
                                                                      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 τθν προμικεια 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 17% 

1  ΜΑΚΕ 

ΟΞΤΓΟΝΟΤ 
ΑΠΛΕ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

800 800X0,47 376,00 439,92 

2  ΜΑΚΕ 
ΟΞΤΓΟΝΟΤ 

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΗ

 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

1.500 1.500X0,378 567,00 663,39 

3  ΜΑΚΕ 

ΟΞΤΓΟΝΟΤ 
VENTURI  

ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

1.500 1.500X0,496 744,00 870,48 

4  ΜΑΚΕ 
ΟΞΤΓΟΝΟΤ 

ΡΙΝΟ ΑΠΛΗ 
(ΟΜΑΣΟΓΤΑΛΙΑ) 

1.500 1.500X0,139 208,50 243,95 

   5.300  1.895,50 2.217,74 
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Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Αρικμόσ Αιτιματοσ 4368/14-3-2019 

ΚΑΕ 1311.01 

Κριτιριο Κατακφρωςθσ Χαμθλότερθ τιμι 

Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν 27-03-2019 

Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν 29-03-2019 

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

 

                             Γ.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Νεφελοποιητζσ. 

1.Να είναι καταςκευαςμζνεσ από ατοξικό, μαλακό, διάφανο, ελαφρφ πλαςτικό υλικό.   

2.Η μάςκα να ζχει πλάγιεσ οπζσ εκπνοισ και ανατομικό ςχιμα και να φζρει ελαςτικι 

ταινία αυξομειοφμενου μικουσ για ςτιριξθ.                                                                            

3.Να είναι για ενιλικεσ και να ζχουν ανατομικι καταςκευι ϊςτε να προςαρμόηονται 

ςωςτά ςτο πθγοφνι και τθ μφτθ.                                                                                                 

4.Να φζρουν ειδικι επιρίνια μεταλλικι ι πλαςτικι ταινία που να ζχει πλαςτικότθτα και 

να λαμβάνει τθν επικυμθτι κάκε φορά γωνίωςθ ϊςτε θ μάςκα να προςαρμόηεται εφκολα 

και ςτακερά.                                                                                                                                       

5.Η ςυςκευι να ςυνδζεται με δοχείο νεφελοποίθςθσ φαρμάκου, το οποίο κα λειτουργεί 

ςε  οποιαδιποτε κζςθ βρίςκεται ο αςκενισ.                                                                            

6.Σο δοχείο νεφελοποίθςθσ να κλείνει «βιδωτά» και να μθν παρουςιάηει απϊλειεσ.                             

7.Να ζχει χωρθτικότθτα πάνω από 3cc και να ςυνδζεται ςτα ροόμετρα με ειδικό ςωλινα μικουσ 

τουλάχιςτο 2 μζτρων.                                                                                                                        

8.Να παρζχει νεφζλθ τα ςταγονίδια τθσ οποίασ να είναι < από 5mm.                                             

9.Ο ςωλινασ παροχισ οξυγόνου να επιδζχεται γωνίωςθ ζωσ και 900 και τα ςθμεία ςφνδεςθσ με 

τθν παροχι οξυγόνου και το δοχείο νεφελοποίθςθσ να είναι από τζτοιο υλικό και ςωςτά 

ςχεδιαςμζνα ϊςτε να επιτρζπουν εφκολα τθ ςφνδεςθ και αποςφνδεςθ. Επιπλζον να 

εξαςφαλίηουν ςτακερι ςφνδεςθ και να μθν αποςυνδζονται με τισ υψθλζσ ροζσ.                      

ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΝΟΤΛΑ. 

1.Να είναι μιασ χριςεωσ ςε ατομικι αεροςτεγι ςυςκευαςία.                                                           

2.Θα πρζπει να αποτελοφνται από μαλακό, ατοξικό πλαςτικό υλικό καλισ ποιότθτασ το οποίο δεν 

κα  ερεκίηει το δζρμα .                                                                                                                      

3.Να διατθροφνται ςτακερά ςτθ κζςθ τοποκζτθςισ τουσ ζτςι ϊςτε να μθν υπάρχουν απϊλειεσ.                  

4.Ο ςωλινασ μεταφοράσ οξυγόνου να επιτρζπει τθ ςυνεχι παροχι οξυγόνου ακόμα και ςε 

γωνίωςθ ζωσ 900.                                                                                                                                

5.Σο ςθμείο ςφνδεςθσ με τθν παροχι οξυγόνου να είναι από τζτοιο υλικό και ςωςτά ςχεδιαςμζνα 

ϊςτε να επιτρζπει εφκολα τθ ςφνδεςθ και αποςφνδεςθ από τθν παροχι οξυγόνου. Επιπλζον να    

εξαςφαλίηει ςτακερι ςφνδεςθ με τθν παροχι οξυγόνου και να μθν αποςυνδζεται με τισ υψθλζσ 

ροζσ.                                                                                                                                                      

6.Η προζκταςι του να είναι μεγαλφτερθ από 150cm.                                                                       

7.Σα επιρρίνια να ζχουν ατραυματικά άκρα και να είναι από μαλακό υλικό με μικρό αυλό και να  

προςαρμόηονται άνετα ςτον κάκε αςκενι (με το κατάλλθλο ςτιριγμα ςτακεροποίθςθσ). 
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VENTURI.    

1.Να είναι καταςκευαςμζνεσ από ελαφρφ, μαλακό, ατοξικό, διάφανο, πλαςτικό υλικό.              

2.Να είναι για ενιλικεσ και να ζχουν ανατομικι καταςκευι ϊςτε να προςαρμόηονται ςωςτά ςτο 

πθγοφνι και τθ μφτθ.                                                                                                                                      

3.Να φζρουν ειδικι επιρρίνια μεταλλικι ι πλαςτικι ταινία που να ζχει πλαςτικότθτα, να 

λαμβάνει  τθν επικυμθτι κάκε φορά γωνίωςθ ϊςτε θ μάςκα να προςαρμόηεται εφκολα και 

ςτακερά.                                                                                                                                                         

4.Να ζχουν πλάγιεσ οπζσ εκπνοισ και να ςυνοδεφονται από ειδικό πλαςτικό δακτφλιο ο οποίοσ  

εφαρμοηόμενοσ γφρω από τθ βαλβίδα venture να μθν επιτρζπει τθν απόφραξι τουσ.                    

5.Πρζπει να εφαρμόηουν ςε όλα τα μεγζκθ προςϊπων.                                                                           

6.Να ζχουν αυξομειοφμενθ ελαςτικι ταινία για ςυγκράτθςθ τθσ μάςκασ ςτο κεφάλι.                           

7.Οι ςυςκευζσ να ςυνδζονται με κρικοειδι πλαςτικό ςωλινα διαμζτρου 20-22mm περίπου και  

μικουσ 15-17. Ο ςωλινασ να περιλαμβάνεται ςτθ ςυςκευαςία και να είναι από υλικό που          

δεν τςακίηει.                                                                                                                                                               

8.Να ζχουν διαφορετικι βαλβίδα Venturi για διαφορετικά μείγματα οξυγόνου. Κάκε βαλβίδα να  

είναι διαφορετικοφ χρϊματοσ και να αναγράφεται ευκρινϊσ με ανεξίτθλα ι ανάγλυφα γράμματα  

θ απαραίτθτθ ροι οξυγόνου για τθν εξαςφάλιςθ του ηθτοφμενου μείγματοσ οξυγόνου. Οι 

βαλβίδεσ  να καλφπτουν τισ ανάγκεσ για χοριγθςθ οξυγόνου για μείγματα 

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

9.Η βαλβίδα να ςυνδζεται με πλαςτικό ςωλινα οξυγόνου μικουσ τουλάχιςτο 1,5 μζτρων που να    

επιδζχεται γωνίωςθ ζωσ 900 χωρίσ να διακόπτεται θ ροι οξυγόνου.                                                               

10.Ο ςωλινασ οξυγόνου να ζχει ςθμεία ςφνδεςθσ με τθν παροχι οξυγόνου και τθν βαλβίδα από 

τζτοιο  υλικό και ςωςτά ςχεδιαςμζνα ϊςτε να επιτρζπουν εφκολα τθ ςφνδεςθ και αποςφνδεςθ. 

Επιπλζον  να εξαςφαλίηουν ςτακερι ςφνδεςθ και να μθν αποςυνδζονται με τισ υψθλζσ ροζσ. 

12.Σο ςφνολο τθσ μάςκασ να είναι ςε ατομικι ςυςκευαςία μιασ χριςεωσ αεροςτεγϊσ 

ςυςκευαςμζνο.                                                                                                                                                        

Σα προςφερόμενα είδθ να φζρουν τθ ςιμανςθ CE ςφμφωνα με τθν οδθγία 93/42/ΕΟΚ και τθν  

Κ.Τ.Α 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94). 

   

                                 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 
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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. 

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  

                                                                     α/α 

                                                                     Ε. ΒΟΤΣΙΕΡΟΤ 
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