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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ .ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61  
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                                                     ΧΑΪΔΑΡΙ   29/03/2013 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΗΛ: 210 5404170-171                                   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Α.ΣΑΪΤΗ                           
ΑΡ. ΠΡΩΤ.4003/708667                                                    

                                                                                            
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ     ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 
        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :20.006,82 € ΣΥΜ/ΝΟΥ  ΦΠΑ       ( ΚΑΕ 1311) 
                                       ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
 Έχοντας υπόψη: 
1/ Τις διατάξεις του Ν. 2286/95, περί «προμηθειών του Δημοσίου τομέα και Ν.Π.Δ.Δ.» 
2/ Το Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α’/10-07-2007). 
3/Το Π.Δ.  60/07  (Φ.Ε.Κ. 64/16-03-2007)  
4/ Τις διατάξεις του Ν.4052/2012 παρ.7 του άρθρ.14 σχετικά με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών  
5/ Τις διατάξεις του Ν.3867/2010 παρ. 11 του άρθρ. 27 
6/ Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ψ.Ν.Α.<<ΔΡΟΜΑΚΑΪΤΕΙΟ>>(ΦΕΚ 386/Β/25-5-89).                                                 
7/ Απόφαση Δ.Σ. 2157/21-03-2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου. 
                                    
                                       ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  
 Πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ– (κωδικός κατηγορίας Δημόσιου Λογιστικού  1311) όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της διακήρυξης αυτής. 

 
ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Ψ.Ν.Α.    
   «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»     
     ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343           
ΧΑΪΔΑΡΙ 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  
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Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07.και με τους παρακάτω βασικούς και 
ουσιώδεις όρους: 
ΑΡΘΡΟ 1Ο  
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν : 
1) Κλειστή έγγραφη προσφορά, καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην Ελληνική γλώσσα. Εάν στη προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε 
προσθήκη ή διόρθωση, πρέπει αυτή να είναι μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Τμήμα 
Γραμματείας και θα πρωτοκολληθούν. 
2) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι : 
α) δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα, κατά την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, και γενικά η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς 
λειτουργίας και είναι συνεπής στην εκπλήρωση, τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της, εν γένει 
προς τον Δημόσιο τομέα β) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και 
ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα γ) η προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επόμενη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και δ) δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που 
ζητούνται από την υπηρεσία. 
ΑΡΘΡΟ 2Ο  
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που ασκούν εμπορικό , βιομηχανικό και βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στο 
Εξωτερικό. 
ΑΡΘΡΟ 3Ο  
Η τιμή θα δοθεί κατά μονάδα είδους και θα αναλύεται ως εξής: 
α) Καθαρή τιμή μονάδας σε Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) 
β) Επιβάρυνση με ΦΠΑ (Συντελεστής) 
ΑΡΘΡΟ 4Ο  
Στον προμηθευτή στον οποίο θα κατακυρωθεί η ανωτέρω προμήθεια, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Μέσα σε χρονικό διάστημα 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης, ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει στην υπηρεσία μας για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύμβαση μέσα στην συμφωνηθείσα προθεσμία, 
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
απ΄ αυτή με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα συλλογικού οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.  

ΑΡΘΡΟ 5Ο  
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους  και με δικαίωμα παρατάσεως της 
συμβάσεως μέχρι τρεις μήνες, με μονομερή απόφαση του Νοσοκομείου. 
Η παράδοση των ειδών που θα παραγγέλλονται, θα γίνεται το ταχύτερο δυνατόν και όχι πέραν των  τεσσάρων ημερών από της 
παραγγελίας. 
ΑΡΘΡΟ 6Ο  
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Η  εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή θα  γίνεται  με   τακτικό    χρηματικό   ένταλμα, το οποίο  θεωρείται από 
την αρμόδια υπηρεσία της Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αφού προηγουμένως αυτός εκπληρώσει όλες τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις. Η πληρωμή θα γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή και την προσκόμιση στην υπηρεσία 
μας του τιμολογίου πώλησης 

Για την έκδοση εντάλματος πληρωμής απαιτούνται: 

α)Τιμολόγιο του προμηθευτή, 

β)  Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 

γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό ,που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

ΑΡΘΡΟ 7Ο 

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις: 

Υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. 1,5% πλέον χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 2,4% (Π.Δ. 422/81). 
Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας (άρθρο 55 Ν.2238/94). 
Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10% επί της καθαρής συμβατικής αξίας. 

ΑΡΘΡΟ 8Ο 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του παραπάνω διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσόν των  τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων έξι  ευρώ 
και ογδόντα δύο λεπτών (35.306,82) € συμ/νου Φ.Π.Α. 

ΑΡΘΡΟ 9Ο 

Ό,τι δεν αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ,ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (Κανονισμός Προμηθειών 
Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.). 
Το παράρτημα Α (Ποσότητα και Τεχνικές προδιαγραφές) αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης. 

                                 
                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

                                             
 
                                                         ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 
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                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄  
  

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΥΛΙΚΟΥ 

Α/Α 

ΚΩΔ SAP 

(ΝΟΣΟΚ

ΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ 

ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ  

ΣΥΝ. ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 30015729 

ΣΥΡΙΓΓΕΣ Μ/Χ 

5ml 

ΤΕΜ 20.000 
 

700,00 

 Τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή των συριγγών είναι:                                                                                                                                             

1) Για τον κύλινδρο το πολυπροπυλένιο, για το έμβολο οποιοδήποτε υλικό και 

για το ελαστικό παρέμβυσμα φυσικό συλικονισμένο καουτσούκ. Ιδιαίτερη 

προσοχή θα δοθεί στο πόσο καλή στεγανότητα παρέχει το ελαστικό παρέμβυσμα 

και στην καλή εφαρμογή της κεφαλής της βελόνης στον στυλίσκο της σύριγγας. 

Το κάλυμμα της βελόνας να αφαιρείται άνετα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος 

χειρισμός. Να υπάρχει στοπ πριν το τέλος του κυλίνδρου ώστε το έμβολο να μην 

μπορεί να βγει εντελώς από αυτόν.  

2)Η μέθοδος αποστείρωσης να είναι κατοχυρωμένη και αποδεκτή διεθνώς. Με 

την προσφορά να κατατίθενται εκθέσεις ελέγχου παραδοχής των 

προσφερομένων προϊόντων. 

3)Όλες οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προσφερόμενο προϊόν παρέχονται 

απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα.  

4)Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του 

προϊόντος. Το υλικό συσκευασίας απαιτείται να είναι ιατρικό χαρτί και πλαστικό 

φιλμ και θα επιλέγεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της 

Υπουργικής απόφασης Α6 6404 δις (ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91). Η συσκευασία να 

φέρει την ένδειξη ¨Να μη χρησιμοποιείται με παραλδεύδη . Εκτός αν τα 

προσφερόμενα είδη είναι συμβατά με την παραλδεϋδη, οπότε αυτό πρέπει να 

αναφέρεται στην προσφορά.  

5)Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, όπως αυτό 

ισχύει (ISO 13485:2003). Να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα με την 

προσφορά. 

6)Το προϊόν πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ. 

Οι συμμετέχοντες να καταθέτουν με την προσφορά τους επικυρωμένο αντίγραφο 

του πιστοποιητικού για την σήμανση CE που έλαβαν από τον αντίστοιχο 

κοινοποιημένο Οργανισμό.  

7)Να κατατεθεί με την προσφορά ικανός αριθμός δειγμάτων, σε όλα τα μεγέθη 

που προσφέρονται, για έλεγχο από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης του 

διαγωνισμού.  

8)Οι προμηθευτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α.ΔΥ8δ/ΓΠ1348/04 

όπως αυτή τροποποιήθηκε (Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής 

διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Έλεγχοι κατά την παραλαβή 

Μακροσκοπικός έλεγχος από την Επιτροπή Παραλαβής. Έλεγχος στειρότητας 

και λοιποί φυσικοχημικοί έλεγχοι σε εργαστήριο του ΕΟΦ. Τα έξοδα ελέγχων 

και τα δείγματα βαρύνουν τον Προμηθευτή. 

2 30015726 

ΣΥΡΙΓΓΕΣ Μ/Χ 

10ml 

TEM 20.000 
 

1200,00 

3 

30015728 
ΣΥΡΙΓΓΕΣ Μ/Χ 

20ml 
ΤΕΜ 3.000 

 
300,00 

4 30015730 

ΣΥΡΙΓΓΕΣ 

ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕ 

ΕΥΡΥ ΣΤΟΜΙΟ 60 

cc ΧΩΡΙΣ 

ΒΕΛΟΝΑ  

TEM 1.500 
 

350,00 

5 30015731 

ΣΥΡΙΓΓΕΣ 

ΙΝΣΟΥΛΙΝ. Μ/Χ 

ΤΕΜ 3.000 
 

500,00 
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30015701 
ΟΥΡ/ΛΕΚΤΕΣ ΜΕ 

ΚΑΝΟΥΛΑ 
TEM 5.000 

 
1400,00 

Απλοί ουροσυλέκτες μιας χρήσεως . Να διαθέτουν τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά:                                                                                        1) Να 

είναι χωρητικότητας 2000cc  2) Να έχουν διαβάθμιση ανα 100ml  3) Να είναι 

πλαστικοί διαφανείς, απόλυτου στεγανότητας  4) Να έχουν μήκος σωλήνα 90-

100εκ ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα.   5) 

Να διαθέτουν τρύπες ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας   

6) Να έχουν και βαλβίδα μη παλινδρομήσεως του περιεχομένου του σάκου στην 

ουροδόχο κύστη. 7) Να έχουν βαλβίδα κένωσης του σάκου, ασφαλούς και 

εύχρηστου                                                                                                                                                                                                                                     

1. Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού 

περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία απoδεικvύει την 

συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 

130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 

93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). 

2.    Οι προσφερόμενοι ουροσυλλέκτες  πρέπει να συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 8669-2:1996. 

3.    Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και 

ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

i.      Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε 

περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, 

η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη 

διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. 

ii.     Το υλικό κατασκευής του ουροσυλλέκτη 

iii.    ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» 

(ή LOT) 

iv.   η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε 

έτος και μήνα 

v.    η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση 

vi.   τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης 

vii.  κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη 

Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων. 

4.    Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους 

προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των ουροσυλλεκτών καθώς και τον τόπο 

εγκατάστασής του. 

5.    Ουσιώδης διευκρίνιση : η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, 

που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την 

αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, 

πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση 

που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της 

οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). 

Προσφορές ουροσυλλεκτών που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν 

τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη 

και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν 

παράβαση του όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα 

αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών. 

6.    Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δείγματα των προϊόντων 
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δύναται να ελέγχονται ως προς τη συμμόρφωσή τους με τα ανωτέρω. Τυχόν μη 

συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.  

   

    

 

7 60011660 

ΓΑΝΤΙΑ LATEX 

M/X (S. M. L. XL.) 

ΤΕΜ 270.000 
 

11.700,00 

Γάντια ελαστικά μ/χ εξεταστικά, μεγεθών small-medium-large-extra 

large.Μεγάλης αντοχής , υποαλλεργικά ελαφρώς πουδραρισμένα, για εύκολο 

φόρεμα. Με ημερομηνία παραγωγής να είναι μικρότερη των 6 μηνών από την 

ημ/νία παράδοσης. Κάθε παρτίδα συνοδεύεται από πιστοποιητικό 

εργαστηριακού ελέγχου βάσει των απαιτήσεων των προτύπων EN 455-1 ks EN 

455-2.Με πιστοποίηση CE. Κουτί των 100τεμ 

8 30015685 

ΚΥΠΕΛΛΑ Νο 655 

ΓΕΝ. ΟΥΡΩΝ 

150ml 

ΤΕΜ 1.000 
 

80,00 Μη αποστειρωμένα ημιδιαφανή των 150ml  με βιδωτό πώμα, ανθεκτικά και 

ετικέτα για αναγραφή των στοιχείων. 

9 30015686 

ΚΥΠΕΛΛΑ Νο 656 

ΚΑΛΙΕΡΓ. 

ΟΥΡΩΝ ΑΠΟΣΤ 

150ml 

ΤΕΜ 1.000 
 

120,00 
Αποστειρωμένα ανά ένα, ημιδιαφανή, των 100 ml με βιδωτό πώμα, ανθεκτικά 

και ετικέτα για αναγραφή των στοιχείων. 

10 30015386 Καθετήρας Foley 

ΤΕΜ 100 
 

38,00 

Καθετήρες folley 2-way απλοί 

11 30015387 Καθετήρας Levin 

ΤΕΜ 50 
 

10,90 

Καθετήρες LEVIN από PVC, ανοιχτού άκρου ακτινοσκιεροί βαθμονομημένοι 

ανά εκατοστό από 5 έως 75 cm, ατραυματικοί ανοιχτού άκρου με 4 πλάγιες οπές, 

μήκους 125 cm σε μεγέθη από 6-21 Μ.Χ., αποστειρωμένοι, σε ατομική 

συσκευασία, απυρογενείς, μη τοξικοί.Νο 14, 16, 18,20 

12 30015388 Καθετήρας Αερίων  

ΤΕΜ 100 
 

26,00 

 

13 30015390 Καθετήρας Nelaton 

ΤΕΜ 20 
 

2,16 
Καθετήρες NELATON αποστειρωμένοι μ/χ σιλικοναρισμένοι με ασηπτικό, 

συμπαγές ατραυματικό κυστικό άκρο, με ευρείες οπές και σε μεγέθη από 8-

24Ch,  

14 30015389 

Καθετήρας 

Αναρόφησης 

ΤΕΜ 20 
 

2,56 
Καθετήρες αναρρόφησης  αποστειρωμένοι μ/χ σιλικοναρισμένοι με ασηπτικό, 

συμπαγές ατραυματικό κυστικό άκρο και μήκος 50-60εκ, με ευρείες οπές και σε 

μεγέθη από            8-24Ch 

15 30015391 

Καθετήρας 

Σιλικόνης 

ΤΕΜ 150 
 

237,00 
Καθετήρες folley 2-way αποστειρωμένοι σιλικόνης, με πλαστική βαλβίδα με 

μηχανισμό ασφαλείας για Luer-lock άκρο σύριγγας. Μεγέθη :14-22 Ch 

 

16 30015403 Φλεβοκαθετήρες 

ΤΕΜ 600 
 

115,20 

Φλεβοκαθετήρας με πώμα ασφαλή βαλβίδα μη παλινδρόμησης  για χορήγηση 

φαρμάκων και ελαστικά φτερά στήριξης,  Να διατηρεί την ελαστικότητα και το 

σχήμα χωρίς να τσακίζει κατά την εισαγωγή. Να είναι ιστoσυμβατό PTFE και να 

μην διαστέλλεται με την θερμοκρασία του σώματος. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : θα είναι 

παραγωγής τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως με υπολειπόμενο χρόνο 

αποστείρωσης 41/2 έτη από της παραλαβής.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : να αποτελείται 

από επικυρωμένο χαρτί που δεν σχίζεται και πλαστική μεμβράνη για να 
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διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης.Να μειώνει την 

πιθανότητα επιπλοκών λόγω θρομβοφλεβίτιδας τοπικών λοιμώξεων και 

απόφραξης του καθετήρα. Να εξασφαλίζει την δυνατότητα άμεσου οπτικού 

ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή 

φλεβοκέντηση.  

17 30015378 

Βελόνες σακχάρου 

αίματος 

ΤΕΜ 15.000 
 

525,00  μ/χ, ατομ. συσκ.Να φέρουν το σήμα CΕ προδιαγραφές ασφαλείας 

λειτουργικότητας. Συσκευασία των 100 τεμ. 

18 30015379 Βελόνες συριγγών  

ΤΕΜ 8.000 
 

137,60  μ/χ, ατομ. συσκ.Να φέρουν το σήμα CΕ προδιαγραφές ασφαλείας 

λειτουργικότητας. Συσκευασία των 100 τεμ. 

19 30015399 

Πεταλούδες 

ενδοφλέβιες 

ΤΕΜ 200 
 

9,40 

μ/χ αποστειρωμένες διάφορα νούμερα 

20 30014089 

ΒΕΛΟΝΕΣ Νο 21G 

μ/χ αποστειρωμένες 

Τεμ.  8.000 
 

800,00 Βελόνες αιμοληψίας - Διατρήσεως σωληναρίων κενού, με ενσωματωμένο μη 

αποσπώμενο κάλυμμα για λόγους ασφαλείας 

21 30014087 

Πεταλούδες 

αιμοληψίας 

διατρήσεως 

σωληναρίων κενού 

21G 

Τεμ.  200 
 

80,00 

Πεταλούδες βελόνες, μ/χ αποστειρωμένες με βελόνα μη αποκολούμενη, με 

σύστημα αποστείρωσης εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

22 30014088 

Πεταλούδες 

αιμοληψίας 

διατρήσεως 

σωληναρίων κενού 

23G 

Τεμ.  800 
 

300,00 

Πεταλούδες βελόνες, μ/χ αποστειρωμένες με βελόνα μη αποκολούμενη, με 

σύστημα αποστείρωσης εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

23 30015381 Επίδεσμοι γάζας  

ΤΕΜ 300 
 

49,80 

10cm X 4μέτρα περίπου σε συσκευασία των 20 τεμ 

24 30015382 

Επίδεσμοι 

ελαστικοί 

ΤΕΜ 600 
 

90,00 

ελαστικοί 10cm X 4μέτρα περίπου σε συσκευασία των 20 τεμ 

25 30015363 Oxyzene 

Lt 40 
 

150,00 

  

26 30015380 Γάντια χειρουργικά  

ΤΕΜ 400 
 

83,20 

Γάντια χειρουργικά σε ζεύγη υποαλλεργικά, αποστειρωμένα μιας χρήσεως με 

σύστημα αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγεθών 6 1/2 , 7 , 7 1/2, 8, 8 

1/2. Από φυσικό LATEX, ανατομικό σχήμα , χαμηλής περιεκτικότητας σε 

πούδρα, υψηλής ποιότητας και εξαιρετικής αντοχής.  
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27 30015402 

Ταινίες σακχάρου 

αίματος 

ΤΕΜ 7.000 
 

1000,00 
Ταινίες μέτρησης σακχάρου αίματος/κουτιά των 50 ταινιών (με δωρεά από την 

μειοδότρια εταιρεία τουλαχιστον 30 τεμ τουλάχιστον οργάνων μέτρησης 

σακχάρου)  

   

    

 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

   
20.006,82 

 
        
         

 


