
                                                                      ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ 

Σαχ. Δ/νςθ: Ελενασ Βενιηελου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 

Σθλ.: 2271350106    Φαξ:2271350241 

Email:paragelies@xioshosp.gr 

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΙΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Χίου για τθν κάλυψθ άμεςων  και επιτακτικϊν αναγκϊν του, 

προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν προςφορά για το ςφνολο των παρακάτω 

ειδϊν: 

 

Α. ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ 
ΝΟΟΚΟ-

ΜΕΙΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΛΙΚΟΤ 

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΖΟΜΕΝΗ  ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙ 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΧΩΡΙ  

ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1  SET 

ΕΠΙΔΕΜΩΝ 
PLUS SMALL  

1 1Χ137,80 137,80 150,202(9%) 

2  SET 

ΕΠΙΔΕΜΩΝ 
PLUS MEDIUM 

2 2Χ153,90 307,80 335,502(9%) 

3  SET 

ΕΠΙΔΕΜΩΝ 
PLUS  LARGE 

1 1Χ169,10 169,10 184,319(9%) 

4  SET PU 

ΠΟΓΓΟΤ 
INTERMEDIATE 

2 2Χ115,00 230,00 250,70(9%) 

5  SET PU 
ΠΟΓΓΟΤ 

MEDIUM 

2 2Χ129,00 258,00 281,22(9%) 

6  SET ΠΟΓΓΟΤ 
LARGE 

2 2Χ140,00 280,00 305,20(9%) 

7  SET ΠΟΓΓΟΤ 

ΜΕ ΑΡΓΤΡΟ 
SMALL 

4 4Χ174,00 696,00 758,64(9%) 

8  SET ΠΟΓΓΟΤ 

ΜΕ ΑΡΓΤΡΟ 
MEDIUM 

33 33Χ194,00 6.402,00 6.978,18(9%) 

9  SET ΠΟΓΓΟΤ 

ΜΕ ΑΡΓΤΡΟ 
LARGE 

2 2Χ212,00 424,00 462,16(9%) 
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10  SET ΠΟΓΓΟΤ 
ΜΕ ΑΡΓΤΡΟ 

XLARGE 

7 7Χ370,00 2.590,00 2.823,10(9%) 

11  Α ΕΣ ΔΟΥΕΙΟΤ 

ECON 1000ml 
22 22Χ95,00 2.090,00 2.445,30(17%) 

 ΤΝΟΛΟ  78  13.584,70 14.974,52 

 

                                    Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Αρικμόσ Αιτιματοσ 5204/29-03-2019 

ΚΑΕ 1311.01 

Κριτιριο Κατακφρωςθσ Χαμθλότερθ τιμι 

Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν 04-04-2019 

Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν 08-04-2019 

Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν ΦΑΞ:2271350241 
e – mail:paragelies@xioshosp.gr 

 

                                      Γ. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Σο ςφςτθμα να αποτελείται από:                                                                                                                           

Α). ετ δοχείου ςυλλογισ εκκρίςεων με τισ εξισ προδιαγραφζσ:                                                                  

Να είναι τουλάχιςτον 1000 ml.                                                                                                                              

Με ηελοποιθτικι – απολυμαντικι ςκόνθ και ενςωματωμζνο φίλτρο/βαλβίδα 

αντεπιςτροφισ.                                                                                                                           

Με αποςπϊμενο ςάκο ςυλλογισ εκκρίςεων από το κάνιςτρο.                                                                             

Β). Σο ςετ επιδζςμων να περιλαμβάνει:                                                                                                           

Κακετιρα παροχζτευςθσ ςιλικόνθσ.                                                                                                                         

Ειδικι αντιβακτθριδιακι γάηα με πολυεςτερικό πλζγμα επαφισ λιπιδοκολλοειδοφσ   

τεχνολογίασ εμποτιςμζνο με άργυρο (ελεφκερο ςουλφαδιαηίνθσ), υδροκολλοειδζσ 

με βαηελίνθ.                                                                                                                                           

Ρολό γάηασ με πολυεςτερικό πλζγμα επαφισ με ολιγοςακχαρίτθ νανοτεχνολογίασ 

για δράςθ κατά των μεταλλοπρωτεαςϊν.                                                                                                                                           

Διαφανι αυτοκόλλθτα επικζματα.                                                                                                                        

ωλινα ςφνδεςθσ με κλείςτρο.                                                                                                                        

Προςτατευτικό δζρματοσ από 100% ςιλικόνθ ςε μαντθλάκι.                                                                                       

Γ). Σο ςετ ςπόγγου και ςπόγγου με άργυρο να περιλαμβάνει:                                                                     

Αφρϊδθ ςπόγγο ςε μεγζκθ.  (S,M,L,XL).                                                                                                            

Διαφανι αυτοκόλλθτα επικζματα.                                                                                                                                       

ετ ςπόγγου επιτάχυνςθσ εποφλωςθσ με πολυεςτερικό πλζγμα επαφισ 

λιποδοκολλοειδοφσ τεχνολογίασ εμποτιςμζνο με υδροκολλοειδζσ και βαηελίνθ 

νανοτεχνολογίασ ολιγοςακχαρίτθ.                                                                                            

Δίςκο παροχζτευςθσ.                                                                                                                                              

ωλινα ςφνδεςθσ με κλείςτρο.                                                                                                                                  

ωλινα αναρρόφθςθσ PVC διατομισ 30 εκ. διπλοφ αυλοφ.                                                                                    

Δ). ετ ςπόγγου ABDOMINAL ανοικτϊν κοιλιακϊν τραυμάτων με:                                                                        

πόγγο πολυουρεκάνθσ.                                                                                                                                                    
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2 διαφανι αυτοκόλλθτα φιλμ.                                                                                                                                            

2 δίςκουσ παροχζτευςθσ των εκκρίςεων.                                                                                                                    

Ειδικι μεμβράνθ για εφαρμογι πάνω ςε ηωτικά όργανα.                                                                                        

Ε). Σο ςφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηεται όλο το χρόνο κακθμερινά από 

εξειδικευμζνο τεχνικό ςτθν Χίο.                                                                                                                                                                                   

ημείωςη: Η αντλία κα πρζπει να παραχωρείται δωρεάν για τθ χριςθ των 

ςυμβατϊν αναλϊςιμων ςετ. Η ίδια αντλία πρζπει να είναι ςυμβατι με όλα τα υλικά 

Α, Β, Γ. Επίςθσ θ αντλία κενοφ να ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά:                                                                                                                                                          

υνεχι και διαλειπόμενθ λειτουργία αρνθτικισ πίεςθσ.                                                                                

Δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ ευαιςκθςίασ των ςυναγερμϊν.                                                                                    

Ζνδειξθ ελζγχου του εγκλειςμοφ. Ψθφιακι οκόνθ και εφκολο μενοφ.                                                        

Οδθγίεσ χριςθσ ςτα Ελλθνικά.   

 

                              Δ. ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οι τιμζσ των προςφερόμενων ειδϊν κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ τιμζσ του 

παρατθρθτθρίου  ι ςφμφωνα με τισ τιμζσ τθσ τελευταίασ ςφμβαςθσ. Η προςφορά που κα 

υποβλθκεί κα πρζπει να αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ εταιρείασ:( ΑΦΜ, πλιρθ 

επωνυμία, τθλζφωνο, φαξ, e-mail, και  ΦΠΑ), ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και να  ζχει 

τθν παρακάτω μορφι: 

 

Αριθμόσ 
Αιτήματοσ 

Κωδικόσ 
Νοςοκομείου 

Περιγραφή 
Τλικοφ 

Σιμή 
μονάδασ € 

(χωρίσ 
ΦΠΑ) 

Κωδικόσ 
Παρατ/ρίου 

Σιμή 
Παρατ/ρίου 

Κωδικό 
Εμπορίου 

GMDN Κωδικόσ 
ΕΚΑΠΣΤ 

         

 

 

Επιπλζον κα πρζπει να αναφζρεται – επί ποινι απόρριψθσ – ο χρόνοσ παράδοςθσ  
των προςφερόμενων ειδϊν. Λόγω του επείγοντοσ τθσ προμικειασ, το νοςοκομείο επικυμεί τα 
προςφερόμενα είδθ να είναι ετοιμοπαράδοτα, ςε διαφορετικι περίπτωςθ διατθρεί το δικαίωμα 
να απορρίψει τθν  προςφορά αν κρίνει ότι ο χρόνοσ παράδοςθσ είναι μεγάλοσ ςε ςχζςθ με τισ 
ανάγκεσ του. 

ε περίπτωςθ που θ τιμι προςφοράσ του είδουσ υπερβαίνει τθν αντίςτοιχθ τιμι 
παρατθρθτθρίου, αυτι υποχρεωτικά απορρίπτεται. Σζλοσ, ςε περίπτωςθ που το είδοσ δεν 
αντιςτοιχίηεται με το παρατθρθτιριο τιμϊν, αυτό κα αναφζρεται ςτθ ςτιλθ κωδικόσ 
παρατθρθτθρίου. 

Εναλλακτικζσ προςφορζσ και αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. τισ περιπτϊςεισ 
δφο ι περιςςοτζρων εναλλακτικϊν προςφορϊν ωσ κφρια κεωρείται αυτι με τα χαμθλότερθ τιμι, οι 
υπόλοιπεσ δεν κα αξιολογοφνται. 

Οι εταιρείεσ που κα αποςτείλουν προςφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα κα 
πρζπει απαραίτθτα να διακζτουν τα νόμιμα πιςτοποιθτικά για τθ διακίνθςθ και διανομι τουσ, και 
τα είδθ κα πρζπει απαραίτθτα να φζρουν τθν αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ CE. 
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Επί τησ προςφοράσ τουσ οι ςυμμετζχοντεσ θα πρζπει να δηλώνουν υπεφθυνα ότι 
δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τισ οποίεσ 
οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ή μποροφν να αποκλειςθοφν. 

Σζλοσ το νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει δείγμα προκειμζνου να 
αξιολογιςει τισ προςφορζσ και οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ υποχρεοφνται  - επί ποινι απόρριψθσ – 
να το αποςτείλουν άμεςα. 

 

 

                                                                     Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

                                                                     Ε. ΚΑΝΣΑΡΑΚΗ 
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