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ΘΕΜΑ: Ζρευνα αγοράσ με τθ διαδικαςία τθσ ςυλλογισ προςφορϊν για κατάκεςθ οικονομικϊν

προςφορϊν για τθν προμικεια ειδϊν υγειονομικοφ υλικοφ.
ΣΧΕΤ. Σο με αρικμ. πρωτ. 9637/26-10-2021 εγκεκριμζνο αίτθμα του τμιματοσ διαχειριςθσ υλικοφ για
τθν προμικεια υγειονομικοφ υλικοφ.
Παρακαλοφμε όπωσ μασ αποςτείλετε τεχνικι και οικονομικι προςφορά ςε κλειςτό φάκελο ςτο
γραφείο προμθκειϊν
ζωσ 4/11/2021 θμζρα Πζμπτθ 11 πμ, λόγω του κατεπείγοντοσ για τθν
προμικεια του υλικοφ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Νοςοκομείου ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ
1.800,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 1311). Οι τιμζσ για τα προςφερόμενα είδθ κα είναι
κατϊτερεσ ι ίςεσ του Παρατθρθτθρίου Σιμϊν που τθρείται από τθν Επιτροπι Προμθκειϊν
(www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και κα αναγράφεται και ο αντίςτοιχοσ κωδικόσ:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
•
Τπεφκυνθ διλωςθ για τθν απόδειξθ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 1 του
άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μζρουσ του οικονομικοφ φορζα ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, ι ςε
περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου τθν υποβολι αυτισ εκ μζρουσ του νόμιμου εκπροςϊπου.
ΡΑΑΚΑΛΩ ΟΡΩΣ ΤΗΗΘΕΙ Η ΦΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΡΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΡΟΣΦΟΑ ΣΑΣ ΟΡΩΣ ΚΑΙ Η ΑΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

ΕΡΙ ΡΟΙΝΗΣ ΑΡΟΙΨΗΣ ΑΡΑΙΤΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ 2,5,6,7.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ

Για το είδοσ α/α 2 Ξυριςτικζσ μθχανζσ Ιατρικζσ διπλισ κοπισ μ.χ


Να είναι άριςτθσ ποιότθτασ από Αϋ ποιότθτασ υλικό καταςκευισ ,μεγάλθσ αντοςχισ και μεγάλο
μζγεκοσ , μονισ και μ.χ ( από τθ μία πλευρά κοπισ να υπάρχουν 2 λάμεσ – ξυραφάκια).

Για το είδοσ με α/α 5

ΓΕΝΙΚΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ «ΤΡΙΓΓΩΝ»

Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και οι Μζκοδοι Ελζγχου των πλαςτικών ςυρίγγων μιασ χριςθσ
κακορίηονται με τθν Υπουργικι απόφαςθ Α6 6404 δισ (ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΗΣΗΣ»
Οι ςυγκεκριμζνεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ αφοροφν τισ πλαςτικζσ ςφριγγεσ μιασ χριςθσ «Σφπου Β»
(δθλαδι είναι εφοδιαςμζνεσ με ελαςτικό παρζμβυςμα και απαιτείται να είναι κακ' όλα ςφμφωνεσ
με τθν παραπάνω Τπουργικι απόφαςθ κακϊσ και με τισ παρακάτω διευκρινιςτικζσ - ςυμπλθρωματικζσ
απαιτιςεισ:
1.

Τα υλικά που απαιτοφνται για τθν καταςκευι των ςυριγγών είναι:

Για τον κφλινδρο το πολυπροπυλζνιο, για το ζμβολο πολυαικυλζνιο και για το ελαςτικό παρζμβυςμα
φυςικό ςιλικονιςμζνο καουτςοφκ. Σα υλικά που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι των τμθμάτων
τθσ ςφριγγασ και των βελόνων που ζρχονται ςε επαφι με το ενζςιμο υγρό κα είναι αρχικι πρϊτθ φλθ
και όχι ανακυκλωμζνα.
Σα υλικά δεν πρζπει να ζχουν οςμι εκτόσ εκείνθσ που του προςδίδει το υλικό καταςκευισ του. Σόςο το
πλαςτικό όςο και το ςιλικωμζνο ελαςτικό να μθν ελευκερϊνουν υλικά που επθρεάηουν, βλάπτουν τθ
κεραπευτικι ιςχφ του ενιεμζνου υγροφ, δεν πρζπει να είναι τοξικά ι να προκαλοφν πυρετογόνα ι να
είναι πθγζσ μικροοργανιςμϊν που να προκαλοφν μόλυνςθ ι να προκαλοφν οποιαδιποτε άλλθ
ανεπικφμθτθ επίδραςθ.

Ιδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτο πόςο καλι ςτεγανότθτα παρζχει το ελαςτικό παρζμβυςμα και ςτθν
καλι εφαρμογι τθσ κεφαλισ τθσ βελόνασ ςτον ςτυλίςκο τθσ ςφριγγασ. Σο κάλυμμα τθσ βελόνασ να
αφαιρείται άνετα, χωρίσ να απαιτείται ιδιαίτεροσ χειριςμόσ.
Να υπάρχει ςτοπ πριν το τζλοσ του κυλίνδρου ϊςτε το ζμβολο να μθν
μπορεί να βγει εντελϊσ από αυτόν.
2.

Η μζκοδοσ αποςτείρωςθσ να είναι κατοχυρωμζνθ και αποδεκτι

διεκνώσ.
Με τθν προςφορά να κατατίκενται εκκζςεισ ελζγχου παραδοχισ των
προςφερομζνων προϊόντων .
3. Πλεσ οι πλθροφορίεσ που ςυνοδεφουν το προςφερόμενο προϊόν να παρζχονται απαραίτθτα
ςτθν Ελλθνικι γλώςςα.
4. Σε κάκε ςυςκευαςία να αναγράφεται:


Θ θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ του προϊόντοσ.



τοιχεία καταςκευαςτι – χϊρα και εργοςτάςιο καταςκευισ



Τλικό καταςκευισ



Μζγεκοσ



Θ ζνδειξθ « ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΘ» και ο τρόποσ αποςτείρωςθσ



Αρικμόσ παρτίδασ
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Θ ςυςκευαςία να φζρει τθν ζνδειξθ «Να μθ χρθςιμοποιείται με «παραλδεχδθ» εκτόσ αν τα
προςφερόμενα είδθ είναι ςυμβατά με τθν παραλδεχδθ, οπότε αυτό πρζπει να αναφζρεται
ςτθν προςφορά.

5.

Το εργοςτάςιο παραγωγισ να είναι πιςτοποιθμζνο κατά ISO 9001,

όπωσ αυτό ιςχφει (ISO 9001-2003)
Να κατατεκοφν αποδεικτικά ζγγραφα με τθν προςφορά.
6. Το προϊόν πρζπει να φζρει ςιμανςθ CE ςφμφωνα με τθν ΔΥ7/2480/1994 κοινι Υπουργικι
απόφαςθ ςε εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993.

Οι ςυμμετζχοντεσ να κατακζτουν με τθν προςφορά τουσ επικυρωμζνα αντίγραφο του
πιςτοποιθτικοφ για τθ ςιμανςθ CE που ζλαβαν από τον αντίςτοιχο κοινοποιθμζνο Οργανιςμό.
7.

Το προϊόν να είναι πρόςφατθσ παραγωγισ και κατά τθν παραλαβι , θ θμερομθνία παραγωγισ

τουσ να μθν είναι προγενζςτερθ των ζξι (6) μθνών από αυτιν τθσ παραγωγισ.
8.

Οι ςυμμετζχοντεσ να:

-

υποβάλλουν διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με τθν Οδθγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993.

-

δθλϊςουν τον Κοινοποιθμζνο Οργανιςμό για τον ζλεγχο ποιότθτασ CE, κακϊσ και τον αρικμό

αναγνϊριςθσ που ζχει χορθγθκεί ςτον Κοινοποιθμζνο Οργανιςμό από τθν επιτροπι τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ.
9.

Να κατατεκεί με τθν προςφορά ικανόσ αρικμόσ δειγμάτων, ςε όλα τα μεγζκθ που

προςφζρονται, για ζλεγχο από τθν αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ.
10. Σε περίπτωςθ που κρικοφν μειοδότεσ, για κάκε παρτίδα πλαςτικών ςυριγγών μιασ χριςθσ, που κα
παραδίδουν, να προςκομίηουν ςτθν επιτροπι παραλαβισ ζκκεςθ εργαςτθριακοφ ελζγχου ( ζλεγχοσ
ςτειρότθτασ, λοιποί φωτοχθμικοί ζλεγχοι, με τα ζξοδα του ελζγχου να βαρφνουν τον προμθκευτι), ςτθν
οποία κα περιλαμβάνονται τα εξισ:
-

O αρικμόσ παρτίδασ.

-

Σο όνομα και θ διεφκυνςθ του καταςκευαςτι και του εργαςτθριακοφ ελζγχου.

-

Θ θμερομθνία ελζγχου

-

Σο αποτζλεςμα του ελζγχου.

11. Οι προμθκευτζσ κα πρζπει να ςυμμορφώνονται με τθν Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΡ1348/04 όπωσ αυτι
τροποποιικθκε (Αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικών
προϊόντων) και τθ ςχετικι Ευρωπαϊκι Νομοκεςία (Οδθγία 98/79/CE).
12. Η ςφριγγα να είναι με ενςωματωμζνθ βελόνθ, θ ποιότθτα τθσ οποίασ να εξαςφαλίηει άνετθ και
ατραυματικι φλεβοκζντθςθ.

Ζλεγχοι κατά τθν παραλαβι
Α. Ο Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ γίνεται από τθν Επιτροπι Παραλαβισ θ οποία ελζγχει, εάν οι πλαςτικζσ
ςφριγγεσ που παραδίδονται, ανικουν ςτο ςυγκεκριμζνο εργοςτάςιο καταςκευισ, που αξιολογικθκε
από τθν αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, ϊςτε να μθν προςκομίηεται οποιοδιποτε άλλο είδοσ
ςυριγγϊν, που δεν αξιολογικθκε.
Β. Ζλεγχοσ ςτειρότθτασ και λοιποί φυςικοχθμικοί ζλεγχοι ςε εργαςτιριο του ΕΟΦ

(Σα ζξοδα ελζγχων και τα δείγματα βαρφνουν τον Προμθκευτι).

Για το είδοσ με α/α 6 ΚΑΘΕΣΘΡΕ LEVIN ΙΣΙΘ ΠΟΛΤΟΤΡΕΘΑΝΘ ΜΕ ΜΑΚΡΟ ΧΡΟΝΟ ΗΩΘΡΙΝΟΓΑΣΡΙΚΟ- ΡΙΝΟΔΩΔΕΔΑΚΣΤΛΙΚΟ ΜΕ ΟΔΘΓΟ.
 να είναι κλειςτοφ άκρου με 4 πλάγιεσ οπζσ
 να διακζτει οδθγό από ανοξείδωτο χάλυβα με προςτατευτικό άκρο
 από πολυουρεκάνθ
 ατραυματικόσ
 βακμονομθμζνοσ από 20 εωσ 80 cm
 με λίπανςθ για εφκολθ ειςαγωγι
 με ςυνδετικό funnel& female luer lock
 αποςτειρωμζνοσ με αικυλενοξειδιο
 μζγεκοσ Ν0 16& Ν0 18 – μικοσ 120εκ
 να διατίκεται ςε ατομικι ςυςκευαςία

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

ΡΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

