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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Βακμόσ Αςφαλείασ 

Ιωάννινα, 26-05-2022 

 

Αρικ. Ρρωτ. : 6978 
 

 ΠΡΟ:  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

  Σμήμα  : Οι κονομικ ό -  Γρα φεί ο Πρ ομηθειϊ ν  
 

Ταχ. Δ/νςθ : Λεωφόροσ Μακρυγιάννθ 
Τ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
Ρλθροφορίεσ :  Σ.Γκορίτςα, Ι. Ραππά 
Τθλζφωνο : 2651080624 
Fax : 2651029470 
Email : s.goritsa@gni-hatzikosta.gr, 

ioanpappa@gni-hatzikosta.gr  
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΡΙΘΜ. 87/22 ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  
για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΙΜΟΔΟΙΑ (CPV 33141500-0) 

 
Σο Νοςοκομείο αφοφ ζλαβε υπόψη: 

ΧΕΣ.: α. Το αρ. 118 του Ν.4412/2016 με τισ τροποποιιςεισ του. 

 β. Το αρικμ. 4142/28-03-2022 αίτθμα του τμιματοσ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ. 

 
γ. 

Θ αρικμ. 13/30-06-2021 (Θ.1)  Απόφαςθ ΔΣ του Νοςοκομείου ζγκριςθσ του Ρίνακα Ρρογραμματιςμοφ 
Διαχειριςτικοφ ζτουσ 2021 (ΑΔΑ: ΨΦΟΝ46906Ω-ΣΘΜ). 

 
δ. 

Τθν αρικμ. 11/16-05-2022 (Θ:8) απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου (ΑΔΑ:ΩΝΟ046906Ω-40, ΑΔΑΜ: 
22REQ010608022) 

 
ε. 

Τθν αρικμ.712/25-05-2022 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: ΩΤΛ46906Ω-ΞΑ7, ΑΔΑΜ: 

22REQ010631324) 
 
                                                                                                ΠΡΟΚΑΛΕΙ 

τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν προμήθεια ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΑΙΜΟΔΟΙΑ (CPV 33141613-0) προχπολογιςμοφ 17.113,24€ ΜΕ ΦΠΑ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΗΜΑ ενόσ (1) ΕΣΟΤ, μζχρι 

την Παραςκευή 03-06-2022 και ϊρα 10.00πμ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΗ 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 17.113,24€ ςυμπ. ΦΡΑ για ζνα (1) ζτοσ . Για τθ δζςμευςθ του 

ποςοφ, ζχει λθφκεί θ (ε) ςχετικι απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ του Νοςοκομείου. 

 

2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ και για ζνα (1) ζτοσ.  

 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Στθν προςφορά πρζπει να περιζχονται τα εξισ : 

3.1. Φάκελοσ Δικαιολογητικϊν ςυμμετοχήσ 

α.  Ριςτοποιθτικό ΓΕΜΘ ι ιςχφον καταςτατικό από όπου να προκφπτουν εμφανϊσ τα μζλθ του ΔΣ ςε περίπτωςθ ΑΕ, 

ΑΕΒΕ,ΑΒΕΕ ι του/των διαχειριςτι/των ςε περίπτωςθ Ο.Ε, Ε.Ε,ΙΚΕ κακϊσ και ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ, με 

χρόνο ζκδοςθσ ζωσ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Ρροσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων των παρ.1 

και 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλοφμε, μαηί με τθν προςφορά ςασ, να μασ αποςτείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογθτικά: 

β. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου όλων των μελϊν του ΔΣ ι του διαχειριςτι / των με χρόνο ζκδοςθσ ζωσ τρεισ (3) μήνεσ 

πριν την υποβολή τουσ). 
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γ. Φορολογικι ενθμερότθτα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΘ ΧΘΣΘ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΡΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΣ 

ΑΚΙΝΘΤΟΥ και να είναι ςε ιςχφ τον χρόνο υποβολήσ τουσ 

δ. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΝΡΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΕ ΔΘΜΟΡΑΣΙΕΣ  και να είναι ςε ιςχφ τον χρόνο υποβολήσ τουσ. 

ε. Υπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/1986, περί μθ επιβολισ ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου 

αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.  (άρκρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε 

από το άρκρο 23 του Ν.4782/2021). 

Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά την κοινοποίηςη τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

(άρκρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ.7αδ του άρκρου 43 του Ν.4605/2019).  

 

  

3.2 Φάκελοσ τεχνικήσ  και οικονομικήσ προςφοράσ 

α. Η ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ κα περιλαμβάνει: 

τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ ςε δφο αντίγραφα που πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του 

παραρτιματοσ Ι. Στοιχεία, PROSPECTUS, τεχνικά φυλλάδια, πιςτοποιθτικά και δικαιολογθτικά που αφοροφν τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ υποβάλλονται ςτο φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ. Επίςθσ ςτθν τεχνικι προςφορά να δθλϊνεται ότι όλα 

τα προςφερόμενα είδθ φζρουν πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ CE, ο αρικμόσ μθτρϊου παραγωγοφ ςτο ΕΜΡΑ για τουσ 

παραγωγοφσ-ειςαγωγείσ προϊόντων και επίςθσ ότι κα παρζχονται, εφόςον ηθτθκοφν από τθν αρμόδια επιτροπι, 

οποιεςδιποτε διευκρινίςεισ και πιςτοποιθτικά 

 

β. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ κα περιλαμβάνει: 

Στο φάκελο τοποκετοφνται τα οικονομικά ςτοιχεία, με τθν τιμι τθσ προςφοράσ ςε Ευρϊ.  

Θα περιγράφονται τα προςφερόμενα είδθ και θ προςφερόμενθ τιμι χωρίσ και με ΦΡΑ. Θ τιμι τθσ προςφοράσ κα δοκεί ςε 

ευρϊ ανά μονάδα μζτρθςθσ και δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τθν προχπολογιςκείςα κατ’ είδοσ δαπάνθ.  

Στθν τιμι κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, κακϊσ και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ που 

προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, εκτόσ από τον ΦΡΑ. Ο ΦΡΑ κα δίδεται ςε ξεχωριςτι ςτιλθ.  

Για το προςφερόμενο είδοσ να αναφζρεται ο αφξων αριθμόσ του είδουσ που είναι καταχωρημζνο ςτο παρατηρητήριο 

τιμϊν τησ ΕΠΤ και η τιμή αυτοφ. ε αντίθετη περίπτωςη να γίνεται αναφορά ότι αντίςτοιχο είδοσ δεν υπάρχει ςτο 

παρατηρητήριο τιμϊν τησ ΕΠΤ. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ δεν θα υπερβαίνουν τισ αντίςτοιχεσ ανϊτατεσ τιμζσ του 

παρατηρητηρίου, όπωσ αυτζσ ιςχφουν κατά την ημερομηνία υποβολήσ τησ προςφοράσ τουσ. 

Αντιπροςφορζσ ι εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται.  

Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Οι τιμζσ των Ρροςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ. Σε περίπτωςθ που 

ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ Ρροςφοράσ, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιοφνται, κατά τθ γνωςτοποίθςθ τθσ 

ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν παράταςθ αυτι, να υποβάλλουν νζουσ πίνακεσ τιμϊν ι να τουσ τροποποιιςουν. 

Σε περίπτωςθ αςυνικιςτα χαμθλισ οικονομικισ προςφοράσ, εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα από το άρκρο 88 του ν. 

4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν 

φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των 

οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 

Για τη ςωςτή αξιολόγηςη των προςφερομζνων ειδϊν είναι απαραίτητη η κατάθεςη δειγμάτων για όλα τα 

προςφερόμενα είδθ, εισ διπλοφν και ςε επαρκι ποςότθτα για τθ ςωςτι αξιολόγθςθ. Τα δείγματα να κατατεκοφν μαηί με 

τθν προςφορά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που δεν ςυνοδεφεται από δείγματα κα 

απορρίπτεται.  Σε κάκε δείγμα κα αναγράφεται ςε αυτοκόλλθτθ ετικζτα θ ονομαςία του είδουσ, ο α/α τθσ κατάςταςθσ 

τθσ διακιρυξθσ και τα ςτοιχεία του προμθκευτι 

 

4.ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι προςφορζσ αποςφραγίηονται τθν οριηόμενθ από τθν παροφςα πρόςκλθςθ θμερομθνία και ϊρα από τθν αρμόδια 

επιτροπι. Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, 

εφαρμοηόμενων των κειμζνων διατάξεων. 

Οι προςφορζσ παραλαμβάνονται εντόσ τθσ οριςκείςασ από τθν παροφςα πρόςκλθςθ θμερομθνίασ και 

πρωτοκολλοφνται. Ρροςφορζσ που αποςτζλλονται θλεκτρονικά ςτθν υπθρεςία πζραν τθσ προαναφερόμενθσ 

θμερομθνίασ και ϊρασ δεν γίνονται δεκτζσ και επιςτρζφονται.   

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-74-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-23-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
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Θ αρμόδια Επιτροπι, ςε επόμενθ κλειςτι ςυνεδρίαςθ, τθν ίδια ι ςε διαφορετικι μζρα, προβαίνει ςτθν καταχϊριςθ, 

αξιολόγθςθ των ανωτζρω ςτοιχείων των προςφορϊν ςε πρακτικό το οποίο ςυντάςςει και προτείνει τθν κατακφρωςθ του 

διαγωνιςμοφ.   

Το ανωτζρω πρακτικό εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ του νοςοκομείου και κοινοποιείται ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ. Θ ανακζτουςα αρχι, αιτιολογθμζνα και κατόπιν γνϊμθσ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ του διαγωνιςμοφ,  

μπορεί να  κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα αγακϊν από αυτι που 

κακορίηεται ςτον πίνακα του παραρτιματοσ Ι. ςε ποςοςτό και ωσ εξισ:   εκατόν είκοςι τοισ εκατό (120%) ςτθν περίπτωςθ 

τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ογδόντα τοισ εκατό (80%) ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν 

φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία 

των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.   

 

5.ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ – ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ –ΠΑΡΑΔΟΗ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΕΓΓΤΗΕΙ 

Κριτιριο κατακφρωςθσ & τελικισ επιλογισ Ρρομθκευτι είναι θ ςυμφερότερθ από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει 

τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) ανά είδοσ για όςεσ προςφορζσ πλθροφν τισ ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του πίνακα 1. Θ 

κατακφρωςθ μπορεί να γίνει για μζροσ των ειδϊν και των ποςοτιτων. 

Οι προςφορζσ που κα κατατεκοφν κα πρζπει να ζχουν ιςχφ εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ από τθν αποςφράγιςι τουσ. 

Θ παράδοςθ των ηθτουμζνων ειδϊν κα γίνεται τμθματικά ςε όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ και εντόσ πζντε (5) εργάςιμων 

θμερϊν από τθ ςχετικι παραγγελία του τμιματοσ διαχείριςθσ του Νοςοκομείου. Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται με 

ευκφνθ και ζξοδα του προμθκευτι ςτισ αποκικεσ του Νοςοκομείου κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

Δεν απαιτείται εγγφηςη ςυμμετοχήσ και εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ.  

 

6.ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ 

Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά κϋ δικαιολογθτικά. Από κάκε τιμολόγιο του 

Ρρομθκευτι κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε φορά Νόμουσ και ςχετικζσ 

Εγκυκλίουσ των αρμόδιων Υπουργείων.  

Οι κρατιςεισ οι οποίεσ βαρφνουν τον προμθκευτι είναι οι ακόλουκεσ: 

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και 

κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 

Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και 

κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο 

όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του 

άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και 

κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν επιβάλλεται (άρκρο 350 παρ.3 

του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεφχοσ Β'2 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά 

υπζρ ΟΓΑ 20%. 

δ) Κράτθςθ φψουσ 2% υπζρ των οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ, ςφμφωνα με το Ν.3580/2007 και τθν 

Δ.Υ6α/ΓΡ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β’/24-03-2009). 

ε) Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αξίασ 

4% επί του κακαροφ ποςοφ (άρκρο 24 του Ν. 2198/94, όπωσ ιςχφει 

Ο αναλογοφν Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό (%) βαρφνει το Νοςοκομείο. Τα ζξοδα τθσ μεταφοράσ και φορτοεκφόρτωςθσ των  

υλικϊν κα γίνουν με επιβάρυνςθ του προμθκευτι. 

                                                                                

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
 
 

ΠΤΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι. 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΙΜΟΔΟΙΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

(τεμ.) ΣΙΜΗ 

ΤΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

24% 

1 φγχθ για 0,5- 250 ml 20.000 0,0085 170 210,8 

2 φγχθ  λευκά τφπου Oxford 20.000 0,0068 136 168,64 

3 Σκαριφιςτιρεσ αςφαλείασ για λιψθ τριχοειδικοφ αίματοσ 3.000 0,099 297 368,28 

4 
Clips ςτρογγυλά για τθ ςφράγιςθ των ςωλθνίςκων των 
αςκϊν αιμολθψίασ 15.000 0,0133 199,5 247,38 

5 Φίλτρα για εργαςτθριακι λευκαφαίρεςθ και πλφςιμο 
ερυκρϊν αιμοςφαιρίων 

120 16,8 2.016 2.499,84 

6 
Κλειςτό ςφςτθμα αςκϊν για πλφςιμο ερυκρϊν 
αιμοςφαιρίων 

300 8,6 2.580 3.199,2 

7 
Συςκευζσ  μετάγγιςθσ αιμοπεταλίων με φίλτρα 
λευκαφαίρεςθσ για 5-7 μονάδεσ αιμοπεταλίων 

150 18,5 2.775 3.441 

8 
Λάςτιχα περίδεςθσ με μθχανιςμό αφαίρεςθσ από το 
βραχίονα 

20 5 100 124 

9 

Ρλαςτικά ςωλθνάρια για ςυλλογι ορϊν με εξωτερικό 
βιδωτό πϊμα και με βάςθ ςτιριξθσ, των 2 ml 
(κρυοφιαλίδια ) 5.000 0,125 625 775 

10 Φιαλίδια γενικισ αίματοσ χωρθτικότθτασ 4 ml με 
αντιπθκτικό 1,8 mg/mL EDTA K2 

18.000 0,068 1.224 1.517,76 

11 Φιαλίδια γενικισ αίματοσ χωρθτικότθτασ 9-10 ml με 
αντιπθκτικό 1,8 mg/mL EDTA K2 

10.000 0,105 1.050 1.302 

12 Φιαλίδια βιοχθμικϊν/ανοςολογικϊν προςδιοριςμϊν 5.000 0,19 950 1.178 

13 Σακουλάκια μιασ χριςθσ για απόψυξθ πλάςματοσ 5.000 0,16 800 992 

14 
Καταγραφικά χαρτιά ελζγχου κερμοκραςίασ   για ψυγείο 
ςυντιρθςθσ αίματοσ  του Οίκου HELMER τφποσ : i HB120. 200 1,4 280 347,2 

15 

Καταγραφικά χαρτιά ελζγχου κερμοκραςίασ  για ψυγεία 
ςυντιρθςθσ αίματοσ του Οίκου Thermo Scientific, τφποσ 
Revco-134a. 

100 1,4 140 173,6 

16 

Καταγραφικά χαρτιά ελζγχου κερμοκραςίασ  για 
καταψφκτεσ πλαςμάτων  του Οίκου  ANGELANTONI  τφποσ 
: POLAR 530 SV , AB 600 EI/ES και AB 600 EI. 

150 1,4 210 260,4 

17 

Καταγραφικά χαρτιά ελζγχου κερμοκραςίασ  για 
ανακινθτιρα αιμοπεταλίων του Οίκου  HELMER τφποσ : PC 
1200. 

50 1,4 70 86,8 

18 

Καταγραφικά χαρτιά ελζγχου κερμοκραςίασ  και γραφίδεσ  

για ψυγείο ςυντιρθςθσ αίματοσ  Forma Scientific, τφποσ 

3889. 

50 1,07 53,5 66,34 

19 Ρζνςεσ ταυτόχρονθσ μείξεωσ και ςφραγίςεωσ ςωλθνίςκων 

αςκϊν 
1 125 125 155 

ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 13.801,00 €   

ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 17.113,24 € 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΙΜΟΔΟΙΑ 

Το είδοσ με α/α  3 (ςκαρφιςτήρεσ αςφαλείασ) πρζπει να πλθροί τισ εξισ προδιαγραφζσ: 

Ρρζπει να είναι ςκαρφιςτιρεσ με αυτόματθ κάλυψθ τθσ ακίδασ μετά τo τρφπθμα, για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ και 

χωρίσ τθ χριςθ ςυςκευισ εκτόξευςθσ. 
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Το είδοσ με α/α 5  (φίλτρα για εργαςτηριακή λευκαφαίρεςη και πλφςιμο ερυθρϊν) πρζπει να πλθροί τισ εξισ 

προδιαγραφζσ:  

Τα φίλτρα κατακράτθςθσ λευκοκυττάρων να επιτυγχάνουν κατακράτθςθ λευκϊν κατά 99,999% από μία μονάδα ερυκρϊν 

αιμοςφαιρίων. Να ςυγκροτοφνται από:  

 Φίλτρο κατακράτθςθσ λευκϊν 4θσ γενεάσ.  

 Δφο ενςωματωμζνουσ αςκοφσ μεταφοράσ 600ml καταςκευαςμζνουσ από PVC με πλαςτικοποιθτι ο ζνασ για τθν 

ςυλλογι του διθκιματοσ και ο δεφτεροσ ςαν αςκόσ αποβλιτων.  

 Ζνα προφίλτρο κατακράτθςθσ πθγμάτων .  

Πλθ θ διαδικαςία κατακράτθςθσ των λευκϊν αιμοςφαιρίων να ολοκλθρϊνεται ςε κλειςτό κφκλωμα. Το ςφςτθμα να 

διακζτει γραμμι by-pass κλειςτοφ κυκλϊματοσ για τθν εκοφςια μεταφορά του ιςότονου διαλφματοσ για τθν πλφςθ των 

ερυκροκυττάρων.  

Μετά τθν ειςαγωγι του ιςότονου διαλφματοσ ςτα ιδθ λευκαφαιρεμζνα ςυμπυκνωμζνα ερυκρά, να εφαρμόηεται 

φυγοκζντρθςθ και το υπερκείμενο διάλυμα για αποβολι να περνάει μζςω τθσ βαλβίδασ και του ςωλθνίςκου που ςυνδζει 

τουσ υπερκείμενουσ του φίλτρου αςκοφσ, ςτον αςκό αποβλιτων. Ο αςκόσ αποβλιτων να αποκόπτεται από το ςφςτθμα.  

Θ απϊλεια ερυκρϊν αιμοςφαιρίων ςτο φίλτρο να είναι ελάχιςτθ.  

Στο προφίλτρο να γίνεται θ μθχανικι κατακράτθςθ των μικροπθγμάτων και οποιονδιποτε μικροςυνακροίςεων 

(ςυςςωματωμάτων πρωτεϊνϊν). Στο κυρίωσ φίλτρο να επιτελείται θ κατακράτθςθ των λευκοκυττάρων ςε ποςοςτό 99.999% 

κακϊσ και των αιμοπεταλίων ςε ποςοςτό 99% μζςω τθσ ςυγκόλλθςθσ αυτϊν ςτισ ίνεσ του φίλτρου.  

Θ εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ να είναι ευχερισ, χωρίσ να απαιτεί εξειδίκευςθ του χριςτθ. Να μθν παρουςιάηει δυςκολίεσ 

ςτουσ χειριςμοφσ.  

Θ διάρκεια του φιλτραρίςματοσ να μθν υπερβαίνει τα 25’.  

Να είναι αποςτειρωμζνα με  ακτινοβολία. Το θλεκτρικό φορτίο του φίλτρου να είναι ουδζτερο ϊςτε να αποκλείεται θ 

φπαρξθ ελεφκερων μορίων ςε αυτό.  

Κάκε παρτίδα φίλτρων να ςυνοδεφεται από επίςθμο πιςτοποιθτικό ελζγχου ςτο οποίο να φαίνεται ότι θ παρτίδα 

υποβλικθκε ςε μικροβιολογικι, βιολογικι και φυςικοχθμικι εξζταςθ. Πλα τα φίλτρα να φζρουν ςιμα CE. Επίςθσ, το 

εργοςτάςιο καταςκευισ να είναι πιςτοποιθμζνο κατά ISO 9001 και να πλθροί διαδικαςία παραγωγισ ςφμφωνθ με το GMP 

(Good Manufacturing Practice) δθλαδι με τθν πρακτικι καλισ καταςκευισ.  

Το είδοσ με α/α 6  (κλειςτό ςφςτημα αςκϊν για πλφςιμο ερυθρϊν) πρζπει να πλθροί τισ εξισ προδιαγραφζσ:  

Το ςφςτθμα κα πρζπει να περιλαμβάνει :  

 δφο (2) ρφγχθ ςφνδεςθσ,  ζνα για τον αςκό του αίματοσ και ζνα  για τον φυςιολογικό ορό, 

 δφο (2) διακόπτεσ ροισ, ζναν ςε κάκε ςωλινωςθ κάτω από τα ρφγχθ ςφνδεςθσ 

 δφο ενςωματωμζνουσ αςκοφσ από PVC, ζνα για τα ςυμπυκνωμζνα  ερυκρά και ζνα για τα απόβλθτα.  

Ο αςκόσ των ερυκρϊν να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ , απόλυτα διαυγισ, άχρωμοσ και κοίλοσ για τθν άριςτθ 

ςυντιρθςθ και μεταφορά των ερυκρϊν και τθν αποφυγι κρόμβων.  

Τα ςυςτιματα να είναι αποςτειρωμζνα με ακτινοβολία, απαλλαγμζνα πυρετογόνων και ζτοιμα για χριςθ.  

Οι ετικζτεσ των αςκϊν κακϊσ και οι οδθγίεσ χριςθσ  να είναι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  

Το είδοσ με α/α 7  (ςυςκευζσ μετάγγιςησ αιμοπεταλίων με φίλτρα λευκαφαίρεςησ για 5-7 μονάδεσ αιμοπεταλίων) 

πρζπει να πλθροί τισ εξισ προδιαγραφζσ:  

Να ζχει τθ δυνατότθτα λευκαφαίρεςθσ τουλάχιςτον 5 μονάδων αιμοπεταλίων. 
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Να εξαςφαλίηουν τθν μεγαλφτερθ δυνατι κατακράτθςθ των λευκοκυττάρων ϊςτε τα υπολειπόμενα λευκά να είναι 

ςτακερά κάτω από 1x106 ςφμφωνα με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ ,και κατά προτίμθςθ 

μικρότερο από 2χ105. 

Θα πρζπει να εξαςφαλίηεται ανάκτθςθ αιμοπεταλίων μεγαλφτερθ του 90%. 

Να είναι εφκολο ςτθ χριςθ και να μθν απαιτείται ενεργοποίθςθ ι ζκπλυςθ του φίλτρου με φυςιολογικό ορό.  

Να περιλαμβάνει ρφγχοσ ςφνδεςθσ με τον αςκό, φίλτρο λευκαφαίρεςθσ υψθλισ απόδοςθσ, φίλτρο κατακράτθςθσ 

μικροπθγμάτων, ςταγονομετρικό κάλαμο. 

Να είναι αποςτειρωμζνα με ακτινοβολία, απαλλαγμζνα πυρετογόνων ουςιϊν και ζτοιμα προσ χριςθ.  

Θ μεμβράνθ του φίλτρου και το εξωτερικό κάλυμμα να είναι απόλυτα βιοςυμβατά, ςφμφωνα με το ISO 10993-4. 

Να ςυνοδεφονται από οδθγίεσ χριςεωσ ςτα Ελλθνικά. 

Να ζχουν μονι ςυςκευαςία με όλεσ τισ απαραίτθτεσ εγκρίςεισ κυκλοφορίασ και ενδείξεισ, θ παρτίδα του υλικοφ να 

αναγράφεται ςτο ςϊμα του φίλτρου. 

Να ζχουν ζγκριςθ κυκλοφορίασ από τισ αρχζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (CE MARK) και θ εταιρεία καταςκευισ να διακζτει 

πιςτοποιθτικά ποιότθτασ ISO.  

Θ προςφορά να ςυνοδεφεται απαραίτθτα με  δφο δείγματα. 

 

Το είδοσ με α/α 8  (λάςτιχα περίδεςησ) πρζπει να πλθροί τισ εξισ προδιαγραφζσ:  

Να είναι λάςτιχο φαρδφ, ελαςτικό, ανκεκτικό, με ειδικό μθχανιςμό για απελευκζρωςθ των βραχιόνων και να μθν 

δθμιουργεί τραυματιςμοφσ και αιματϊματα. Εάν είναι δυνατόν να δθλωκεί ο χρόνοσ ηωισ του λάςτιχου για χριςθ. 

Για τισ Τεχνικζσ προδιαγραφζσ των φιαλιδίων, ακολουκοφν οι κάτωκι Τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ ζχουν κακιερωκεί 

ςφμφωνα με το ΑΔΑ :Ω1ΔΜΟΕ3-ΗΥΣ από το Ε.Κ.Ε.Α. 

Το είδοσ με α/α 10 (Φιαλίδια γενικήσ αίματοσ χωρητικότητασ 4 ml με αντιπηκτικό 1,8 mg/mL EDTA K2) πρζπει να 

πλθροί τισ προδιαγραφζσ: 

 Να είναι κενοφ αζρα (vacutainer), αποςτειρωμζνα, ςυνκετικά άκραυςτα.  

 Να φζρουν ζνδειξθ πλιρωςθσ και ετικζτα για ςτοιχεία αςκενοφσ, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγισ, REF, θ 

περιεχόμενθ ποςότθτα του αντιπθκτικοφ και θ θμερομθνία λιξθσ.  

 Να είναι αποςτειρωμζνα με ακτινοβολία, EN ISO 1137, με sterility assurance level (SAL) τθσ τάξεωσ 10-6 .  

 Να μθν περιζχουν Latex, Dry Natural Rubber, Phthalates  

 Διαςτάςεισ: 13x75mm, με πιεςτό πϊμα αςφαλείασ, ςτεγανισ εφαρμογισ και εφκολθσ διάτρθςθσ, που να 

καλφπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. 

 

Το είδοσ με α/α 11 (Φιαλίδια γενικήσ αίματοσ χωρητικότητασ 9-10 ml με αντιπηκτικό 1,8 mg/mL EDTA K2) πρζπει να 

πλθροί τισ προδιαγραφζσ: 

 Να είναι κενοφ αζρα (vacutainer), αποςτειρωμζνα, ςυνκετικά άκραυςτα. 

 Να φζρουν ζνδειξθ πλιρωςθσ και ετικζτα για ςτοιχεία αςκενοφσ, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγισ, REF, θ 

περιεχόμενθ ποςότθτα του αντιπθκτικοφ και θ θμερομθνία λιξθσ.  

 Να είναι αποςτειρωμζνα με ακτινοβολία, EN ISO 1137, με sterility assurance level (SAL) τθσ τάξεωσ 10-6.  

 Να μθν περιζχουν Latex, Dry Natural Rubber, Phthalates 

  Διαςτάςεισ: 16x100mm, με πιεςτό πϊμα αςφαλείασ, ςτεγανισ εφαρμογισ και εφκολθσ διάτρθςθσ, που να 

καλφπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. 

Το είδοσ με α/α 12 (Φιαλίδια βιοχημικϊν/ανοςολογικϊν προςδιοριςμϊν) πρζπει να πλθροί τισ προδιαγραφζσ: 
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 Να είναι κενοφ αζρα (vacutainer), αποςτειρωμζνα, ςυνκετικά, με επιταχυντι πιξεωσ και gel διαχωριςμοφ.  

 To gel διαχωριςμοφ να είναι τοποκετθμζνο ςτον πυκμζνα του ςωλθνάριου υπό κλίςθ, προκειμζνου να 

επιτυγχάνεται καλφτερθ αναλυτικι ςτακερότθτα και ταχφτεροσ διαχωριςμόσ.  

 To gel διαχωριςμοφ αποδεδειγμζνα να διατθρεί το ςχιμα του και τθ ςυνοχι του κακϊσ και να μθν υπάρχει 

αιμόλυςθ και ςχθματιςμόσ ινικϊν ςτον ορό, μετά τθ μεταφορά και παραμονι του φυγοκεντρθμζνου δείγματοσ ζωσ 

24 ϊρεσ. Στο ςωλθνάριο κα πρζπει να υπάρχει ζνδειξθ πλιρωςθσ και ετικζτα για ςτοιχεία αςκενοφσ, να 

αναγράφεται το CE, LOT παραγωγισ, REF, θ θμερομθνία λιξθσ.  

 Να είναι αποςτειρωμζνα με ακτινοβολία, EN ISO 1137, με sterility assurance level (SAL) τθσ τάξεωσ 10-6.  

 Διαςτάςεισ: 16x100mm, με πιεςτό πϊμα αςφαλείασ, ςτεγανισ εφαρμογισ και εφκολθσ διάτρθςθσ, που να καλφπτει 

εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm  

 Χωρθτικότθτα: 8,0 με 10,0 ml» . 

 




