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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

(ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  ΤΟΥ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΗΜΑΘΙΑΣ» 

 
ΣΧΕΤΙΚΑ: 

1. Ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ τ. Α΄ 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα 

2. Η με αρ. 2/25-01-2023 (θέμα 37°)  Πράξη του Δ.Σ. του Γ. Νοσοκομείου Ημαθίας περί 
αναγνώρισης αναγκαιότητας και έγκρισης σκοπιμότητας προμήθειας ιατρικών αναλωσίμων  

 
Η Υγειονομική Μονάδα Νάουσας  του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 

σχετικά, σας γνωστοποιεί ότι προβαίνει σε: 

Πρόσκληση υποβολής κλειστών προσφορών  προμήθειας ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ –ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ για την κάλυψη των αναγκών της Υγειονομικής Μονάδας Νάουσας του Γενικού Νοσοκομείου 

Ημαθίας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και ύστερα από έκδοση της παρούσας 

πρόσκλησης, συνολικού προϋπολογισμού 24974,70 χωρίς Φ.Π.Α. (30.740,93€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%,και 24%. )Κριτήριο κατακύρωσης της ανάθεσης ορίζεται η 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη 

τιμή), για χρονικό διάστημα έως την εξάντληση του προϋπολογισμού (συμβατική αξία). 
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Κατόπιν τούτων, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε τις κλειστές προσφορές  στο Γραφείο Προμηθειών της 
Υγ.Μ.Νάουσας έως και την 22  Φεβρουαρίου 2023. 
 
Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα περιλαλαμβάνουν τα παρακάτω : 

I. τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», 

II. την «ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και 

III. τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» της προμήθειας, τα οποία περιλαμβάνουν τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016, κατά περίπτωση. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 

Με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», κατατίθενται τα εξής: 
 
 

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα με την οποία να δηλώνεται : 

α) η επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προϊόν που προσφέρεται καθώς και τον 

τόπο εγκατάστασής της, 

β) ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, 

γ) ότι η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 

πρόσκλησης, 

δ) ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά 

μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύμβασης, 

ε) ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα 6 μηνών, από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής της  

στ) τα ζητούμενα υλικά θα παραδίδονται το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη 

διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο. Η παράδοση των 

υλικών θα γίνεται για το σύνολο της ποσότητας ή τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ », κατατίθενται τα εξής: 
 
 

Α. Η πλήρης τεχνική περιγραφή για το υπό προμήθεια είδος στην ελληνική γλώσσα, όπως αυτή περιγράφεται 

αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης και τα συνυποβαλλόμενα πιστοποιητικά (βεβαιώσεις και 

κάθε άλλου είδους έγγραφα που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και άλλα υπάρχοντα 

στοιχεία σχετικά με την παραγωγική και εμπορική ικανότητα της επιχείρησης του προσφέροντος που τεκμηριώνουν την 

ικανότητα του αναδόχου για την καλή εκτέλεση της σύμβασης -π.χ. Παραδόσεις, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης 

κ.ά.-).Επί ποινή αποκλεισμού να κατατεθούν τα Πιστοποιητικά ISO 9001:2015,14001:2015,οικ.1348/2004,ΣΉΜΑΝΣΗ CE. ,οι 

απαιτήσεις της Εγκυκλίου της ΕΚΑΠΥ 2501/03-08-2022 (ΑΔΑ : 6Ι8Λ46ΜΨΙΦ-Τ00 ) με θέμα «την Εναρμόνιση των φορέων 
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υγείας με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα» όπως αυτές έχουν διατυπωθεί και ισχύουν 

από την έκδοση του συγκεκριμένου εγγράφου. 
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Β. Η οικονομική προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας, στην οποία κατατίθενται τα οικονομικά 

στοιχεία της προσφοράς, διαμορφωμένα ως εξής: 

• Οι προσφερόμενες τιμές θα δίνονται σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και 

ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και 

ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. 

• Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται η 

συγκεκριμένη ανάθεση και θα βαρύνει το Νοσοκομείο. 

• Ισχύει ότι οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση της 

σύμβασης και τυχόν παράταση αυτής. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της 

προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου μέχρι την 

οριστική παραλαβή της προμήθειας και την αποπληρωμή της. 

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. Σε περίπτωση που το είδος δεν παρακολουθείται από το 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση. Προσφορές ανώτερες του 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
Με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», κατατίθενται όσα αφορούν τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνουν αναλυτικότερα: 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθ. 73 του Ν. 4412/2016, για κάποιο από τα 

αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

Το απόσπασμα αφορά στους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.), των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

και στον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για 

τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισμούς. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό . 

2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, και είναι σε ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής του ή που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να 
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προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Σε περίπτωση 

εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά της περίπτωσης (2) εκδίδονται με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από την οποία και 

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων προσκομίζεται αποδεικτικό 

ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. 

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

προσκομίζεται πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

Παράλληλα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

3) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του 

οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 74 του ν. 4412/2016. 

 
Σχετικά με τα έγγραφα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, οι ένορκες βεβαιώσεις 

γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και οι 

υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης. 

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως επιφέρουν 

κυρώσεις και να φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι η 

ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης). 

 

Το αντικείμενο της ανάθεσης θα αφορά στην κάλυψη της Υγειονομικής Μονάδας Νάουσας  του Γ. 

Νοσοκομείου Ημαθίας και η παράδοση θα εκτελεσθεί μετά την υπογραφή του σχετικού 

συμφωνητικού. Σε περίπτωση εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων λόγω έκτακτων αναγκών 

Δημόσιας Υγείας, δύνεται η δυνατότητα διαφοροποίησης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης. 

 
Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό της Υγ. Μονάδας Νάουσας  του Γ. 

Νοσοκομείου Ημαθίας. 

 

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ενώ ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί της 

αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 
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Η πληρωμή του προμηθευτή-αναδόχου, θα γίνει από την Υγ.Μ.Νάουσας  μετά την εκπλήρωση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων και την οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων, με 

χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα παραστατικά (βάσει του Ν. 4152/13). 

 
Ο Ανάδοχος καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, συλλογικές συμβάσεις, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 

 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της διαγωνιστικής διαδικασίας ορίζεται η 

22η Φεβρουαρίου  2023 και ώρα11:00π.μ 

 
                                                                                                                                                        Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
 
                                                                                                                                                 Δρ.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΜΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
MEΦΠΑ  

ΦΠΑ  

1 

Aποστειρωμένο χειρ/κο πεδίο 2 στρωμάτων χωρίς οπή, να 

είναι απορροφητικό και αδιαπέραστο στα υγρά. Να μη 

σκίζεται,  να διαθέτει ισχυρή συγκόλληση μεταξύ των 

στρωμάτων χωρίς κόλλα. Σε διαστάσεις 100 χ 150 εκ. 

περίπου. η τιμή να δοθεί ανά τεμάχιο 

0,82 400 328 406,72 24% 

2 

Aποστειρωμένο χειρ/κο πεδίο 2 στρωμάτων χωρίς οπή. Να 

είναι απορροφητικό και αδιαπέραστο στα υγρά. Να μη 

σκίζεται,  να διαθέτει ισχυρή συγκόλληση μεταξύ των 

στρωμάτων χωρίς κόλλα. Σε διαστάσεις 150 χ 180 εκ. 

περίπου. η τιμή να δοθεί ανά τεμάχιο 

1,48 200 296 367,04 24% 

3 
Αντιμικροβιακό και επουλωτικό spray πληγών  με άργιλο( 

Ag)  και υαλουρονικό οξύ 125ml 
5,90 100 590 666,7 13% 

4 

Βούρτσες (ψύκτρες) καθαρισμού χεριών, μιας χρήσης, ξηρού 

τύπου (DRY Type), κατάλληλες για τον προ-εγχειρητικό και 

μετεγχειρητικό καθαρισμό 

0,30 400 120 148,8 24% 

5 Δοχεία απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων (βελόνων) 5 λίτρα 0,750 500 375 465 24% 

6 Ενδοτραχειακός σωλήνας PVC με CUFF Νο 7mm έως  και 9,5mm 0,800 300 240 271,2 13% 

7 Θήκες αυτοκόλλητες αποστείρωσης 130Χ280±30mm 0,042 15000 630 781,2 24% 

8 Θήκες αυτοκόλλητες αποστείρωσης 200Χ350±30mm 0,065 5000 325 403 24% 

9 Θήκες αυτοκόλλητες αποστείρωσης 300x470±30mm 0,1350 3000 405 502,2 24% 

10 Θήκες αυτοκόλλητες αποστείρωσης 90Χ270±30mm 0,033 5000 162,5 201,5 24% 

11 

Καπέλα χειρουργείου για γυναίκες, διάτρητα, μιας 
χρήσης, από ίνες ρεγιόν. Ελαφριά, άνετα, διάτρητα 
(διευκολύνουν την αναπνοή του δέρματος). 
Καλαίσθητα, ανθεκτικά, μη αναφλέξιμα σε δυο 
χρώματα, μπλε και πράσινο. Μέγεθος: μεγάλο με 
λάστιχο μόνον πίσω όχι περιμετρικά 

0,07 10000 700 868 24% 

12 

Μάσκες οξυγόνου απλή ενήλικων, με σωλήνα  
παροχής οξυγόνου 2,00 μ περίπου, με ενσωματωμένο 
μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα και λάστιχο συγκράτησης  
– αυξομείωσης. Από μαλακό ελαστικό υλικό, 
υποαλλεργικό, διάφανο. ανατομική, λατέξ free, 
συσκευασμένη σε ατομική συσκευασία 

0,45 1000 450 558 24% 

13 

Μάσκα οξυγονοθεραπείας ενηλίκων με νεφελοποιητή, 
με ενσωματωμένο μεταλλικό επιρρινιο έλασμα και 
λάστιχο συγκράτησης – αυξομείωσης. Nα φέρει 
πλαγιές οπές εκπνοής, δοχείο νεφελοποιήσης 
διάφανο, με καπάκι ασφάλειας,  χωρητικότητας 
περίπου 10 cc, με διαγράμμιση και δυνατότητα 
νεφελοποιήσης σε όλες τις θέσεις. Με σωλήνα 
παροχής οξυγόνου μήκους 2 μ περίπου,να έχει 
ελάχιστο βάρος, από μαλακό ελαστικό υλικό, 
υποαλλεργικο, διάφανο. σε ατομική συσκευασία 

0,65 700 455 564,2 24% 
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14 

Μάσκα οξυγονοθεραπείας παίδων με νεφελοποιητή, 
με ενσωματωμένο μεταλλικό επιρρινιο έλασμα και 
λάστιχο συγκράτησης – αυξομείωσης. Nα φέρει 
πλαγιές οπές εκπνοής, δοχείο νεφελοποιήσης 
διάφανο, με καπάκι ασφάλειας,  χωρητικότητας 
περίπου 10 cc, με διαγράμμιση και δυνατότητα 
νεφελοποιήσης σε όλες τις θέσεις. Με σωλήνα 
παροχής οξυγόνου μήκους 2 μ περίπου,να έχει 
ελάχιστο βάρος, από μαλακό ελαστικό υλικό, 
υποαλλεργικο, διάφανο. σε ατομική συσκευασία 

0,80 300 240 297,6 24% 

15 
Ματογυάλια Ο2 .  Ρινικοί καθετήρες- σωλήνες 
απαραίτητοι για την οξυγονοθεραπεία, εύκαμπτοι και 
ατραυματικοί  

0,30 1000 300 372 24% 

16 Νεφροειδή χάρτινα αδιαβροχοποιημένα μ.χ  0,075 15000 1125 1395 24% 

17 

Συσκευή για ενδοφλέβια έγχυση ορών απλή, μιας  
χρήσεως, μη τοξική, για αναδιπλούμενους πλαστικούς  
περιέκτες, που λειτουργεί με βαρύτητα. Να φέρει 
σωλήνα εύκαμπτο, διαφανή, με ρυθμιστή ροής, 
αεραγωγό και ειδικό άκρο για την ασφαλή εφαρμογή 
και σύνδεση με το φλεβοκαθετηρα. Αποστειρωμένη, 
σε ατομική συσκευασία. Η τιμή να δοθεί ανά τεμάχιο 

0,16 10000 1600 1984 24% 

18 

Ουροδοχείο ανδρών, πλήρως βιοδιασπώμενο, πλήρως 
υδατοδιαλυτό, πολτοποιούμενο. Χάρτινο μ.χ, 
κατασκευασμένο από σκληρό πεπιεσμένο χαρτοπολτό 
απόλυτα καθαρό αποκλειστικά από 100% 
ανακυκλωμένο μη χρησιμοποιημένο χαρτί.  
Χωρητικότητας άνω των 800ml. Ανθεκτικό στη 
διαβροχή χωρίς διαρροές υγρών, για τουλάχιστον 
τέσσερις ώρες και άνω από την χρήση του. 

0,70 800 560 694,4 24% 

19 

Προεκτάσεις για ενδοφλέβια χορήγηση υγρών, που 
προσαρμόζεται σε φλεβοκαθετηρα, με συνδετικό σε 
σχήμα Τ,  από PVC, με άκρα σύνδεσης luer-lock male-
female,διαφανείς, με πώματα προστασίας σε κάθε 
άκρο, μήκους περίπου 75-100 cm, αποστειρωμένες σε 
ατομική συσκευασία 

0,25 1000 250 310 24% 
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20 

Συσκευή παροχέτευσης τραυμάτων (redovac) με κενό 
αέρος, χωρητικότητας 600 ml, προκαθορισμένης 
αρνητικής πίεσης 700 mmHg, κατασκευασμένη από μη 
τοξικό και απυρετογόνο υλικό. Η φιάλη να φέρει 
απαραίτητα ειδική βαλβίδα προσδιορισμού του κενού 
αέρος στο άνω μέρος της μπουκάλας, σύστημα 
ένδειξης με διαγράμμιση της στάθμης της πίεσης κάθε 
στιγμή και καπάκι ασφαλείας για την προστασία της 
βαλβίδας ρύθμισης της προεγκατεστημένης  υψηλής 
αρνητικής πίεσης. Να διαθέτει συνδετικό σωλήνα, 
κατασκευασμένο από ειδικό υλικό για να μην τσακίζει. 
Η σύνδεση με τη μπουκάλα να είναι μέσω συστήματος 
LUER LOCK. Να υπάρχει ειδικό σύστημα διακοπής της 
παροχέτευσης καθώς επίσης και ειδική διάταξη για το 
κρέμασμά της. Να διαθέτει καθετήρα μήκους 50 
εκατοστών περίπου, όπου  στα 14 εκατοστά να 
διαθέτει πλευρικές οπές για αυξημένη παροχετευτική 
ικανότητα και να συνοδεύεται από   τροκάρ-βελόνη 
ανοξείδωτου χάλυβα στα μεγέθη 8- 18CH 
Να προσφερθεί και μπουκάλα αλλαγής. Η 
ανταλλακτική μπουκάλα πρέπει απαραίτητα να 
περιλαμβάνει και καθετήρα μήκους 50 εκατοστών. 

4,00 210 840 949,2 13% 

21 

Σετ ρύγχους αναρρόφησης μιας χρήσης τύπου 
Yankauer με εργονομική χειρολαβή με ευθύ άκρο και 
διαφανή σωλήνα αναρρόφησης υψηλής αντοχής 
μήκους 2 μέτρων περίπου 

1,20 200 240 297,6 24% 

22 

Σάκοι αναρρόφησης χωρητικότητας 2000ml, από 
πολυαιθυλένιο, χωρίς PVC, με υδροφοβικό 
φίλτρο/βαλβίδα αντεπιστροφής στο στόμιο του κενού 
και ανεπίστροφη βαλβίδα στο στόμιο εισαγωγής των 
υγρών. Να συνοδεύονται (δωρεάν) από τις αντίστοιχες 
βάσεις, επιτοίχιες και ράγας καθώς και από κάνιστρα 
τα οποία θα φέρουν βαλβίδα ON/OFF 

1,50 500 750 930 24% 

23 Σάκοι σκωραμίδων μ.χ.  0,60 720 432 535,68 24% 

24 

Σετ υποκλείδιου τρίαυλοι, σετ παρακέντησης 
κεντρικών φλεβών με προσωρινό υποκλείδιο καθετήρα 
7 Fr τριών αυλών 

8,00 50 400 452 13% 

25 

Στρόφιγγες απλή - διακόπτης 3πλης ροής (3-way) 
αποστειρωμένη, να εφαρμόζει στεγανά και στερεά, 
ανθεκτική στη χρήση, με εύκολη περιστροφή και 
πώματα στα άκρα, σε ατομική συσκευασία 

0,13 15000 1950 2418 24% 

26 

Στρωματοθήκες μιας χρήσεως με λάστιχο 
περιμετρικά.Κατάλληλες για την προστασία των 
κρεβατιών και των στρωμάτων έναντι των υγρών. 
Αδιαπερατές και υγροαπωθητικές / αδιάβροχες.  
Διαστάσεων, 210*90 εκ. και ύψος 20 εκ. 

0,60 2000 1200 1488 24% 

27 

Συσκευές μετάγγισης αίματος μετάγγισης αίματος 
απλή, αποστειρωμένη, μιας χρήσεως, από μη τοξική, 
πυρετογόνο, διαυγή ύλη. να φέρει αιχμηρό ρύγχος 
διάτρησης και διαφανή σταγονομετρικό θάλαμο με 
φίλτρο κατακράτησης των τυχόν πηγμάτων. 
 Να φέρει σωλήνα εύκαμπτο, διαφανή, με ρυθμιστή 
ροής και ειδικό άκρο για την ασφαλή εφαρμογή και 
σύνδεση με το φλεβοκαθετήρα.  
Σε ατομική συσκευασία. Η τιμή να δοθεί ανά τεμάχιο 

0,50 800 400 496 24% 
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28 

Συσκευή έγχυσης μικροσταγόνων τύπου DIAL-A-FLO με 
ρυθμιστή ροής, μιας χρήσεως, μη τοξική. Να 
ανταποκρίνεται στον αριθμό των σταγόνων του προς 
χορήγηση διαλύματος. Aποστειρωμένη, σε ατομική 
συσκευασία 

0,70 2000 1400 1736 24% 

29 Φίλτρα λευκαφαίρεσης ερυθρών παρά την 
κλίνη,αποστειρωμένα , με γ- ακτινοβολία 

14,00 200 2800 3472 24% 

30 

ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 100Χ100 .  Να είναι 
πολύ μαλακό, κατάλληλο για ιδιαίτερα βαριά χρήση 
(συσκευασία βαρέων αντικειμένων) και ως 
χειρουργικό πεδίο, -κατάλληλο για ατμό. Να έχει 
μεγάλη ανθεκτικότητα και να μην σκίζεται. Να έχει 
υψηλό βαθμό υγροαπωθητικότητας, ισχυρή αντίσταση 
στα υγρά και στις αλκοόλες. Να επιτρέπει την είσοδο 
ατμού και επίσης να γίνεται έξοδος αέρα. Να είναι 
υποαλλεργικό και μη τοξικό. Ελάχιστος χρόνος 
διατήρησης της αποστείρωσης 6 μήνες περίπου. Στην 
εξωτερική τους συσκευασία αναγράφονται όλες οι 
απαιτούμενες σύμφωνα με τα πρότυπα ενδείξεις. Να 
αναφερθεί η συσκευασία. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ - ΦΥΛΛΟ 

0,278 2000 556 689,44 24% 

31 

ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 120Χ120 .  Να είναι 
πολύ μαλακό, κατάλληλο για ιδιαίτερα βαριά χρήση 
(συσκευασία βαρέων αντικειμένων) και ως 
χειρουργικό πεδίο, -κατάλληλο για ατμό. Να έχει 
μεγάλη ανθεκτικότητα και να μην σκίζεται. Να έχει 
υψηλό βαθμό υγροαπωθητικότητας, ισχυρή αντίσταση 
στα υγρά και στις αλκοόλες. Να επιτρέπει την είσοδο 
ατμού και επίσης να γίνεται έξοδος αέρα. Να είναι 
υποαλλεργικό και μη τοξικό. Ελάχιστος χρόνος 
διατήρησης της αποστείρωσης 6 μήνες περίπου. Στην 
εξωτερική τους συσκευασία αναγράφονται όλες οι 
απαιτούμενες σύμφωνα με τα πρότυπα ενδείξεις. Να 
αναφερθεί η συσκευασία. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ - ΦΥΛΛΟ 

0,36 2000 720 892,8 24% 

32 

Χαρτί ρολό εξεταστικής κλίνης (χαρτοσέντονο) 
αδιάβροχο-πλαστικοποιημένο, διαστ.0,70cmΧ 50m 
περίπου 

2,82 360 1015,2 1258,848 24% 

33 

Χειρουργικό κάλυμμα τραπεζιού εργαλείων (mayo), 
αποστειρωμένο, δυο στρωμάτων - σάκος,  σε 
διαστάσεις: 80 χ 145 εκ (+/- 5 εκ.). Δυο στρωμάτων:  1. 
non-woven & 2. πολυαιθυλένιο. Να είναι  αδιάβροχο - 
αδιαπέραστο στα υγρά, ανθεκτικό, να μη σχιζεται, 
απορροφητικό, σε ατομική συσκευασία 

1,00 500 500 620 24% 
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34 

Πακέτο για επεμβάσεις κάτω άκρων,(γόνατος) τριών 
στρωμάτων, αποστειρωμένο, μιας χρήσης. Σε ατομική 
συσκευασία. Να φέρει σήμανση CE. Να Είναι 
αδιαπέραστο στα υγρά, να είναι κατασκευασμένο από 
υλικό non woven με υφή και συμπεριφορά 
υφάσματος, να είναι κατασκευασμένο από οικολογικά 
υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον και το χρήστη, Latex 
free, η εφαρμογή τουνα γίνεται με άσηπτη τεχνική 
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή και 
ευρωπαϊκά πρότυπα. Ταξινόμηση σύμφωνα με οδηγία 
93/42/CEE: CLASS (ΚΛΑΣΗ) Is  Το πακέτο αποτελείται 
από : 
 1 πεδίο ενισχυμένο διαστάσεων 200 x 300 cm, με 
ελαστική οπή 7cm, 1 κάλυμμα 150 x 200 cm, 1 
κάλυμμα mayo 80 x 145 cm,1 κάλτσα ορθοπεδική 35 x 
80cm, 2 αυτοκόλλητες ταινίες 10 x 50 cm,  2 
χειροπετσέτες 30 x 40 cm. 

9,80 100 980 1215,2 24% 

35 

Χειρουργικό πεδίο για επεμβάσεις ισχίου: 
αποστειρωμένο, nοn woven, υδρόφοβο, αδιάβροχο με 
δυο (2) τουλάχιστον στρώσεις,  αντιμικροβιακή 
ενίσχυση, με μεγάλη απορροφητικότητα, με 
δυνατότητα στήριξης σωλήνων αναρρόφησης και 
καλωδίων, με ελαστική οπή σε σχήμα " U " . 
διαστάσεις πεδίου: 200cm x 3260cm περίπου  να 
προσφέρεται  σε ατομική συσκευασία που να μην 
καταλύει την άσηπτη τεχνική. 

3,70 200 740 917,6 24% 

36 

Πεδίο κάθετης απομόνωσης, αποστειρωμένο, μιας 
χρήσης. Σε ατομική συσκευασία. Φέρει σήμανση CE. 
Κατάλληλο για χειρουργικές επεμβάσεις με την χρήση 
επεκτεινόμενου τραπεζιού.  Διάσταση: 230 x 320 cm 
περίπου, να  είναι δύο (2) στρωμάτων, με 
ενσωματωμένη ανοιχτή διάφανη μεμβράνη με 
αυτοκόλλητο, 80 x 30 cm περίπου, με οπή με 
ενσωματωμένο, να φέρει σάκο συλλογής υγρών με 
πλέγμα και παροχέτευση, να φέρει 2 διπλές θήκες 
διαθερμίας, να διαθέτει 2 Velcro αυτοκόλλητα για 
τοποθέτηση καλωδίων και σωλήνων, να είναι 
απορροφητικό, να είναι αδιαπέραστο στα υγρά. να 
έχει την συμπεριφορά υφάσματος και είναι φιλικό 
προς το δέρμα του ασθενούς, να διασφαλίζει συνθήκες 
αποστείρωσης, είτε υπάρχουν μικρόβια, είτε άλλα 
στοιχεία όπως βακτηρίδια κλπ., να είναι 
κατασκευασμένο από οικολογικά υλικά, φιλικά προς το 
περιβάλλον και το χρήστη, Latex free,  η εφαρμογή του 
να γίνεται με άσηπτη τεχνική. Κατασκευασμένο 
σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή και ευρωπαϊκά 
πρότυπα.Ταξινόμηση σύμφωνα με οδηγία 93/42/CEE: 
CLASS (ΚΛΑΣΗ) Is 
 
 
  

6,00 100 600 744 24% 

37 

Ψηφιακά θερμόμετρα, ασφαλή άθραυστα, μεγάλης 
ακριβείας, ενός λεπτού, να έχουν ηχητική 
προειδοποίηση, κατάλληλα για μέτρηση από μασχάλη, 
στόμα, και ορθό. δυνατότητα απολύμανσης με 
αλκοόλη. να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης των 
μπαταριών. να δοθεί η τιμή ανά τεμάχιο 

1,00 300 300 372 24% 

  
 

ΣΥΝΟΛΟ: 24974,7 30740,928   
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