
                                                                      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 ειδών. 

Α. ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ 
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΛΙΚΟΤ 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΖΟΜΕΝΗ  ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΧΩΡΙ  

ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

  ΤΡΙΓΓΕ      

1  ΙΝΟΤΛΙΝΗ  

1ml 
20.000 20.000Χ0,0,019 380,00 444,60(17%) 

2  2.5 ml 50.000 50.000Χ0,0199 995,00 1.164,15(17%) 

3  5 ml 100.000 100.00Χ0,0228 2.280,00 2.667,60(17%) 

4  10 ml 100.000 100.00Χ0,0359 3.590,00 4.200,30(17%) 

5  20 ml 40.000 40.000Χ0,0439 1.756,00 2.054,52(17%) 

6  50 – 60 ml  
ΜΕΓΑΛΟ 
ΜΠΕΚ 

5.000 5.000Χ0,117 585,00 637,65(9%) 

7  50 – 60 ml  
ΜΙΚΡΟ ΜΠΕΚ 

4.000 4.000Χ0,115 460,00 501,40(9%) 

8  ΑΕΡΙΩΝ 

ΑΙΜΑΣΟ 
ΗΠΑΡΙΜΕΝ

Ε 

12.000 12.000Χ0,34 4.080,00 4.773,60(17%) 

 ΤΝΟΛΟ    14.126,00 16.443,82 

                                  Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Αρικμόσ Αιτιματοσ 13159/05-08-2019 

ΚΑΕ 1311.01 

Κριτιριο Κατακφρωςθσ Χαμθλότερθ τιμι  

Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν 30-08-2019 

Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν 03-09-2019 

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

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            ΥΙΟ: 28-08-2019 

  2η Τ.ΠΕ  ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΟΥΑΡ.                                    ΠΡΩΣ.:οικ. 75 
   «  Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο  » 
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                                          Γ.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Σα πιηθά πνπ παξαδίδνληαη πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα θαη ηα ηερληθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά λα βξίζθνληαη ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ 
πξνκεζεπηή. Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζπξηγγψλ ζα είλαη:  

Γηα ηνλ θχιηλδξν ην πξνππιέλην, γηα ην έκβνιν πνιπαηζπιέλην θαη γηα ην ειαζηηθφ 
παξέκβπζκα απφ θπζηθφ ζηιηθσκέλν θανπηζνχθ. 

Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχξηγγαο θαη ησλ 

βεινλψλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην ελέζηκν πγξφ ζα είλαη: αξρηθή πξψηε χιε θαη φρη 

αλαθπθισκέλα.                                                                                                        

Σα πιηθά δελ πξέπεη:                                                                                                                                                                         

λα έρνπλ νζκή εθηφο εθείλεο πνπ ηνπο πξνζδίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο,                                                                                                 

ηφζν ην πιαζηηθφ φζν θαη ην ζηιηθσκέλν ειαζηηθφ λα κελ ειεπζεξψλεη πιηθά πνπ 

επεξεάδνπλ, βιάπηνπλ ηε ζεξαπεπηηθή ηζρχ ηνπ εληεκέλνπ πγξνχ θαη δελ πξέπεη λα είλαη 

ηνμηθά ή λα πξνθαινχλ ππξεηνγφλα ή λα είλαη πεγέο κηθξννξγαληζκψλ πνπ λα πξνθαινχλ 

κφιπλζε ή λα πξνθαινχλ νπνηαδήπνηε άιιε αλεπηζχκεηε επίδξαζε.                                                                                                                             

Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζην πφζν θαιή ζηεγαλφηεηα παξέρεη ην ειαζηηθφ παξέκβπζκα 

θαη ζηελ θαιή εθαξκνγή ηεο θεθαιήο ηεο βειφλαο  ζην ζηπιίζθν ηεο ζχξηγγαο. Σν 

θάιπκκα ηεο βειφλαο λα αθαηξείηαη άλεηα ρσξίο λα απαηηείηαη ηδηαίηεξνο ρεηξηζκφο.                         

Να ππάξρεη stop πξηλ ην ηέινο ηνπ θπιίλδξνπ ψζηε ην έκβνιν λα κελ κπνξεί λα βγεη 

εληειψο απφ απηφλ.                                                                                                  

Σα πξνζθεξφκελα πιηθά πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο εμήο φξνπο:                                                                                                                  

-Να αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηε ρξήζε πνπ 

πξννξίδνληαη.                                                                                                                 

-Να ζπλνδεχνληαη απφ ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο.                                                                                                                                            

-Να έρνπλ θαηά ην δπλαηφλ καθξχηεξν ρξφλν ιήμεο.                                                                                                                                

-Να ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά πνηνηηθνχ ειέγρνπ.                                                                                                                           

-Να έρνπλ θαηάιιειε ζπζθεπαζία.                                                                                                                                                         

-Σν πξντφλ πξέπεη λα είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ 

λα κελ έρεη παξέιζεη ρξφλνο κεγαιχηεξνο απφ ην έλα ηξίην (1/3) ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 

δσήο ηνπ. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ππνρξέσζε λα αληηθαζηζηά θάζε πνζφηεηα πξντφλησλ πνπ 

έρνπλ αιινησζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο, κνινλφηη έρνπλ ηεξεζεί νη ζπλζήθεο 

ζπληήξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.                                                 

Η ζπζθεπαζία ησλ εηδψλ ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο:                                                                                                         

-Η ζπζθεπαζία ζα είλαη ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο. Σν θφζηνο ηεο δελ ζα επηβαξχλεη κε 

πξφζζεηα πιηθά πνπ δελ επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή.                                                                                                                                                                                         

-ε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη αθφινπζεο ελδείμεηο ζηα 

Ειιεληθά ή Αγγιηθά κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ δηαθνξεηηθψλ ή εηδηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ ησλ 

Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ φπσο απηέο πξνζαξκφζηεθαλ ζηελ Ειιεληθή Ννκνζεζία:                               

1.Επσλπκία θαη δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. Εάλ ν θαηαζθεπαζηήο εδξεχεη ζε ρψξα 

εθηφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ηνπ 

εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Κνηλφηεηα ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ.                                                

2.Σα ζηνηρεία λα είλαη απνιχησο αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα είλαη ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίδεη ην πξντφλ, ηελ πνζφηεηά ηνπ θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζπζθεπαζίαο.                                                                                                                                                                 

3.Ηκεξνκελία ζηελ νπνία ην πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αζθαιέο ρσξίο ππνβηβαζκφ 

ηεο επίδνζεο.                                                                                                                    

4.Σηο εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ρεηξηζκνχ.                                                                                                                                  

5.Σηο ελδεδεηγκέλεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο.                                                                                                                            

Σν πιηθφ ζπζθεπαζίαο λα είλαη απφ ηαηξηθφ ραξηί θαη πιαζηηθφ θηικ ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη 

ηα νξηδφκελα απφ ην άξζξν 6 κε αξηζ. Α6 6404 δηο «Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη 

ειέγρνπ Πιαζηηθψλ πξηγγψλ θαη Βεινλψλ κηαο ρξήζεο» (ΦΕΚ 681/Β’/8-8-1991).                                                 

Η ζπζθεπαζία λα θέξεη ηελ έλδεημε λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη  κε παξαιδευε εθηφο αλ ηα 

πξνζθεξφκελα είδε είλαη ζπκβαηά κε ηελ παξαιδευδε νπφηε απηφ πξέπεη λα αλαθέξεηαη 

ζηελ πξνζθνξά.                                                                                                                                     
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Πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ζχκθσλα πξνο ηα νξηδφκελα απφ ηε ζρεηηθή νδεγία 2010/32/ΕΕ 

ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Ε.Ε ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ησλ ηξαπκαηηζκψλ πνπ πξνθαινχληαη 

απφ αηρκεξά αληηθείκελα ζην Ννζνθνκεηαθφ ηνκέα.                                                                             

Όια ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηε ζήκαλζε CE θαη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπο  νη πξνζθέξνληεο ζα επηζπλάςνπλ πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα 

αληίγξαθα: ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ CE, πνπ έιαβαλ απφ ηνλ αληίζηνηρν Κνηλνπνηεκέλν 

Οξγαληζκφ θαζψο επίζεο θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ISO ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ησλ 

πξντφλησλ.         

                                            

                                               Γ. 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. 

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. 
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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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