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ΠΡΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας εργαστηριακών ειδών, είδη υγιεινής ή
φαρμακευτικά είδη από γυαλί (ρύγχη και φιαλίδια) με CPV 33790000-4

προϋπολογισμού

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 36.018,84€ για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας .
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά, έως την Τρίτη 12/07/2022 και
έως τις 11:00 πμ, σε κλειστό φάκελο λόγω του κατεπείγοντος, για τα κάτωθι είδη προκειμένου να καλυφθούν οι
ανάγκες του Νοσοκομείου μας, προϋπολογισμού 36.018,84€ για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας .
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1311.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την
Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Να
αναφερθεί εάν είναι άμεσα διαθέσιμα:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α)
1 Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι

Β)

νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση
και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες
πριν από την υποβολή του.
2 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικο πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ),
αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
του.
3 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και
μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη
νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Οι αλλοδαποί οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης,
αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου.
απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις.
Το εν λόγω πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως και τρεις μήνες πριν από την
υποβολή του. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το

πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφασή είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής είναι:
•
Φυσικά πρόσωπα
•
Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε
•
Διαχειριστές Ε.Π.Ε

Διαχειριστές ΙΚΕ
•
Πρόεδρος ,Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη διοικητικού συμβουλίου για Α.Ε
•
Μέλη διοικητικού συμβουλίου του Συνεταιρισμού

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.
Εάν δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση η περίοδος αποκλεισμού, αυτή ανέρχεται
σε (5) πέντε έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

Γ)
1. Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
2. Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την

αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι
υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική
ασφάλιση).
3. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και
στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα -μέλος της.
Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση
που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος σε αυτά, ισχύουν εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν την υποβολή τους.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων , κατά περίπτωση των δεδουλευμένων τόκων ή προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

Δ)
1. Για την μη παραβίαση των διατάξεων του εργατικού δικαίου σύμφωνα με τα ειδικότερα

προβλεπόμενα στο εδάφιο γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2106, και μέχρι να καταστεί
εφικτή από τον ΣΕΠΕ η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ της
παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν.4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να
προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ότι δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα οι πράξεις επιβολής προστίμου που προβλέπονται στην περίπτωση γ
της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ
σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού.
2. για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ 2 του άρθρου
18 του Ν. 4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη
δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του, ότι δεν έχει αθετήσει τις ως άνω υποχρεώσεις που
προβλέπονται από το άρθ 18 παρ 2 ν.4412/16.
3. Για τις περιπτώσεις εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, ο προσωρινός ανάδοχος
προσκομίζει πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν
εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό
δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπροσώπου του ότι δεν συντρέχουν στο
πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου οι εξής λόγοι αποκλεισμού α) ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει συνάψει

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και β) δεν έχει επιδείξει
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ
(ΡΥΓΧΗ ΚΑΙ ΦΙΑΛΙΔΙΑ)
Α/Α
1.
2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
ΣΙΦΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΣΤΕΡ ΤΟΥ 1
ml
ΠΙΠΕΤΕΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ Μ.Χ ΧΩΡΙΣ
ΈΜΒΟΛΟ p-2 με διαβάθμιση και ειδικό
ελαστικό πώμα για αυτόματο γέμισμα
ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ
ΕΣΜΥΡΙΣΜΕΝΕΣ (τύπου super frost )ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ

3.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
20.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΠΟΥΑΡ ΤΩΝ 1ML

1.000



2.000








ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ (καλής ποιότητας
καθαρές) 24Χ50
4.

5.000




5.
6.

7.
8.
Α)
8.

Β)

9. Α)
9.Β)
9.Γ)
10.
11.
12.
13.
14.

ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ (καλής ποιότητας
καθαρές) 22Χ22
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΩΝΙΚΑ,
διαφανή, όγκου 10 ml για γενική ούρων,
ανθεκτικά σε θερμοκρασίες και χημικά με
και χωρίς χείλος
Σωληνάρια RIA πλαστικά, με στρογγυλό
πυθμένα, χωρίς χείλος διαφανή,
αποστειρωμένα, διαστάσεων 12Χ75 των 5
ml για διασταυρώσεις αίματος
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ να
προσαρμόζονται στα πλαστικά σωληνάρια
του αρ. 6 υλικού
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ να
προσαρμόζονται στα RIA (α/α 7)
ΡΥΓΧΗ ΚΙΤΡΙΝΑ 5-200 ML
ΡΥΓΧΗ ΜΠΛΕ 100-1000 ML
ΡΥΓΧΗ ΑΣΠΡΑ 0,5-10 ML
ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ (σε συσκευασία του
ενός)
ΣΤΥΛΕΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΜΗ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΟΙ 150mm
ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ)
ΚΡΙΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΟΥΡΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 10ml
όχι εύκαμπτοι
ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΡΟΒΙΩΝ –

Να διαθέτουν θετικό φορτίο,
Να είναι κατάλληλες για όλες τις χρώσεις
ιστοχημείας, ανοσοιστοχημείας και
ανοσοκυταρροχημείας,
Να έχουν γαλακτόχρωμη άκρη,
Να φέρουν στις άκρες τους δύο χαραγμένα σύμβολα
(+)
Να διατίθενται σε διάφορα χρώματα
Να φέρει CE MARK,
 Nα έχουν διαστάσεις : 25x75x1.0 mm
Nα έχουν διαστάσεις : 24Χ50 mm
Να είναι κατασκευασμένες από άριστης ποιότητας
γυαλί
Να μη διαθέτουν χαρακιές και να μη δημιουργούν
φυσαλίδες
Να είναι ομοιόμορφα λείες προσφέροντας υψηλής
ποιότητας οπτικό αποτέλεσμα
 Να φέρει CE MARK,

12.000
20.000

ΔΙΑΦΑΝΑ, ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΑ, ΜΕ ΧΕΙΛΟΣ,
ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΧΗΜΙΚΑ.

45.0000

20.000
40.000
6.000
3.000
9.000
100
100
800
30.000
200

ΡΥΓΧΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΝΑ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Α/Α

15.
16. Α)
16.Β)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΣΕ ΔΙΠΛΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ. Ο
ΣΤΥΛΕΟΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ
ΑΚΡΟ ΑΠΟ ΡΑΙΓΙΟΝ. ΤΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ
ΜΕ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΑ
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
ΥΔΡΟΒΟΛΕΙΣ ΤΩΝ 500ML
ΥΔΡΟΒΟΛΕΙΣ ΤΩΝ 1000ML
ΜΑΧΑΙΡΙΑ μ.x. ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΙ
ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ

17.

18. A)

18.
B)
18.
Γ)
18.Δ)
19.
20.
21.
22.
23.

KYTIA ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ 500Ml ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ
KYTIA ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1000ml ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ
KYTIA ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ-ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
2000ML ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ
KYTIA ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
5000Ml ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ
ΚΥΒΕΤΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΥΜΑ
4-6 ΘΕΣΕΩΝ
ΦΙΑΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟ ΝΕΡΟ
ΜΕ ΒΡΥΣΗ
κρυοφιαλίδια 2 ml
ΚΡΥΟΜΠΟΞ ( να περιέχουν 81 θέσεις ) ΟΧΙ
ΧΑΡΤΙΝΑ
ΣΤΑΤΩ ΒΑΦΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
PARAFILM

26.
27.
28.
29. Α)

10
10
1) Να διαθέτει επικάλυψη από το ειδικό κράμα
λευκόχρυσου και επικάλυψη resin
2) Να έχουν 80 mm μήκους και 8 mm πλάτους
3) Να διαθέτει γωνία κοπής 35ο,
4) Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι,
5) Να διατίθενται μεγάλο εύρος επιλογής λεπίδων
ανάλογα με τη ποιότητα του υλικού που κόβεται
(μαλακό, σκληρό, βιοψία, κρυοστάτης)
6) Να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής έτσι ώστε να μειώνεται
το κόστος κοπής. H σύγκριση του κόστους να γίνεται
με τον αριθμό των blocks που κόβει η μία λεπίδα,
7) Για την ασφάλεια του χρήστη :
Α) να φέρει στρογγυλοποιημένες άκρες στην πλευρά
κοπής,
Β) να φέρει κατάλληλη εγκοπή στην πίσω πλευρά της
λεπίδας για την εύκολη αναγνώρισή της,
8) Να φέρει CE MARK για IVD,
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ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΑΚΙΔΙΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
ΕΣΜΥΡΙΣΜΕΝΕΣ ΛΕΙΑΣΜΕΝΕΣ
ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
ΕΣΜΥΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΛΑΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΧΡΩΜΕΣ Ή ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΓΙΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ,
ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5Χ5 ΒΥΘΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΨΑΚΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.500

100

24.

25.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

5 ΣΥΡΤΑΡΙΑ
6.000
2.000
100
25.000

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΓΙΑ ΠΩΜΑΤΙΣΤΟ ΣΤΕΓΑΝΟ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΑΛΙΝΩΝ ΣΚΕΥΩΝ. ΡΟΛΟ ΦΑΡΔΟΥΣ 5 ΕΚ. ΜΗ
ΤΟΞΙΚΟ ΔΙΑΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ

Α/Α
29.
Β)
30.
31.
32.
33.
34. Α)

34.
Β)

35.
36.
36.1. α)

36.1. β)

36.2

36.3

36.4

36.5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
ΤΩΝ 2ΜL
ΚΑΨΑΚΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΑ
ΤΩΝ 0,5ΜL
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΕ ΚΑΡΟΥΛΙ 5,5 CM X
2,5CM BARCODE
ΛΑΒΙΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕ ΔΟΝΤΑΚΙΑ
ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ(ΤΚΕ, ΧΡΩΣΕΙΣ ΚΛΠ)
Tamping tools kit
Στατω πλαστικά σωληναρίων, 50 θέσεων,
κατάλληλα για σωληνάρια διαμέτρου
16/17mm, εργοστασίου BIOSIGMA, Ιταλίας
Στατω πλαστικά σωληναρίων, 50 θέσεων,
κατάλληλα για σωληνάρια διαμέτρου
12/13mm, εργοστασίου BIOSIGMA, Ιταλίας
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΑΚΡΙΤΗ
ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ΜΗΚΟΣ 75ΜΜ ΝΑ
ΦΕΡΟΥΝ ΗΠΑΡΙΝΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΣΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕ
ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ
ΚΩΝΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
Υποδοχείς σωληναρίων μιας χρήσης για τις
βελόνες και πεταλούδες αιμοληψίας
Υποδοχείς σωληναρίων για άμεση σύνδεση
σε καθετήρες καθώς και σε φιαλίδια
αιμοκαλλιεργειών με ενιαίο ευθύ αυλό
αίματος για την αποφυγή αιμόλυσης με
βιδωτό άκρο, σε ατομική αποστειρωμένη
συσκευασία μιας χρήσης.
Βελόνες αιμοληψίας – διατρήσεως
σωληναρίων κενού, με ενσωματωμένο μη
αποσπώμενο προστατευτικό κάλυμμα για
λόγους ασφαλείας 21 και 22 G σε ατομική
αποστειρωμένη συσκευασία. Η ασφάλιση
της βελόνας να γίνεται με το ένα χέρι,
ταυτόχρονα με την έξοδο από τη φλέβα, με
τρόπο
εύκολο,
εμφανή
και
μη
αναστρέψιμο
Πεταλούδες αιμοληψίας – διατρήσεως
σωληναρίων
κενού,
με
μηχανισμό
αυτόματης αναρρόφησης της βελόνας από
την φλέβα και ταυτόχρονη ασφάλισή της.
Μίας χρήσης, αποστειρωμένη, σωληνίσκος
μακρύς (περίπου 304 mm). Ο μηχανισμός
να ενεργοποιείται με το ένα χέρι, με τρόπο
προφανή, γρήγορο , αποδοτικό και μη
αναστρέψιμο.
α) 23G
β) 25 G
ΓΙΑ λοιμώδες ή παιδιατρικό περιστατικό
Πεταλούδες αιμοληψίας – διατρήσεως
σωληναρίων
κενού,
με
μηχανισμό
εγκόλπωσης της βελόνας από την φλέβα
και ταυτόχρονη ασφάλισή της, μίας
χρήσης, αποστειρωμένη. Ο μηχανισμός να
ενεργοποιείται με το ένα χέρι, με τρόπο
εμφανή, γρήγορο , αποδοτικό και μη
αναστρέψιμο.
α) 21G
β) 23G
Φιαλίδια ΤΚΕ, κενού, αποστειρωμένα,
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
γυάλινα, με αντιπηκτικό SODIUM CITRATE
3,8%-0,129M, με ένδειξη πλήρωσης και
ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να
αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η
μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία
λήξης, διαστάσεων 13Χ75mm, με πιεστό
πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και
εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει
εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm,
χωρητικότητας 1,6 ml.
Φιαλίδια γενικής αίματος, κενού αέρα,
αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με
ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία
ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT
παραγωγής,
REF,
η
μέθοδος
αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης
διαστάσεων 13Χ75mm, με πιεστό πώμα
ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και
εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει
εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm,
χωρητικότητας 2 ml με αντιπηκτικό EDTA
K2-K3 με πιεστό πώμα ασφαλείας,
στεγανής
εφαρμογής
και
εύκολης
διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το
φιαλίδιο κατά 2 cm.
Φιαλίδια γενικής αίματος νεογνών
αποστειρωμένα συνθετικά, άθραυστα
διαστάσεων 13Χ75 mm, με σκαφάκι
συλλογής αίματος, να φέρουν πώμα
ασφαλείας (κατάλληλο για όλους τους
τύπους
δειγματοληπτών
των
αιματολογικών αναλυτών), με τριπλή
ευδιάκριτη
γραμμή
πλήρωσης,
να
αναγράφεται το CE LOT παραγωγής, REF
και η ημερομηνία λήξης, χωρητικότητας
αίματος 250 μl - 500 μl με αντιπηκτικό
EDTA Κ2.
Φιαλίδια
χρόνου
προθρομβίνης,
αποστειρωμένα,
συνθετικά,
διπλού
τοιχώματος, ολικής πληρώσεως με
αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3,2%0,109M, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα
για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το
CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος
αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης,
διαστάσεων 13Χ75mm, με πιεστό πώμα
ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και
εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει
εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm,
χωρητικότητας 1,8 ml.
)Φιαλίδια βιοχημικών προσδιορισμών,
κενού, αποστειρωμένα, συνθετικά, με
επιταχυντή πήξεως και gel διαχωρισμού, με
ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία
ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT
παραγωγής,
REF,
η
μέθοδος
αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης
διαστάσεων 16Χ100mm με πιεστό πώμα
ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και
εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει
εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm,
χωρητικότητας 8,5 ml.
Φιαλίδια βιοχημικών προσδιορισμών,
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
κενού, αποστειρωμένα, συνθετικά, με
επιταχυντή πήξεως και gel διαχωρισμού, με
ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία
ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT
παραγωγής,
REF,
η
μέθοδος
αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης
διαστάσεων 13Χ100mm με πιεστό πώμα
ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και
εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει
εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm,
χωρητικότητας 5 ml.
Φιαλίδια βιοχημικών προσδιορισμών,
κενού, αποστειρωμένα, συνθετικά, με
επιταχυντή πήξεως χωρίς gel διαχωρισμού,
με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για
στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE,
LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος
αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης
διαστάσεων 16Χ100mm με πιεστό πώμα
ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και
εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει
εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm,
χωρητικότητας 10 ml.
Φιαλίδια γενικής αίματος για Μοριακό
έλεγχο ΝΑΤ του αίματος (Μοριακός
έλεγχος ασκών Αιμοδοσίας), κενού αέρα,
αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με
ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία
ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT
παραγωγής,
REF,
η
μέθοδος
αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης.
Διαστάσεων 13Χ100mm, με πιεστό πώμα
ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και
εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει
εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm,
χωρητικότητας 6 ml με αντιπηκτικό 10,8 mg
EDTA K2.
Φιαλίδια γενικής αίματος για Μοριακό
έλεγχο ΝΑΤ του αίματος (Μοριακός
έλεγχος ασκών Αιμοδοσίας),διαστάσεις
16χ100mm με πιεστό πώμα ασφαλείας
στεγανής
εφαρμογής
και
εύκολης
διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το
φιαλίδιο κατά 2 cm, χωρητικότητας 9-10ml
με αντιπηκτικό 1.8mg/ml EDTA K2,να είναι
κενού αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά
άθραυστα. Να φέρουν έωδειξη πλήρωσης
και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς να
αναγράφεται το CE,LOT παραγωγής REF, η
περιεχόμενη ποσότητα του αντιπηκτικού
και η ημερομηνία λήξης. Να είναι
αποστειρωμένα με ακτινοβολία EN ISO
11137 με sterility assurance level (SAL) της
τάξεως 10-6.Να μην περιέχουν Dry Natural
Rubber,Phthalates.
Σωληνάρια για Καρυότυπο χωρητικότητας
4ml διαστάσεων 13Χ75mm με 68 IU
Lithium Heparine, συνθετικό, με πώμα
ασφαλείας.
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 Η κατακύρωση για το είδος 36 θα γίνει για το σύνολο των ειδών, έτσι ώστε να αποτελέσει ομοιογενές

και λειτουργικό σύστημα.
 ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ
Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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