διαθέτουν  σημείο  
εμπλουτισμού  φαρμάκων  
προς τον περιέκτη.       0 
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ε) Ο ογκομετρικός 
κύλινδρος περιεκτικότητας  
100ml & 150 ml  να έχει 
στην άνω εξωτερική  του 
επιφάνεια  αεραγωγό 
φίλτρο  και σημείο 
εμπλουτισμού από latex.       0 

    
 

στ) Στην κάτω εσωτερική 
επιφάνεια  να υπάρχει  
επιπλέουσα βαλβίδα που 
το ένα  της άκρο να είναι 
σταθερό και  με το τέλος  
της χορήγησης να κλείνει 
μη επιτρέποντας  την 
είσοδο αέρα στο σωλήνα   
και την απορρύθμιση  της 
συσκευής         0 

      

ζ) Κάτω  από τον κύλινδρο 
να φέρει διαφανή 
σταγονομετρικό υποθάλαμο  
με φίλτρο κατακράτησης  
σωματιδίων.       0 

      

η) Το συνολικό μήκος της 
συσκευής να έχει μήκος 
τουλάχιστον  180cm  και ο 
σωλήνας  να φέρει 
αξιόπιστο ρυθμιστή ροής.       0 

      

θ) Πριν το τέλος  της 
συσκευής να υπάρχει 
πλάγια διακλάδωση τύπου 
"Υ" με latex  και να 
καταλήγει σε σύνδεση luer   
με ανεξάρτητα  
περιστρεφόμενο lock.       0 

      

ι) Το τελικό άκρο του 
σωλήνα να καλύπτεται  
από πώμα  που φέρει  
αδιάβροχο  αεραγωγό 
φίλτρο και επιτρέπει την 
εξαέρωση της συσκευής με 
καλυμένο το άκρο της.       0 

4 24397 15042003 

ΝΙΤΡΙΚΑ STICKS 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ  ΤΕΜ 1000 0,90 900 

      

 
Να είναι ημιεύκαμπτα με 
δυνατότητα κάμψης. Κάθε 
stick  να περιέχει 75% 
νιτρικό άργυρο ως ενεργό 
συστατικό σε ξηρά μορφή . 
Να περιέχει επίσης νιτρικό 
κάλιο 25% .Με πλαστικό 
ραβδί 15εκ (6”) Η 
εσωτερική και εξωτερική 
συσκευασία να έχει 
ημερομηνία λήξης και 
τυποποιημένο αριθμό 
παρτίδας .Να είναι σε 
συσκευασία περίπου των 
10 +/- 5% τεμαχίων         0 
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5 24387 15042001 

ΒΕΛΟΝΕΣ 16G ΜΕ 

ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΚΕΚΑΜΕΝΕΣ 

Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΜ 1000 0,4 400 

6 24399 15042003 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΘΑΡΗ 

300ΜL ΤΕΜ 100 2,000   200 

      

Η φιάλη να φέρει ετικέτα 
του προϊόντος       0 

7 24364 15042001 

ΓΑΝΤΙΑ  

ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΙΣΑΣ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ  ΝΟ 

7,5 ΖΕΥΓΗ 100 2,000   200 

8 24365 15042001 

ΓΑΝΤΙΑ  

ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΙΣΑΣ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ  ΝΟ 8 ΖΕΥΓΗ 100 2,000   200 

9 24363 15042001 

ΓΑΝΤΙΑ  

ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΙΣΑΣ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ  ΝΟ 

8,5 ΖΕΥΓΗ 100 2,000   200 

      

Τα ανωτέρω γάντια 

χημειοπροστασίας θα 

πρέπει:       0 

      

α) Να είναι 
κατασκευασμένα από 
φυσικό λάτεξ χωρίς πούδρα       0 

      

β) Να έχει γίνει έλεγχος 
κατά τη διεργασία πριν από 
τη συσκευασία: Επίπεδο 
επιθεώρησης ΙΙ AQL 0.65       0 

      

γ)Να συμμορφώνονται 
σύμφωνα με τα πρότυπα 
ΕΝ 455 μέρη 1,2,3,4       0 

      

δ)Να συμμορφώνονται 
σύμφωνα με τα πρότυπα 
ΕΝ 374 μέρη 1,2,3, και ΕΝ 
420       0 

      

ε)Η δύναμη θραύσης πριν 
θα πρέπει να ανέρχεται 
τουλάχιστον σε 19Ν και 
μετά τη γήρανση θα πρέπει 
να ανέρχεται τουλάχιστον 
σε 15,3Ν       0 

      

στ) Το πάχος των 
δακτύλων να ανέρχεται 
max 0,26 mm ενώ το 
πάχος της παλάμης σε  
max 0,24 mm       0 
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ζ) Τα γάντια θα πρέπει να 
συμμορφώνονται 
απολύτως με το 
κατασκευαστικό πρότυπο 
ΕΝ 455-1,2 ως προς τα 
απιτούμενα φυσικά 
χαρακτηριστικά. Το ολικό 
μήκος τουςνα είναι >300 
mm. Προς τεκμηρίωση θα 
πρέπει να προσκομίζονται 
τα αποτελέσματα 
εργαστηριακών ελέγχων 
από ανεξάρτητο 
εργαστήριο.       0 

10 26733 15042008 

ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ  

ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  (ΚΟΥΤΙ 

ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΤΕΜ 5000 0,015   75 

11 26732 15042008 

ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΣΕ ΚΟΥΤΙ  

ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΤΕΜ 1000 0,022   22 

12 24396 15042003 

ΔΙΑΛΥΜΑ  ΦΟΥΞΙΝΗΣ ΣΕ 

ΦΙΑΛΕΣ ΤΟΥ 1 ΛΙΤΡΟΥ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Αg 

NO3 : 40g. Eau disl: 60g, 

Φουξίνη σκονη : 1g , 

alcool pur: 300ml FL 8 115,000   920 

13 26087 15042006 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 

ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΌ 

ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΜΕ ΛΑΔΙ 

ΚΑΡΥΔΑΣ ΚΑΙ 

ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ 

ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΥΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΔΕΡΜΑΤΟΣ. O 

ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

180-200ML  ΤΕΜ 40 8,000   320 

14 24391 15042001 

ΚΑΠΑΚΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 

ΣΥΡΙΓΓΩΝ  ΑΠΟΣΤ. Μ.Χ. 

ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ 7500 0,080   600 

15 24390 15042001 

ΚΩΝΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

ΥΓΡΩΝ Μ.Χ. 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ 

ΤΡΥΠΗΜΑ ΦΙΑΛΗΣ ΜΕ 

ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΕΜ 2000 0,700   1400 

16 26714 15042007 

ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 

Μ.ΧΡ. ΝΙΟ 10 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΝΕΣ  ΤΩΝ 

100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ/BT BT 40 2,700   108 
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17 26715 15042007 

ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 

Μ.ΧΡ. ΝΟ 11 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΤΩΝ 

100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ/ΒΤ BT 100 2,700   270 

18 26719 15042007 

ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 

Μ.ΧΡ. ΝΟ 15  

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΤΩΝ 

100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ/ΒΤ BT 100 2,700   270 

19 26720 15042007 

ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 

Μ.ΧΡ. ΝΟ 20 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΤΩΝ 

100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ/ΒΤ BT 40 2,700   108 

20 26721 15042007 

ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 

Μ.ΧΡ. ΝΟ 21 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΤΩΝ 

100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ/ΒΤ BT 10 2,70 27 

21 26722 15042007 

ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 

Μ.ΧΡ. ΝΟ 22 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΝΕΣ ΤΩΝ 

100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ/ΒΤ BT 60 2,70 162 

22 26723 15042007 

ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 

Μ.ΧΡ. ΝΟ 23 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΤΩΝ 

100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ/ΒΤ BT 10 2,70 27 

23 26724 15042007 

ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 

Μ.ΧΡ. ΝΟ 24  

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΝΕΣ ΤΩΝ 

100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ/ΒΤ BT 60 2,70 162 

      

Οι ανωτέρω χειρουργικές 
λάμες θα πρέπει       0 

      

α) Κατά το άνοιγμα να 
προσφέρουν  ασφάλεια στο 
χρήστη.       0 

      

β) Να διαθέτουν εσωτερικό 
προστατευτικό χαρτί λάμας 
και να την καλύπτουν και 
από τις δύο πλευρές.       0 

24 24393 15042001 

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ  

ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ 

ΑΛΚΟΛΗ  7Οο  ΣΕ 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ 1000 0,017 17 

25 26225 15042007 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΝΟ 10 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ BT 20 0,190 3,8 

26 26226 15042007 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΝΟ 11 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ BT 50 0,190 9,5 

27 26230 15042007 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΝΟ 15 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ BT 20 0,190 3,8 

28 26231 15042007 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΝΟ 20 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 BT 20 0,190 3,8 
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ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

29 26235 15042007 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΝΟ 24 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ BT 12 0,190 2,28 

30 24398 15042003 

ΥΓΡΟ ΝΙΤΡΙΚΟΥ 

ΑΡΓΥΡΟΥ 100 GR ΒΤ 1 188,5 188,5 

31 24400 15042003 

ΟΞΥΖΕΝΕ 3% ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ 1 

ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜ 700 2,680 1876 

      

Οι φιάλες να φέρουν 
ετικέττα και να είναι 
ανθεκτικές στην  επίδραση 
του H2O2        0 

32 24414 15042005 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ  

ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΤ' 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 75CM  ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜ 20000 0,230 4600 

      

α) Να προσφέρεται σε 
αποστειρωμένη ανά 
τεμάχιο συσκευασία        0 

      β) Να είναι εύχρηστη        0 

      

γ) Να είναι luer lock   
αρσενικό /θηλυκό με 
ρολλερ       0 

      

δ) Να διαθέτει κλείστρο 
διακοπής της ροής        0 

33 24386 15042001 

ΠΟΔΙΑ 

ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ 

ΟΛΟΣΩΜΗ ΜΕ ΜΑΝΙΚΙΑ ΤΕΜ 700 6,800 4760 

      

α) Η μπλούζα να είναι από 
μη υφασμένο υλικό με 
αδιαβροχη προστασία στο 
μπροστινό μέρος της  και 
στα μανίκια. Η απουσία 
αδιαβροχης προστασίας 
στο οπίσθιο μέρος της 
μπλούζας επιτρέπει στο 
υλικό να αναπνέει και να 
είναι άνετο στη χρήση, 
ελαχιστοποιώντας το 
θερμικό φορτίο και στρες 
που λαμβάνει αυτός που 
φοράει τη μλούζα       0 

      

β) Να προστατεύει από 
χημικούς παράγοντες ΕΝ 
14605 Type PB4B , EN 
13034 Type PB6B και 
μολυσματικούς παράγοντες 
ΕΝ 14126       0 

      

γ) Να είναι ειδικά 
σχεδιασμένη για 
επαγγελματίες υγείας που 
χειρίζονται κυτταροστατικά       0 
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φάρμακα 

      

δ) Να έχει πλεχτές 
βαμβακερές μανσέτες       0 

34 24409 15042005 

ΠΩΜΑΤΑ 

ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ  

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ  ΣΕ 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ 200 0,110 22 

35 24411 15042005 

ΠΩΜΑΤΑ 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΕ 

ΑΤΟΜΙΚΗ , ΕΥΧΡΗΣΤΗ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ 80000 0,020 1600 

36 34474 15042005 

ΠΩΜΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 

ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΒΕΛΟΝΑΣ ΤΕΜ 5000 0,900 4500 

      

α) Να είναι διαφανές, από 
σιλικόνη πολλαπλών 
προσβάσεων, 
προσαρμόσιμο στη luer 
lock εγκοπή κεντρικών και 
περιφερικών καθετήρων.Να 
εχει λεία & διαφανή 
επιφάνεια που να 
καθαρίζεται εύκολα προς 
αποφυγή μόλυνσης της 
ενδοφλεβιας ή κεντρικής 
φλεβικής οδού.       0 

      

β)  Να επιτρέπει την 
προσαρμογή συσκευών 

χωρίς τη χρήση βελόνας 
για χορήγηση 
σκευασμάτων με σκοπό την 
αποφυγή τυχαίων 
τρυπημάτων και την 
πρόληψη της αναρροής 
αίματος και υγρών με 
αποτέλεσμα την πρόληψη 
των ενδονοσοκομειακών 
λοιμώξεων.       0 

      

γ) H κατασκευή του να ειναι 
διαφανής χωρίς κενό χώρο 
γύρω απο το σημείο 
εισαγωγής της σύριγγας και 
χωρίς εσωτερικούς 
κινούμενους μηχανισμούς 
για να διαπιστώνεται οπτικά 
ότι δεν υπάρχουν 
κατάλοιπα αίματος ή 
φαρμάκου στη δίοδο.       0 
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δ) Να  αντέχει υψηλές 
πιέσεις και χορη-γήσεις με 
μεγάλους ρυθμούς ροής  
(>500ml/min) και 
παρεντερικής διατροφής.       0 

      

ε) Να είναι ελευθερο απο 
Latex και PVC για την 
αποφυγή αλλεργιών.       0 

37 26266 15042004 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ 

ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ   (1ΜL = 

60 ΣΤΑΓΟΝΕΣ) ΤΕΜ 8000 0,830 6640 

      

α) Να είναι εύχρηστη   και 
απλή στη χρήση 

      0 

      

β) Να προσφέρεται  σε 
αποστειρωμένη , ατομική 
συσκευασία, μ.χ. , να είναι 
απυρετογόνος και free latex 
.       0 

      

γ) Να φέρει  ανθεκτικό 
διατρητικό ρύγχος και 
πώμα  με αδιάβροχο  
αεραγωγό  φίλτρο.       0 

      

δ) Να έχει διαφανή, 
εύκαμπτο  σταγονομετρικό  
υποθάλαμο  με φίλτρο  
κατακράτησης  σωματιδίων 

      0 

      

ε) Το συνολικό μήκος της 
συσκευής να είναι 
τουλάχιστον  220 cm   

      0 

      

στ) Να έχει ρυθμιστή 
ακριβούς  ροής από 5 ml  
ως 250ml/h , σε σχέση  με 
την πυκνότητα  του υγρού. 
Η ροή να παραμένει 
σταθερή και να 
μεταβάλλεται  μόνο με νέα 
ρύθμιση από τον χειριστή       0 

      

ζ) Μετά το ρυθμιστή ροής 
να υπάρχει  διακλάδωση  
τύπου " Y " , για επείγουσες  
ή εφάπαξ χορηγήσεις  

      0 

      

η)  Το άκρο  του σωλήνα  
να καταλήγει  σε σύνδεση 
luer  με περιστρεφόμενο  
σημείο lock . 

      0 
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θ) Το τελικό άκρο του 
σωλήνα  να είναι 
καλυμμένο με πώμα που 
φέρει  αδιάβροχο 
αεραγωγό φίλτρο και 
επιτρέπει  την εξαέρωση  
της συσκευής με καλυμένο 
το άκρο της για  την 
αποφυγή μολύνσεων.       0 

38 24412 15042005 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΓΧΥΣΕΩΣ 

ΑΠΛΑ 3WAY M.X ΓΙΑ 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΕΜ 20000 0,300 6000 

      

Να έχει θέση stop  ανά 45 
μοίρες με θέση ΟΝ/ΟFF , 
ώστε να προσφέρει  τη  
δυνατότητα  της  οπτικής 
και ακουστικής αίσθησης  
όταν  το  συνδετικό  είναι  
εντελώς  ανοιχτό  ή  κλειστό 
για ασφαλή ενδοφλέβια 
χορήγηση.       0 

      

Το υλικό  του  να  επιτρέπει  
τη  χρήση  λιπιδίων  και  
χημειοθεραπευτικών  
παραγόντων.       0 

      

Να  έχει  αυξημένη  
αντίσταση  στο  σπάσιμο 
και επίπεδη καθαρή 
επιφάνεια       0 

      

Να έχει χαμηλό  όγκο  
γεμίσματος (νεκρός  όγκος 
) και ευθύ δύο δρόμων για 
πέρασμα υγρών       0 

      

Να αντέχει σε πίεση υγρού 
τουλάχιστον 44 psi (για 
χρήση σε αντλίες)       0 

      

Το  υλικό  κατασκευής  να  
είναι  από  Πολυάνθρακα – 
Πολυεθυλένιο – 
Πολυπροπυλένιο       0 

      

Να είναι Latex-free, 
αποστειρωμένα, μιας 
χρήσης       0 

      

Να  φέρουν  καπάκια  
σύνδεσης κόκκινα και μπλε, 
ενδεικτικά της χρήσης σε 
αρτηρία ή φλέβα.       0 

39 24407 15042002 

ΤΑΙΝΙΕΣ Μ.ΧΡ 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ 

ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΟΞΟΝΗΣ 

ΜΕ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΣΤΑ 

ΟΥΡΑ ΤΕΜ 100 0,12 11,9 
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40 44148 15042002 

ΤΑΙΝΙΕΣ  Μ. ΧΡ.(10 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΤΑ ΟΥΡΑ: 

ΓΛΥΚΟΖΗΣ, 

ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗΣ, 

ΚΕΤΟΝΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΒΑΡΟΥΣ, ΑΙΜΑΤΟΣ, ΡΗ, 

ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ, 

ΟΥΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟΥ, 

ΝΙΤΡΩΔΩΝ, 

ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΕΜ 1000 0,05 48 

41 24408 15042002 

ΤΑΙΝΙΕΣ 

Μ.ΧΡ.ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ Ph 

ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ , ΓΛΥΚΟΖΗΣ  

ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ , 

ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗΣ , 

ΟΥΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟΥ, 

ΝΙΤΡΩΔΩΝ, 

ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ  ΚΑΙ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ  ΣΤΑ 

ΟΥΡΑ ΜΕ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΤΕΜ 3000 0,07 210 

42   15042003 

ΤΑΛΚ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 

ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΓΙΑ 

ΠΛΕΥΡΟΔΕΣΗ 4GR ΤΕΜ 20 50,00 1000 

43 24405 15042083 

ΤΑΜΠΟΝ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ  

75ΜΜΧ80ΜΜ ΜΗ 

ΔΙΑΠΕΡΑΤΑ ΑΠΟ ΦΩΣ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  ΤΟΥ ΕΝΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΕΜ 2500 0,28 700 

      

Τα οφθαλμολογικά ταμπόν 
θα πρέπει :        0 

      

α) Να είναι σε κουτί πολλών 
τεμαχίων        0 

      

β) Nα είναι σε ατομική 
συσκευασία  ανά  τεμάχιο       0 

      

γ) Να φέρουν σήμανση 
αποστειρωμένου υλικού       0 

      

δ) Να φέρουν ένδειξη CE 
Mark       0 

      

ε) Να φέρεται στην ατομική 
συσκευασία η ημερομηνία 
λήξης του προϊόντος        0 

      

στ) Να είναι χρώματος 
λευκού        0 

      

ζ) Να φέρουν στο 
εσωτερικό τους βαμβάκι 
σταθερό και στο περίβλημα 
τους γάζα η οποία να 
περικλείει σε όλο το μήκος 
του το βαμβάκι       0 

      

η) Να μην υπάρχουν ξέφτια 
από τη γάζα.       0 

      

θ) Να μην είναι διαπερατά 
από φώς        0 
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44 26086 15042006 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΦΙΛΜ 

ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΠΟΥ 

ΕΚΤΕΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ , 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ 

ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ, 

ΣΕ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΤΕΜ 900 0,45 405 

45 26734 15042008 

ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ 

39Χ39CM (ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 

500 ΦΥΛΛΩΝ) 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΤΕΜ 25000 0,05 1250 

46 24403 15042003 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΓΕΛΗ ΓΙΑ 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ FL 120 0,70 84 

      

α) Να είναι άχρωμη , 
αποστειρωμένη , διαυγής , 
υδατοδιαλυτή       0 

      

β) Να είναι βιολογικά 
αδρανής       0 

      

γ) Να μην αφήνει 
κατάλοιπα        0 

47 29774 15042003 

BΙΤΑΜΙΝΗ Α-

ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ ΣΕ 

ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ FL 50 3,20 160 

48     

ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΛΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ       0 

      

Το σύστημα να διασφαλίζει 
την προστασία των 
επαγγελματιών υγείας και 
του περιβάλλοντος από την 
έκθεσή τους σε αυτά και 
ταυτόχρονα να εκμηδενίζει 
τη μικροβιακή μόλυνση. (Το 
σύστημα θα πρέπει να 
συμμορφώνεται κατά FDA 
Class ONB, NIOSH, 
ISOPP) και να αποτελείται 
από τις ακόλουθες 
συσκευές:       0 
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48.1 32929  15042001 

1.Συσκευή πρόσβασης σε 
φιαλίδια  όλων των 
διαστάσεων (διαμέτρων 
13/20/28/32 mm) η οποία  
να αποτρέπει  μηχανικά, 
μέσω θαλάμου  
εγκλωβισμού πτητικών 
αερίων (φούσκα από 
πολυαμίδιο / 
πολυπροπυλένιο (PA/PP)),  
την επαφή του εσωτερικού 
του φιαλιδίου με το 
εξωτερικό περιβάλλον και 
αντίστροφα, και να  
εξασφαλίζει  την 
υδατοστεγή  και αεροστεγή 
μεταφορά των φαρμάκων  
από και προς το φιαλίδιο. Η 
συσκευή να διαθέτει 
σύστημα διπλής ατσάλινης 
ανοξείδωτης βελόνας και  
κατάλληλη ακίδα ώστε να 
αποτρέπεται η 
αλληλεπίδραση με τα 
φάρμακα και ταυτόχρονα 
να επιτρέπει την συνολική 
αναρρόφησή τους  από το 
εσωτερικό του φιαλιδίου.  ΤΕΜ 800,00 9,00 7200 

48.2 32927 15042001 

2.Συσκευή σύνδεσης δύο 
άκρων που διαθέτει 
τεχνολογία διπλής 
ελαστομερούς  μεμβράνης 
και  τηλεσκοπικό  σύστημα 
(πιστόνι) ερμητικού 
κλειδώματος που 
εξασφαλίζει την υδατοστεγή 
και αεροστεγή σύνδεση και 
εμποδίζει πιθανές  
διαρροές των φαρμάκων. 
Να συνδέεται από το ένα 
άκρο με τη συσκευή 
πρόσβασης και από το 
άλλο άκρο με σύριγγες 
ασφαλείας Luer lock, 
διαφόρων όγκων. ( οι 
σύριγγες να προσφέρονται 
δωρεάν)  ΤΕΜ 300,00 6,00 1800 

48.3   15042001 

3. Ειδικά τροκάρ που 
συνδέονται  με τη συσκευή 
σύνδεσης  για τη διάλυση 
των φαρμάκων στην 
συσκευή ορού και  για την  
ασφαλή  χορήγησή τους 
μέσω αεροστεγούς 
σύνδεσης, συμβατά με όλα 
τα συστήματα έγχυσης ( 
βαρύτητας ή αντλίας) 

ΤΕΜ 300,00 3,00 900 
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48.4   15042001 

4. Ειδικά συνδετικά που 
συνδέονται  με τη συσκευή 
σύνδεσης  για τη μεταφορά  
των φαρμάκων σε φορητή 
αντλία  χορήγησης και  για 
σύνδεση με ουρολογικούς 
καθετήρες για ενδοκυστική 
θεραπεία. 
 

ΤΕΜ 200,00 3,00 600 

48.5   15042001 

5. Ουρολογικά συνδετικά με 
βαλβίδα , που συνδέουν  τα 
ειδικά συνδετικά  με τους 
ουρολογικούς καθετήρες 
για ενδοκυστική θεραπεία. ΤΕΜ 200,00 3,00 600 

      

Η προμήθεια του είδους 
α/α48 , 48.1, 48.2, 48.3, 
48.4,48.5 θα γίνει από την 
ίδια εταιρεία.         

            

Μερ. 

Συνολο 53266,58 

            ΦΠΑ 24% 12783,979 

            ΣΥΝΟΛΟ 66050,559 

      

Οι εταιρείες να 

προσκομίσουν τα κάτωθι 

δικαιολογητικά:         

      

Η προμηθεύτρια και η 
κατασκευάστρια εταιρεία θα 
πρέπει να διαθέτουν ISO 
9001, ISO 13485  και το 
προϊόν να φέρει σήμανση 
CE         

      

Η προμηθεύτρια εταιρεία 
εφόσον δεν ταυτίζεται με 
τον κατασκευαστή του 
είδους θα πρέπει  να τηρεί 
τις αρχές και 
κατευθυντήριες γραμμές 
ορθής πρακτικής διανομής 
ιατροτεχνολογικών 
προιόντων σύμφωνα με την 
αρ.ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ/1348/16-1-
04 και να καταθέσει προς 
τούτο σχετική βεβαίωση.         
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