
                                                                      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 

ΠΟΟΣ
ΗΣΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΖΟΜΕΝΗ  ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΧΩΡΙ  

ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1  ΒΔΛΟΝΔ 
ΟΦΤΟΝΩΣΙΑΙΑ 
ΠΑΡΑΚΔΝΣΗΗ  

400 400X1,10 440,00 514,80(17%) 

2  ΔΣ 
ΔΠΙΚΛΗΡΙΓΙΟΤ 
ΑΝΑΙΘΗΙΑ 

30 30X8,50 255,00 277,95(9%) 

3  ΒΔΛΟΝΔ 
ΦΙΣΟΤΛΑ 16G 

12.000 12.000X0,228 2.736,00 2.982,24(9%) 

4  ΒΔΛΟΝΔ 
ΦΙΣΟΤΛΑ 17G 

200 200X0,228 45,60 49,704(9%) 

5  ΒΔΛΟΝΔ ΜΙΑ 
ΥΡΗ.ΑΠΟΣ.19G 

49.000 49.000X0,0097 475,30 556,101(17%) 

6  ΒΔΛΟΝΔ ΜΙΑ 
ΥΡΗ.ΑΠΟΣ.23G 

3.000 3.000X0,0100 30,00 35,10(17%) 

7  ΒΔΛΟΝΔ ΜΙΑ 
ΥΡΗ.ΑΠΟΣ.25G 

7.000 7.000X0,0100 70,00 81,90(17%) 

 ΤΝΟΛΟ  71.630  4.051,90 4.497,80 

 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Αρικμόσ Αιτιματοσ 17513/25-10-2018 

ΚΑΕ 1311.01 

Κριτιριο Κατακφρωςθσ Χαμθλότερθ τιμι 

Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν 01-11-2018 

Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν 05-11-2018 

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

 

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            ΥΙΟ: 30-10-2018 

  2η Τ.ΠΕ  ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΟΥΑΡ.                                    ΠΡΩΣ.:οικ. 71 
   «  Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο  » 

ΑΔΑ: 73Γ9469073-ΘΔ5



                                      Γ.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

1. ΒΕΛΟΝΕ ΦΙΣΟΤΛΑ 

Να είλαη απνζηεηξωκέλεο ειεύζεξεο ππξεηνγόλωλ ζε αηνκηθή εύρξεζηε ζπζθεπαζία 

Να είλαη θνληήο ινμόηκεζεο ώζηε ηξαπκαηίδνπλ όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξν ζην ζεκείν 

παξαθέληεζεο θαη ε αηκόζηαζε λα είλαη θαιύηεξε θαη ηαρύηεξε θαη λα πξνθαινύλ 

ιηγόηεξν πόλν ζηνλ αζζελή 

Να κελ πεξηέρνπλ αινπκίλην 

Να είλαη ζηιηθνλαξηζκέλεο κε αδξαλέο πιηθό νκνηόκνξθα, εζωηεξηθά θαη εμωηεξηθά 

ηεο βειόλαο 

Να έρνπλ πνιύ ιεπηό ηνίρωκα  

Τα πηεξύγηα ηωλ βεινλώλ λα είλαη αλαηνκηθά ζρεδηαζκέλα (λα επηηξέπνπλ ζηαζεξή 

ιαβή θαη λα κελ νιηζζαίλνπλ),έηζη ώζηε ην πξνζωπηθό λα ηηο ρεηξίδεηαη ζηαζεξά θαη 

κε αζθάιεηα θαηά ηελ παξαθέληεζε 

Η ξνή ηνπ αίκαηνο λα είλαη νκαιή, εηδηθά ζην ζεκείν έλωζεο ηεο βειόλαο κε ηνλ 

πιαζηηθό απιό 

Μήθνο βειόλαο από 20 ΜΜ έωο 30ΜΜ θαη λα αθνινπζνύλ ην δηεζλέο πξόηππν 

ΙSO9626:1991 (Δ) ή ηζνδύλακν ΔΝ2. 

Μήθνο ζωιήλα 15.Ηπνηόηεηα ηνπ πιαζηηθνύ λα είλαη άξηζηε, ην πιηθό λα είλαη 

δηαπγέο θαη άρξωκν θαη λα κελ ζηξεβιώλεηαη εύθνια. 

Γηάκεηξνη βεινλώλ 15G, 16G, 17G 

Η αξηεξηαθή βειόλα λα θέξεη νπή (backeye) 

Τα πξνϊόληα λα θέξνπλ ηε ζήκαλζε «CE» ζύκθωλα κε ηελ θνηλνηηθή νδεγία 

93/42/ΔΟΚ/14-6-94 πνπ αθνξά ηα ηαηξνηερλνινγηθά  πξνϊόληα θαη απηό λα 

απνδεηθλύεηαη κε αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ ζήκαλζεο «CE» ηεο παξαγωγνύ 

εηαηξείαο από αλαγλωξηζκέλν θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκό ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο. 

1.1 Βειόλεο παξαθέληεζεο  αξηεξηνθιεβώδνπο  επηθνηλωλίαο (θίζηνπιαο) κεγέζνπο 

16G.  Καη κήθνπο δηαδξνκήο 15cm κε back eye.   

 

1.2 Βειόλεο παξαθέληεζεο  αξηεξηνθιεβώδνπο  επηθνηλωλίαο (θίζηνπιαο) κεγέζνπο  

17G.  Καη κήθνπο δηαδξνκήο 15cm κε back eye.  

 

Να αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία ε εκεξνκελία απνζηείξωζεο θαη ιήμεο θαη λα 

έρνπλ ππόινηπν δωήο ηνπιάρηζηνλ δύν(2) έηε κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο. 

2.ΒΕΛΟΝΕ ΟΦΤΟΝΩΣΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΕΝΣΗΗ (Ρατιαίας αναιζθηζίας) 

1. Να είλαη απνζηεηξωκέλεο ειεύζεξεο ππξεηνγόλωλ ζε αηνκηθή εύρξεζηε 

ζπζθεπαζία 
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2. Καιή ζηήξημε βειόλαο θαη ρεηξηζκόο. 

3. Να θέξνπλ νδεγό 

4. Να είλαη ππναιιεξγηθέο 

5. Αλεμάξηεηε  απνζηεηξωκέλε ζπζθεπαζία . 

6. Τα πξνϊόληα λα θέξνπλ ηε ζήκαλζε «CE» ζύκθωλα κε ηελ θνηλνηηθή νδεγία 

93/42/ΔΟΚ/14-6-94 πνπ αθνξά ηα ηαηξνηερλνινγηθά  πξνϊόληα θαη απηό λα 

απνδεηθλύεηαη κε αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ ζήκαλζεο «CE» ηεο παξαγωγνύ 

εηαηξείαο από αλαγλωξηζκέλν θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκό ηεο Δπξωπαϊθήο 

Έλωζεο. 

7. Γηάκεηξνο βειόλεο  Από 21G έωο 22G θαη κήθνο έωο θαη κήθνο 90mm 

3. εη επιζκληριδίοσ αναιζθηζίας 

- Να είλαη απνζηεηξωκέλα ειεύζεξα ππξεηνγόλωλ  θαη ζε αηνκηθή εύρξεζηε 

ζπζθεπαζία 

- Τα πξνϊόληα λα θέξνπλ ηε ζήκαλζε «CE» ζύκθωλα κε ηελ θνηλνηηθή νδεγία 

93/42/ΔΟΚ/14-6-94 πνπ αθνξά ηα ηαηξνηερλνινγηθά  πξνϊόληα θαη απηό λα 

απνδεηθλύεηαη κε αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ ζήκαλζεο «CE» ηεο παξαγωγνύ 

εηαηξείαο από αλαγλωξηζκέλν θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκό ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο. 

- Να αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία ε εκεξνκελία απνζηείξωζεο θαη ιήμεο θαη λα 

έρνπλ ππόινηπν δωήο ηνπιάρηζηνλ δύν(2) έηε κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο. 

- Τν ζεη λα πεξηιακβάλεη. 

 

1. Δπηζθιεξίδεηα βειόλα 18G θαη κήθνο 80mm 

2. Φίιηξν 0,2κ. 

3. Πιαζηηθή ζύξηγγα 10ml, ρακειήο αληίζηαζεο. 

4. Σωιελάθη επηζθιεξηδείνπ (γηα ζπλερή έγρπζε ζηνλ επηζθιεξίδεην ρώξν) 

Να θέξνπλ όιεο ηε ζήκαλζε «CE» θαη    απηό λα απνδεηθλύεηαη κε αληίγξαθν 

πηζηνπνηεηηθνύ ζήκαλζεο «CE» ηεο παξαγωγνύ εηαηξείαο από αλαγλωξηζκέλν 

θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκό ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο. 

                     

                                            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: 
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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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