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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ∆ιοίκηση της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας προκειµένου να προχωρήσει στην προµήθεια
«Ιατρικού Αναλώσιµου Υλικού - CPV 33140000-3» για τις ανάγκες τριµήνου των φορέων της ΠΦΥ
αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται
να καταθέσουν προσφορά στην ∆ιοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23,
Θεσσαλονίκη.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος διενεργείται σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 872/30-07-2019 (Α∆Α: ΩΩΨ5ΟΡΕΠ∆ΡΩ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΛΗΨΗ) Απόφαση ∆ιοικητή περί έγκρισης ∆ιενέργειας της παραπάνω προµήθειας µε
προϋπολογισµό δαπάνης 24.302,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιµής (χαµηλότερη τιµή), µε
CPV: 33140000-3.

Η πληρωµή των προµηθευτών θα γίνει σύµφωνα µε την υπ.αριθµ. 33025/26-07-2019 (Α∆Α:ΩΠ9ΝΟΡΕΠ-ΗΜΥ
Κ.Α.Ε. 1311.01) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και δέσµευσης πίστωσης συνολικού ποσού 24.302,00€
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).

Οι παραγγελίες των υλικών θα γίνονται από τo Γραφείο ∆ιαχείρισης της Κεντρική Αποθήκης της 3ης Υ.Πε.
Μακεδονίας, ενώ οι παραδόσεις θα γίνονται στην Κεντρική Αποθήκη (ταχ. ∆ιεύθυνση Ελευθερίας 48,
Αµπελόκηποι, Θεσσαλονίκη).
Οι προσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τους συνηµµένους ειδικούς όρους και θα συνοδεύονται από την
επισυναπτόµενη Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ),
υπογεγραµµένη από τον εκπρόσωπο του οικονοµικού φορέα. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως
αυτός τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 «Ως

εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα….., νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης
συµµετοχής ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης».
Γλώσσα: Ελληνική
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Προϋπολογισµός: 24.302,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατεθούν εντός κλειστού φακέλου µε την ένδειξη:
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για προµήθεια «Ιατρικού Αναλώσιµου Υλικού - CPV 331400003» για τις ανάγκες των φορέων της ΠΦΥ αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας»
στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, ∆ιεύθυνση Αριστοτέλους 16, 3ος όροφος.
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12-08-2019 και ώρα 14.00 µµ
Εµπρόθεσµες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία µέχρι την παραπάνω
ηµεροµηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό, χωρίς να αποσφραγισθούν.
Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιµες ηµέρες από 08:00 π.µ. έως 14:00 µ.µ. από το Τµήµα Προµηθειών
της ∆ιοίκησης της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας, (Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη) 
2313320587.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
της 3ης Υ. Πε. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΙΡΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 3

ης

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη
Ειδικοί όροι για την προµήθεια «Ιατρικού Αναλώσιµου Υλικού - CPV 33140000-3» για τις ανάγκες των φορέων της ΠΦΥ
αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προϋπολογισµού δαπάνης #24.302,00#€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιµής
(χαµηλότερη τιµή)
Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν:
α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισµοί
δ) κοινοπραξίες προµηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν
την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση
εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.
2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η προµήθεια αφορά τα είδη όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήµατος Β΄.
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα είδη και για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά είδος.

3.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές, µε ποινή απόρριψης, υποβάλλονται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για προµήθεια «Ιατρικού Αναλώσιµου Υλικού - CPV
33140000-3» για τις ανάγκες των φορέων της ΠΦΥ αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ) ∆/νση Οικονοµικής Οργάνωσης
και Υποστήριξης, Τµήµα Προµηθειών, Αριστοτέλους 16, ΤΚ 54623, Θεσσαλονίκη, 4ος όροφος)
Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονοµικού φορέα: (επωνυµία, διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου,
τηλεοµοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email).
(Σε περίπτωση Ένωσης οικονοµικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των µελών της, καθώς
και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους)

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται απαραίτητα σε δύο αντίγραφα το σύνολο των
κατατιθέµενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Πιο συγκεκριµένα, ο
φάκελος της προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνει:
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1. Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Γ του παρόντος.
2. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραποµπή (ανά κεφάλαιο και
παράγραφο) τόσο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης όσο και τα συνυποβαλλόµενα
prospectus (τεχνικά φυλλάδια) ή δικαιολογητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειµενική αξιολόγηση.
3. Φύλλο συµµόρφωσης – τεκµηρίωσης, ήτοι το φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς µε τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Α΄ της ∆ιακήρυξης. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται µε λεπτοµέρεια
όλες οι υπάρχουσες συµφωνίες ή αποκλίσεις των τεχνικών προδιαγραφών. Ο οικονοµικός φορέας θα πρέπει να απαντά
στην περιγραφή παράγραφο προς παράγραφο και οι παραποµπές να είναι σε πρωτότυπα φυλλάδια, εσώκλειστα
prospectus,

manual

του

κατασκευαστικού

οίκου

προς

απόδειξη

των

ισχυριζόµενων

(π.χ.

«βλέπετε

prospectusNo….σελίδα…..»). Εάν η προσφορά έχει αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα αναφέρονται αναλυτικά οι
αποκλίσεις αυτές.
4. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους έγγραφα που αποδεικνύουν τη συµµόρφωση προς τις
τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της διακήρυξης, (π.χ. δήλωση συµµόρφωσης, πιστοποιητικό CEκ.λ.π.).
5. Έγγραφη δήλωση του συµµετέχοντα, µε την οποία θα δηλώνεται ότι: α) η προσφορά του πληροί πλήρως τις
απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού, β) ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδοµή
(εξειδικευµένο προσωπικό και τεχνικά µέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύµβασης, γ) όλα τα µέρη του προσφερόµενου
υλικού είναι καινούργια και αµεταχείριστα, δ) η προσφορά του ισχύει για διάστηµα τουλάχιστον ενενήντα (90) ηµερών και
ε) τον χρόνο παράδοσης του υπό προµήθεια υλικού.
6. Έγγραφη δήλωση του συµµετέχοντα για την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προϊόν. Στην
περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, υποχρεούται επιπροσθέτως να δηλώνει προς τον φορέα ότι ο νόµιµος
εκπρόσωπος της επιχείρησης που θα κατασκευάσει το τελικό προϊόν, έχει αποδεχθεί έναντι του, την εκτέλεση της
συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης.
7. Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαµορφωµένα
ως εξής:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Α
ΠΑΡ/ΡΙΟΥ
/

GMDN

ΤΙΜΗ ΠΤ

ΤΙΜΩΝ

ΕΙ∆ΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α
(ΠΤ)

ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΤΕΛΙΚΗ

ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΜΕ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

%

ΦΠΑ

ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ

Επισηµαίνονται τα εξής:
8. Η προσφερόµενη τιµή της οικονοµικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόµενη
δαπάνη τόσο ανά προσφερόµενο είδος όσο και συνολικά.
•

Οι προσφερόµενες τιµές θα δοθούν σε ευρώ (EURO)/ανά τεµάχιο και θα αναγράφονται αριθµητικώς και
ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς και ολογράφως,
λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. Θα δοθεί τιµή για τα υπό προµήθεια είδη, όπως αυτά περιγράφονται
αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήµατος Β΄.
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•

Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε είδος καθώς και η
προσφέρουσα τιµή που θα αφορά το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών. Προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την
Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονοµική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιµή, θεωρείται ότι
προσφέρεται µε µηδενική αξία.

•

Στις τιµές είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαµβάνονται οι όλες νόµιµες κρατήσεις και
οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων. Επιπλέον, στις τιµές περιλαµβάνονται τα έξοδα προµήθειας και µεταφοράς
υπό προµήθεια είδους, στον χώρο που θα υποδειχθεί στον προµηθευτή από την Αναθέτουσα Αρχή.

•

Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα υπό προµήθεια είδη
και θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

•

Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι την ολοκλήρωση της σύµβασης. Αποκλείεται
οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προµηθευτή πέραν του
προσφερόµενου αντίτιµου των ειδών που θα προµηθεύσει βάσει των τιµών της προσφοράς του µέχρι την
οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωµή τους. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής
απορρίπτονται.

•

Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν
υπόψη. Ο υποψήφιος προµηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία
περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεσθεί λόγους προσφυγής κατά των προτάσεων αυτών.

•

Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

•

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, µε απόφαση ή του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, από γνωµοδότηση του αρµόδιου
για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

Σύµφωνα µε τα άρθρα 13 & 14 του Ν.3918/02.03.2011, οι συµµετέχοντες στην διαδικασία του διαγωνισµού
υποχρεούνται στην οικονοµική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις τιµές του
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς καθώς και τον
κωδικό GMDN µε τον οποίο παρακολουθούνται. Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν παρακολουθείται από το
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΤΙΜΩΝ

αυτό

θα

δηλώνεται

σε

υπεύθυνη

δήλωση.

Προσφορές

ανώτερες

του

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΡΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ
ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ (.pdf), ΕΝΩ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ
ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ EXCEL ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ∆ΙΣΚΟ (CD) Ή ΣΕ USBFLASH.
Σε περίπτωση διαφοροποίησης, τα περιεχόµενα της έντυπης υπερισχύουν του ηλεκτρονικού αντιγράφου.
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της
τιµής (χαµηλότερη τιµή).

4.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20) ηµερών
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την
προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό 5% επί
της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα
(1) τουλάχιστον µήνα από το συνολικό χρόνο ισχύος της σύµβασης.
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5.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ:
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ – ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ 3ης ΥΠΕ .
ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΕΚ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΜΗΤΡΩΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜ∆ΗΣ).

Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων.
Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υπό
προµήθεια ειδών, από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της 3ης ΥΠΕ και σύµφωνα µε την καθιερωµένη διαδικασία
εκκαθάρισης δαπανών, υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης προσκόµισης από τον προµηθευτή των απαιτούµενων από
το Νόµο δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή
και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του
προµηθευτή.

Ειδικότερα απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής,
β) τιµολόγιο του Αναδόχου,
γ) φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ κατά την ηµέρα πληρωµής
δ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής.
H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής.
Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του τιµολογίου πώλησης
από τον Ανάδοχο.

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, η 3η Υ.ΠΕ. καθίσταται υπερήµερη,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»
(ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».
Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων µεταξύ της
3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και του προµηθευτή, που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης, καθώς και β) στις λοιπές
περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης
της πληρωµής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Προµηθευτή (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών
κ.λ.π.).

Ο Προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον Προµηθευτή.

6.

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες
υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να
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εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος,
µε βάση τους όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, ενηµερώνοντας την
Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε το νόµο.
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διαδικασία, εφαρµόζονται οι διατάξεις περί προµηθειών του ∆ηµοσίου και των
φορέων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, όπως ισχύουν κάθε φορά.

7.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα δεσµεύουν τους υποψηφίους για 60 ηµέρες από την επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής
προσφορών.Προσφορές που ορίζουν διαφορετικό χρόνο απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

8.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε διάστηµα τριών (3) µηνών από την ηµέρα υπογραφής της και ανάρτησής της στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, µε δυνατότητα χρονικής παρατάσεως µέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων.

9.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, εφαρµόζονται οι περί προµηθειών του ∆ηµοσίου διατάξεις, όπως
ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρµογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωµάτων της Αναθέτουσας
Αρχής, που απορρέουν από τις συναφείς µε τη σύµβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας
νοµοθεσίας.
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Οι αναγραφόµενες πιο κάτω ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίµηση των αναγκών της Αναθέτουσας
Αρχής. Η 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισµό της προµήθειας,
εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες της, όπως αυτές θα διαµορφωθούν στη διάρκεια της σύµβασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
1.

Τα υλικά που παραδίδονται πρέπει τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά να βρίσκονται σε απόλυτη συµφωνία µε την
τεχνική προσφορά του προµηθευτή.

2.

Ειδικότερα, τα προσφερόµενα υλικά πρέπει να πληρούν τους εξής όρους:
2.1. Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των φορέων για τη χρήση που προορίζονται.
2.2. Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3.
2.3. Να έχουν κατά το δυνατόν µακρύτερο χρόνο λήξης.
2.4. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου.
2.5. Να έχουν κατάλληλη συσκευασία, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3. Το προϊόν πρέπει να
είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ηµεροµηνία παράδοσής του να µην έχει παρέλθει χρόνος
µεγαλύτερος από το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής διάρκειας ζωής του. Ο προµηθευτής έχει υποχρέωση να
αντικαθιστά κάθε ποσότητα προϊόντων που έχουν αλλοιωθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης τους, µολονότι
έχουν τηρηθεί οι συνθήκες συντήρησης που προβλέπονται από τον κατασκευαστή.

3.

Η συσκευασία των ειδών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
3.1.

Η συσκευασία θα είναι του εργοστασίου παραγωγής. Το κόστος της δεν θα επιβαρύνεται µε πρόσθετα υλικά
που δεν επιστρέφονται στον προµηθευτή.

3.2.

Σε εµφανές σηµείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε µονάδα του περιεχοµένου της, πρέπει να
αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις στα Ελληνικά ή Αγγλικά, µε την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικών ή
ειδικότερων ρυθµίσεων της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ και της υπ’ αριθ. ∆Υ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-9-2009 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης µε την οποία έγινε η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς αυτήν:
3.2.1.

Επωνυµία και διεύθυνση του κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναγράφεται η επωνυµία και διεύθυνση του εγκατεστηµένου
στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του.

3.2.2.

Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειµένου ο χρήστης να είναι σε θέση να
αναγνωρίσει το προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόµενο της συσκευασίας.

3.2.3.

Η ηµεροµηνία µέχρι την οποία το προϊόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ασφαλώς, χωρίς υποβιβασµό
της επίδοσης.

3.2.4.

Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή/ και χειρισµού.

3.2.5.

Τις ενδεδειγµένες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
Επιπλέον των παραπάνω γενικών τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να ισχύουν:
1.

Τα προσφερόµενα προϊόντα πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης (shelf life) τουλάχιστον ενός (1) έτους.

2.

Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των
αντίστοιχων εναρµονισµένων προτύπων.
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3.

Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται µε ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τα παρακάτω στοιχεία: α. η
ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ», β. η µέθοδος αποστείρωσης, γ. η ένδειξη της οριακής ηµεροµηνίας ασφαλούς
χρήσεως, εκφραζόµενη σε έτος και µήνα, δ. η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για µία και µόνη χρήση.

∆ιεύθυνση: Αριστοτέλους 16, 54623 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2313-320587 Fax : 2313-320508, e-mail: svatis@3ype.gr

19PROC005374867 2019-07-31

ΑΔΑ: ΨΛ9ΔΟΡΕΠ-ΟΙΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Α/Α

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙ∆ΟΥΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΕΙ∆ΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΜΜ

ΒΕΛΟΝΕΣ

700010037

ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.Χ. 19G (1Χ100)

ΤΜΧ

ΒΕΛΟΝΕΣ

700010038

ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.Χ. 21G (1Χ100)

ΤΜΧ

ΒΕΛΟΝΕΣ

700010087

ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.Χ. 23G (1Χ100)

ΤΜΧ

ΒΕΛΟΝΕΣ

700010086

ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.Χ. 25G (1Χ100)

ΤΜΧ

ΒΕΛΟΝΕΣ

700010088

ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.Χ. 27G (1Χ100)

ΤΜΧ

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN

700010246

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN (∆ΙΑΦΟΡΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ)

ΤΜΧ

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
FOLLEY

700010052

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY 2WAY N.16

ΤΜΧ

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
FOLLEY

700010053

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY 2WAY N.18

ΤΜΧ

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
FOLLEY

700010054

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY 2WAY N.20

ΤΜΧ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Α6/6404δις/02-08-1991 «Τεχνικές
προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών
µιας χρήσης» (ΦΕΚ 681Β ́/1991).
Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Α6/6404δις/02-08-1991 «Τεχνικές
προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών
µιας χρήσης» (ΦΕΚ 681Β ́/1991).
Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Α6/6404δις/02-08-1991 «Τεχνικές
προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών
µιας χρήσης» (ΦΕΚ 681Β ́/1991).
Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Α6/6404δις/02-08-1991 «Τεχνικές
προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών
µιας χρήσης» (ΦΕΚ 681Β ́/1991).
Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Α6/6404δις/02-08-1991 «Τεχνικές
προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών
µιας χρήσης» (ΦΕΚ 681Β ́/1991).
Καθετήρες LEVIN, από PVC, µε αριθµηµένες υποδιαιρέσεις, κλειστού
στρογγυλοποιηµένου άκρου, ατραυµατικοί, µήκους περίπου 125 cm,
ακτινοσκιεροί, µιας χρήσεως, διαφόρων µεγεθών.
Καθετήρες Folley 2 way, από LATEX, µε δυνατότητα παραµονής στον
ασθενή 15 - 20 ηµέρες (αποδεδειγµένο από µελέτες). Να έχουν ευρύ
αυλό και το τοίχωµά τους να είναι τέτοιο ώστε να µη συµπίπτει κατά τη
χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές στο άκρο τους, λείες
ώστε να αποφεύγεται ο τραυµατισµός κατά τον καθετηριασµό. Ο
υδροθάλαµος να είναι χωρητικότητας 5-15ml, ενισχυµένος, να
φουσκώνει συµµετρικά και η βαλβίδα του να είναι ασφαλείας.
Καθετήρες Folley 2 way, από LATEX, µε δυνατότητα παραµονής στον
ασθενή 15 - 20 ηµέρες (αποδεδειγµένο από µελέτες). Να έχουν ευρύ
αυλό και το τοίχωµά τους να είναι τέτοιο ώστε να µη συµπίπτει κατά τη
χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές στο άκρο τους, λείες
ώστε να αποφεύγεται ο τραυµατισµός κατά τον καθετηριασµό. Ο
υδροθάλαµος να είναι χωρητικότητας 5-15ml, ενισχυµένος, να
φουσκώνει συµµετρικά και η βαλβίδα του να είναι ασφαλείας.
Καθετήρες Folley 2 way, από LATEX, µε δυνατότητα παραµονής στον
ασθενή 15 - 20 ηµέρες (αποδεδειγµένο από µελέτες). Να έχουν ευρύ
αυλό και το τοίχωµά τους να είναι τέτοιο ώστε να µη συµπίπτει κατά τη
χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές στο άκρο τους, λείες
ώστε να αποφεύγεται ο τραυµατισµός κατά τον καθετηριασµό. Ο
υδροθάλαµος να είναι χωρητικότητας 5-15ml, ενισχυµένος, να
φουσκώνει συµµετρικά και η βαλβίδα του να είναι ασφαλείας.

∆ιεύθυνση: Αριστοτέλους 16, 54623 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2313-320587 Fax : 2313-320508, e-mail: svatis@3ype.gr

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
∆ΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

2.000,00

0,012

24,00

2.000,00

0,012

24,00

2.000,00

0,012

24,00

3.500,00

0,012

42,00

1.700,00

0,012

20,40

150,00

0,550

82,50

600,00

0,370

222,00

600,00

0,370

222,00

600,00

0,370

222,00

19PROC005374867 2019-07-31

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
TIEMAN

700010005

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMANN N.18

ΤΜΧ

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

700010137

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ABBOCATH
No 18 ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΦΤΕΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΧ

ΑΔΑ: ΨΛ9ΔΟΡΕΠ-ΟΙΗ

Καθετήρες τύπου TIEMAN, από PVC, σκληρό ώστε να µη λυγίζουν ή να
συµπίπτουν τα τοιχώµατά τους. Το άκρο τους να είναι κυρτό,
στρογγυλοποιηµένο ατραυµατικό. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες
οπές λείες και ατραυµατικές. Η υποδοχή τους να είναι έγχρωµη ανάλογα
µε το µέγεθος του καθετήρα σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, 40 CM
Σύµφωνα µε το ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 6 περί πρόληψης
τραυµατισµών που προκαλούνται από αιχµηρά αντικείµενα στο
νοσοκοµειακό και υγειονοµικό τοµέα σε συµµόρφωση µε την οδηγία
2010/32/ΕΕ του συµβουλίου της 10ης Μαΐου 2010 (EE L 134/66 της
1.6.2010) που σκοπός µε την οδηγία 2010/32/ΕΕ του συµβουλίου της
10ης Μαΐου 2010 (EE L 134/66 της 1.6.2010) που σκοπός
του είναι η εναρµόνιση της ελληνική νοµοθεσίας περί ασφάλειας και
υγείας των εργαζοµένων και η επίτευξη του ασφαλέστερου , κατά το
δυνατό, εργασιακού περιβάλλοντος , η πρόληψη των τραυµατισµών
των εργαζοµένων από κάθε είδους ιατρικό αιχµηρό αντικείµενο
(συµπεριλαµβανοµένων των βελονών) και η προστασία των
εργαζοµένων που διατρέχουν κίνδυνο θα πρέπει οι καθετήρες φλεβός
να περιέχουν µηχανισµούς ασφάλειας και προστασίας.
Επισηµαίνεται ότι το ανωτέρω διάταγµα είναι σε ισχύ από την 11η Μαΐου
2013. ΈΤΣΙ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ Περιφερικοί
Φλεβικοί Καθετήρες µε την παρακάτω περιγραφή : Φλεβοκαθετήρες
ασφαλείας µε αυτόµατη προστασία µε ενσωµατωµένο κλιπ διπλής
ασφάλειας ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του χρήστη από
τραυµατισµό, η ασφάλεια θα πρέπει να είναι από πολυµερές υλικό ώστε
κατά τη χρήση του προϊόντος να µην δηµιουργούνται επιβλαβή
σωµατίδια που µπορεί να εισέλθουν στη ροή του αίµατος, η χρήση του
προϊόντος δεν πρέπει να παρεκκλίνει από τη συνήθη πρακτικ
Φλεβοκαθετήρας ασφαλείας από πολυουρεθάνη, µε φτερά, µε
ενσωµατωµένο παράθυρο επιβεβαίωσης επιστροφής του αίµατος, µε
στυλεό πωµατισµού για παρεµπόδιση της απόφραξης του
φλεβοκαθετήρα, µακράς παραµονής στη φλέβα ( άνω των 72 ωρών),
Latex free, DEHP Free, µε ενεργητικό µηχανισµό ασφάλισης, να
ασφαλίζει ολόκληρη τη βελόνα και όχι µόνο τη µύτη, για προστασία του
νοσηλευτικού προσωπικού από τυχαία τρυπήµατα, µε µηχανισµό µη
επιστροφής του αίµατος( blood control), υψηλών πιέσεων 300 psi και
άκρο καθετήρα που ελαχιστοποιεί τον πόνο.

∆ιεύθυνση: Αριστοτέλους 16, 54623 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2313-320587 Fax : 2313-320508, e-mail: svatis@3ype.gr
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0,390

39,00

1.300,00
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ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

700010138

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ABBOCATH
No 20 ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΦΤΕΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΧ

ΑΔΑ: ΨΛ9ΔΟΡΕΠ-ΟΙΗ

Σύµφωνα µε το ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 6 περί πρόληψης
τραυµατισµών που προκαλούνται από αιχµηρά αντικείµενα στο
νοσοκοµειακό και υγειονοµικό τοµέα σε συµµόρφωση µε την οδηγία
2010/32/ΕΕ του συµβουλίου της 10ης Μαΐου 2010 (EE L 134/66 της
1.6.2010) που σκοπός µε την οδηγία 2010/32/ΕΕ του συµβουλίου της
10ης Μαΐου 2010 (EE L 134/66 της 1.6.2010) που σκοπός του είναι η
εναρµόνιση της ελληνική νοµοθεσίας περί ασφάλειας και υγείας των
εργαζοµένων και η επίτευξη του ασφαλέστερου , κατά το δυνατό,
εργασιακού περιβάλλοντος , η πρόληψη των τραυµατισµών των
εργαζοµένων από κάθε είδους ιατρικό αιχµηρό αντικείµενο
(συµπεριλαµβανοµένων των βελονών) και η προστασία των
εργαζοµένων που διατρέχουν κίνδυνο θα πρέπει οι καθετήρες φλεβός
να περιέχουν µηχανισµούς ασφάλειας και προστασίας.
Επισηµαίνεται ότι το ανωτέρω διάταγµα είναι σε ισχύ από την 11η Μαΐου
2013. ΈΤΣΙ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ Περιφερικοί
Φλεβικοί Καθετήρες µε την παρακάτω περιγραφή : Φλεβοκαθετήρες
ασφαλείας µε αυτόµατη προστασία µε ενσωµατωµένο κλιπ διπλής
ασφάλειας ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του χρήστη από
τραυµατισµό, η ασφάλεια θα πρέπει να είναι από πολυµερές υλικό ώστε
κατά τη χρήση του προϊόντος να µην δηµιουργούνται επιβλαβή
σωµατίδια που µπορεί να εισέλθουν στη ροή του αίµατος, η χρήση του
προϊόντος δεν πρέπει να παρεκκλίνει από τη συνήθη πρακτικ
Φλεβοκαθετήρας ασφαλείας από πολυουρεθάνη, µε φτερά, µε
ενσωµατωµένο παράθυρο επιβεβαίωσης επιστροφής του αίµατος, µε
στυλεό πωµατισµού για παρεµπόδιση της απόφραξης του
φλεβοκαθετήρα, µακράς παραµονής στη φλέβα ( άνω των 72 ωρών),
Latex free, DEHP Free, µε ενεργητικό µηχανισµό ασφάλισης, να
ασφαλίζει ολόκληρη τη βελόνα και όχι µόνο τη µύτη, για προστασία του
νοσηλευτικού προσωπικού από τυχαία τρυπήµατα, µε µηχανισµό µη
επιστροφής του αίµατος( blood control), υψηλών πιέσεων 300 psi και
άκρο καθετήρα που ελαχιστοποιεί τον πόνο.

∆ιεύθυνση: Αριστοτέλους 16, 54623 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2313-320587 Fax : 2313-320508, e-mail: svatis@3ype.gr

5.000,00

0,100

500,00

19PROC005374867 2019-07-31

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

700010036

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ABBOCATH
No 22 ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΦΤΕΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΧ

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

700010139

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ABBOCATH
No 24 ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΙ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΦΤΕΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΧ

ΑΔΑ: ΨΛ9ΔΟΡΕΠ-ΟΙΗ

Σύµφωνα µε το ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 6 περί πρόληψης
τραυµατισµών που προκαλούνται από αιχµηρά αντικείµενα στο
νοσοκοµειακό και υγειονοµικό τοµέα σε συµµόρφωση µε την οδηγία
2010/32/ΕΕ του συµβουλίου της 10ΗΣ Μαΐου 2010 (EE L 134/66 της
1.6.2010) που σκοπός µε την οδηγία 2010/32/ΕΕ του συµβουλίου της
10ΗΣ Μαΐου 2010 (EE L 134/66 της 1.6.2010) που σκοπός του είναι η
εναρµόνιση της ελληνική νοµοθεσίας περί ασφάλειας και υγείας των
εργαζοµένων και η επίτευξη του ασφαλέστερου , κατά το δυνατό,
εργασιακού περιβάλλοντος , η πρόληψη των τραυµατισµών των
εργαζοµένων από κάθε είδους ιατρικό αιχµηρό αντικείµενο
συµπεριλαµβανοµένων των βελονών) και η προστασία των
εργαζοµένων που διατρέχουν κίνδυνο θα πρέπει οι καθετήρες φλεβός
να περιέχουν µηχανισµούς ασφάλειας και προστασίας.
Επισηµαίνεται ότι το ανωτέρω διάταγµα είναι σε ισχύ από την 11η Μαΐου
2013. ΈΤΣΙ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ
Περιφερικοί Φλεβικοί Καθετήρες µε την παρακάτω περιγραφή :
Φλεβοκαθετήρες ασφαλείας µε αυτόµατη προστασία µε ενσωµατωµένο
κλιπ διπλής ασφάλειας ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του χρήστη
από τραυµατισµό, η ασφάλεια θα πρέπει να
είναι από πολυµερές υλικό ώστε κατά τη χρήση του προϊόντος να µην
δηµιουργούνται επιβλαβή σωµατίδια που µπορεί να εισέλθουν στη ροή
του αίµατος, η χρήση του προϊόντος δεν πρέπει να παρεκκλίνει από τη
συνήθη πρακτικ Φλεβοκαθετήρας ασφαλείας από πολυουρεθάνη, µε
φτερά, µε ενσωµατωµένο παράθυρο επιβεβαίωσης επιστροφής του
αίµατος, µε στυλεό πωµατισµού για παρεµπόδιση της απόφραξης του
φλεβοκαθετήρα, µακράς παραµονής στη φλέβα ( άνω των 72 ωρών),
Latex free, DEHP Free, µε ενεργητικό µηχανισµό ασφάλισης, να
ασφαλίζει ολόκληρη τη βελόνα και όχι µόνο τη µύτη, για προστασία του
νοσηλευτικού προσωπικού από τυχαία τρυπήµατα, µε µηχανισµό µη
επιστροφής του αίµατος( blood control), υψηλών πιέσεων 300 psi και
άκρο καθετήρα που ελαχιστοποιεί τον πόνο.
Σύµφωνα µε το ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 6 περί πρόληψης
τραυµατισµών που προκαλούνται από αιχµηρά αντικείµενα στο
νοσοκοµειακό και υγειονοµικό τοµέα σε συµµόρφωση µε την οδηγία
2010/32/ΕΕ του συµβουλίου της 10ης Μαΐου 2010 (EE L 134/66 της
1.6.2010) που σκοπός µε την οδηγία 2010/32/ΕΕ του συµβουλίου της
10ης Μαΐου 2010 (EE L 134/66 της 1.6.2010) που σκοπός του είναι η
εναρµόνιση της ελληνική νοµοθεσίας περί ασφάλειας και υγείας των
εργαζοµένων και η επίτευξη του ασφαλέστερου , κατά το δυνατό,
εργασιακού περιβάλλοντος , η πρόληψη των τραυµατισµών των
εργαζοµένων από κάθε είδους ιατρικό αιχµηρό αντικείµενο
(συµπεριλαµβανοµένων των βελονών) και η προστασία των
εργαζοµένων που διατρέχουν κίνδυνο θα πρέπει οι καθετήρες φλεβός
να περιέχουν µηχανισµούς ασφάλειας και προστασίας.
Επισηµαίνεται ότι το ανωτέρω διάταγµα είναι σε ισχύ από την 11η Μαΐου
2013. ΈΤΣΙ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ Περιφερικοί
Φλεβικοί Καθετήρες µε την παρακάτω περιγραφή : Φλεβοκαθετήρες
ασφαλείας µε αυτόµατη προστασία µε ενσωµατωµένο κλιπ διπλής
ασφάλειας ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του χρήστη από

∆ιεύθυνση: Αριστοτέλους 16, 54623 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2313-320587 Fax : 2313-320508, e-mail: svatis@3ype.gr
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ΑΔΑ: ΨΛ9ΔΟΡΕΠ-ΟΙΗ

τραυµατισµό, η ασφάλεια θα πρέπει να είναι από πολυµερές υλικό ώστε
κατά τη χρήση του προϊόντος να µην δηµιουργούνται επιβλαβή
σωµατίδια που µπορεί να εισέλθουν στη ροή του αίµατος, η χρήση του
προϊόντος δεν πρέπει να παρεκκλίνει από τη συνήθη πρακτικ
Φλεβοκαθετήρας ασφαλείας από πολυουρεθάνη, µε φτερά, µε
ενσωµατωµένο παράθυρο επιβεβαίωσης επιστροφής του αίµατος, µε
στυλεό πωµατισµού για παρεµπόδιση της απόφραξης του
φλεβοκαθετήρα, µακράς παραµονής στη φλέβα ( άνω των 72 ωρών),
Latex free, DEHP Free, µε ενεργητικό µηχανισµό ασφάλισης, να
ασφαλίζει ολόκληρη τη βελόνα και όχι µόνο τη µύτη, για προστασία του
νοσηλευτικού προσωπικού από τυχαία τρυπήµατα, µε µηχανισµό µη
επιστροφής του αίµατος( blood control), υψηλών πιέσεων 300 psi και
άκρο καθετήρα που ελαχιστοποιεί τον πόνο.

700010085

ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ1 ML,
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΣΤΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ
ΒΕΛΟΝΑ

TMX

Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Α6/6404δις/02-08-1991 «Τεχνικές
προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών
µιας χρήσης» (ΦΕΚ 681Β ́/1991).

300,00

0,028

8,40

700010081

ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 2,5 ML,
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΣΤΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 21G X
1 1/2''

TMX

Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Α6/6404δις/02-08-1991 «Τεχνικές
προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών
µιας χρήσης» (ΦΕΚ 681Β ́/1991).

11.000,00

0,028

308,00

700010082

ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 5 ML,
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΣΤΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 21G X
1 1/2''

TMX

Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Α6/6404δις/02-08-1991 «Τεχνικές
προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών
µιας χρήσης» (ΦΕΚ 681Β ́/1991).

11.000,00

0,034

374,00

ΣΥΡΙΓΓΕΣ

700010046

ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 10 ML,
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΣΤΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 21G X
1 1/2''

TMX

Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Α6/6404δις/02-08-1991 «Τεχνικές
προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών
µιας χρήσης» (ΦΕΚ 681Β ́/1991).

10.000,00

0,0441

441,00

ΣΥΡΙΓΓΕΣ

700010205

ΣΥΡΙΓΓΕΣ 50-60cc LEVIN ΜΕ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΜΙΟ

TMX

Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Α6/6404δις/02-08-1991 «Τεχνικές
προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών
µιας χρήσης» (ΦΕΚ 681Β ́/1991).

700,00

0,450

315,00

700010042

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ (ΝΑΥΛΟΝ), (ΠΑΚΕΤΟ
100 ΤΕΜ)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Να έχουν καλή εφαρµογή, Να έχουν όσο καλύτερη αντοχή έτσι ώστε να
µην σχίζονται κατά τη χρήση τους, Να έχουν καλή αφή, Να είναι λεπτά,
Να µην κολλάνε κατά την εφαρµογή τους, Να µην προκαλούν
ερεθισµούς στους χρήστες, Να διατίθεται σε όλα τα µεγέθη, Χωρίς

65,00

1,900

123,50

ΣΥΡΙΓΓΕΣ

ΣΥΡΙΓΓΕΣ

ΣΥΡΙΓΓΕΣ

ΓΑΝΤΙΑ

∆ιεύθυνση: Αριστοτέλους 16, 54623 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2313-320587 Fax : 2313-320508, e-mail: svatis@3ype.gr
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ΑΔΑ: ΨΛ9ΔΟΡΕΠ-ΟΙΗ

πούδρα, Να αναγράφεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής.

ΓΑΝΤΙΑ

700000224

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Νο 6,5

ΤΜΧ

ΓΑΝΤΙΑ

700000228

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Νο 7

ΤΜΧ

ΓΑΝΤΙΑ

700000225

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Νο 7,5

ΤΜΧ

ΓΑΝΤΙΑ

700000226

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Νο 8

ΤΜΧ

ΓΑΝΤΙΑ

700000227

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Νο 8,5

ΤΜΧ

Να είναι κατασκευασµένα από φυσικό latex πολύ καλής ποιότητας Να
είναι τραχείας επιφάνειας για σωστή αφή και σε υγρό περιβάλλον. Να
µην επηρεάζονται από τα λίπη. Να έχουν ανατοµικό σχήµα για σωστή
εφαρµογή, µακριές µανσέτες οι οποίες να έχουν ενισχυµένο πάχος για
καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα, ΧΩΡΙΣ ΡΕΒΕΡ για να αποφεύγεται
η αναδίπλωση. Η καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα να αποδεικνύεται
από τις περιγραφόµενες διαστάσεις (αυξηµένο πάχος στο βραχίονα σε
σχέση µε την υπόλοιπη επιφάνεια του γαντιού) η άλλη τεχνική
προδιαγραφή για µη αναδίπλωση του γαντιού. Να προσφέρονται σε
όλα τα µεγέθη (Νο 6,5-8,5) µε ολικό µήκος γαντιού 300 mm για κάθε
µέγεθος, Να είναι προπουδραρισµένα µε βιοαπορροφήσιµο άµυλο (όχι
πυρητικό µαγνήσιο). Να είναι αποστειρωµένα µε ακτίνες γ χωρίς τοξικά
κατάλοιπα µε 5ετή διάρκεια αποστείρωσης. Η διαδικασία της
αποστείρωσης πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύµφωνα µε τα
εναρµονισµένα πρότυπα. Τα προσφερόµενα γάντια να είναι
πιστοποιηµένα από κοινοποιηµένο οργανισµό που βρίσκεται
εγκαταστηµένος και λειτουργεί νόµιµα στο έδαφος ενός από τα Κράτη
Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση στη
συσκευασία του ζεύγους γαντιών τη σήµανση CE και τον αριθµό
αναγνώρισης του κοινοποιηµένου οργανισµού. Να αναγράφουν στη
συσκευασία την ηµεροµηνία παραγωγής, τον τρόπο και τη λήξη της
αποστείρωσης, τον αριθµό παρτίδας, τη διεύθυνση του εργοσταίου
κατασκευής & του αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τη
σήµανση CE µε τον αριθµό του κοινοποιηµένου οργανισµού
πιστοποίησης. Κάθε ζεύγος γαντιών να φέρει διπλή ανθεκτική
συσκευασία ασφαλείας (εσωτερική σταθερή γαντοθήκη και εξωτερική
αδιάβροχη θήκη). Σε κάθε τεχνική προσφορά πρέπει να
συµπεριλαµβάνονται πληροφορίες για το εργοστάσιο παραγωγής των
γαντιών και τον τόπο εγκατάστασής του. Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά
πρότυπα ΕΝ 455-1 ως προς την ποιότητα κατασκευής , ΕΝ 455-2 ως
προς την αντοχή και τις διαστάσεις και ΕΝ 455-3 ως προς την ασφάλεια
από βιολογικούς κινδύνους. Επιπρόσθετα να πληρούν το πρότυπο
ASTM F1671 ή ASTM D3577 ή τo πρότυπo ΕΝ 420. Κάθε παρτίδα να
συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά εργαστηριακού ελέγχου βάσει των
απαιτήσεων των παραπάνω προτύπων.
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400,00

2,400

960,00

500,00

2,400

1.200,00

700,00

2,400

1.680,00

600,00

2,400

1.440,00

300,00

2,400

720,00
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700010060

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ
ΛΑΤΕΞ ΧΩΡΙΣ ΜΑΝΣΕΤΑ, (ΚΟΥΤΙ
100 ΤΕΜ) ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ
S,M,L

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΓΑΝΤΙΑ

700010285

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥ∆ΡΑ
LATEX FREE ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ

Συσκευασία

ΝΥΣΤΕΡΙΑ

700000080

ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΛΑΜΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ Νο
10

ΤΜΧ

ΝΥΣΤΕΡΙΑ

700010197

ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΛΑΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ
Μ.Χ. Νο 11

ΤΜΧ

ΝΥΣΤΕΡΙΑ

700000079

ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΛΑΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ
Μ.Χ. Νο 12

ΤΜΧ

ΝΥΣΤΕΡΙΑ

700000046

ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΛΑΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ
Μ.Χ. Νο 21

ΤΜΧ

ΓΑΝΤΙΑ

ΑΔΑ: ΨΛ9ΔΟΡΕΠ-ΟΙΗ

Να διατίθεται στα µεγέθη small, medium, large, extra large µε
περικάρπια ταινία, Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση
τους απόλυτη προστασία από τυχόν επιµολύνσεις τόσο για τον ασθενή
όσο και για τον χρήστη, Να έχουν άριστη εφαρµογή και σωστή αφή και
να µην προκαλούν ερεθισµούς στους χρήστες, Να είναι
κατασκευασµένα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να µειώνουν στο ελάχιστο
βιολογικούς κινδύνους που απορρέουν από ουσίες που
ελευθερώνονται από αυτά, οι οποίες είναι γνωστές µε βάση τα τελευταία
στοιχεία, ότι µπορεί να δηµιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες ουσίες
µπορεί να είναι: χηµικές ουσίες, ενδοτοξίνες, υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες
και πεπτίδια Τα ιατρικά γάντια πρέπει να ανταποκρίνονται: 1. Στο
Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455 - 1 σχετικό µε τις απαιτήσεις και τον
έλεγχο για την ανίχνευση των οπών, 2.Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ 455 - 2 που ορίζει τις απαιτήσεις και δίδει τις µεθόδους δοκιµών για
τον έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως τα κατώτατα όρια
αντοχής σε θραύση ανά τύπο γαντιού, 3.Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ 455 - 3 που ορίζει τις απαιτήσεις για την αξιολόγηση της βιολογικής
ασφάλειας των ιατρικών γαντιών. Ελάχιστο µήκος 270 mm
Να διατίθεται στα µεγέθη small, medium, large, extra
large µε περικάρπια ταινία, Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη
χρήση τους απόλυτη προστασία από τυχόν επιµολύνσεις τόσο για τον
ασθενή όσο και για τον χρήστη, Να έχουν άριστη εφαρµογή και σωστή
αφή και να
µην προκαλούν ερεθισµούς στους χρήστες, Να είναι κατασκευασµένα
κατά τέτοιον τρόπο ώστε να µειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς
κινδύνους που απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά,
οι οποίες είναι γνωστές µε βάση τα τελευταία στοιχεία, ότι µπορεί να
δηµιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες ουσίες µπορεί να είναι: χηµικές
ουσίες, ενδοτοξίνες, υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια Τα ιατρικά
γάντια πρέπει να ανταποκρίνονται: 1. Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
455 - 1 σχετικό µε τις απαιτήσεις και τον έλεγχο για την ανίχνευση των
οπών, 2.Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455 - 2 που ορίζει τις
απαιτήσεις και δίδει τις µεθόδους δοκιµών για τον έλεγχο των φυσικών
ιδιοτήτων των γαντιών όπως τα κατώτατα όρια αντοχής σε θραύση ανά
τύπο γαντιού, 3.Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455 - 3 που ορίζει τις
απαιτήσεις για την αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας των ιατρικών
γαντιών. Ελάχιστο µήκος 270 mm
ΝΥΣΤΕΡΑΚΙ ΜΕ ΛΑΒΗ Νο10 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ Γ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ
Λεπίδες χειρουργικές απλές χωρίς λαβή, από ανοξείδωτο χάλυβα ή
άνθρακα, αποστειρωµένες σε συσκευασία που να εξασφαλίζει εύκολο
άνοιγµα.
Λεπίδες χειρουργικές απλές χωρίς λαβή, από ανοξείδωτο χάλυβα ή
άνθρακα, αποστειρωµένες σε συσκευασία που να εξασφαλίζει εύκολο
άνοιγµα.
Λεπίδες χειρουργικές απλές χωρίς λαβή, από ανοξείδωτο χάλυβα ή
άνθρακα, αποστειρωµένες σε συσκευασία που να εξασφαλίζει εύκολο
άνοιγµα.
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500,00

1,900

950,00

40,00

1,900

76,00

600,00

0,0932

55,92

3.000,00

0,0183

54,90

2.000,00

0,0183

36,60

400,00

0,0183

7,32
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ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ

700050049

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ
ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ∆ΙΑΤΡΗΤΑ ΜΕ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΓΑΖΑ.
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 5Χ7,5 ΜΜ

700050050

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ
ΠΛΗΓΩΝ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ∆ΙΑΤΡΗΤΑ ΜΕ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΓΑΖΑ.
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 9Χ15 ΜΜ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΜΟΙ
ΤΑΧΥΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ

700000236

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΥΠΟΥ
ΤΡΑΥΜΟΠΛΑΣΤ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ

ΓΑΖΑ

700050003

ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ

700000234

ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΠΌ
ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΜΙ∆ΙΟ
ΠΥΚΝΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ, ΣΥΝΘΕΣΗΣ
65% ΜΕ 35%
ΠΕΡΙΠΟΥ.∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:6CMΧ4,5M
± 1CM Χ ± 1M

700000235

ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΠΌ
ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΜΙ∆ΙΟ
ΠΥΚΝΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ, ΣΥΝΘΕΣΗΣ
65% ΜΕ 35%
ΠΕΡΙΠΟΥ.∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:12CM Χ
4,5M ± 1CM Χ ± 1M

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ
ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ
ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ

ΑΔΑ: ΨΛ9ΔΟΡΕΠ-ΟΙΗ

ΤΜΧ

Αυτοκόλλητο επίθεµα µε υδρόφιλη απορροφητική non
woven γάζα στο σηµείο επαφής µε το τραύµα. Να
επιτρέπει την αναπνοή του δέρµατος, η κολλητική
επιφάνεια να µην ερεθίζει το δέρµα και να µην
προκαλλεί αλλεργίες

1.800,00

0,850

1.530,00

ΤΜΧ

Αυτοκόλλητο επίθεµα µε υδρόφιλη απορροφητική non
woven γάζα στο σηµείο επαφής µε το τραύµα. Να
επιτρέπει την αναπνοή του δέρµατος, η κολλητική
επιφάνεια να µην ερεθίζει το δέρµα και να µην
προκαλλεί αλλεργίες

1.580,00

0,750

1.185,00

ΤΜΧ

Αυτοκόλλητος αποστειρωµένος ταχυεπίδεσµος
τύπου Hansaplast ή αντίστοιχο.Κατασκευασµένο από
διάτρητη ταινία βινιλίου. Ανώδυνης αφαίρεσης.
Υποαλλεργικό αυτοκόλλητο για την µείωση του
ερεθισµού του δέρµατος. Πορώδες αυτοκόλλητο που
επιτρέπει στο δέρµα να αναπνέει

800,00

0,020

16,00

ΓΑΖΑ Υ∆ΡΟΦΙΛΗ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 100%, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ, ΣΕ
ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 100 ΜΕΤΡΩΝ . ∆ΙΑΣΤΑΣΗ: 100M X 90CM

200,00

7,790

1.558,00

ΤΜΧ

Επίδεσµοι ελαστικοί 67% βαµβάκι 33% πολυαµίδη ελαστικότητα 70-80%
,να µπορεί να πλυθεί και να αποστειρωθεί. Επανερχόµενοι στο αρχικό
τους µήκος µετά τον τανισµό, κατάλληλο για περιδέσεις άκρων µήκους
4 µέτρων. Οι πλευρές τους να είναι υφασµένες σε µορφή ούγιας και να
συνοδεύονται από εσώκλειστα ελαστικά γαντζάκια

1.200,00

0,160

192,00

ΤΜΧ

Επίδεσµοι ελαστικοί 67% βαµβάκι 33% πολυαµίδη ελαστικότητα 70-80%
,να µπορεί να πλυθεί και να αποστειρωθεί. Επανερχόµενοι στο αρχικό
τους µήκος µετά τον τανισµό, κατάλληλο για περιδέσεις άκρων µήκους
4 µέτρων. Οι πλευρές τους να είναι υφασµένες σε µορφή ούγιας και να
συνοδεύονται από εσώκλειστα ελαστικά γαντζάκια

1.100,00

0,160

176,00

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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ΑΔΑ: ΨΛ9ΔΟΡΕΠ-ΟΙΗ

700000087

ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΠΌ
ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΜΙ∆ΙΟ
ΠΥΚΝΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ, ΣΥΝΘΕΣΗΣ
65% ΜΕ 35%
ΠΕΡΙΠΟΥ.∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 20CM Χ
4,5M ± 1CM Χ ± 1M

ΡΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΗΣ

700050041

ΣΕΝ∆ΟΝΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ
ΑΠΌ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΧΑΡΤΙ ΣΕ ΡΟΛΟΥΣ ∆ΙΑΤΡΗΤΟ
ΑΝΑ 40-50CM ΠΕΡΙΠΟΥ
ΠΛΑΤΟΥΣ 60CM Χ 50CM
ΜΗΚΟΣ

ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ

700010128

ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ ΜΗ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΡΑΜΜΑΤΑ

700000077

ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΑΠΟΡΟΦΗΣΙΜΟ Νο 4/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΗ 19mm

ΤΜΧ

ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ 4/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ
ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΣΤΑ 3/8 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ, 19MM

ΡΑΜΜΑΤΑ

700000169

ΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΞΑ 4/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΗ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΣΤΑ 3/8
ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ, 19MM

ΤΜΧ

ΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΞΑ 4/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΣΤΑ 3/8 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ,
19MM

ΡΑΜΜΑΤΑ

700000248

ΡΑΜΜΑ ΠΟΛ/ΛΕΝΙΟ 5/0
ΒΕΛΟΝΗ 3/8 19cm

ΤΜΧ

ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 5/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ
ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΣΤΑ 3/8 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ, 19MM

25,00

0,390

9,75

ΡΑΜΜΑΤΑ

700010263

ΡΑΜΜΑ ΠΟΛ/ΛΕΝΙΟ Νο 4/0
ΜΕ ΒΕΛ. ΚΟΠΤΟΥΣΑ 19 ΧΛΣΤ

ΤΜΧ

ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 4/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ
ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΣΤΑ 3/8 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ, 19MM

517,00

0,340

175,78

ΤΜΧ

ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΑΠΛΕΣ Να διασφαλίζουν τις αεροφόρους οδούς από το
στόµα µέχρι την είσοδο του λάρυγγα µε ταυτόχρονο αποκλεισµό του
οισοφάγου. Ατραυµατικές. Εύκολη τοποθέτηση χωρίς χρήση
λαρυγγοσκοπίου για δύσκολες διασωληνώσεις.

20,00

11,000

220,00

ΤΜΧ

Μάσκες οξυγόνου . Η µάσκα πρέπει να έχει συνδετικό
σωλήνα 200cm περίπου και κατασκευασµένη από
ιατρικό pvc, υποχρεωτικά άχρωµη και διαφανής. Να
έχει ρυθµιζόµενο επιρίνιο έλασµα για να επιτρέπει την
σωστή εφαρµογή και να εµποδίζει τις διαρροές
οξυγόνου.

700,00

0,7068

494,76

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ
ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ

ΜΑΣΚΕΣ

ΜΑΣΚΕΣ

700010019

700010031

ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Μ.Χ. Νο. 1-5

ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΙ∆ΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΜΧ

Επίδεσµοι ελαστικοί 67% βαµβάκι 33% πολυαµίδη ελαστικότητα 70-80%
,να µπορεί να πλυθεί και να αποστειρωθεί. Επανερχόµενοι στο αρχικό
τους µήκος µετά τον τανισµό, κατάλληλο για περιδέσεις άκρων µήκους
4 µέτρων. Οι πλευρές τους να είναι υφασµένες σε µορφή ούγιας και να
συνοδεύονται από εσώκλειστα ελαστικά γαντζάκια

600,00

0,230

138,00

ΤΜΧ

Αδιάβροχα πλήρως, πλαστικοποιηµένα, µε δύο φύλλα από ανθεκτικά
υλικά (χαρτί και πλαστικό µαζί), ειδικό
να µην περνάνε τα βιολογικά υλικά, µε διαγράµµιση για κόψιµο. Το υλικό
κατασκευής να είναι καλής
ποιότητας έτσι ώστε να µην διαλύονται εύκολα κατά τη διάρκεια της
χρήσης Να µην γλιστράει και να είναι
ανθεκτικό στο σκίσιµο.

2.200,00

1,100

2.420,00

250,00

1,000

250,00

60,00

0,820

49,20

100,00

0,3842

38,42

Γλωσσοπίεστρα ξύλινα µη αποστειρωµένα σε συσκευασία των 100
τεµαχίων
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ΜΑΣΚΕΣ

ΜΑΣΚΕΣ

ΜΑΣΚΕΣ

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

700010080

700010110

700010111

700010157

ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ

ΜΑΣΚΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΜΑΣΚΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ
ΠΑΙ∆ΩΝ

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ 2000ML ΜΕ
ΒΑΛΒΙ∆Α ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ [Π4]

ΑΔΑ: ΨΛ9ΔΟΡΕΠ-ΟΙΗ

ΤΜΧ

ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΛΗ

5.500,00

0,0156

85,80

ΤΜΧ

∆ιαφανής, µαλακή, άνετη για τον ασθενή, συνδέεται εύκολα µε
ροόµετρο οξυγόνου και δεν αποσυνδέεται
εύκολα σε ψηλές ροές. Νεφελοποίηση των 5ml σε 10 min. Μεγάλες
πλευρικές οπές. Το ποτήρι νεφελοποίησης να είναι χωρητικότητας άνω
των 5 ml και ο σωλήνας µήκους τουλάχιστον 180cm. Αποτελεσµατική
νεφελοποίηση ακόµα όταν ο ασθενής είναι σε ύπτια θέση.

700,00

0,400

280,00

ΤΜΧ

∆ιαφανής, µαλακή, άνετη για τον ασθενή, συνδέεται εύκολα µε
ροόµετρο οξυγόνου και δεν αποσυνδέεται
εύκολα σε ψηλές ροές. Νεφελοποίηση των 5ml σε 10 min. Μεγάλες
πλευρικές οπές. Το ποτήρι νεφελοποίησης να είναι χωρητικότητας άνω
των 5 ml και ο σωλήνας µήκους τουλάχιστον 180cm. Αποτελεσµατική
νεφελοποίηση ακόµα όταν ο ασθενής είναι σε ύπτια θέση.

350,00

0,400

140,00

ΤΜΧ

Να είναι χωρητικότητας 2000cc Να έχουν διαβάθµιση ανά 100 ml Να
είναι πλαστικοί διαφανείς, απόλυτου στεγανότητας. Να έχουν µήκος
σωλήνα 90-100 εκ. ο
οποίος να καταλύγει σε ρύγχος που να προστατευεται
µε κάλυµµα. Να διαθέτουν τρύπες ώστε να επιτρέπουν
την προσαρµογή ειδικής κρεµάστρας και. Να έχουν
βαλβίδα µη παλινδροµήσεως του περιεχοµένου του
σάκου στην ουροδόχο κύστη

1.500,00

0,110

165,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
∆ΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
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ΑΞΙΑ ΦΠΑ

19.598,05
€
4.703,53
€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
∆ΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ

24.301,58
€
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο
Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο
Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου
Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός

Αρ. Τηλεοµοιότυπου (Fax):

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου (Εmail):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς µου:
1) Έλαβα γνώση και αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος
2) Συµµετέχω στην υπ.αριθµ…………..πρόσκληση ενδιαφέροντος της 3ης ΥΠΕ για την
προµήθεια……….………………………………….
3) ∆εν έχω καταδικασθεί µε τελεσίδικη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.
4) Είµαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις µου, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.
5) ∆εν τελώ σε κάποια από τις αναφερόµενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή ανάλογες καταστάσεις,
6) ∆εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησης και δεν µου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισµού από
διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.
7) Είµαι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016.
8) Πληρώ τα κριτήρια επιλογής, έτσι όπως έχουν καθοριστεί στην πρόσκληση, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.4412/2016
9)

Αναλαµβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του
Ν.4412/2016, όπως έχουν καθοριστεί στην πρόσκληση, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του
ιδίου Νόµου

Ηµεροµηνία:

Ο/Η ∆ηλ………

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή
σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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