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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 
Μεηά ηα κε αξίζκ. 3077/30-1-2019 & 3105/15-2-2019 αηηήκαηα πξνκήζεηαο εμσζπκβαηηθψλ εηδψλ ηεο Γηαρείξηζεο Τιηθνχ γηα ηηο 
επείγνπζεο αλάγθεο Γηαθφξσλ Σκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηηο αξίζκ. 3/7-2-2019 (ζέκα 16

ν
) θαη 4/21-2-2019(ζέκα 13

ν
) 

απνθάζεηο Γ.., πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ θαη ηηο κε ΑΓΑ 9ΞΑΔ46904Ε-57Η θαη 6Φ8Ξ46904Ε-Θ2Τ 
απνθάζεηο Γέζκεπζεο Πίζησζεο. 

 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Αλαηνιηθήο Αραΐαο πξνζθαιεί θάζε ελδηαθεξόκελν ζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε ζπιινγή 

πξνζθνξώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ παξαθάησ εηδψλ:  

 Κξηηήξην θαηαθύξσζεο & ηειηθήο επηινγήο Πξνκεζεπηή είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά 
βάζεη ηεο ηηκήο θαη πξνυπνινγηζκφο ζπλνιηθήο δαπάλεο 793,10 € ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α.  24%  ΚΑΔ 1311

A
  CPV 33141320-9 

Η ππεξεζία επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηώκαηνο λα απμνκεησζνύλ νη πνζόηεηεο ησλ ππό πξνκήζεηα πιηθώλ, ζύκθσλα κε 
ηνλ Νόκν 4412/2016 άξζξν 105. 

Οη ηηκέο ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ δελ πξέπεη λα μεπεξλνύλ ηηο ηηκέο ησλ εηδώλ γηα όζα ππάξρνπλ ζην 
παξαηεξεηήξην ηηκώλ. ηελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ε αληίζηνηρε ηηκή θαη ν θσδηθόο ηνπ είδνπο ζην 
Παξαηεξεηήξην Σηκώλ.  

ε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξόκελν είδνο δελ ηαπηίδεηαη κε αληίζηνηρν είδνο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ, δεηείηαη ε 
ππνβνιή Τπεύζπλεο Γήισζεο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ζηελ νπνία πξέπεη λα 
δειώλεηαη όηη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο δελ ηαπηίδεηαη κε αληίζηνηρν ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ.  

Σα πξνζθεξόκελα είδε λα θέξνπλ ηελ πξνβιεπόκελε ζήκαλζε CE θαη νη εηαηξείεο δηαθίλεζεο λα εθαξκόδνπλ 
πηζηνπνηεκέλν ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο, ζύκθσλα κε ηελ Διιεληθή θαη Δπξσπατθή Ννκνζεζία. 

 
Ζ απνζηνιή ησλ πξνζθνξψλ, ζα γίλεη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε FAX (2691029678) ή (2691021705) κέρξη 18 
Μαξηίνπ 2019, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14.00κ.κ. 
Ζκεξνκελία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή είλαη ε 19ε Μαξηίνπ 2019, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 
11.00π.κ.   

 
Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζηελ 
ηερληθννηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά λα δειψλνπλ φηη δηαζέηνπλ ηα πξνζθεξφκελα είδε εηνηκνπαξάδνηα θαη λα θαηαζέηνπλ 
δείγκαηα. 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΑΝΑ ΔΙΓΟ ΜΔ ΦΠΑ 

1 ΒΔΛΟΝΔ 18G ΣΔΜ. 13.000 132,18 € 

2 ΒΔΛΟΝΔ 19G ΣΔΜ. 10.000 101,68 € 

3 ΒΔΛΟΝΔ 21G ΣΔΜ. 8.000   81,34 € 

4 ΒΔΛΟΝΔ 23G ΣΔΜ. 15.000 152,52 € 

5 ΒΔΛΟΝΔ INS 25G ΣΔΜ. 22.000  223,70 € 

6 ΒΔΛΟΝΔ Μ.ΥΡ. 26G ΣΔΜ. 10.000 101,68 € 
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ηηο πξνζθνξέο ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθεηαη: Α) ν θσδηθόο πξντόληνο (product ID) πνπ έρεη εθδνζεί απ΄ην ΔΚΑΠΣΤ 
(πξώελ ΔΚΔΒΤΛ ΑΔ) θαη Β) ν θσδηθόο GMDN. 

 Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ζην ρψξν θαη ην ηκήκα πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ην Ννζνθνκείν κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ 
Πξνκεζεπηή, κεηά απφ απνζηνιή έγγξαθνπ αηηήκαηνο, ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηνπ 
αηηήκαηνο.  
 

Τπνπξγηθή απόθαζε Α6 6404 δηο (ΦΔΚ 681/η.Β/8-8-91) «ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΙ 
ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΤΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΔΛΟΝΩΝ ΜΙΑ  ΥΡΗΗ» 

 Οη πξνδηαγξαθέο ησλ βεινλψλ πξέπεη λα είλαη θαζ ́ φια ζχκθσλεο κε ηελ ππνπξγηθή  απ φθαζε 
Α6/6404 «Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη Μέζνδνη Διέγρνπ Πιαζηηθψλ πξηγγψλ  θαη Βεινλψλ κίαο ρξήζεο» (ΦΔΚ 
681 η.Β’8.8.1991), 
 Ζ ζπζθεπαζία ησλ εηδψλ πξέπεη λα πιεξνί ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο:  

 ηελ εηηθέηα / ζπζθεπαζία πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε επθξηλή θαη  επαλάγλσζην ηξφπν ηνπιάρηζηνλ ηα 
παξαθάησ ζηνηρεία: 

 Σν φλνκα ή ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. ε πεξίπησζε πνπ ν 
θαηαζθεπαζηήο δελ έρεη έδξα ζε ρψξα ηεο επξσπατθήο έλσζεο, ε εηηθέηα ή ε ζπζθεπαζία πξέπεη λα 
πεξηιακβάλνπλ επηπιένλ ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ.  

 Ζ έλδεημε «ΑΠΟΣΔΗΡΩΜΔΝΟ»  

 Ζ κέζνδνο απνζηείξσζεο  

 Ο θσδηθφο ηεο παξηίδαο ηνπ νπνίνπ λα πξνεγείηαη ε έλδεημε «ΠΑΡΣΗΓΑ» (ή LOT)  

 Ζ έλδεημε ηεο νξηαθήο εκεξνκελίαο αζθαινχο ρξήζεσο, εθθξαδφκελε ζε έηνο θαη κήλα  

 Ζ έλδεημε φηη ην πξντφλ πξννξίδεηαη γηα κία θαη κφλε ρξήζε  

 Σηο εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο  

 Κάζε πξνεηδνπνίεζε ή/θαη ιεπηέα πξνθχιαμε  
 Οη αλσηέξσ πιεξνθνξίεο κπνξεί λα παξέρνληαη ππφ κνξθή ζπκβφισλ. 
  Να ζπλνδεχνληαη απφ ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο θαη ζηελ Διιεληθή Γιψζζα.  
 Σα αλσηέξσ πιηθά πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΗSO 13485-2003 θαη ν 

θαηαζθεπαζηήο ή ν αληηπξφζσπνο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζηελ Διιάδα λα θέξεη Πηζηνπνηεηηθφ ISO 
9001:2008. Σα πιηθά πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ πνπ βξίζθεηαη 
εγθαηαζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζην έδαθνο ελφο απφ ηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
θαη λα θέξνπλ ζε επθξηλή ζέζε ηνπ ηειηθνχ πεξηέθηε ηνπο ηελ πξνβιεπφκελε ζήκαλζε CE, ε νπνία 
απoδεηθvχεη ηελ ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ, (ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ. 130648 - 
Δλαξκφληζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ «πεξί 
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ»- ΦΔΚ 2198/ηεπρ. Β/02-10-09 θαη «πεξί ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 
κεζφδσλ ειέγρνπ πιαζηηθψλ ζπξηγγψλ θαη βεινλψλ κηαο ρξήζεο»- ΦΔΚ 681 η.Β’8.8.1991).  

 Δθηφο θαη αλ αλαθέξεηαη ζαθψο, απαηηνχληαη επίζεο:  

 Μηαο ρξήζεο, αηνκηθή, δηαθαλήο, ζπζθεπαζία κε εχθνιν άζεπην άλνηγκα.  

 Να αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία ε εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ε εκεξνκελία ιήμεο.  

 Να είλαη απνζηεηξσκέλεο (δηάξθεηα 3-5 έηε), κε ηνμηθέο θαη απαιιαγκέλεο ππξεηνγφλσλ νπζηψλ.  

 Σν πιηθφ ηεο βειφλαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα, ρσξίο καγλεηηθέο 
ηδηφηεηεο.  

 Να θέξεη πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα, εχθνια αθαηξνχκελν απφ πιηθφ πνπ ζα πιεξνί ηε ζχκβαζε ISO 
6009.  
 Να είλαη Latex Free  
 

ΚΟΗΝΔ ΒΔΛΟΝΔ 

Δθηφο απφ ηηο γεληθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απαηηνχληαη επίζεο ηα εμήο  
ραξαθηεξηζηηθά:  
Ζ πιαζηηθή θεθαιή ηεο βειφλεο λα εθάπηεηαη αεξνζηεγψο ζε ζχξηγγεο ηχπνπ  
luer θαη luer lock. Ζ θσληθή θεθαιή ηεο βειφλεο λα είλαη ζχκθσλε κε ηνλ ηχπν  
ISO 594/1 θαη λα θέξεη δηαθξηηηθφ ρξψκα (ρξσκαηηθφο θψδηθαο) πνπ ζα επηηξέπεη ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηεο δηακέηξνπ ηεο βειφλεο. Να είλαη εκηδηαθαλήο  
ζην ζεκείν ζχλδεζεο κε ηελ ζχξηγγα γηα ηελ εχθνιε παξαηήξεζε ηεο  παιηλδξφκεζεο 
ηνπ αίκαηνο. Δπζχο ζσιήλαο βειφλεο, ζε θαλνληθφ πάρνο  ηνηρψκαηνο, ρσξίο 
ειαηηψκαηα θαηαζθεπήο θαη κε απνζπνχκελα ζσκαηίδηα. Ζ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ 
ζσιήλα λα είλαη ιεία. Σα ακβιχ άθξν ηεο βειφλεο λα είλαη αηρκεξφ, ρσξίο πξνεμνρέο θαη 
ειαηηψκαηα. Τιηθά ζπζθεπαζίαο: πιαζηηθφ θηικ (blister) θαη ηαηξηθφ (medical grade 
paper) πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ απνζηείξσζε. Να θέξεη πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα, εχθνια 
αθαηξνχκελν, κε αηξαπκαηηθφ άθξν, απφ πιηθφ πνπ ζα πιεξνί ηε ζχκβαζε ISO 6009. 
Γηαζέζηκν κέγεζνο απφ 18G-26G θαη ζηα αλάινγα κήθε . 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ 
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