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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ  ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ  ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ                         Αθήνα 13/05/2021 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»                   Αρ.πρωτ.  12836                                                               
Δ/νση  Διοικητικού-Oικονομικού                                                           Φ.(909,1300) 

Υποδ/ση Οικονομικού 

Τμήμα Προμηθειών 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ.  Αλεξάνδρας 171, ΑΘΗΝΑ 

Ταχ. Κωδ.: 115  22 

Πληροφορίες : E. Σταυρούλιας, Β. Βουργέντη                                                                                                                                                                                                           

Τηλ. : 2106409163 

Fax :  2106420146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

E-mail: promith@agsavvas-hosp.gr 

             vourgenti@agsavvas-hosp.gr 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    Νο205 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 84067 

ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗΣ 

 (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ), Π.Π.Υ.Υ.2021, 

CPV:33171000-9 

ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 116.796,96€  

 

 

(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') 
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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν: 

1. Του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/22-03-1994), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα 

από εμπορικές επιχειρήσεις). 

2. Tου Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2-11-01) «Προμήθειες Νοσοκομείων ...».  

3. Του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-05) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005). 

4. Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9-2-

07).  

5. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

6. Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως 

συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010). 

7. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013) «Ρυθμίσεις 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες 

διατάξεις». 

8. Του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-7-2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς 

διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», άρθρο 68 αφορά συμβάσεις εργολαβίας 

εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης ως τροποποιήθηκε με τον Ν. 

4144/2013. 

9. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δημόσιων συμβάσεων-Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου της 21
ης

 Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

της 25
ης

 Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11
ης

 Δεκεμβρίου 2007 (L335)», όπως 

τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α/12-3-2012), 

με το άρθρο 28 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25-01-2013), με το άρθρο 8 του 

Ν.4198/2013(ΦΕΚ 215/Α/11-10-2013) και ως ισχύει μέχρι σήμερα. 

10. Του Ν. 3984/2011, άρθρο 66 (ΦΕΚ 150/Α/27-6-2011) «Ρύθμιση θεμάτων Νοσοκομείων», 

ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του Ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-7-2014) 

«Παρατηρητήριο Τιμών». 

11. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», ως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 238 του Ν. 4072 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012). 

12. Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18-04-2013) 

«Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές 

Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 1 υποπαρ. Γ1 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 

85/Α/7-4-2014). 

13. 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. 

14. Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

15. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις,... και 

λοιπές ρυθμίσεις» (κατάργηση επικύρωσης αντιγράφων). 
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16. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-16) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

σύμφωνα με τις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 

Ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/9-3-2019) «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου 

Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού 

Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» και τις διατάξεις του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/1-4-

2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8
ης

 Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της 

τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό 

απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (ΕΕL 157 της 15.6.2016) – 

Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες 

διατάξεις.)» και ισχύει σήμερα. 

17. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

18. Του Π.Δ.39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/4-5-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

19. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ8δ/οικ.3607/892 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1060/Β/10-08-2001) «Εναρμόνιση της 

Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27
ης

 Οκτωβρίου 1998 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα». 

20. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.1348 Υπ.Απόφ. (ΦΕΚ 32/Β/16-1-2004) «Αρχές και 

κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων από τις 

εταιρείες». 

21. Την υπ’ αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/16-11-2005 Υπ.Απόφ. (ΦΕΚ 1590/Β/16-11-2005) 

«Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες». 

22. Την υπ’ αριθμ. 20977/23-8-2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1673/Β/23-08-2007) «Δικαιολογητικά για την 

τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005». 

23. Την υπ’ αριθμ. 2/82452/0020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2441/Β/2-12-08) «Καθορισμός τιμής των 

καταχωρούμενων δημοσιεύσεων». 

24. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130644 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2197/Β/2-10-2009) «περί Ενεργών 

Εμφυτεύσιμων Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». 

25. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009)  «περί 

Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». 

26. Την υπ’ αριθμ. 57654/2017 Υπ.Απόφ. (ΦΕΚ 781/Β/23-5-17) «Ρύθμιση θεμάτων 

λειτουργίας του ΚΗΜΔΗΣ» 

27. Την υπ’ αριθμ. 08/31.5.2010 Υπ.Απόφ. (ΦΕΚ 777/Β/04-06-2010) «Όροι και κανόνες 

λειτουργίας και προϋποθέσεις δημοσιότητας του Παρατηρητηρίου Τιμών όλων των ειδών 

του άρθρου 10 του ν.3580/07». 

28. Την υπ’ αριθμ. 56902/215 Υπ.Απόφ. (ΦΕΚ 1924/Β/2-6-17) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

29. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ.  21605/06-07-2020  τεχνικές προδιαγραφές. 

30. Την υπ’ αριθμ. 588/8-9-2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης πίστωσης 

116.796,96€ για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας Αναλωσίμων Υλικών 

Αποστείρωσης του ΠΠΥΥ2020 με CPV33198200-6. (ΑΔΑ:6ΘΙ4469ΗΔ8-Φ3Κ). 

31. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 459/2021 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης. 

(ΑΔΑ:ΩΣΟΠ469ΗΔ8-ΠΗΧ). 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  
1. Ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ ελεύθερο είδος, για την προμήθεια 

Αναλωσίμων Υλικών Αποστείρωσης  όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της 
παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον 
δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης περίληψης της 
διακήρυξης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. 

3. Τόπος – Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προσφορές θα 
υποβληθούν 
ηλεκτρονικά 

μέσω της 
διαδικτυακής 

πύλης 
www.promitheus.

gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Πέμπτη 

13/05/2021 

Δευτέρα 

31/05/2021 

15:00:00 

Παρασκευή 

04/06/2021 

13:00μμ 

Η φυσική υποβολή των στοιχείων του ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά», τα οποία δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν 
την ψηφιακή του υπογραφή, γίνεται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου το αργότερο 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ως άνω καταληκτική ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής, ήτοι μέχρι Πέμπτη 03/06/2021. 

4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της 
προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται 
αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης. Η αποσφράγιση των προσφορών 
γίνεται όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' της παρούσης. 

5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του έργου και πληρούν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της Διακήρυξης:  

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
β) Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά. 
γ) Συνεταιρισμοί. 
δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη 
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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6. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές, 
πάροχοι υπηρεσιών, ανάδοχοι, εργολήπτες ή εργολάβοι) απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. 
Ο κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν έδρα τους στην 
Ελλάδα, αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων: 
http//www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/Sup
ervisedList.html 
Στη συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.qov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 
 

i. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε 
αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης 
του ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ 
(VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των 
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX 
Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες 
συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες 
συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2θ07, και σύμφωνα με τους 
προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού 
φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 
 

ii. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 
μέσω του Συστήματος. 
 

iii. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα 
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης 
λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 
λογαριασμού του. 

 

  

http://www.promitheus.qov.gr/
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7. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός, θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

7.1 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

Σελ.9 

7.2 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ/ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

Σελ.10 

7.3 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

Σελ.15 

7.4 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

Σελ.26 

7.5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’  

Σελ.27 

7.6 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓ. ΣΥΜΜΕΤ. & ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΣΤ1’, ΣΤ2’ σελ.27,28 

7.7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

Σελ.42 

7.8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ 

σελ.43 

7.9 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 
(ΤΕΥΔ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ’ 

Σελ.44 

 
8. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία του διαγωνισμού συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το 
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την 
παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας, όπως αναφέρεται 
στην παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν.4412/16, η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) 
ημέρες.  Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του 
συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.qov.gr, του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 
πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 

9. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή 
να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη 
προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/16. 

10. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, 
μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες, 
το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει 
ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή 
υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευτούν 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/16. 

 

 

  

http://www.promitheus.qov.gr/
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11. Η τελική επιλογή του προμηθευτή/αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής 
Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, βασιζόμενη στο οριζόμενο δια της 
παρούσης κριτήριο αξιολόγησης. 
 

12. Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί με ηλεκτρονικά μέσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 
στο ΚΗΜΔΗΣ και η διακήρυξή του θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού 
Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.agsavvas-hosp.gr/Πληροφορίες/Διαγωνισμοί-
Προμήθειες και στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr,  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 

13. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στη Διακήρυξη αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις περί 
προμηθειών δημοσίου, όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της 
παρούσης. 
 

Η Πρόεδρος Δ.Σ.-Διοικήτρια 

 

 

 

                                                                                      ΟΛΓΑ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη τιμή 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ-

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗΣ 

(ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ(CPV) 

CPV 33171000-9 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όπως αναλυτικά ορίζονται στο  Παράρτημα ΣΤ’ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  

& ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 
ΚΑΕ: 1311,1261 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

94.191,10ευρώ  
(μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ή 

116.796,96 ευρώ  
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  

Φ.Π.Α. Ο ΙΣΧΥΩΝ 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ένα (1) έτος 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (365) 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1. α. 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). 

β. 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).  

2. α. Ποσοστό 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. επί της καθαρής αξίας 

του τιμολογίου (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/16). 

β. Ποσοστό 0,00216% για κράτηση Α.Ε.Π.Π. επί της 

καθαρής αξίας του τιμολογίου για τέλος χαρτοσήμου και 

εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191 ΦΕΚ 

969/Β/17). 

3. Ποσοστό 2% υπέρ Οργ. Ψυχικής Υγείας επί της καθαρής 

αξίας του τιμολογίου μετά την αφαίρεση των 

προηγουμένων κρατήσεων (άρθρο 3 του  Ν.3580/2007). 

4. Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας μετά την 

αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (άρθρο 24 του 

Ν.2198/94).  
    Στις υπηρεσίες ο φόρος εισοδήματος αντί για 4% είναι 8%. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ 

ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΥΡΩ 

ΓΛΩΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Η κατάθεση δειγμάτων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν ηλεκτρονικής 

πρόσκλησής μας στο ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον κριθεί απαραίτητο από την 

επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών από τις εκάστοτε τηλεφωνικές ή 

μέσω fax παραγγελίες του αρμόδιου τμήματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

12ΜΗΝΗ 

ΠΙΘΑΝΗ 

ΤΙΜΗ/                     

ΜΜ 

(ΕΥΡΩ) 

ΠΡΟΫΠ/ΣΘ

ΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

(ΕΥΡΩ) 

1 

ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ 

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Μέγεθος  Νο 2  ΤΕΜ 3000 0,14 420 

2 

ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ 

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Μέγεθος  Νο3   ΤΕΜ 2000 0,14 280 

3 

ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 

Νο 26  ΤΕΜ 30 1,4 42 

4 

ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 

Νο28  ΤΕΜ 30 1,4 42 

5 

ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 

Νο 30 ΤΕΜ 20 1,4 28 

6 

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 

Μ.ΧΡ.  ΜΕ CUFF  ΗΙ-LO Νο5,5  ΤΕΜ 10 1,1 11 

7 

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 

Μ.ΧΡ.  ΜΕ CUFF  ΗΙ-LO Νο6 ΤΕΜ 100 1,1 110 

8 

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 

Μ.ΧΡ.  ΜΕ CUFF  ΗΙ-LO Νο6,5  ΤΕΜ 100 0,45 45 

9 

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 

Μ.ΧΡ.  ΜΕ CUFF  ΗΙ-LO Νο7 ΤΕΜ 2000 0,45 900 

10 

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 

Μ.ΧΡ.  ΜΕ CUFF  ΗΙ-LO Νο7,5  ΤΕΜ 1000 0,45 450 

11 

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 

Μ.ΧΡ.  ΜΕ CUFF  ΗΙ-LO Νο8  ΤΕΜ 700 0,45 315 

12 

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 

Μ.ΧΡ.  ΜΕ CUFF  ΗΙ-LO Νο8,5 ΤΕΜ 50 1,1 55 

13 

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 

Μ.ΧΡ.  ΜΕ CUFF  ΗΙ-LO Νο9 ΤΕΜ 40 1,1 44 

14 

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 

Μ.ΧΡ. ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΙΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΜΕΓΕΘΗ 6-9,5 ΤΕΜ 20 3,4 68 

15 

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  (SPIRAL) Νο5 ΤΕΜ 10 7 70 

16 

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  (SPIRAL) Νο5,5 ΤΕΜ 10 7 70 

17 

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  (SPIRAL) Νο6 ΤΕΜ 20 7 140 

18 

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  (SPIRAL) Νο6,5 ΤΕΜ 50 7 350 

19 

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  (SPIRAL) Νο7 ΤΕΜ 350 1,8 630 

20 

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  (SPIRAL) Νο7,5 ΤΕΜ 350 5 1750 

21 

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  (SPIRAL) Νο8 ΤΕΜ 200 5 1000 

22 

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  (SPIRAL) Νο8,5 ΤΕΜ 10 5 50 
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23 

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 

RΑΕ  ORAL ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 5,5 

έως 8,5 ανά μισό ΤΕΜ 20 3 60 

24 

BRONCHO-CATH ΔΕΞΙΟΥ 

ΒΡΟΓΧΟΥ No35-37-39-41Fr. ΤΕΜ 6 30,8 184,8 

25 

BRONCHO-CATH AΡΙΣΤΕΡΟΥ 

ΒΡΟΓΧΟΥ No28-32-35-37-39-41Fr. ΤΕΜ 80 30,8 2464 

26 

EΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 

UNIVENT ΜΕΓΕΘΟΣ 6,5-7,5 ΤΕΜ 1 320 320 

27 ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΟΣΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΣ ΤΕΜ 4 175 700 

28 

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 

ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΜΕΡΑ 

ΜΕΓΕΘΗ 35-37-39-41Fr ΤΕΜ 30 230 6900 

29 

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ 

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΗ 

ΟΘΟΝΗ ΤΕΜ 4 330 1320 

30 

ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ 

ΔΥΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ ΤΕΜ 700 16 11200 

31 

ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΜ 5 8,5 42,5 

32 

ΜΑΣΚΕΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΓΙΑ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Νο 3 ΤΕΜ 500 3,7 1850 

33 

ΜΑΣΚΕΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΓΙΑ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Νο 4 ΤΕΜ 1000 3,7 3700 

34 

ΜΑΣΚΕΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΓΙΑ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Νο 5 ΤΕΜ 1000 3,7 3700 

35 

ΜΑΣΚΕΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΓΙΑ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Νο 6 ΤΕΜ 500 3,7 1850 

36 

ΜΑΣΚΑ VENTURI ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 

ΚΑΙ 7 ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΕΜ 5000 0,47 2350 

37 

ΜΑΣΚΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ  ΤΕΜ 100 0,36 36 

38 

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ 

ΥΓΡΑΝΣΗΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΕΜ 5000 3,8 19000 

39 

ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΜΗ ΚΑΥΣΤΙΚΗ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ CO2  ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΤΕΜ 300 5 1500 

40 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ 

MAPLESON ΤΕΜ 10 11 110 

41 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ AINTREE 

ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ (ή 

αλλαγής ενδοτραχειακού σωλήνα από 

λαρυγγική μάσκα) ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ ΤΕΜ 5 100 500 

42 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ 

ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΤΥΠΟΥ AMBU 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μ.Χ. LATEX FREE ΜΕ 

ΔΙΠΛΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΕΜ 1 180 180 

43 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ 

ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΤΥΠΟΥ AMBU 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μ.Χ. LATEX FREE ΤΕΜ 2 25 50 
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44 

ΟΠΤΙΚΟ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ 

ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 

ΤΥΠΟΥ AIRTRAQ No2  ΤΕΜ 10 70 700 

45 

ΟΠΤΙΚΟ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ 

ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 

ΤΥΠΟΥ AIRTRAQ No 3 ΤΕΜ 10 70 700 

46 ΛΑΒΗ LED (Κοντή) ΤΕΜ 1 170 170 

47 

ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΕΜ 5 24,9 124,5 

48 

ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΤΥΠΟΥ 

PRO-SEAL ΤΕΜ 1 160 160 

49 

ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΤΥΠΟΥ 

SUPREME ΤΕΜ 30 14 420 

50 

ΥΠΕΡΓΛΩΤΤΙΔΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 

2
ΗΣ

 ΓΕΝΙΑΣ ΜΕ CUFF ΑΠΟ GEL ΤΕΜ 30 45 1350 

51 

ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ FASTRACH 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΕΜ 1 514 514 

52 

ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ FASTRACH 

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜ 1 34 34 

53 

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 

FASTRACH ΤΕΜ 1 110 110 

54 

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ FASTRACH ΤΕΜ 3 30 90 

55 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ 

ΣΩΛΗΝΑ ΜΑΣΚΑΣ FASTRACH ΤΕΜ 1 35 35 

56 

ΟΔΗΓΟΙ-ΚΗΡΙΑ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ 

ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ (ΜΑΛΑΚΟΙ) ΤΕΜ 5 1,4 7 

57 

ΟΔΗΓΟΙ – ΚΗΡΙΑ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ 

ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ (ΣΚΛΗΡΟΙ) ΤΕΜ 5 32 160 

58 

ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ 

ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΕΜ 40 4,4 176 

59 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ 

ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 

ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΑΝΤΛΙΑ+A45:A58 ΤΕΜ 150 7,1 1065 

60 

ΠΛΗΡΕΣ SET ΑΣΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑ 

ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΑ Η 

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΕΓΧΥΣΗ ΤΕΜ 5 20 100 

61 

ΣΕΤ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΩΝ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΕΜ 5 15 75 

62 

EΙΔΙΚΟ ΣΕΤ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΕΜ 10 20 200 

63 

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΜΕ ΑΣΚΟ 200 mlΓΙΑ 

ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΕΜ 40 20 800 

64 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ – ΤΑΜΠΕΛΕΣ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ 

ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 1000 Μ/ΜΣΥΣΚ ΤΕΜ 60 27 1620 

65 

ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ 

ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ LASER ΜΕΓΕΘΟΣ 4.5-5-

5.5-6 ΤΕΜ 25 70 1750 

66 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΤΕΜ 10 26 260 
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ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΜΕΘ - 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 

67 

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 

ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ Μ.Χ. ΤΕΜ 20 1,04 20,8 

68 

ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μ.Χ. 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 

ΠΡΟΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ  ΤΕΜ 10 7 70 

69 

ΣΕΤ  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 

ΚΡΙΚΟΘΥΡΟΕΙΔΟΤΟΜΗΣ  ΤΕΜ 1 63,5 63,5 

70 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ 

ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ  

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΟ.12Fr ΤΕΜ 1 50 50 

71 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ 

ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ  

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΟ.14Fr ΤΕΜ 1 50 50 

72 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ "T" (T-PIECE) ΤΕΜ 10 1,2 12 

73 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΓΩΝΙΑ  Γ 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΕΜ 20 
1,4 

28 

74 
ΑΣΚΟΙ Μ.ΧΡΗΣΗΣ 2 ΛΙΤΡΩΝ  

ΤΕΜ 20 
4,5 

90 

75 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΥΘΕΑ 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΕΜ 20 
0,7 

14 

76 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΥΨΙΛΟΝ 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΕΜ 20 
1,3 

26 

77 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ Τ  ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΕΜ 20 
1,2 

24 

78 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 

ΠΑΙΔΙΚΟ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ  ΤΕΜ 5 12 60 

79 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΒΡΟΓΧΩΝ 

ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΤΕΜ 1 95 95 

80 

ΜΑΣΚΑ VENTURI  ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ 

ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ 7 ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ 

ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΕΜ 10 0,72 7,2 

81 
ΠΛΑΚΕΣ  ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ 

ΤΕΜ 5 35 175 

82 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΥΘΕΑ ΤΕΜ 200 0,6 120 

83 

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 

ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΜ 3000 4 12000 

84 

ΚΥΚΛΩΜΑ ΦΟΡΗΤΟΥ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΕΜ 10 22 220 

85 

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 

ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ Μ.Χ. ΤΕΜ 10 3,8 38 

86 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΞΗΡΑΣ 

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 30 16 480 

87 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΡΙΩΝ ΟΔΩΝ  3WAY 

STOP COCK  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΤΕΜ 100 0,69 69 

88 

ΡΑΜΠΑ πολλαπλών εγχύσεων 

(polyway) αποτελούμενη από τρία 3-

way stop-cock ΤΕΜ 10 5,4 54 

89 

ΡΑΜΠΑ πολλαπλών εγχύσεων 

(polyway) αποτελούμενη από πέντε 3-

way stop-cock ΤΕΜ 10 7,02 70,2 
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90 

Σετ καθετήρα πολυαιθυλενίου 

κερκιδικής αρτηρίας μεθόδου 

SELDINGER ΤΕΜ 20 13,28 265,6 

91 

Πολυαυλικό σύστημα εγχύσεων τριών 

αυλών ΤΕΜ 10 12,26 122,6 

92 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 

ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΤΕΜ 5000 0,11 550 

93 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜ 5 170 850 

94 

ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΕΛΟΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ (ETCO2) ΤΕΜ 10 8 80 

95 

ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ 

Μ.ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜ 1 190 190 

96 

ΟΔΗΓΟΣ FROVA - COOK 

ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ 

''ΜΝΗΜΗ'' 14FR/70CM ΜΕ ΔΥΟ 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ Ο2 ΤΕΜ 5 100 500 

97 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 

(WHISPER) ΤΕΜ 30 0,8 24 

98 

Σετ μη επεμβατικού αερισμού τύπου 

Boussignac 1 ΣΕΤ ΤΕΜ 1 187 187 

99 ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ MULTIRATE ΤΕΜ 12 33 396 

100 

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 

ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΕΜ 20 4 80 

101 

ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  ΤΕΜ 300 0,288 86,4 

102 

Λεπίδες μ.χ. συμβατές με το 

βιντεολαρυγγοσκόπιο McGRATH Νο3 

και Νο4 ΤΕΜ 100 8 800 

103 

Λεπίδες μ.χ. συμβατές με το 

βιντεολαρυγγοσκόπιο McGRATH για 

εξαιρετικά δύσκολη διασωλήνωση ΤΕΜ 50 14 700 

104 

Βελόνες βελονισμού, χωρίς οδηγό, με 

χρωματική ένδειξη μεγέθους τύπου 

Seirin B Type. Σε διαστάσεις  

0,30x0,30και 0,20x15 ΤΕΜ 100 0,15 15 

ΣΥΝΟΛΟ 
94191,10 

ΦΠΑ 24% 22.605,86 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
116796,96 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 

οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένες, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.qov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε 

ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με 

υπηρεσίες χρονοσήμανσης. 
Η προσκόμιση στο Νοσοκομείο των απαιτούμενων από τη διακήρυξη 
«Δικαιολογητικών συμμετοχής-Τεχνικής προσφοράς», θα πρέπει να γίνει το αργότερο 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής προσφορών.  
Διευκρίνιση: H οικονομική προσφορά καθώς και οποιαδήποτε συμπληρωματικά στοιχεία 
αυτής υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. 
 

 
1.2. Περιεχόμενο προσφορών 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 
και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που 
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

1.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 

δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. 

Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 
α) Δικαιολογητικά συμμετοχής (ως το Παράρτημα ΣΤ της διακήρυξης). 
Η εγγύηση συμμετοχής και το προβλεπόμενο στο άρθρο 79 του Ν.4412/16 (Α147) 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του Παραρτήματος Θ’ της 
παρούσης διακήρυξης.  

Οδηγία υποβολής εντύπου ΤΕΥΔ: Για την υποβολή του στο διαγωνισμό θα πρέπει πρώτα να 

το υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας https://espdint.eprocurement.gov.gr ως οικονομικοί 

φορείς και να επιλέξετε τηλεφόρτωση του σχετικού αρχείου espd-request που θα βρείτε στα 

συνημμένα αρχεία της διακήρυξης μας στο ΕΣΗΔΗΣ, ώστε να το συμπληρώσετε, να το 

εκτυπώσετε σε μορφή PDF και αφού το υπογράψετε ψηφιακά να το υποβάλλετε ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής.  

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από τον εκπρόσωπο 

του οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 

αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 

χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 

πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.qov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 
φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
β) Τεχνική προσφορά (ως το Παράρτημα ΣΤ της διακήρυξης). 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται ως τεχνική προσφορά όλα τα απαιτούμενα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΣΤ.  
Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος ως το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1’ καθώς και τις τεχνικές 
προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ2’. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από 
τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και 
ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο 
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 
επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία. 
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (δηλ. Prospectus σε μορφή PDF ή 
συμπιεσμένα), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό 
οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 
υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα 
σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του 
κατασκευαστικού οίκου. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω 
οριζόμενα απορρίπτονται. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε 

από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο 

κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά 
τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας 
στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
 
γ) Φυσική υποβολή των στοιχείων του ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά». 
Φυσική υποβολή απαιτείται ΜΟΝΟ για τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα στοιχεία 
και τα τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 
που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά 
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: 
η εγγύηση συμμετοχής, τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή 
άλλους φορείς.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία δεν απαιτούνται να προσκομισθούν σε 
φυσική μορφή αρκεί η ηλεκτρονική τους υποβολή σε μορφή .pdf. 
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1.2.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 
(υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από 
τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και 
ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
 
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται 
κατωτέρω: 

1.2.2.1. Τιμές 
1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εμπορεύματος 

ελεύθερου μέχρι και εντός των αποθηκών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Α'. 

2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ 
προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν 
το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν 
είναι μικρότερο του πέντε. 

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή 
δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

6. Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις 
α-Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 
εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του 
προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή 
ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι 
προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της 
χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. 
β-Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών 
που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του 
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο 
ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να 
δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι 
αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής 
απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής 
επιδότησης. 
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γ-Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι 
προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., τη 
Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, το 
Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και 
εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που 
συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.  
Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: 

Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων 
κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, 
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' . 
ΙΙ. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της 
ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 
ΙΙΙ. Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η τιμή της 
προσφοράς για παράδοση του είδους ελεύθερου στις αποθήκες του φορέα και 
το κόστος εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης αν και όπως 
προβλέπεται από την τεχνική προδιαγραφή. 

7. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της οικονομικής 
προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. 

8. Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής 
προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

9. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα 
εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης 
κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να 
παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό 
χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί 
ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την 
προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις 
οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

10. 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. 

11. Επισημαίνεται επίσης ότι, οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών θα 
πρέπει να είναι ίσες ή χαμηλότερες των τιμών του καταγράφονται στο 
παρατηρητήριο του άρθρου 3 περίπτωση ιζ του Ν.3580/07. Για τον λόγο 
αυτό και προκειμένου να γίνει η σύγκριση των οικονομικών προσφορών με 
αυτές του Παρατηρητηρίου, θα πρέπει οι εταιρείες στην οικονομική τους 
προσφορά να αναγράφουν, εκτός από την τιμή του προσφερόμενου είδους, 
την παράγραφο και την τιμή με τα οποία αυτό έχει καταχωρηθεί στο 
παρατηρητήριο τιμών. Στην περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν 
εντάσσεται στο Παρατηρητήριο τιμών αυτό θα πρέπει να αναγράφεται 
ρητά στην οικονομική προσφορά. 

12. Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών θα γίνει με αυτές του 
Παρατηρητηρίου τιμών που θα ισχύουν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

13. Προσφορές οι οποίες αναγράφουν τιμές πάνω από το Παρατηρητήριο του 
άρθρου 3 περίπτωση ιζ του Ν.3580/07 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
(Ν.3918/2011, άρθρo 13). 
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1.2.2.2. Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή θα γίνεται, για το μέρος της ποσότητας που θα παραδίδεται με τον 

αναλογούντα Φ.Π.Α μετά από κάθε τμηματική, οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα 

αναφέρονται στο άρθρο 200 του N.4412/16. Η πληρωμή θα γίνει με την 

προσκόμιση των παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 

ανωτέρω διατάξεις και τα ορισθέντα στο Ν.4152/2013.  

 
1.2.2.3. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. 
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που 

κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 

απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες 

εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της 

προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος. 
 
 
Επισημαίνεται ότι: 
 
 Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από 

αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) 

ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή για ένα (1) χρόνο προσμετρούμενες από την 

επομένη διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 

μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους 

όρους της διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

 Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της 

παρούσης αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη 

της προσφοράς. 

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, χωρίς να έχουν κληθεί εγγράφως 

από την αναθέτουσα αρχή, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

 Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται ανά είδος. 

 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας για κάθε 

είδος χωριστά ανά α/α γραμμής. 
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2.  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  (άρθρο. 100 του 

Ν.4412/16 (ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως σήμερα) 

2.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
1
 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας 

τα εξής στάδια: 

 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» όπως ορίζεται στην παρ.3 της σελ.4 της διακήρυξης εργάσιμη ημέρα μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών όπως ορίζεται στην παρ.3 της σελ.4 της 

διακήρυξης εργάσιμη ημέρα και αμέσως μετά αφού επιλέξει συστηματικά στο ΕΣΗΔΗΣ 

«Ολοκλήρωση αξιολόγησης: Δικαιολογητικά/Τεχνική» προβαίνει σε   

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». 

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.2 

της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά τους καθώς και στα τεχνικά και οικονομικά τους στοιχεία, με την επιφύλαξη των 

πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 2.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά τους καθώς και στα τεχνικά και οικονομικά τους στοιχεία, με 

την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως 

εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016. 

2.2. Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 

οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, 

το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου
2
. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των 

τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και 

συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους 

                                                           
1
 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 
2
 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται 

να       έχουν              εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
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όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών 

προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί 

να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή. 

 

 

 

γ) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των 

οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις 

της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή 

απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή
3
 προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 

σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 

τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 

κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 

περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. [Επισημαίνεται ότι η 

εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά 

με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του 

αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού 

της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με 

τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους 

των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση] 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 

γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές
4
.  [Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης 

ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση] 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία 

επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων
5
 («Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία 

κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 360 του Ν. 4412/16. 
 

  

                                                           
3
 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 

4
 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 

5
 ήτοι για όλες τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000, 00 ευρώ, στις οποίες αφορά το παρόν 

υπόδειγμα. Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 
4497/2017. 





22 

 

3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ (άρθρο 103 του Ν.4412/16 και άρθρο 43 Ν.4605/19)  

3.1. Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 

ειδοποιεί εγγράφως μέσω ΕΣΗΔΗΣ τους προσφέροντες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση («προσωρινούς αναδόχους»), να υποβάλουν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών, 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 
εργατικού δικαίου 

Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού 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. 
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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. 

3.2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 

επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

3.3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών είτε διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή ότι δεν υπεβλήθησαν στον προκαθορισμένο χρόνο τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα αυτών, ή εκ των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 

απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με 

την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/16, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης 

όπως έχουν οριστεί στη διακήρυξη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες είτε δεν υπέβαλε το σύνολο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών ή τα υποβληθέντα δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται. 

3.4. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 

εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα 

του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την κατακυρωτική απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα 

με το άρθρο 360 του Ν.4412/16.  
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4. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
4.1. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ποσότητα 

από την προκηρυχθείσα ποσότητα μέχρι ποσοστού 30%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό 

προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

4.2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ποσότητα 

από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15% εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό προϋπολογισθείσας 

αξίας από 100.001 € και άνω συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

4.3. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μικρότερη ποσότητα 

από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%. 

4.4. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του ποσοστού 50%, απαιτείται προηγουμένη 

αποδοχή από τον προμηθευτή. 

 

 
5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
5.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα 

αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

5.2. Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους κ.λ.π. 

συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα 

καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ ή της συνολικής 

προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί. 

5.3. Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα ή από το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (άρθρο 72 του Ν.4412/8-8-2016) και η παρεχόμενη εγγύηση 

πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που 

ζητάει η διακήρυξη. 

5.4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 

καταθέτουν εγγύηση καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των 

κατακυρωμένων ειδών χωρίς Φ.Π.Α.  

5.5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η 

παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρι επιστροφής της στην 

Τράπεζα. 
 
 
6.  ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης και την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων 
αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης 
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Μοναδικό κριτήριο για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς είναι η τιμή. 
 

 





26 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1. Το Νοσοκομείο θα έχει το δικαίωμα υποβολής παραγγελίας από την επόμενη της 

ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης και σύμφωνα με τις ανάγκες του. 
2. Η εκτέλεση της Σύμβασης που θα υπογραφεί (Παραγγελίες, Επιτροπή Παραλαβής, 

Πληρωμές κ.λ.π. θα γίνει από το Νοσοκομείο. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά 
από κάθε τμηματική, οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκομείο. 

3. 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. 

4. Σε κάθε τεχνική προσφορά οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται στην στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
των Παραρτημάτων ΣΤ1’ και ΣΤ2’ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ να 
απαντούν συγκεκριμένα και όχι μονολεκτικά με «ΝΑΙ», η δε τεκμηρίωση της απάντησης των 
όπου χρειάζεται θα γίνεται στην επόμενη στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 

5. Στην στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ του Παραρτήματος ΣΤ2’ να αναφέρονται ονομαστικά τα 
συνημμένα αρχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του οικονομικού φορέα που αφορούν την 
αντίστοιχη προδιαγραφή του είδους, αναφέροντας τη συγκεκριμένη σελίδα και παράγραφο 
του ανάλογου αρχείου, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο το έργο της επιτροπής. 

6. Καταγωγή προσφερομένων υλικών και δήλωση επιχείρησης κατασκευής του τελικού 
προϊόντος: 

 Οι προμηθευτές (ή εργολήπτες) υποχρεούνται, ανάλογα με την μορφή του 
διαγωνισμού, να αναφέρουν στις αιτήσεις συμμετοχής ή στις προσφορές τους την 
χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (ή που θα χρησιμοποιήσουν 
για εκτέλεση του έργου ή της παροχής υπηρεσιών). 

 Ο συμμετέχων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει 
στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει  το 
προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην 
οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

7. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 
επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην 
οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης 
στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους (εννοείται οι 
προσφέροντες) προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την 
επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα 
κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει 
αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση 
κατακύρωσης ειδών του διαγωνισμού σ’ αυτούς. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η 
ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1’ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ &  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 84067 

A/A ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 205 

 

 
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    

   Α.1.Εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό, που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 2%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς 

ΦΠΑ  ή  το 2% του ποσού που καλύπτει την συνολική 

προϋπολογισθείσα αξία μόνο των προσφερομένων ειδών χωρίς 

ΦΠΑ. 

ΝΑΙ   

Α.2. Το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/ 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ως το σχέδιο 

του Παραρτήματος Θ' της διακήρυξης 
ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ2’ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ &  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:84067 

A/A ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 205 

 

Β.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ. ΥΛΙΚΩΝ 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ     ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Α/Α 1,2  ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Μιας χρήσης, 

αποστειρωμένοι, κατασκευασμένοι από εύκαμπτο ατραυματικό υλικό PVC. 

Με μαλακά στρογγυλεμένα άκρα. Με χρωματιστή ένδειξη μεγέθους. Με 

δυνατότητα χρήσης καθετήρα αναρρόφησης. Latex free.  Να αναγράφεται 

στη συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης και η διάρκεια ζωής. 

ΝΑΙ   

 Α/Α 3,4,5  ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Μιας χρήσης 

αποστειρωμένοι, Latex-free. Nα είναι διάφανοι, κατασκευασμένοι από 

εύκαμπτο, ατραυματικό υλικό PVC. Με μαλακά, στρογγυλεμένα άκρα, 

κατάλληλοι για χρήση με καθετήρα αναρρόφησης  Nα παρέχουν αντίσταση 

στην απόφραξη λόγω κάμψης. Να αναγράφεται στη συσκευασία η 

ημερομηνία αποστείρωσης και η διάρκεια ζωής. Να είναι διαθέσιμοι σε Νο 

26, No 28, No 30. 

ΝΑΙ   

 Α/Α 5-13 ENΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Hi-Lo 

Να είναι κατασκευασμένοι από PVC.Nα φέρουν cuff υψηλού όγκου, 

χαμηλής πίεσης και κυλινδρικού σχήματος. Με ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο 

το μήκος τους και μαύρο ακτινοσκιερό δαχτυλίδι σε όλη την περίμετρο του 

σωλήνα, περίπου ένα εκατοστό πάνω από το cuff, για οπτική επιβεβαίωση 

της θέσης. Να αναγράφεται η εξωτερική και η εσωτερική διάμετρος του 

σωλήνα.  Να διαθέτουν οπή Murphy eye, ατραυματικό άκρο και 

αποσπώμενο συνδετικό 15 mm. Να είναι αποστειρωμένοι και Latex-free. Να 

υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας Latex επί της 

συσκευασίας. Να είναι διαθέσιμοι σε μεγέθη από 5.0 έως 9.0 ανά μισό. 

ΝΑΙ   

Α/Α 14 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 
1.   Ο ενδοτραχειακός σωλήνας να είναι μιας χρήσης, κατασκευασμένος από PVC και 

να διαθέτει αεροθάλαμο.  2. Ο αεροθάλαμος του σωλήνα να φέρει κατάλληλο σχήμα 

και τεχνολογία ώστε να μειώνονται οι μικροεισροφήσεις τουλάχιστον κατά 80% σε 

σχέση με τους  κλασσικούς Hi – Lo ενδοτραχειακούς σωλήνες ιδίως στις περιπτώσεις 

που ασθενής θα διακομισθεί στη ΜΕΘ. Να πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα.3. 

Να διαθέτει περιμετρικά του σωλήνα και πάνω από τον αεροθάλαμο δύο σημάδια 

ένδειξης του βάθους του τελικού του άκρου, ώστε να διευκολύνεται η ασφαλής 

τοποθέτηση του.4. . Να διαθέτει πλάγια οπή (Murphy eye) ως επιπλέον 

χαρακτηριστικό ασφαλείας.5. Να έχει σταθερά προσαρμοσμένο συνδετικό 15mm για 

τη σύνδεσή του με το κύκλωμα αναισθησίας. 6. Ο σωληνίσκος που συνδέει τον 

αεροθάλαμο (cuff) με το μπαλονάκι ελέγχου της πίεσης του αεροθαλάμου (cuff) να 

εξέρχεται ασφαλώς από το τοίχωμα του σωλήνα όσο το δυνατό πλησιέστερα προς το 

συνδετικό 15mm και όχι στη ζώνη στερέωσης του σωλήνα στην τελική του θέση.7. 

Να είναι ακτινοσκιερός σε όλο το μήκος του (TIP-TO-TIP). 

8. Να είναι Latex – Free και DEHP Free. Να υπάρχει αντίστοιχη γραπτή βεβαίωση 

από τον κατασκευαστικό οίκο ανεξάρτητα από την επιγραφή στην ατομική 

συσκευασία του υλικού.  9. Να διατίθεται σε μεγέθη από 6 έως 9,5 

ΝΑΙ   

   

Α/Α 15-22 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ 

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ (SPIRAL) 
1.     Ο ενδοτραχειακός σωλήνας να είναι μιας χρήσης, κατασκευασμένος από PVC,  

με αεροθάλαμο και να διαθέτει μεταλλική σπείρα ενίσχυσης σε ολόκληρο το μήκος 

του, η οποία να περικλείεται ομοιόμορφα και  με ασφάλεια στο τοίχωμα του σωλήνα, 

ώστε να βοηθάει στην πρόληψη του τσακίσματος του.2. Ο αεροθάλαμος του σωλήνα 

να φέρει κατάλληλο σχήμα και τεχνολογία ώστε να μειώνονται οι μικροεισροφήσεις 

τουλάχιστον κατά 80% σε σχέση με τους  κλασσικούς Hi – Lo ενδοτραχειακούς 

σωλήνες .Να πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα. 

3. Να διαθέτει πλάγια οπή (Murphy eye) ως επιπλέον χαρακτηριστικό ασφαλείας. 4. 

Να έχει σταθερά προσαρμοσμένο συνδετικό 15mm για τη σύνδεσή του με το 

κύκλωμα αναισθησίας. 5. Να διαθέτει περιμετρικά του σωλήνα και πάνω από τον 

ΝΑΙ   





29 

 

αεροθάλαμο δύο σημάδια ένδειξης του βάθους του τελικού του άκρου, ώστε να 

διευκολύνεται η ασφαλής τοποθέτηση του.6. Να είναι ακτινοσκιερός σε όλο το μήκος 

του (TIP-TO-TIP). 

7. Ο σωληνίσκος που συνδέει τον αεροθάλαμο (cuff) με το μπαλονάκι ελέγχου της 

πίεσης του αεροθαλάμου (cuff) να εξέρχεται ασφαλώς από το τοίχωμα του σωλήνα 

όσο το δυνατό πλησιέστερα προς το συνδετικό 15mm και όχι στη ζώνη στερέωσης 

του σωλήνα στην τελική του θέση. 

8. Ο σωληνίσκος να είναι κατασκευασμένος με τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρεί την 

κυρτότητα του για να απαιτείται σε όσο το δυνατόν λιγότερες περιπτώσεις η χρήση 

σκληρού οδηγού. 

9. Να είναι Latex – Free και DEHP Free. Να υπάρχει αντίστοιχη γραπτή βεβαίωση 

από τον κατασκευαστικό οίκο ανεξάρτητα από την επιγραφή στην ατομική 

συσκευασία του υλικού. 10. Να διατίθεται σε μεγέθη από 6 έως 9,5 
Α/Α/ 23. ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ RAE ORAL 

MΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Προσχηματισμένοι κεκαμένοι σωλήνες  κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex 

free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης. O αεροθάλαμος να είναι Υψηλού Όγκου-

Χαμηλής Πίεσης (Hi-Lo), ώστε η επιφάνεια επαφής του στην τραχεία να είναι 

μεγάλη χωρίς να εξασκείται πίεση. Ο αεροθάλαμος να διαθέτει τη δυνατή 

μεγαλύτερη διάμετρο, ώστε να σφραγίζει καλύτερα την τραχεία με την μικρότερη 

δυνατή πίεση και να είναι αρκετά ελαστικός και απαλός, ώστε να βρίσκεται κοντά 

στον σωλήνα όταν ξεφουσκώνει. Ο σωλήνας να έχει διαβάθμιση σε όλο του το 

μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του,  χωρίς να διακόπτεται η 

ακτινοσκιερή γραμμή του. Να  διαθέτουν  Murphy eye και συνδετικό ανάλογου 

μεγέθους. Να είναι κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση .Να διαθέτει μαύρο 

δακτυλίδι σε όλη τη περίμετρο του σωλήνα και πάνω από το cuff  για ένδειξη σωστής 

τοποθέτησης. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της 

ατομικής συσκευασίας του είδους. Να είναι διαθέσιμοι σε μεγέθη από 5.0 έως 8.5 ανά 

μισό.   
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Α/Α/ 24,. ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β. Broncho-cath ΔΕΞΙΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ  

Τραχεισωλήνες διπλού αυλού για ενδοτραχειακή διασωλήνωση δεξιού βρόγχου, 

μεγέθη 35-37-39-41Fr.Ο σωλήνας να είναι από θερμοευαίσθητο PVC ώστε να είναι 

επαρκώς άκαμπτος κατά την εισαγωγή και κατόπιν να παίρνει τη  καμπυλότητα των 

αεραγωγών για την βέλτιστη τοποθέτηση και απόδοση.               Για την επιβεβαίωση 

της ορθής τοποθέτησης με ακτίνες Χ να φέρει τα παρακάτω: 

• Δύο ακτινοσκιερούς δακτυλίους. Ο ένας πριν από τον ενδοβρογχικό αεροθάλαμο, 

και ο δεύτερος στο απομακρυσμένο άκρο του σωλήνα.  

• Ακτινοσκιερή ένδειξη και στο άκρο του τραχειακού σωλήνα. 

• Ακτινοσκιερή ένδειξη γύρω από το murphy eye.                                                                                                                                 

Οι αεροθάλαμοι να είναι κατασκευασμένοι από πολυουρεθάνη για την επίτευξη 

βέλτιστης φραγής, την πλήρη απομόνωση κάθε πνεύμονα, την βέλτιστη προστασία 

και αντοχή στο σκίσιμο αλλά και επαρκή αυτόνομο αερισμό κάθε πνεύμονα.  Με 

κεκαμένο απομακρυσμένο άκρο (τύπου S) για την ευκολία στην εισαγωγή αλλά την 

διάθεση ολόκληρης της διατομής του σωλήνα στον αερισμό του δεξιού πνεύμονα και 

με murphy eye για την μείωση πιθανότητας απόφραξης του σωλήνα λόγο θέσης του 

απομακρυσμένου άκρου αλλά και τον βελτιωμένο αερισμό του δεξιού κυρίου 

βρόγχου. Να διαθέτουν χρωματική ένδειξη, για τον διαχωρισμό μεταξύ βρόγχου και 

τραχείας, στον αεροθάλαμο αλλά και στο εγγύς άκρο, στο σημείο σύνδεσης με το 

κύκλωμα ασθενούς, ώστε να είναι εύκολη και ασφαλής η επιλογή του πνεύμονα που 

θα παραμείνει υπό τον μηχανικό αερισμό καθώς και η επιβεβαίωση του αντίστοιχου 

σκέλους με το ινοπτικό βρογχοσκόπιο. Στο εγγύς άκρο να αναφέρεται το σκέλος 

σύνδεσης (Βρόγχος ή Τραχεία) ώστε να χρήστες με Δαλτωνισμό να είναι σε θέση να 

προσδιορίσουν με ασφάλεια το σκέλος που πρόκειται να αερίσουν. Στο σημείο 

σύνδεσης να αναγράφεται ευκρινώς το μέγεθος του σωλήνα. Ομοίως τα μπαλονάκια 

πλήρωσης να αναγράφουν το σκέλος που αντιστοιχούν (Βρόγχος ή Τραχεία) και να 

διαθέτουν τον ίδιο χρωματικό διαχωρισμό για την εύκολη και ασφαλή επιλογή του 

πνεύμονα που θα παραμείνει σε μηχανικό αερισμό. Ο αεροθάλαμος του βρόγχου να 

έχει σχήμα που να επιτρέπει τον απρόσκοπτο αποκλεισμό και αερισμό του δεξιού 

πνεύμονα και στους δύο βρόγχους, τον κύριο και λοβαίο βρόγχο χωρίς να τους 

αποφράσσει και να επιτρέπει την προσαρμογή του σωλήνα στην ανατομία του δεξιού 

πνεύμονα και στην μικρότερη γωνία κλίσης που παρουσιάζει ο δεξιός κύριος βρόγχος 

σε σχέση με την τραχεία. 

                      

ΝΑΙ   

Α/Α 25 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β. Broncho-cath AΡΙΣΤΕΡΟΥ  ΒΡΟΓΧΟΥ 

Τραχεισωλήνες διπλού αυλού για ενδοτραχειακή διασωλήνωση αριστερού βρόγχου, 

μεγέθη 28-32-35-37-39-41Fr. Ο σωλήνας να είναι από θερμοευαίσθητο PVC ώστε να 

είναι επαρκώς άκαμπτος κατά την εισαγωγή και κατόπιν να παίρνει τη  καμπυλότητα 

των αεραγωγών για την βέλτιστη τοποθέτηση και απόδοση. Για την επιβεβαίωση της 

ορθής τοποθέτησης με ακτίνες Χ να φέρει τα παρακάτω: 

• Δύο ακτινοσκιερούς δακτυλίους. Ο ένας πριν από τον ενδοβρογχικό αεροθάλαμο, 

και ο δεύτερος στο απομακρυσμένο άκρο του σωλήνα.  
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• Ακτινοσκιερή ένδειξη και στο άκρο του τραχειακού σωλήνα. 

Οι αεροθάλαμοι να είναι κατασκευασμένοι από πολυουρεθάνη για την επίτευξη 

βέλτιστης φραγής, την πλήρη απομόνωση κάθε πνεύμονα, την βέλτιστη προστασία 

και αντοχή στο σκίσιμο αλλά και επαρκή αυτόνομο αερισμό κάθε πνεύμονα. Να 

διαθέτουν χρωματική ένδειξη, για τον διαχωρισμό μεταξύ βρόγχου και τραχείας, στον 

αεροθάλαμο αλλά και στο εγγύς άκρο, στο σημείο σύνδεσης με το κύκλωμα 

ασθενούς, ώστε να είναι εύκολη και ασφαλής η επιλογή του πνεύμονα που θα 

παραμείνει υπό τον μηχανικό αερισμό καθώς και η επιβεβαίωση του αντίστοιχου 

σκέλους με το ινοπτικό βρογχοσκόπιο. Στο εγγύς άκρο να αναφέρεται το σκέλος 

σύνδεσης (Βρόγχος ή Τραχεία) ώστε χρήστες με Δαλτωνισμό να είναι σε θέση να 

προσδιορίσουν με ασφάλεια το σκέλος που πρόκειται να αερίσουν. Στο σημείο 

σύνδεσης να αναγράφεται ευκρινώς το μέγεθος του σωλήνα. Ομοίως τα μπαλονάκια 

πλήρωσης να αναγράφουν το σκέλος που αντιστοιχούν (Βρόγχος ή Τραχεία) και να 

διαθέτουν τον ίδιο χρωματικό διαχωρισμό για την εύκολη και ασφαλή επιλογή του 

πνεύμονα που θα παραμείνει σε μηχανικό αερισμό. Ο αεροθάλαμος του βρόγχου να 

έχει σχήμα που να επιτρέπει τον απρόσκοπτο αποκλεισμό και αερισμό του δεξιού 

πνεύμονα και στους δύο βρόγχους, τον κύριο και λοβαίο βρόγχο χωρίς να τους 

αποφράσσει και να επιτρέπει την προσαρμογή του σωλήνα στην ανατομία του δεξιού 

πνεύμονα και στην μικρότερη γωνία κλίσης που παρουσιάζει ο δεξιός κύριος βρόγχος 

σε σχέση με την τραχεία. 

Α/Α,26. ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β. EΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ UNIVENT 

Nα είναι κατασκευασμένος από σιλικόνη με ενσωματωμένο ακτινοσκιερό 

αποκλειστή. Ο αποκλειστής θα φέρει εσωτερικό αυλό και θα συνοδεύεται από 

συνδετικό αναρρόφησης. Επί πλέον θα είναι βαθμονομημένος ανά 1 cm. Να είναι 

latex-free και να διατίθεται σε μεγέθη από 6.5 – 7.5 mm.  

ΝΑΙ   

Α/Α 27 ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΣ Ενδοβρογχικός αποκλειστής ο οποίος 

φέρει άκρο διπλού αυλού (τύπου Υ) για να σταθεροποιείται στην καρίνα και να 

τοποθετείται δια μέσω ενδοτραχειακού σωλήνα. Ο κάθε αυλός να φέρει αεροθάλαμο 

από πολυουρεθάνη έτσι ώστε να υπάρχει επιλογή στο βρόγχο που θα αποκλειστεί. Να 

περιλαμβάνεται στη συσκευασία συνδετικό το οποίο φέρει οπές για το βρογχοσκόπιο, 

τον αποκλειστή και το αναισθησιολογικό κύκλωμα. Ο αποκλειστής να είναι 

βαθμονομημένος, να έχει μέγεθος 7 Fr και μήκος άνω από 70 cm. 

ΝΑΙ   

Α/Α28  ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΜΕΡΑ 

 Να είναι αριστερός σωλήνας, μιας χρήσεως, κατασκευασμένος από PVC, με 

ενσωματωμένη κάμερα για συνεχή απεικόνιση κατά τη διάρκεια της διασωλήνωσης. 

Να είναι αποστειρωμένος και Latex-free. Να διαθέτει αισθητήρα απεικόνισης CMOS, 

ανάλυση CIF 320X240, με πηγή φωτός τουλάχιστον 2 λυχνιών LED, εύρος εστίασης 

12-60 mm και οπτικό πεδίο περ. 100ο διαγώνια. Να διατίθεται σε μεγέθη 35 Fr, 37 

Fr, 39 Fr 41 Fr με μήκος αυλού 330 mm. Να διαθέτει ειδικό συνδετικό ΄΄δύο σε ένα΄΄ 

(Cobb Connector) και να συνδέεται με monitor. 
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Α/Α 29 ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΗ 

ΟΘΟΝΗΝα είναι εύκαμπτο με γωνία τουλάχιστον 180ο/160ο. Να διαθέτει πλάτος 

καναλιού από 1,2 έως 2,8 mm. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με συσκευή 

αναρρόφησης. Να έχει είσοδο για πλύσεις και εισαγωγή ενδοσκοπικών εργαλείων. 

Να διαθέτει βάση στήριξης ενδοτραχειακού σωλήνα. Να είναι μιας χρήσεως. Να 

διαθέτει διάμετρο καλωδίου εισαγωγής από3,8 έως 5,8 mm. Να διαθέτει έγχρωμη 

φορητή οθόνη touch screen τουλάχιστον 8΄΄, που θα λειτουργεί με ρεύμα ή μπαταρίες 

για τουλάχιστον 3 ώρες. Η οθόνη να είναι μικρού βάρους μέχρι 2 Kg, να είναι 

φορητή, με δυνατότητα στήριξης και διαθέσιμη για γρήγορη εφαρμογή. Η οθόνη να 

έχει τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών, βίντεο και μεταφοράς αρχείων σε USB 

stick. 

ΝΑΙ   

Α/Α 30  ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β 

. ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ 

Να είναι αποστειρωμένα, ενηλίκων 22 mm, Latex free, με δύο υδατοπαγίδες, με δύο 

σωλήνες 200 cm και ένα σωλήνα ασκού 100 cm, με μαλακά συνδετικά, λείας 

εσωτερικής επιφάνειας. Με έναν ασκό 2 L, Latex free, ένα συνδετικό γωνία 

καπνογραφίας με πώμα και θηλιά συγκράτησης, ένα πώμα προστασίας και ένα 

αποσπώμενο συνδετικό ΄΄Υ΄΄ με οπές πίεσης – θερμοκρασίας με κουμπωτές θύρες 

ασφαλείας που δεν προεξέχουν. Τοποθετημένο μέσα σε διαφανή και πλαστική 

ανθεκτική συσκευασία, ώστε να προστατεύεται και η οποία να ανοίγει άσηπτα. 

ΝΑΙ   

Α/Α31 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β  

KYKΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ Κύκλωμα αναισθησίας παίδων λείας 

εσωτερικής επιφάνειας διαμέτρου 15 mm απο PVC με δυο σωλήνες μήκους 150 cm 

χωρίς υδατοπαγίδες οι οποίοι να είναι συνδεδεμένοι  με αποσπώμενο συνδετικό Υ και 

επιπλέον σωλήνα μήκους 80 cm ο οποίος να ειναι προσυνδεδεμενος με ασκό 0,5 

λίτρων. Οι σωλήνες να έχουν μαλακά συνδετικά για καλή εφαρμογή στο 

αναισθησιολογικό μηχάνημα και το κύκλωμα να ειναι αποστειρωμένο,  latex-free. 

ΝΑΙ   

Α/Α 32-35 MΑΣΚΕΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ  Να είναι 

μιας χρήσεως, διαφανείς, ελεύθερες από Latex και να φέρουν βαλβίδα και 

αεροθάλαμο για αυξομείωση του όγκου του αέρα για καλύτερη εφαρμογή στο 
ΝΑΙ   
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πρόσωπο του ασθενούς. Να είναι αποστειρωμένες και σε ατομική συσκευασία. Να 

είναι διαθέσιμες σε μέγεθος Νο 3,4,5 και 6. 

Α/Α 36 ΜΑΣΚΑ VENTURI  ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ 7 ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ 

ΟΞΥΓΟΝΟΥΣετ   ποσοστιαίας   παροχής   οξυγόνου   τύπου    VENTURI     το  

οποίο να αποτελείται  από:1. Μάσκα  ενηλίκων διαφανή,  ελαστική,     ανατομική,  με  

ενσωματωμένο   επιρρίνιο  έλασμα  και  λάστιχο  συγκράτησης – αυξομείωσης, latex-

free 2.Σωλήνα  για  την  τοποθέτηση  του  μετρητή  ρύθμισης  πυκνότητας. 

3.Εξάρτημα  ρύθμισης  πυκνότητας  [βαρελάκια]  οξυγόνου  διαφόρων ποσοστών,  σε  

χρώματα  κωδικοποιημένα, και  είναι τα εξής: 24%, 28% ,31% ,35%, 40% , 50% και 

60%. 4.Σωλήνα  σύνδεσης   για  παροχή  οξυγόνου μήκους 1.80μ ≈ . 5.Το προϊόν 

φέρει σήμανση CE 0653 από τον Ελληνικό οργανισμό πιστοποίησης – ΕΚΑΠΤΥ 
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Α/Α37  ΜΑΣΚΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 

Σετ νεφελοποίησης  φαρμάκων με παροχή οξυγόνου τύπου AEROLIN / AEROZOL 

ς, το οποίο να αποτελείται από: 1.Διάφανη  μάσκα , ανατομική  ελαστική,  με 

ρυθμιζόμενο  λάστιχο συγκράτησης - αυξομείωσης ,  και  ενσωματωμένο επιρρίνιο 

έλασμα  2.Διάφανο νεφελοποιητή με  καπάκι βιδωτό ασφαλείας, με διαγράμμιση  και 

δυνατότητα νεφελοποίησης σε όλες τις θέσεις και διάσπαση σε σταγονίδια διαμέτρου  

μικρότερα από 5μm πάνω από το 80%  του φαρμάκου, επιτυγχάνοντας έτσι την 

καλύτερη εναπόθεση της ουσίας στο βρογχικό δέντρο.  3.Σωλήνα  σύνδεσης  για 

παροχή  οξυγόνου μήκους  1,80μ≈. 4. Latex free   5.Το προϊόν φέρει σήμανση CE 

0653 από τον Ελληνικό οργανισμό πιστοποίησης – ΕΚΑΠΤΥ 
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Α/Α 38 ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ, ΥΓΡΑΝΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΜΕ 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 

Να είναι αποστειρωμένα, ενηλίκων, προστασίας τουλάχιστον>99,998% από ιούς και 

βακτήρια και να αποδίδουν ύγρανση>32 mg H2O/L. Με απώλεια ύγρανσης 6 mg 

H2O/L. Μικρού νεκρού χώρου 57 ml και μικρού βάρους. Με οπή καπνογραφίας με 

καπάκι και θηλιά συγκράτησης. Με προσυνδεδεμένη επεκτεινόμενη προέκταση 15 

cm. Tα παραπάνω να πιστοποιούνται από το επίσημο προσπέκτους του οίκου 

κατασκευής 
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Α/Α 39 ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΜΗ ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ CO2 

Να αποτελείται από ομοιόμορφες στρογγυλές σφαίρες 3-4 mm για ελαχιστοποίηση 

της σκόνης, σωστή ροή και εκμετάλλευση όλου του όγκου του κανίστρου και 

επομένως την μέγιστη απορρόφηση του CO2. Να περιέχει μη χημικό παράγοντα που 

να διατηρεί την υγρασία μέσα στο κάνιστρο σταθερά στα επίπεδα του 2%% ώστε να 

μην ξηραίνεται και να μην αντιδρά με τα πτητικά όπως το σεβοφλουράνιο, 

ισοφλουράνιο ή δεσφλουράνιο. Να μην είναι καυστική και να ελαχιστοποιεί το 

σύμπλοκο Α (Compound A) και το μονοξείδιο (CO). Να μην παράγει υπερβολική 

προστασία πέραν του ωφέλιμου, να μην σβολιάζει στην κορυφή του κανίστρου και 

όταν αδειάζει το κάνιστρο οι σφαίρες να βγαίνουν αναλλοίωτες και χωριστές. Με την 

μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφησης CO2 (minimum 120L/Kg). Σε συσκευασία των 

5 λίτρων 

ΝΑΙ   

Α/Α40 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ MAPLESON 

To κύκλωμα να είναι Mapleson C. Να είναι ενηλίκων, πλήρες, με ασκό 2 lt και 

βαλβίδα APL η οποία φέρει πλάγιο στόμιο για τη σύνδεση του σωλήνα Ο2. Ο 

σωλήνας Ο2 να έχει μήκος 180 cm και να περιλαμβάνονται στη συσκευασία όλα τα 

απαραίτητα συνδετικά για σύνδεση με την παροχή Ο2. Όλα τα παραπάνω να είναι σε 

μια ενιαία ατομική αποστειρωμένη συσκευασία και να είναι Latex-free. Nα υπάρχουν 

οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας Latex  επί της συσκευασίας. 

ΝΑΙ   

Α/Α41 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ AINTREE ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ (ή αλλαγής 

ενδοτραχειακού σωλήνα από λαρυγγική μάσκα), ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ 

Για χρήση σε δύσκολη διασωλήνωση και για αλλαγή σε ενδοτραχειακό σωλήνα από 

λαρυγγική μάσκα ή υπεργλωττιδικό αεραγωγό Ι-gel , με ινοπτικό μέσω 

βρογχοσκοπίου. Με δύο συνδετικά Ο2 (ένα 15 mm και ένα Luer Lock), καθώς και 

ειδική γωνία ΄΄Γ΄΄ με οπές για το βρογχοσκόπιο και το κύκλωμα αναισθησίας. Να 

είναι μήκους 56 cm, μεγέθους 19.0 Fr και με εσωτερική διάμετρο 4,7 mm ώστε να 

επιδέχεται βρογχοσκόπιο. Να είναι αποστειρωμένοι. 

ΝΑΙ   

Α/Α 42 ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΤΥΠΟΥ AMBU  ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

LATEX FREE Στιβαρή κατασκευή με διπλά τοιχώματα από σιλικόνη, 100% latex 

free.Ελάχιστο σωματικό βάρος 15 κιλά (3 ετών). Βαλβίδα μονής κατεύθυνσης για 

αξιόπιστη λειτουργία.Μέγιστος όγκος παρεχόμενου αέρα: 1300 ml. Βάρος του ασκού 

μαζί με τη βαλβίδα ασθενή, χωρίς ρεζερβουάρ Ο2 και μάσκα: 415g. Σύνδεσμος 

ασθενή: 22/15 mm (ISO). Αυτόματο σύστημα περιορισμού πίεσης: Η ελαστικότητα 

του εξωτερικού τοιχώματος, περιορίζει την πίεση του αέρα περίπου στα 7kPa (70 

cmH2O), όταν πιέζουμε τον ασκό κανονικά με το ένα χέρι.Όγκος αέρα στο 

ρεζερβουάρ Ο2: 1500 ml 

Εξ’ ολοκλήρου κλιβανιζόμενος ασκός (συμπεριλαμβανομένου του κλειστού 

ρεζερβουάρ Ο2) στους 134º C. 

Ενσωματωμένη λαβή  για άνεση και ασφάλεια στον χειρισμό του ασκού και 

αμετάβλητη συμπίεση. 

Θερμοκρασία χρήσης του ασκού: από –18º C έως 50º C. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 

από -40º C έως 70º C 

ΝΑΙ   
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Α/Α43 ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΤΥΠΟΥ AMBU  ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μ.Χ. 

LATEX FREE  

Στιβαρή κατασκευή με τοιχώματα από σιλικόνη, 100% latex free. 

Ελάχιστο σωματικό βάρος 15 κιλά (3 ετών) 

Βαλβίδα μονής κατεύθυνσης για αξιόπιστη λειτουργία 

Μέγιστος όγκος παρεχόμενου αέρα: 1300 ml 

Βάρος του ασκού μαζί με τη βαλβίδα ασθενή, χωρίς ρεζερβουάρ Ο2 και μάσκα: 

415g. 

Σύνδεσμος ασθενή: 22/15 mm (ISO) 

Αυτόματο σύστημα περιορισμού πίεσης 

Όγκος αέρα στο ρεζερβουάρ Ο2: 1500 ml 

Εξ’ ολοκλήρου κλιβανιζόμενος ασκός (συμπεριλαμβανομένου του κλειστού 

ρεζερβουάρ Ο2) στους 134º C. 

Ενσωματωμένη λαβή  για άνεση και ασφάλεια στον χειρισμό του ασκού και 

αμετάβλητη συμπίεση. 

ΝΑΙ   

Α/Α 44 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΗΣ 

ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ AIRTRAQ No 2 

Να διαθέτει δύο κανάλια: ένα οπτικό κανάλι που να περιέχει οπτικό σύστημα υψηλής 

ποιότητας και ένα δεύτερο κανάλι με οδηγό που να συγκρατεί τον ενδοτραχειακό 

σωλήνα και να τον κατευθύνει.Να είναι κατάλληλο για χρήση με ενδοτραχειακούς 

σωλήνες μεγέθους 6.0- 7.0 mm. Nα μπορεί να συνδυαστεί με ειδική κάμερα, έτσι 

ώστε να μπορείνα γίνει απεικόνιση σε monitor κατά την διασωλήνωση. Να έχει 

εγγύηση από τον κατασκευαστή τουλάχιστον ενός έτους. 

ΝΑΙ   

Α/Α 45 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΗΣ 

ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ AIRTRAQ No 3 

Να διαθέτει δύο κανάλια: ένα οπτικό κανάλι που να περιέχει οπτικό σύστημα υψηλής 

ποιότητας και ένα δεύτερο κανάλι με οδηγό που να συγκρατεί τον ενδοτραχειακό 

σωλήνα και να τον κατευθύνει. Να είναι κατάλληλο για χρήση με ενδοτραχειακούς 

σωλήνες μεγέθους 7.0 – 8.5 mm. Nα μπορεί να συνδυαστεί με ειδική κάμερα, έτσι 

ώστε να μπορείνα γίνει απεικόνιση σε monitor κατά την διασωλήνωση. Να έχει 

εγγύηση από τον κατασκευαστή τουλάχιστον ενός έτους. 

ΝΑΙ   

 Α/Α 46 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΑΒΗΣ LED (Κοντή) Λειτουργία με πηγή 

φωτισμού LED. Κοντή λαβή με διαστάσεις 11 cm ύψος και 3,2 cm διάμετρο. Με 

λευκό φωτισμό (5.000 Κ περίπου). Mε ένταση φωτός λαμπτήρα 40.000 Lux. Με 

αυτονομία άνω των 35 ωρών συνεχούς λειτουργίας. Με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

διάρκεια ζωής λαμπτήρα. Με πενταετή εγγύηση. Με αντοχή για τουλάχιστον 4000 

κύκλους κλιβανισμού. Το Lot Number να είναι χαραγμένος επί της λαβής. Να 

ταιριάζει με τις λάμες του νοσοκομείου. Να προηγείται κατάθεση δείγματος 

ΝΑΙ   

Α/Α 47 ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

Λαρυγγικές μάσκες πολλαπλών χρήσεων, με cuff από σιλικόνη. Να φέρουν 

ακτινοσκιερή ένδειξη σε όλο το μήκος τους. Να διαθέτουν ατραυματικό άκρο, να 

είναι διαβαθμισμένες, διαφανείς και να διαθέτουν προσυνδεδεμένο μη αποσπώμενο 

συνδετικό 15 mm. Nα είναι αποστειρωμένες, Latex free. Nα διατίθενται σε νούμερα 

3,4,5. 

ΝΑΙ   

 Α/Α 48 ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΤΥΠΟΥ PRO-SEAL 

Λαρυγγικές μάσκες, μιας χρήσεως, με την απαιτούμενη γωνίωση για ευκολότερη 

τοποθέτηση. Με δυνατότητα εισαγωγής Levin για κένωση του στομάχου και 

δυνατότητα αερισμού με θετική πίεση μέχρι 37 cm Η2Ο. Να έχουν ενσωματωμένο 

Bite Block. Nα διαθέτουν σύστημα σταθεροποίησης για να αποτρέπεται η 

μετακίνηση. Αποστειρωμένες και ελεύθερες από Latex. Σε μεγέθη 3,4,5. 

ΝΑΙ   

A/A 49 ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΤΥΠΟΥ SUPREME Μιας χρήσεως λαρυγγική 

μάσκα, με γωνίωση για ευκολότερη τοποθέτηση. Να έχει cuff διπλής φραγής με 

δυνατότητα εισαγωγής Levin για κένωση του στομάχου και δυνατότητα αερισμού με 

θετική πίεση μέχρι 37 cm Η2Ο. Να έχει ενσωματωμένο Bite Block, σωλήνα 

πλήρωσης του cuff ανεξάρτητο από τον αεραγωγό και σύστημα σταθεροποίησης για 

να αποτρέπεται η μετατόπιση. Να είναι αποστειρωμένη, σε ατομική συσκευασία και 

ελεύθερη από Latex. Σε μεγέθη 3,4 και 5. 

NAI   

A/A 50 ΥΠΕΡΓΛΩΤΤΙΔΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 2ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΕ CUFF ΑΠΟ 

GELΥπεργλωττιδικός αεραγωγός, 2ης γενιάς, με cuff από ζελέ (gel), χωρίς προσθήκη 

αέρα. Με δυνατότητα τοποθέτησης εντός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος. Να 

μπορεί να δεχτεί ενδοτραχειακό σωλήνα για διασωλήνωση. Με δυνατότητα 

αναρρόφησης γαστρικών υγρών. Να είναι Latex free, αποστειρωμένος, μιας χρήσης. 

NAI   

A/A 51 ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ FASTRACH ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

Λαρυγγική μάσκα πολλαπλών χρήσεων για δύσκολο αεραγωγό, με μεταλλική λαβή 

για καλύτερο χειρισμό και με δυνατότητα να περάσει ενδοτραχειακός σωλήνας spiral 

. Να δίνεται η δυνατότητα αφαίρεσης της λαρυγγικής μάσκας με σκοπό να συνεχιστεί 

το χειρουργείο με τον ειδικό ενδοτραχειακό σωλήνα. Να είναι Latex free, με 

δυνατότητα αποστείρωσης. Με υλικό που θα διευκολύνει τους χειρισμούς και θα 

αποτρέπει τραυματισμούς. Σε μεγέθη 3,4 και 5. 

ΝΑΙ   
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Α/Α52 ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ FASTRACH ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Λαρυγγική μάσκα μιας 

χρήσεως για δύσκολο αεραγωγό, με πλαστική λαβή για καλύτερο χειρισμό και με 

δυνατότητα να περάσει ενδοτραχειακός σωλήνας spiral. Να δίνεται η δυνατότητα 

αφαίρεσης της λαρυγγικής μάσκας με σκοπό να συνεχιστεί το χειρουργείο με τον 

ειδικό ενδοτραχειακό σωλήνα. Να φέρει cuff από ιατρικό PVC το οποίο να φέρει 

τριγωνικό έλασμα το οποίο λειτουργεί ως ανυψωτήρας της επιγλωττίδας. Να είναι 

αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Να είναι ατραυματική και να διευκολύνει 

τους χειρισμούς. Σε μεγέθη 3,4 και 5. 

ΝΑΙ 

  

Α/Α53 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 

FASTRACH Ενδοτραχειακός σωλήνας πολλαπλών χρήσεων, ευθύς spiral με 

ατραυματικό άκρο από σιλικόνη και οπή Murphy ώστε να μην τραυματίζει την 

τραχεία κατά την τοποθέτησή του μέσω της λαρυγγικής μάσκας Fastrach. Να είναι 

Latex free με δυνατότητα αποστείρωσης. Σε μεγέθη 6.0, 6,5, 7.0, 7,.5, 8.0. 

ΝΑΙ 

  

Α/Α54 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ FASTRACH 

Ενδοτραχειακός σωλήνας μιας χρήσεως, ευθύς spiral με ατραυματικό άκρο από 

σιλικόνη και οπή Murphy ώστε να μην τραυματίζει την τραχεία κατά την τοποθέτησή 

του μέσω της λαρυγγικής μάσκας Fastrach. Να είναι αποστειρωμένος, ελεύθερος από 

Latex και να περιλαμβάνει στη συσκευασία τον οδηγό-σταθεροποιητή. Σε μεγέθη 6.0, 

6,5, 7.0, 7.5, 8.0. 

ΝΑΙ 

  

Α/Α55ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ 

ΣΩΛΗΝΑ ΜΑΣΚΑΣ FASTRACHΕιδικός σταθεροποιητής αναγκαίος για την 

εξαγωγή της λαρυγγικής μάσκας Fastrach  και την παραμονή του ειδικού 

ενδοτραχειακού σωλήνα. Να επιδέχεται αποστείρωσης. Πολλαπλών χρήσεων από 

σιλικόνη και ελεύθερος από Latex. 

ΝΑΙ 

  

Α/Α56 ΟΔΗΓΟΙ-ΚΗΡΙΑ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ (ΜΑΛΑΚΟΙ) 

Να είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να παρέχουν διευκόλυνση στις δύσκολες 

διασωληνώσεις. Από ενισχυμένο, εύκαμπτο μη ερεθιστικό υλικό. Ατραυματικοί με 

στρογγυλοποιημένο άκρο εισόδου. Στην επιφάνεια να υπάρχει βαθμονόμηση ανά 

εκατοστό. Αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, ελεύθεροι Latex. Σε μεγέθη από 10 – 15 Fr. 

ΝΑΙ 

  

Α/Α57 ΟΔΗΓΟΙ – ΚΗΡΙΑ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ (ΣΚΛΗΡΟΙ)  

Να είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να παρέχουν διευκόλυνση στις δύσκολες 

διασωληνώσεις. Από ενισχυμένο, εύκαμπτο μη ερεθιστικό πλαστικό και με 

ατραυματικό στρογγυλοποιημένο άκρο εισόδου. Στην επιφάνεια να υπάρχει 

βαθμονόμηση ανά εκατοστό. Αποστειρωμένοι, μιας χρήσης. Να φέρουν εσωτερικό 

ανοιχτό αυλό ώστε να καθίσταται εφικτή η χορήγηση οξυγόνου. Να φέρει συνδετικό. 

Σε μεγέθη από 10 – 15 Fr. 

ΝΑΙ 

  

Α/Α58 ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Κατασκευασμένοι από υλικό 

υψηλής ποιότητας που θα μειώνει την τριβή στο εσωτερικό του ενδοτραχειακού 

σωλήνα. Με κοίλο μαλακό άκρο και κεκαμένη λαβή για ευκολότερη χρήση. Σε 

μεγέθη από 10 – 15 Fr. Αποστειρωμένοι, μιας χρήσης και ελεύθεροι Latex. 

ΝΑΙ 

  

Α/Α59 ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ+A45:A58 

Συμβατή για ογκομετρική ηλεκτρονική αντλία έγχυσης, μήκους τουλάχιστον 280 cm, 

με σταγονοθάλαμο με φίλτρο διαλύματος 15μ και αεριζόμενο διατρητικό ρύγχος. Να 

έχει ενσωματωμένο εξάρτημα προστασίας από την ελεύθερη ροή σε περίπτωση 

απόσπασής της από την αντλία και ρυθμιστή ροής για την άμεση διακοπή της 

χορήγησης. Να είναι απαλλαγμένη από DEHP και latex. Αποστειρωμένη , μιας 

χρήσεως Να καταλήγει σε σύνδεσμο LUER LOCK και στο άκρο να φέρει υδρόφοβο 

πώμα για προστασία μολύνσεων. Να παραχωρηθούν ως συνοδός εξοπλισμός 

τουλάχιστον δέκα (10) ογκομετρικές ηλεκτρονικές αντλίες.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΝΤΛΙΑΣ: . 1. μικρών διαστάσεων που το βάρος τους δεν υπερβαίνει τα 2,0kg, 

2. Mε ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς και τροφοδοτούμενες μέσω απλού τριπολικού 

καλωδίου, χωρίς τη χρήση εξωτερικού μετασχηματιστή. 3. Ο ρυθμός έγχυσης να 

ρυθμίζεται έως 1500ml/h και η χορηγούμενη δόση να προγραμματίζεται με βάση την 

δοσολογία, το βάρος του ασθενή και τη συγκέντρωση του φαρμάκου. 4. Να φέρουν 

ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, με αυτονομία τουλάχιστον 8 ωρών με 

ρυθμό έγχυσης 125ml/h. 5. Να ενσωματώνει βιβλιοθήκη με έτοιμα πρωτόκολλα 

χορήγησης φαρμάκων και να παρέχει τη δυνατότητα τροποποίησης ή αποθήκευσης 

επιπλέον σκευασμάτων. Στα πρωτόκολλα θα πρέπει να ορίζονται πέραν των ορίων 

της χορηγούμενης δόσης σε συνεχή έγχυση, η κατά περίπτωση χορήγηση δόσης 

εισαγωγής καθώς και η επείγουσα χορήγηση υπό μορφή bolus. 6. Η αντλία να 

διαθέτει εξελιγμένο και αξιόπιστο σύστημα ελέγχου της αυξημένης πίεσης λόγω 

απόφραξης αλλά και να παρέχει τη δυνατότητα ανίχνευσης της πτώσης της πίεσης 

λόγω διαρροής των αναλωσίμων έγχυσης (π.χ. 3-way). Το όριο πίεσης συναγερμού 

απόφραξης να ρυθμίζεται στη κλίμακα 50 – 750 mmHg σε μικρά βήματα των 50-100 

mmHg. 7. Το μενού των αντλιών να είναι στην Ελληνική γλώσσα. 8. Να έχει τη 

δυνατότητα χορήγησης χωρίς την εκ των προτέρων αναγκαιότητα προσδιορισμού / 

προγραμματισμού του προς χορήγηση όγκου. 9. Η χορήγηση Bolus να γίνεται να 

εκτελείται χωρίς τη διακοπή της έγχυσης με το πάτημα ενός πλήκτρου. 10. Οι αντλίες 

να έχουν τη δυνατότητα χορήγησης αίματος και παραγώγων αυτού καθώς και 

φωτοευαίσθητων φαρμάκων με τη χρήση των αντίστοιχων σετ έγχυσης. 11. Να 
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πληροί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας για τα ιατρικά μηχανήματα, να 

φέρει σήμανση CE και Δήλωση Συμμόρφωσης του κατασκευαστή για το 

συγκεκριμένο προσφερόμενο μοντέλο (να κατατεθούν τα πιστοποιητικά). 

Η εταιρία έχει την υποχρέωση της παροχής δωρεάν service για τα παραπάνω 

μηχανήματα. 

Να συνταχθεί πλήρες φύλλο συμμόρφωσης για τα ανωτέρω με παραπομπές σε 

φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. Στο φύλλο συμμόρφωσης να γίνεται 

λεπτομερής αναφορά συμμόρφωσης της προσφοράς (σημείο προς σημείο) στις 

παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. 

Α/Α60 ΠΛΗΡΕΣ SET ΑΣΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑ 

ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΑ Η ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΕΓΧΥΣΗ 

Πλήρες set ασκού φαρμάκου χωρητικότητας 150 ml με ενσωματωμένο σωλήνα 

έγχυσης για επισκληρίδια ή ενδοφλέβια έγχυση μετεγχειρητικά. Να είναι 

αποστειρωμένο, μιας χρήσης. Να φέρει διακόπτη άμεσης διακοπής της ροής, φίλτρο 

0,22μ, ενσωματωμένη δοπλή βαλβίδα αντεπιστροφής και προστασίας από την 

ελεύθερη ροή που να καταλήγει σε σύνδεσμο LuerLock. To σετ να έχει μήκος 

περίπου 240 cm. Να είναι ελεύθερο από φθαλικές ενώσεις (DEHPFREE) και latex 

(Latexfree). Nα παραχωρηθούν ως συνοδός εξοπλισμός τουλάχιστον πέντε (5) 

ηλεκτρονικές αντλίες PCA.   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: 1. Φορητή 

ηλεκτρονική αντλία PCA για ενδοφλέβια και επισκληρίδιο μετεγχειρητική αναλγησία 

ελεγχόμενη από τον ασθενή μικρών διαστάσεων και βάρους, μικρότερο από 400 γρ. 

(μαζί με την μπαταρία) και με αποσπώμενο σύστημα στήριξης σε στατώ.2. Να 

λειτουργεί με ρεύμα πόλης 220-240 V / 50-60 Hz, τροφοδοτούμενη μέσω τριπολικού 

καλωδίου, χωρίς τη χρήση εξωτερικού μετασχηματιστή και να φέρει ενσωματωμένη 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία με αυτονομία τουλάχιστον 10 ωρών με ρυθμό έγχυσης 

125 ml/hr.       3. Ο ρυθμός έγχυσης να ρυθμίζεται από 0,1 – 1100 ml/hr τουλάχιστον. 

4. Να διαθέτει τα εξής προγράμματα χορήγησης α) συνεχή έγχυση, β) PCA, με Bolus 

και δυνατότητα επιλογής συγκέντρωσης φαρμάκου σε mg, μgr. 5. Ακρίβεια 

χορήγησης ±5% 

6. Να διαθέτουν λειτουργία διατήρησης του αγγείου ανοικτού (KVO), ρυθμιζόμενο 

και με δυνατότητα αναστολής της λειτουργίας αυτής.7. Χορήγηση κατ’ επίκληση 

δόσης με δυνατότητα προγραμματισμού μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού εντός π.χ. 4 

hr, 12 hr κλπ. 8. Ιστορικό χορηγήσεων και προσπαθειών κατ’ επίκληση δόσεων.9. 

Ρυθμιζόμενα όρια πίεσης 100-1500 mmHg σε βήμα των 10 mmHg 10.Να διαθέτει 

όλους τους απαραίτητους συναγερμούς για την ασφαλή λειτουργία της όπως 

ανίχνευση αέρα στη γραμμή, ολοκλήρωση χορήγησης, εξάντληση μπαταρίας κλπ. 

11.Να συμμορφώνεται με την οδηγία 93/42/EC. Να πληροί τις Ευρωπαϊκές και 

Διεθνείς προδιαγραφές ηλεκτρικής ασφάλειας, ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και 

προστασίας από εισροή υγρών. 

12.Να έχει πιστοποιητικό CE σε ισχύ. Η εταιρία έχει την υποχρέωση της παροχής 

δωρεάν service για τα παραπάνω μηχανήματα. Να συνταχθεί πλήρες φύλλο 

συμμόρφωσης για τα ανωτέρω με παραπομπές σε φυλλάδια του κατασκευαστικού 

οίκου. Στο φύλλο συμμόρφωσης να γίνεται λεπτομερής αναφορά συμμόρφωσης της 

προσφοράς (σημείο προς σημείο) στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. 
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Α/Α61 ΣΕΤ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Σετ χορήγησης αναλγητικών φαρμάκων, με αιχμηρό ρύγχος διάτρησης (καρφί), 

διακόπτη άμεσης διακοπής τα ροής, φίλτρο 0,22μ, με ενσωματωμένη διπλή βαλβίδα 

αντεπιστροφής και προστασίας από την ελεύθερη ροή που να καταλήγει σε σύνδεσμο 

LuerLock. Το σετ να έχει μήκος περίπου 230 cm. Να είναι ελεύθερο από φθαλικές 

ενώσεις (DEHPFREE) και latex (LATEXFREE). Nα παραχωρηθούν ως συνοδός 

εξοπλισμός τουλάχιστον πέντε (5) ηλεκτρονικές αντλίες PCA>  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΝΤΛΙΑΣ: 1. Φορητή ηλεκτρονική αντλία PCA για ενδοφλέβια και επισκληρίδιο 

μετεγχειρητική αναλγησία ελεγχόμενη από τον ασθενή μικρών διαστάσεων και 

βάρους, μικρότερο από 400 γρ. (μαζί με την μπαταρία) και με αποσπώμενο σύστημα 

στήριξης σε στατώ.2. Να λειτουργεί με ρεύμα πόλης 220-240 V / 50-60 Hz, 

τροφοδοτούμενη μέσωτριπολικού καλωδίου, χωρίς τη χρήση εξωτερικού 

μετασχηματιστή και να φέρει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία με 

αυτονομία τουλάχιστον 10 ωρών με ρυθμό έγχυσης 125 ml/hr. 3. Ο ρυθμός έγχυσης 

να ρυθμίζεται από 0,1 – 1100 ml/hr τουλάχιστον. 

4. Να διαθέτει τα εξής προγράμματα χορήγησης α) συνεχή έγχυση, β) PCA, με Bolus 

και δυνατότητα επιλογής συγκέντρωσης φαρμάκου σε mg, μgr. 5. Ακρίβεια 

χορήγησης ±5% 6. Να διαθέτουν λειτουργία διατήρησης του αγγείου ανοικτού 

(KVO), ρυθμιζόμενο και με δυνατότητα αναστολής της λειτουργίας αυτής. 

7. Χορήγηση κατ’ επίκληση δόσης με δυνατότητα προγραμματισμού μέγιστου 

επιτρεπόμενου αριθμού εντός π.χ. 4 hr, 12 hr κλπ. 8. Ιστορικό χορηγήσεων και 

προσπαθειών κατ’ επίκληση δόσεων. 9. Ρυθμιζόμενα όρια πίεσης 100-1500 mmHg 

σε βήμα των 10 mmHg 

10.Να διαθέτει όλους τους απαραίτητους συναγερμούς για την ασφαλή λειτουργία 

της όπως ανίχνευση αέρα στη γραμμή, ολοκλήρωση χορήγησης, εξάντληση 

μπαταρίας κλπ. 

11.Να συμμορφώνεται με την οδηγία 93/42/EC. Να πληροί τις Ευρωπαϊκές και 
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Διεθνείς προδιαγραφές ηλεκτρικής ασφάλειας, ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και 

προστασίας από εισροή υγρών. 

12.Να έχει πιστοποιητικό CE σε ισχύ. 

Η εταιρία έχει την υποχρέωση της παροχής δωρεάν service για τα παραπάνω 

μηχανήματα. Να συνταχθεί πλήρες φύλλο συμμόρφωσης για τα ανωτέρω με 

παραπομπές σε φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. Στο φύλλο συμμόρφωσης να 

γίνεται λεπτομερής αναφορά συμμόρφωσης της προσφοράς (σημείο προς σημείο) 

στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Α/Α62 EΙΔΙΚΟ ΣΕΤ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Ειδικό σετ χορήγησης φαρμάκων ακριβείας, με σύνδεσμο τύπου spike (καρφί) για 

την σύνδεση με πτυσσόμενο ασκό. Το σετ να περιλαμβάνει βαλβίδα προστασίας 

ελεύθερης ροής, ενσωματωμένο φίλτρο 0,2μ με ταυτόχρονη κατακράτηση φυσαλίδων 

και καθετήρα προέκτασης 120 cm με Luer Lock άκρο (χωρίς σύνδεση Υ). Να 

παραχωρηθούν ως συνοδός εξοπλισμός, τουλάχιστον πέντε (5) αντλίες PCA. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΑΣ:1..Οι εξωτερικές διαστάσεις της  συσκευής να είναι 

(130 mm x 133 mm x 46mm) το δε βάρος της 290gr μαζί με την μπαταρία, έτσι ώστε 

να μην δυσκολεύει τον ασθενή κατά την μετακίνησή του. 2.Να δέχεται 

αποστειρωμένους ασκούς υγρών που μπορούν να δεχθούν όγκο διαλύματος από 1- 

160ml προστατευόμενοι από διάφανο ανθεκτικό υλικό κατάλληλο τόσο για την 

προστασία του ασκού από τον χρήστη ( ασθενή )  

3. Ο προγραμματισμός να γίνεται με ενσωματωμένο πληκτρολόγιο και να διαθέτει 

φωτιζόμενη οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD)  4. Ο χειριστής να μπορεί να ρυθμίζει 

όλες τις παραμέτρους όπως κατ’ επίκληση δόση από τον ασθενή (PCA), με χρόνο 

αποκλεισμού μεταξύ των επικλήσεων. 5.Η συγκέντρωση του φαρμάκου να 

ρυθμίζεται σε ml/ώρα ,mg /ώρα και μg / ώρα ακόμα και  για πολύ μικρές δόσεις 6. Η 

απόκλιση στην ακρίβεια των εγχύσεων μετρήσεων να είναι καλύτερη του ± 5%  7.Να 

διαθέτει δυνατότητα αυτόματης επανέναρξης και διατήρησης ανοιχτής φλέβας 

(KVO) 8.Να διαθέτει μνήμη 1500 επεισοδίων και αναδρομική παρακολούθηση 

χορηγήσεων, χρονικές στιγμές επίκλησης ή χορήγησης δόσης, με δυνατότητα 

παρακολούθησης στην οθόνη τόσο με λεπτομέρεια του ακριβούς χρόνου του 

συμβάντος όσο και σε ιστόγραμμα . 9.Να παρέχεται δυνατότητα επιλογής επίκλησης 

bolus από τον χειριστή –ανεξάρτητης προγραμματισμού- και κατόπιν αυτόματη 

επαναφορά στο προκαθορισμένο πρόγραμμα. 10.Να διαθέτει έξοδο για σύνδεση σε 

υπολογιστή ή εκτυπωτή, όλων των στοιχείων του προγραμματισμού καθώς και των 

στοιχείων των τυχόντων επεισοδίων για την τελευταία έγχυση όπως και 

προηγούμενων (ο φορητός εκτυπωτής να παρέχεται από την εταιρία).  11.Να διαθέτει 

ασύρματη παρακολούθηση εξ’ αποστάσεως της λειτουργίας της αντλίας, που είναι 

συνδεδεμένη με τον ασθενή (σύστημα Connect). 12.Να είναι εφικτή η αλλαγή του 

ασκού, χωρίς να επεμβαίνει στο πρόγραμμα ο ασθενής ή ο χειριστής. 13.Να υπάρχει 

κλείδωμα και ασφάλεια στην προσπέλαση του προγράμματος από τρίτους καθώς 

επίσης και κλείδωμα του διάφανου προστατευτικού καλύμματος από τον χρήστη  

14.Να υπάρχει ενσωματωμένη παγίδα φυσαλίδων αέρα στη συσκευή η οποία 

προστατεύει 100 % τον ασθενή από την χορήγηση  αέρα καθώς και τον περιορισμό 

των συναγερμών που εμφανίζονται κατά την χορήγηση των φαρμάκων .  15.Να 

διαθέτει λειτουργία συναγερμού αποκλεισμού γραμμής, κένωσης ασκού και χαμηλής 

ισχύος μπαταρίας 
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Α/Α63 ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΜΕ ΑΣΚΟ 200 mlΓΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 

Πλήρες σετ με ασκό 200 ml για χορήγηση φαρμάκων, χρησιμοποιούμενο με 

ογκομετρικές αντλίες χορήγησης φαρμάκων. Οι ανωτέρω ασκοί να είναι κατάλληλοι 

για έγχυση με αντλία και για ρυθμούς έγχυσης 0,1-80 ml/h. Να φέρουν ειδική 

βαλβίδα μιας διαδρομής για την πλήρωση του ασκού με φάρμακο, ενσωματωμένη 

βαλβίδα προστασίας ελεύθερης ροής, ενσωματωμένο καθετήρα προέκτασης 150 

cmμε άκρο LueLock, ενσωματωμένο φίλτρο 0,2μ με ταυτόχρονη κατακράτηση 

φυσαλίδων. Να είναι κατασκευασμένο από ειδικό πλαστικό PVCυλικό. Να φέρεται 

σε συσκευασία αποστειρωμένη μιας χρήσεως όπου να αναγράφονται οι ημερομηνίες 

παραγωγής και λήξης. Να παραχωρηθούν, ως συνοδός εξοπλισμός, τουλάχιστον 

πέντε (5) αντλίες PCA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: 1.Οι εξωτερικές διαστάσεις 

της  συσκευής να είναι (130 mm x 133 mm x 46mm) το δε βάρος της 290gr μαζί με 

την μπαταρία, έτσι ώστε να μην δυσκολεύει τον ασθενή κατά την μετακίνησή του. 

2.Να δέχεται αποστειρωμένους ασκούς υγρών που μπορούν να δεχθούν όγκο 

διαλύματος από 1- 160ml προστατευόμενοι από διάφανο ανθεκτικό υλικό κατάλληλο 

τόσο για την προστασία του ασκού από τον χρήστη ( ασθενή )  3. Ο 

προγραμματισμός να γίνεται με ενσωματωμένο πληκτρολόγιο και να διαθέτει 

φωτιζόμενη οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD)  4. Ο χειριστής να μπορεί να ρυθμίζει 

όλες τις παραμέτρους όπως κατ’ επίκληση δόση από τον ασθενή (PCA), με χρόνο 

αποκλεισμού μεταξύ των επικλήσεων.  5.Η συγκέντρωση του φαρμάκου να 

ρυθμίζεται σε ml/ώρα ,mg /ώρα και μg / ώρα ακόμα και  για πολύ μικρές δόσεις  6. Η 

απόκλιση στην ακρίβεια των εγχύσεων μετρήσεων να είναι καλύτερη του ± 5%  7.Να 

διαθέτει δυνατότητα αυτόματης επανέναρξης και διατήρησης ανοιχτής φλέβας 

(KVO)  8.Να διαθέτει μνήμη 1500 επεισοδίων και αναδρομική παρακολούθηση 
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χορηγήσεων, χρονικές στιγμές επίκλησης ή χορήγησης δόσης, με δυνατότητα 

παρακολούθησης στην οθόνη τόσο με λεπτομέρεια του ακριβούς χρόνου του 

συμβάντος όσο και σε ιστόγραμμα .  9.Να παρέχεται δυνατότητα επιλογής επίκλησης 

bolus από τον χειριστή –ανεξάρτητης προγραμματισμού- και κατόπιν αυτόματη 

επαναφορά στο προκαθορισμένο πρόγραμμα.   10.Να διαθέτει έξοδο για σύνδεση σε 

υπολογιστή ή εκτυπωτή, όλων των στοιχείων του προγραμματισμού καθώς και των 

στοιχείων των τυχόντων επεισοδίων για την τελευταία έγχυση όπως και 

προηγούμενων (ο φορητός εκτυπωτής να παρέχεται από την εταιρία). 11.Να διαθέτει 

ασύρματη παρακολούθηση εξ’ αποστάσεως της λειτουργίας της αντλίας, που είναι 

συνδεδεμένη με τον ασθενή (σύστημα Connect). 12.Να είναι εφικτή η αλλαγή του 

ασκού, χωρίς να επεμβαίνει στο πρόγραμμα ο ασθενής ή ο χειριστής. 13.Να υπάρχει 

κλείδωμα και ασφάλεια στην προσπέλαση του προγράμματος από τρίτους καθώς 

επίσης και κλείδωμα του διάφανου προστατευτικού καλύμματος από τον χρήστη  

14.Να υπάρχει ενσωματωμένη παγίδα φυσαλίδων αέρα στη συσκευή η οποία 

προστατεύει 100 % τον ασθενή από την χορήγηση  αέρα καθώς και τον περιορισμό 

των συναγερμών που εμφανίζονται κατά την χορήγηση των φαρμάκων . 15.Να 

διαθέτει λειτουργία συναγερμού αποκλεισμού γραμμής, κένωσης ασκού και χαμηλής 

ισχύος μπαταρίας 16. Η lockout period να μπορεί να ρυθμιστεί από 0 έως 999 λεπτά 

της ώρας17.Να διαθέτει λειτουργία συνολικής ανώτατης δόσης φαρμάκου bolus με 

επιλογή χρονικού διαστήματος από 1 έως 9 ώρες ή εναλλακτικά ,ανώτατης δόσης 

αριθμός bolus επικλήσεων 

Α/Α64 ΕΤΙΚΕΤΕΣ – ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

1. Μέγεθος: το µέγεθος της ετικέτας πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασµένο για 

σύριγγες των 2, 5 , 10 ,20 και 50 ml και να αναγράφει την φαρµακευτική  ονοµασία , 

του παράγοντα.                                                                                                            2. 

Η διαµόρφωση του κειµένου πρέπει να επιτρέπει την εύκολη αναγνώριση (ASTM 

International / D4267, D6398) και το χρώµα του κειµένου πρέπει να έρχεται σε 

έντονη αντίθεση µε το γενικότερο χρώµα της ετικέτας (ASTM International /D6398).  

3. Το χρώµα της ετικέτας να εκφράζει συγκεκριµένη φαρµακευτική κατηγορία. Οι 

ακόλουθες κατηγορίες φαρµάκων έχουν κωδικοποιηθεί χρωµατικά (ASTM 

International /D4774):                                                                                                                             

Κατηγορία Φαρµάκου                                                           Χρωµατικός κώδικας 

Παράγοντες εισαγωγής στην αναισθησία                                 Κίτρινο 

Κατασταλτικά                                                                           Πορτοκαλί 151 

Μυοχαλαρωτικά                                                                        Φωσφορίζον κόκκινο 

805 

Ανταγωνιστές µυοχαλαρωτικών                                                Φωσφορίζον κόκκινο 

805+ Δ ιαγώνιες λευκές ρίγες 

Οπιοειδή                                                                                    Μπλέ 297  

Ανταγωνιστές οπιοειδών                                                            Μπλέ 297+∆ιαγώνιες 

λευκές ρίγες 

Μείζονα κατασταλτικά                                                                Σωµόν 156 

Συνδυασµός οπιοειδών/κατασταλτικών                                     Μπλε 297/Σωµόν 156 

Αγγειοσυσπαστικά                                                                      Βιολετί 256  

Αγγειοδιασταλτικά                                                                       Βιολετί 256/∆ιαγώνιες 

λευκές ρίγες 

Τοπικά αναισθητικά                                                                    Γκρί 401 

Αντιχολινεργικά                                                                           Πράσινο 367 

Άλλοι παράγοντες                                                                      ∆ιαφανές λευκό                                                                            

ΦΑΡΜΑΚΟ  FENTANYL, 

MORPHINE,PETHIDINE,REMIFENTANYL,EPHEDRINE,ATROPINE,ADRENA

LINE,MIDAZOLAM 

FLUMAZENIL,NALOXON, CIS-

ATRACURIUM,SUCCINILCHOLINE,PHENILEPHRINE,NOREPINEPHRINE,LI

DOCAIN 

ΝΑΙ 

  

Α/Α65 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ LASER 

Ενδοτραχειακός σωλήνας απο ανοξείδωτο ατσάλι με murphyeyeγια επεμβάσεις 

λειζερ με 2 cuff μεγάλης διαμέτρου κ ξεχωριστούς σωλήνες αναπλήρωσης με 

pilotballoon, οπου αναγράφεται σε πιο cuff αντιστοιχεί ( Proximal – Distal), 

συνδετικό 15mm προσυνδεδεμένο στο σωλήνα, μιας χρήσεως, latexfree, 

αποστειρωμένος, σε μεγέθη  4.5, 5, 5.5 και 6. 

ΝΑΙ 

  

Α/Α66 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ 

ΜΕΘ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Να είναι αυτοκόλλητος μετωπιαίος αισθητήρας, μιας 

χρήσεως, τεχνολογίας Patient State Index (PSI), με κατάλληλο πιστοποιημένο κατά 

CE MARK σύστημα κόλλησης. Να αποτελείται από τέσσερα 4 ηλεκτρόδια απαγωγής 

ΗΕΓ. Να χρησιμοποιείται και για απαγωγή ΗΜΓ από την κροταφική περιοχή 

(Μυϊκός Τόνος). Να είναι ένας αισθητήρας διαμορφωμένος και σχεδιασμένος για να 

βελτιώνει την εφαρμογή και προσκόλληση και να εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα 

σήματος. Να παρέχει τα εξής επιπλέον πλεονεκτήματα: Αυξημένη αντίσταση στην 

ηλεκτροκαυτηρίαση. Βελτιωμένη απόδοση κατά την χρήση φαρμάκων βαθιάς 

αναισθησίας. Ενισχυμένο φιλτράρισμα ΗΜΓ (ηλεκτρομυογραφήματος). Να διαθέτει 

ΝΑΙ 
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συνδετικό (clip) ασφαλείας. Να τοποθετείται εύκολα, χωρίς να δημιουργεί 

προβλήματα κατά την διάρκεια του χειρουργείου 

Α/Α67ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ Μ.Χ.Φίλτρα μ.χ 

αντιμικροβιακά  επισκληριδίου αναισθησίας με άκρα luer-lock αποστειρωμένα 

ΝΑΙ 
  

Α/Α68 ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 

ΠΡΟΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Αποστειρωμένο, προεκτεινόμενο κύκλωμα ενηλίκων 

αναισθησιολογικού μηχανήματος για τα νευροχειρουργικά περιστατικά το οποίο να 

αποτελείται από δύο σωλήνες οι οποίοι προεκτείνονται με μέγιστο μήκος μεγαλύτερο 

από 220 cm συνδεδεμένους με συνδετικό τύπου Υ, γωνιώδες συνδετικό, και 

προέκταση μεταβαλλόμενου μήκους με μέγιστο μήκος μεγαλύτερο από 220 cm και 

ασκό 2 lt. Όλα τα παραπάνω να είναι σε ενιαία συσκευασία. Οι διαστάσεις του 

κυκλώματος να πιστοποιούνται από προσπέκτους ή τεχνικό φυλλάδιο του 

κατασκευαστή. Να είναι μίας χρήσης και ελεύθερο από Latex. Να υπάρχουν οι 

αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας latex επί της συσκευασίας 

ΝΑΙ 

  

Α/Α69 ΣΕΤ  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΡΙΚΟΘΥΡΟΕΙΔΟΤΟΜΗΣ 

Το σετ να φέρει διαστολέα κατά προτίμηση μονό σωλήνα τραχειοτομίας από υλικό 

υψηλής ποιότητας μη-τοξικό με Cuff Χαμηλής πίεσης – Μεγάλου όγκου. Ο σωλήνας 

έχει ενσωματωμένο σωληνάκι αναρρόφησης για τις εκκρίσεις άνωθεν του cuff.Τα σετ 

που διαθέτουν εσωτερικές κάνουλες, θα αξιολογηθούν θετικά.                                                                                                

Ειδικό οδηγό για να εξασφαλίζει την ασφαλή και γρήγορη εισαγωγή του 

τραχειοστομίου στην τραχεία με την μέθοδο Seldinger,βελόνα με ενσωματωμένο 

οδηγό, ειδικό διαστολέα για την διάνοιξη των ιστών, οδηγό σύρμα Seldinger, με 

κατάλληλο μήκος. Η εξωτερική διαμέτρος ( Ο.D. ) του σωλήνα τραχειοτομίας ναι 

είναι 11,5 mm συν – πλην 0,5 mm 

ΝΑΙ 

  

Α/Α70 -71ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ  

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Οδηγός/κηρίο αλλαγής ενδοτραχειακού σωλήνα από 

ενισχυμένο πλαστικό  μη ερεθιστικό,ευκαμπτοι, ατραυματικοί μεγάλου μήκους 

πολλαπλών χρήσεων με κεκαμένο ακρο ,να υπάρχει βαθμονόμηση ανα εκατοστό,να 

είναι αποστειρωμένοι.Μεγεθος 12Fr -14 Fr μήκους 90CM 

ΝΑΙ 

  

Α/Α72 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ "T" (T-PIECE) Συνδετικό πλαστικό «Τ» μιας χρήσης, 

κατασκευασμένο από PVC, αποστειρωμένο.  Τα δύο άκρα (το ένα για παροχή 

οξυγόνου και το άλλο για εκπνοή), αριστερά και δεξιά, του σχήματος Τ να είναι 22Μ 

και το τρίτο άκρο (κάθετο στα άλλα δύο άκρα-αυτό που εφαρμόζει στον άρρωστο) να 

είναι 22Μ/15F 

ΝΑΙ 

  

Α/Α73 ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΓΩΝΙΑ  Γ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Να είναι Latex 

Free, μίας χρήσης, ελαφριά, ανθεκτικά ώστε να νη σπάνε. Να διαθέτουν τεχνοτροπία 

ασφαλούς σύνδεσης, μέσω τού υλικού τους, με περιστροφή. Να είναι διαφανή ή 

ημιδιαφανή.Να διαθέτουν οπή καπνογραφίας με καπάκι ασφαλείας με θηλιά 

σταθεροποίησης. 

ΝΑΙ 

  

Α/Α74 ΑΣΚΟΙ Μ.ΧΡΗΣΗΣ 2 ΛΙΤΡΩΝ Να φέρουν ενδείξεις Latex Free και 

ποσότητας λίτρων επάνω στο υλικό. Να διαθέτουν σύστημα μη απόφραξης στο 

στόμιό τους. Να είναι 2 λίτρα, μίας χρήσης. 

ΝΑΙ 
  

Α/Α75-76-77 ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 

Να είναι Latex Free, μίας χρήσης, ελαφριά κι ανθεκτικά, ώστε να νη σπάνε. Να 

διαθέτουν τεχνοτροπία ασφαλούς σύνδεσης, μέσω τού υλικού τους, με περιστροφή 

ΝΑΙ 
  

Α/Α78 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 

Αποστειρωμένο, κατασκευασμένο από PVC που να περιλαμβάνει :δύο σωλήνες 

150cm (15mm) συνδεδεμένους με διχαλωτό συνδετικό Υ και επιπλέον σωλήνα 

100cm,ευθύ συνδετικό για σύνδεση με ασκό 1Lt και γωνιώδη συνδετικό. Με λεία 

εσωτερική επιφάνεια για να μην κρατάει υδρατμούς. .Μαλακά συνδετικά για καλή 

τοποθέτηση στο αναισθησιολογικό μηχάνημα .Free latex ασκό. 

ΝΑΙ 

  

Α/Α79 ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΒΡΟΓΧΩΝ ΔΙΠΛΟΥ 

ΑΥΛΟΥ Σωλήνες τραχειοστομίας αποκλεισμού βρόγχων διπλού αυλού οι οποίοι να 

είναι κατασκευασμένοι από θερμοπλαστικό PVC, για αποκλεισμό αριστερού ή δεξιού 

βρόγχου, ελεύθεροι από λάτεξ. Να έχουν διαφανές τραχειακό cuff με διαφανές οδηγό 

μπαλόνι (pilot) και μπλε βρογχικό cuff με μπλε οδηγό μπαλόνι (pilot) για την 

τοποθέτηση του και αναγραφή του ονόματος σε κάθε αυλό (tracheal/bronchial). Οι 

σωλήνες να είναι ακτινοσκιεροί  σε όλο το μήκος τους, με πρόσθετες ενδείξεις για 

τον ακτινοσκοπικό εντοπισμό των cuff. Να είναι βαθμονομημένοι, αποστειρωμένοι, 

μιας χρήσης, με 2 προσυνδεδεμένα αποσπώμενα συνδετικά 15 mm. Να 

περιλαμβάνονται στο σετ και φακαρόλα στερέωσης απο μη ερεθιστικό υλικό, 2 

καθετήρες αναρρόφησης από διαφανές πλαστικό με βαλβίδα, 2 γωνιώδη συνδετικά 

διπλής περιστροφής και διαφορετικού χρώματος με αναγραφή του αυλού που 

συνδέονται για ευκολότερη αναγνώριση, συνδετικό Υ. Να είναι διαθέσιμοι σε μεγέθη 

7.5, 8.5 και 9.5 για αριστερό ή δεξιό βρόγχο.  

ΝΑΙ 

  

Α/Α80 ΜΑΣΚΑ VENTURI  ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ 7 ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ 

ΟΞΥΓΟΝΟΥ Σετ   ποσοστιαίας   παροχής   οξυγόνου   τύπου    VENTURI  αρίστης 

ποιότητος  και  κατασκευής,   το  οποίο  αποτελείται  από:• Μάσκα  παιδων  διαφανή,  

ελαστική,     ανατομική,  με  ενσωματωμένο   επιρρίνιο  έλασμα  και  λάστιχο  

συγκράτησης – αυξομείωσης..Latex free 

ΝΑΙ 
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• Σωλήνα  για  την  τοποθέτηση  του  μετρητή  ρύθμισης  πυκνότητας. 

• Εξάρτημα  ρύθμισης  πυκνότητας  [βαρελάκια]  οξυγόνου  διαφόρων 

ποσοστών,  σε  χρώματα  κωδικοποιημένα, και  είναι τα εξής: 

24%, 28% ,31% ,35%, 40% , 50% και 60%. 

• Σωλήνα  σύνδεσης   για  παροχή  οξυγόνου μήκους 1.80μ                                                                                                                   

• Το προϊόν φέρει σήμανση CE 0653 από τον Ελληνικό οργανισμό πιστοποίησης – 

ΕΚΑΠΤΥ 

Α/Α81 ΠΛΑΚΕΣ  ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ 

Να είναι πλήρως συμβατά με τις συσκευές απινίδωσης και βηματοδότησης του 

Νοσοκομείου του οίκου Nihon-Kohden. Να κατατεθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό. 

ii. Να είναι μιας χρήσεως και κατάλληλα για ενήλικες. Να έχουν συνολική επιφάνεια 

130-150 cm2 ανά τεμάχιο και ωφέλιμη επιφάνεια, καλυμμένη με ζελέ, περίπου 95 

cm2. Να διαθέτουν συνδετικό καλώδιο σιλικόνης, μήκους 130 cm περίπου με 

ακροδέκτη σύνδεσης κατάλληλο για τις συσκευές απινίδωσης και βηματοδότησης 

του Νοσοκομείου. Να είναι συσκευασμένα σε συσκευασία αλουμινίου ανά ζεύγους. 

Ο τύπος του ακροδέκτη να εμφανίζεται στην συσκευασία για ταχεία και ασφαλή 

αναγνώριση. Να είναι υποαλλεργικά, ώστε να είναι δυνατή η μακρά παραμονή του 

στον ασθενή. 

ΝΑΙ 

  

Α/Α82 ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΥΘΕΑ Συνδετικά πλαστικά 

σωλήνων ευθέα ισοδιαμετρικά, με εγκοπές κάθετες, ώστε να μην είναι εύκολη η 

αποσύνδεση. Μ.χ. αποστειρωμένα. Latex-free & DEHP-free 

ΝΑΙ 
  

Α/Α83 ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Να είναι 100% υδρόφοβα και παράλληλα εναλλάκτες ύγρανσης – θέρμανσης.Να 

φέρει ειδική, πρωτοποριακή με πτυχές (pleated) μεμβράνη που διευκολύνει την 

εναλλαγή ύγρανσης – θέρμανσης, καθώς ενισχύει την κατακράτηση ιών. Η μεμβράνη 

να μην είναι χημικά επεξεργασμένη  

Να παρέχει προστασία κατά της μόλυνσης δια μέσω υγρών και αέρα 

Να παρέχει την μέγιστη αποτελεσματικότητα φιλτραρίσματος, με την ελάχιστη 

αντίσταση στην ροή Να  εξασφαλίζεται η συνεχής ροή αερίων, κατά την διάρκεια 

παρατεταμένης κλινικής χρήσης Το διάφανο περίβλημα να επιτρέπει την συνεχή 

παρακολούθηση Να φέρει κωνικά συνδετικά 15mm/22mm (ISO). Να φέρει δακτύλιο 

ασφαλείας που δεν θα επιτρέπει την αποσύνδεση (ISO 5356). Όλες οι αιχμηρές άκρες 

να είναι προστατευμένες ώστε να μην θρυμματίζονται. Να παρουσιάζει χαμηλή 

αντίσταση  και Να έχουν πολύ μικρό νεκρό χώρο. Να έχουν πολύ χαμηλό βάρος. Να 

διαθέτουν τη μεγαλύτερη δυνατή αντιμικροβιακή και αντιβακτηριδιακή ικανότητα 

βάση των νέων διεθνών standards MPV < 1 (MICROBIAL PENETRATION 

VALUE) ή 9,99999%. Να διαθέτουν ικανότητα παρακράτησης ιών, μικρότερους των 

0,023μm Να διαθέτουν αντιμικροβιακή κάλυψη που να μπορεί να υπερβαίνει τις 24 

ώρες συνεχώς, με υποδοχή καπνογράφου. Να είναι latex-free, PVC-free και 

PHALATE FREE τα οποία να πιστοποιούνται με έγγραφό του κατασκευαστή. Να 

κατατεθεί πιστοποιητικό από τον κατασκευαστή όσον αφορα την ποτελεσματικότητα 

του φίλτρου στα βακτήρια και τους ιούς τους οποίους έχουν γίνει test. 

Να είναι αποστειρωμένα. 

ΝΑΙ 

  

Α/Α84 ΚΥΚΛΩΜΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 

Να είναι κύκλωμα μίας χρήσης για αναπνευστήρα draeger OXYLOG 1000 με 

βαλβίδα εκπνοής, μήκους 1,2μ, latex free, να διαθέτει ρυθμιζόμενη βαλβίδα εκπνοής 

PEEP, επιπλέον είναι διαποτισμένο με αντιμικροβιακή ουσία για προστασία έναντι 

βακτηριδίων και ιών σε ενιαία συσκευασία. 

ΝΑΙ 

  

Α/Α85 ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ Μ.Χ. 

Ειδικό  φίλτρο  ύγρανσης  του  εισπνεόμενου αέρα στον σωλήνα  τραχειοστομίας,  

που  παρέχει υγρασία και  δεν  προκαλεί ξηρότητα στις  αεροφόρους οδούς.Με 

διακριτικό, ανατομικό σχεδιασμό, προεξέχει ελάχιστα και προσφέρει την μέγιστη 

άνεση στον ασθενή. Υψηλής απόδοσης, με διπλή επίστρωση χαρτιού. 

Αποτελεσματικός μεταλλάκτης θέρμανσης και ύγρανσης που θερμαίνει και υγραίνει 

τον εισπνεόμενο αέρα, μειώνοντας τον κίνδυνο απόφραξης του σωλήνα 

τραχειοστομίας από συσσωρεύσεις εκκρίσεων, ενώ παράλληλα έχει ελάχιστη 

αντίσταση ροής και νεκρό όγκο μικρότερο από 12 ml.Ελαφρύ, μειώνει το βάρος στον 

σωλήνα τραχειοστομίας . Φέρει συνδετικό 15mm(ISO 5356), με πλήρη συμβατότητα 

με τα αναπνευστικά συστήματα. 

Αποστειρωμένα, μιας χρήσεως. 

ΝΑΙ 

  

Α/Α86 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΞΗΡΑΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 

Αποστειρωμένο σετ θέρμανσης υγρών/αίματος με ρυθμό ροής ως 9.000 ml/hr με 

στόμιο έγχυσης υγρών χωρίς βελόνα και γραμμή ασθενούς μήκους 76 εκατοστών. Το 

μηχάνημα σύνδεσης να παρακολουθεί τη θερμοκρασία 4 φορές το δευτερόλεπτο και 

να ρυθμίζει το επίπεδο της θερμότητας ώστε να διατηρείται στο προκαθορισμένο 

σημείο των 41ο C. Η συσκευή να είναι εξοπλισμένη με ηχητική και οπτική ένδειξη 

προειδοποίησης στην περίπτωση που η θερμοκρασία του εγχεόμενου υγρού 

ξεπεράσει τους 42ο C ή πέσει κάτω από 34ο C. 

ΝΑΙ 

  

Α/Α87 ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΡΙΩΝ ΟΔΩΝ  3WAY STOP COCK  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Να είναι κατασκευασμένα από υλικό polycarbonate-polyethylene ώστε να αντέχουν 

έγχυση λιπιδίων, κυταροστατικών, χημειοθεραπευτικών, και πιέσεις έως 2 bar χωρίς 

ΝΑΙ 
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διαρροές.                                                                                                       • Να έχουν 

διαφανές σώμα για γραμμική ευθεία ροή των χορηγουμένων υγρών 

• Να έχουν περιστρεφόμενο άξονα με κλικ ασφαλείας κάθε 45 μοίρες, αισθανόμενο 

από τον  χρήστη, με δύο διαφανή θηλυκά άκρα με λευκό πώμα στο καθένα 

• Να έχουν ένα διαφανές αρσενικό άκρο luer-lock ασφαλείας που να επιτρέπει την 

περιστροφή του 3-way χωρίς να αποσυνδέεται από τον καθετήρα  

• Να προσφερθούν με διακριτικά  (κόκκινο και μπλε) για ασφαλή και εύκολη 

αναγνώριση στη σύνδεση με φλέβα ή αρτηρία 

• Να είναι LATEX free & DEHP free 

• Να είναι μιας χρήσης αποστειρωμένα 

Α/Α88-89 ΡΑΜΠΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΓΧΥΣΕΩΝ 

Να έχει διαφανές σώμα εργονομικά κατασκευασμένο. • Να έχει πολύ μικρό χώρο 

παρακράτησης υγρού 

• Να είναι κατασκευασμένη από υλικό polycarbonate  

• Να έχει αντοχή σε λιπίδια και αντισηπτικά  

• Να έχει αντοχή στις πιέσεις έως 2 bar 

• Να έχει χρωματική κωδικοποίηση των στροφίγγων ώστε να τηρούνται τα 

πρωτόκολλα 

• Να είναι Latex-free & DEHP-free 

• Να είναι μίας χρήσης αποστειρωμένη 

ΝΑΙ 

  

Α/Α90  ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ πολυαιθυλενίου κερκιδικής αρτηρίας μεθόδου 

SELDINGER Σετ καθετήρα κερκιδικής αρτηρίας μεθόδου SELDINGER. Το σετ να 

περιέχει :  • καθετήρα πολυαιθυλενίου, ακτινοσκιερό, με πτερύγια συρραφής-

σταθεροποίησης, κολάρο anti-kink, εύρους 3Fr μήκους 6 cm  

•  βελόνα παρακέντησης 20G με βέλος ένδειξης για την σωστή εισαγωγή της 

•  οδηγό σύρμα, ευθύ και μαλακό. Να είναι LATEX free και DEHP free μ.χ 

αποστειρωμένο. 

ΝΑΙ 

  

Α/Α91 ΠΟΛΥΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΕΩΝ Ειδικό τριαυλικό σύστημα για 

ταυτόχρονη έγχυση τριών διαφορετικών υγρών-φαρμάκων σε καθετήρα. 

Αποτελούμενο από τρεις αυλούς πολυουρεθάνης με εσωτ.-εξωτ. διαμ. 1,5-2,5mm, 

μήκους 10cm, με νεκρό χώρο 0,34ml, με ροή υγρών 170ml/min ή 10200ml/h, clips 

on-off διαφορετικού χρωματισμού ανά αυλό και τρία ενσωματωμένα αντιμικροβιακά 

συνδετικά luer-lock στα άκρα. Latex-free & DEHP-free. Μ.χ αποστειρωμένο 

ΝΑΙ 

  

Α/Α92 ΑΥΤΟΚΟΛΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια καρδιακής παρακολούθησης για χρήση σε εφαρμογές 

παρακολούθησης ασθενών χειρουργείων,ΜΕΘ, αιμοδυναμικών τμημάτων και 

τμημάτων τεστ κοπώσεως όπου απαιτείται βραχεία ή μακρά παραμονή στο δέρμα. Να 

διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά καρακτηριστικά: 1. Το υποστηρικτικό στρώμα να είναι 

μικροπορώδες 2. Ο χρόνος παραμονής στο δέρμα να είναι μέχρι 3 ημέρες (72 ώρες). 

3. Ο κύκλος ζωής του προιόντος να είναι 2 χρόνια.4. Να διαθέτει χαμηλή 

συγκέντρωση χλωρίου που μειώνει τον κίνδυνο ερεθισμού του δέρματος. 5. Ορθή 

λειτουργία ηλεκτροδίου μετά από άνοιγμα συσκευασίας: μέχρι και 30 ημέρες. 6. Να 

είναι σύμμορφα με το πρότυπο ISO 10993 Part-1 ΄΄ Biological Evaluation of Medical 

Devices΄΄ όσον αφορά στον ερεθισμό, ευαισθησία και την κυτταροτοξικότητα από τη 

χρήση (να κατατεθεί δήλωση συμμόρφωσης) 7. Να είναι σύμμορφα με το πρότυπο 

ANSI/AAMI(2-2000 Disposable ECG Electrodes (να κατατεθεί δήλωση 

συμμόρφωσης) 8. Να συνοδεύεται από τεχνικό δύλλο δεδομένων (TDS). 9. Να 

συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Ανάλυσης. 10. Να είναι διαστάσεων 3,7 Χ 3,3 εκ.                                                                                                                                                                   

ΝΑΙ 

  

Α/Α93 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Ζεύγη ηλεκτροδίων για μη επεμβατική 

αιμοδυναμική παρακολούθηση του ασθενούς. Να δίνει τη δυνατότητα έγκαιρης, 

ασφαλούς αλλά και συνεχούς διάγνωσης της επίδρασης χορήγησης υγρών στον 

ασθενή καθώς και να παρέχει πληροφορίες για SV, SVI, CO, CI, CP, CPI, SVV, 

TRP, TRPI, HR, VET, DO2I, MAP, SpO2. Τα ηλεκτρόδια να φέρουν αγώγιμη γέλη 

που να επιτρέπει την καλύτερη δυνατή πρόσφυση στο δέρμα του ασθενούς ώστε 

μέσω αυτών να γίνεται η μέτρηση της ροής του αίματος που εξέρχεται από την 

καρδιά προς την περιφέρεια, με την μέθοδο bioreactance. Να παραχωρείται το 

κατάλλξλο monitor για την παρακολούθησ όλων των παραπάνω αιμοδυναμικών 

παραμέτρων. 

ΝΑΙ 

  

Α/Α94 ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΕΛΟΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ (ETCO2)  

Nα συνοδεύονται από σωλήνα παροχής οξυγόνου, μήκους τουλάχιστον 2,10 μ και να 

είναι PVC free kai Latex free, με πιστοποίηση. Από ανθεκτικό υλικό ώστε να μην 

συμπίπτουν τα τοιχώματά της και χωρίς μεταλλικό έλασμα για δυνατότητα MRI. Με 

ιδιαιτέρως μαλακά άκρα στο σημείο επαφής με το πρόσωπο και με δυνατότητα 

κάλυψης δύο μεγεθών,medium και large. 

ΝΑΙ 

  

Α/Α95 ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ Μ.ΧΡΗΣΗΣ Να είναι εφοδιασμένο με μεγάλη 

βιντεοκάμερα LCD  με ευρύ οπτικό πεδίο και φωτισμό LED! Να εξασφαλίζεται η 

μέγιστη απόσταση ασφαλείας τού χρήστη από τον ασθενή! Με αυτονομία 

τουλάχιστον για 4 ώρες! Να φέρει αναπόσπαστη λάμα Macintosh Νο 4! Να είναι 

εξολοκλήρου μίας χρήσης, αυτόνομο, αποστειρωμένο, Latex Free, χωρίς 

ΝΑΙ 
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αποσπώμενα μέρη! 

Α/Α96 ΟΔΗΓΟΣ FROVA - COOK ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΜΕ ''ΜΝΗΜΗ'' 14FR/70CM ΜΕ ΔΥΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ Ο2 Με ατραυματικό άκρο με 

κάμψη και διαβαθμισμένος για 40cm. Με εσωτερικό αυλό και οπές αποσυμπίεσης 

Με δυνατότητα ''μνήμης'' στο υλικό κατασκευής του, έτσι ώστε να διατηρεί, 

ατραυματικά, την κάμψη που του δίνεται, χωρίς να επανέρχεται (πιστοποίηση από 

προσπέκτους τού οίκου κατασκευής) 

Με δύο συνδετικά Ο2 (ένα 15mm κι ένα Luer Lock) και μία κάνουλα μεταλλικό 

οδηγό αρχικής προώθησης. Ενηλίκων, Νο 14Fr/70cm, εξωτ. διαμέτρου 4.6mm 

ΝΑΙ 

  

Α/Α97 ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 

(WHISPER) Πλήρες σετ Νεφελοποίησης (T-PIECE, NEBULIZER -νεφελοποιητή με 

βιδωτό καπάκι και δυνατότητα νεφελοποίησης 90 μοιρών , συνδετικό σωλήνα 

180cm, συνδετικό Τ με έξοδο 22ΜΜ).  Σετ κατάλληλο για χρήση στο σύστημα του 

αναπευστικού κυκλώματος.αποστειρωμένο μ.χ. 

ΝΑΙ 

  

Α/Α98 ΣΕΤ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ τύπου Boussignac Σετ  CPAP μη 

επεμβατικού αερισμού για υποβοήθηση ασθενών με αυτόματη αναπνοή, ανοικτού 

συστήματος τύπου Boussignac . Το σετ να περιέχει:• Βαλβίδα η οποία δημιουργεί 

CPAP από την ροή των αερίων (Ο2 ή αέρα) διερχόμενα από τα μικρο-τριχοειδή 

περάσματα που αυξάνουν την ταχύτητα και παράγουν στροβιλισμό δημιουργώντας 

«εικονική βαλβίδα». Να φέρει φίλτρο μείωσης του ήχου (2db), προέκταση περίπου 2 

m για σύνδεση με επιτοίχιο ροόμετρο (O2- αέρα) ή φιάλη Ο2 και υποδοχή για 

σύνδεση με μανόμετρο.  

• Σύστημα νεφελοποίησης (nebulizer) με προέκταση και συνδετικό Τ. 

• Μάσκα στοματορινική με θάλαμο σιλικόνης αυξομειούμενου όγκου για αποφυγή 

διαρροών και άγκιστρα στερέωσης. 

• Ρυθμιστή FiO2 

• Μειωτή θορύβου  

Να προσφερθεί σε μεγέθη μάσκας: 

α) Small ( No 4 ) 

β) Medium ( No 5 )  

γ) Large ( No 6 ) 

ΝΑΙ 

  

Α/Α99 ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ MULTIRATE Φορητή αντλία με ελαστομερές μπαλόνι 

από πολυισοπρένιο, μιας χρήσης εφοδιασμένη με μηχανισμό ακριβείας, πολλαπλών 

ταχυτήτων ροής 5-7-12ml/hr, ονομαστικής χωρητικότητας 240ml,μέγιστης 

χωρητικότητας 300ml, κατάλληλη για διάρκεια χορήγησης 20 έως 48 ωρών. Ο αυλός 

χορήγησης να είναι προσυνδεδεμένος στο σώμα της αντλίας. Η αντλία να διαθέτει 

ειδικό κλειδί ρύθμισης της ροής για αποφυγή παρέμβασης του ασθενούς στην 

ταχύτητα ροής. Το περίβλημα της συσκευής να είναι από σκληρό υλικό, ώστε να 

αποφεύγεται η συμπίεση του θαλάμου υποδοχής του φαρμάκου. Να διαθέτει 

εσωτερικό φίλτρο σωματιδίων (πλήρως κλειστό σύστημα).    Το σύστημα να μην 

φέρει διακόπτες ή μέσα τα οποία μπορεί να διακόψουν τη ζητούμενη ροή του 

φαρμάκου. Να διαθέτει αποστειρωμένη συσκευασία, σήμανση CE, αναγραφή 

παρτίδας 

ΝΑΙ 

  

Α/Α100 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 

Ενδοτραχειακοί σωλήνες κατάλληλοι για μικρολαρυγγοσκόπηση οι οποίοι να είναι 

κατασκευασμένοι από PVC και να φέρουν  cuff μεγάλου όγκου – χαμηλής πίεσης 

διαμέτρου τουλάχιστον 30 mm στα διαθέσιμα νούμερα 4.0, 5.0 και 6.0. Να έχουν 

ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους και να διαθέτουν μαύρο ακτινοσκιερό 

δαχτυλίδι σε όλη την περίμετρο του σωλήνα 1 cm πάνω από το cuff για ένδειξη 

σωστής τοποθέτησης. Να είναι διαβαθμισμένοι και να φέρουν προσυνδεδεμένο 

αποσπώμενο συνδετικό 15M για σύνδεση με το κύκλωμα αναισθησίας. Να έχουν 

μήκος χωρίς το συνδετικό τουλάχιστον 350 mm.  Να είναι αποστειρωμένοι και Latex-

free. 

ΝΑΙ 

  

Α/Α101 ΣΕΝΣΟΡΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

Σενσορας προσδιορισμου θερμοκρασίας για χρήση από τον οισοφάγο σε μεγέθη 

9,12,18,24 CH. Να χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε μόνιτορ, να αποτελείται από 

εξευγενισμένο θερμοευαίσθητο PVC, με άριστη ακουστικότητα. Από ειδική 

επικάλυψη KEVLAR για να μη σπάει ο σένσορας. Αποστειρωμένος με 

αιθυλενοξείδιο για 5 χρόνια . Για έναν ασθενή και μίας χρήσης.  Το καλώδιο 

σύνδεσης με το μόνιτορ να δίνεται δωρεάν. 

ΝΑΙ 

  

Α/Α102 Λεπίδες μ.χ. συμβατές με το βιντεολαρυγγοσκόπιο McGRATH Νο3 και Νο4 

ΝΑΙ 
  

Α/Α103 Λεπίδες μ.χ. συμβατές με το βιντεολαρυγγοσκόπιο McGRATH για 

εξαιρετικά δύσκολη διασωλήνωση 

ΝΑΙ 
  

Α/Α104 ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ Βελόνες βελονισμού, χωρίς οδηγό, με 

χρωματική ένδειξη μεγέθους τύπου Seirin B Type. Σε διαστάσεις  0,30x0,30και 

0,20x15 

 

ΝΑΙ 
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Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ    

Να δοθεί αναλυτική τεχνική προσφορά των προσφερόμενων ειδών στην 

οποία θα συμπεριλαμβάνονται τα εξής: Ref τιμολόγησης, Ref No ή 

Catalog No του κατασκευαστή (εφόσον δεν συμπίπτει με το Ref. 

Τιμολόγησης), Η περιγραφή τιμολόγησης, Κωδ.Π.Τ. (εάν υπάρχει το είδος 

στο παρατηρητήριο), μοναδικό κωδικό αναγνώρισης-ταυτοποίησης 

ιατροτεχνολογικού προϊόντος Ε.Ο.Φ., να δηλωθεί ο κατασκευαστής και να 

επισυναφθεί prospectus. 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας ………….. 

Κατάστημα ……………………………………Ημερομηνία έκδοσης………………. 

Προς το Γενικό Αντικαρκινικό Oγκολογικό  

 Νοσοκομείο Αθηνών 

            “Ο Άγιος Σάββας” 

Λ.Αλεξάνδρας 171 -  Αθήνα 115 22 

 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Αρ….……………………….. ΕΥΡΩ……………... 

 

   Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………… για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 

(τάδε του μηνός του έτους τάδε)….…………. για την προμήθεια (του τάδε είδους) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον 

προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύμφωνα με τη με 

αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και 

ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

   Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά 

χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις 

(3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το 

σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.   

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς, όπως αναφέρεται σχετικά στη 

διακήρυξη). 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και στα ΝΠΔΔ, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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                                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας ………….. 

Κατάστημα ……………………………………Ημερομηνία έκδοσης………………. 

Προς το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό 

 Νοσοκομείο Αθηνών 

            “Ο Άγιος Σάββας” 

Λ.Αλεξάνδρας 171 -  Αθήνα 115 22 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. 

Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 

αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού) …………. για την προμήθεια (του τάδε είδους) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το 

συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, 

σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 

σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

στα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.                                                                                

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ’ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)  

Διατίθεται στο ΕΣΗΔΗΣ ως συνημμένο της παρούσης διακήρυξης: 

 Σε μορφή PDF με το όνομα ΕΕΕΣ_ΤΕΥΔ. 

 Σε μορφή XLM με το όνομα ΕΕΕΣ_ΤΕΥΔ.xml. 
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