
                                                                      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 
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΛΙΚΟΤ 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟ-
ΓΙΖΟΜΕΝΗ  
ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΧΩΡΙ  

ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1  ΤΝΔΕΣΙΚΑ 

3WAY STOP-
COCK  

10.000 10.000X0,088 880,00 959,20 

2  ΜΑΚΕ 

ΥΕΙΡΟΤΡΓΕΙ-
ΟΤ ΜΕ 

ΛΑΣΙΥΟ 

15.000 15.000X0,0133 199,50 233,42 

3  ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΑ 
ΠΕΔΙΑ 

ΑΠΟΣΕΙΡΧ-
ΜΕΝΑ 75Υ90 

2.000 2.000Χ0,20 400,00 468,00 

4  ΜΑΚΕ  

ΟΞΤΓΟΝ. 
ΝΕΦΕΛΟΠΙΟΙ-

Η 
ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΕ 

400 400Χ0,57 228,00 266,76 

5  ΘΕΡΜΟΜΕΣΡΑ 

ΦΗΦΙΑΚΑ  
1 ΛΕΠΣΟΤ 

200 200Χ0,7169 143,38 167,76 

 ΤΝΟΛΟ    1.850,88 2.095,14 
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                                             Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Αρικμόσ Αιτιματοσ 7738/14-05-2019 

ΚΑΕ 1311.01 

Κριτιριο Κατακφρωςθσ Χαμθλότερθ τιμι 

Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν 28/05-2019 

Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν 30-05-2019 

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

 

                                 Γ.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΜΑΚΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΕ. 

1. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από αηνμηθό , καιαθό, δηάθαλν, ειαθξύ πιαζηηθό 

πιηθό.                                                                                                                              

2. Η κάζθα λα έρεη πιάγηεο νπέο εθπλνήο θαη αλαηνκηθό ζρήκα θαη λα θέξεη ειαζηηθή 

ηαηλία απμνκεηνύκελνπ κήθνπο γηα ζηήξημε                                                                  

3. Να είλαη γηα παηδηαηξηθή θαη λα έρνπλ αλαηνκηθή θαηαζθεπή ώζηε λα 

πξνζαξκόδνληαη ζσζηά ζην πεγνύλη θαη ηε κύηε.                                                             

4. Να θέξνπλ εηδηθή επηξίληα κεηαιιηθή ή πιαζηηθή ηαηλία πνπ λα έρεη πιαζηηθόηεηα, 

λα ιακβάλεη ηελ επηζπκεηή θάζε θνξά γσλίσζε ώζηε ε κάζθα λα πξνζαξκόδεηαη 

εύθνια θαη ζηαζεξά.                                                                                                      

5. Η ζπζθεπή λα ζπλδέεηαη κε δνρείν λεθεινπνίεζεο θαξκάθνπ, ην νπνίν ζα 

ιεηηνπξγεί ζε νπνηαδήπνηε ζέζε βξίζθεηαη ν αζζελήο.                                                   

6. Τν δνρείν λεθεινπνίεζεο λα θιείλεη «βηδσηά » θαη λα κελ παξνπζηάδεη απώιεηεο 

7. Να έρεη ρσξεηηθόηεηα πάλσ από 3 cc θαη λα ζπλδέεηαη ζηα ξνόκεηξα κε εηδηθό 

ζσιήλα κήθνπο ηνπιάρηζην 2 κέηξσλ.                                                                              

8. Να παξέρεη λεθέιε ηα ζηαγνλίδηα ηεο νπνίαο λα είλαη ≤ από 5 κm.                          

9. Ο ζσιήλαο παξνρήο νμπγόλνπ λα επηδέρεηαη γσλίσζε έσο θαη 90ν θαη ηα ζεκεία 

ζύλδεζεο κε ηελ παξνρή νμπγόλνπ θαη ην δνρείν λεθεινπνίεζεο λα είλαη από ηέηνην 

πιηθό θαη ζσζηά ζρεδηαζκέλα ώζηε λα επηηξέπνπλ εύθνια ηελ ζύλδεζε θαη 

απνζύλδεζε. Επηπιένλ λα εμαζθαιίδνπλ ζηαζεξή ζύλδεζε θαη λα κελ απνζπλδένληαη 

κε ηηο πςειέο ξνέο .                                                                                                      

10. Να είλαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία κηαο ρξήζεσο αεξνζηεγώο ζπζθεπαζκέλα. ** 

Τα πξνζθεξόκελα είδε λα θέξνπλ ζήκαλζε CE ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/ΕΟΚ 

θαη ηελ Κ.Υ.Α. 2480/94( ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94) ** Κάζε 

εηαηξεία πνπ ζα ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκό ππνρξενύηαη λα πξνζθέξεη κόλν ην 

δεηνύκελν είδνο - ζε ηθαλό αξηζκό δεηγκάησλ (γηα ηελ αμηνιόγεζε, ζε ρξήζε ζηνλ 

άξξσζην). Τα δείγκαηα λα ζπλνδεύνληαη κε ηηο επίζεκεο εξγνζηαζηαθέο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, κε ζαθή αλαθνξά ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξόκελνπ 

είδνπο. Πξνζθνξέο ρσξίο δείγκαηα δελ ιακβάλνληαη ππόςε. Τνλίδεηαη όηη, 

πξνζθνξέο θαη είδε, πξέπεη λα είλαη θαιώο ηαμηλνκεκέλα. 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Να είναι αδιάβροχα, αποςτειρωμζνα μιασ χριςεωσ 2 ι 3 ςτρωμάτων με εξαιρετικι 

αντοχι και με αυτοκόλλθτο ςτισ άκρεσ για ςυγκράτθςθ.                                               

ΑΔΑ: 7ΧΥΣ469073-89Ω



                                               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. 

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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