
                                                                      ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ 

Σαχ. Δ/νςθ: Ελενασ Βενιηελου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 

Σθλ.: 2271350106    Φαξ:2271350241 

Email:paragelies@xioshosp.gr 

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΙΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Χίου για τθν κάλυψθ άμεςων  και επιτακτικϊν αναγκϊν του, 

προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν προςφορά για τθν προμικεια του 

παρακάτω είδουσ. 

Α. ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ 
ΝΟΟΚΟ-

ΜΕΙΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΛΙΚΟΤ 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΖΟΜΕΝΗ  ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙ 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΧΩΡΙ  

ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 17% 

1  ΦΙΛΣΡΑ ΤΨΗΛΗ 
ΛΕΤΚΑΦΑΙΡΕΗ  

150 
ΣΕΜ 

35,20/ΣΕΜ 5.280,00 6.177,60 

 ΤΝΟΛΟ      

 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Αρικμόσ Αιτιματοσ 11997/28-07-2021 

ΚΑΕ 1311.01 

Προχπολογιςμόσ 6.177,60 

Κριτιριο Κατακφρωςθσ Χαμθλότερθ τιμι 

Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν Πζμπτθ 05/08/2021 

Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν Δευτζρα 09/08/2021 

Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν ΦΑΞ:2271350241 
e – mail:paragelies@xioshosp.gr 

 

                                           Γ. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

Πεξηγξαθή ηνπ Σπζηήκαηνο: 

Τν ζύζηεκα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ εξγαζηεξηαθή ιεπθαθαίξεζε κίαο 

κνλάδαο ζπκππθλσκέλσλ εξπζξνθπηηάξσλ, από απινύο αζθνύο ζπιινγήο. 

 Θα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: ξύγρνο ζύλδεζεο κε ηνλ αζθό ηνπ αίκαηνο, θίιηξν 
πςειήο ιεπθαθαίξεζεο, έλα ελζσκαησκέλν αζθό ζπιινγήο γηα ηα 
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ιεπθαθαηξεκέλα εξπζξνθύηηαξα, θαη ζύζηεκα εμαγσγήο ηνπ αέξα ζε θιεηζηό 
ζύζηεκα (by-pass loop). 

 Ο αζθόο ζπιινγήο ησλ εξπζξώλ λα είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ απνζήθεπζε 
εξπζξνθπηηάξσλ γηα 24 ώξεο ρσξίο λα δεκηνπξγεί πήγκαηα. 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

 Χξόλνο πξνεηνηκαζίαο θαη ιεπθαθαίξεζεο θάησ ησλ 15 ιεπηώλ κε ηηο ήδε 
ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο ηεο Αηκνδνζίαο. 

 Να είλαη εύθνιν θαη πξαθηηθό ζηε ρξήζε θαη λα ζπλνδεύεηαη κε νδεγίεο ρξήζεο 
ζηα Ειιεληθά. 

 Η κεκβξάλε ηνπ θίιηξνπ θαη ην εμσηεξηθό ηνπ θάιπκκα λα είλαη απόιπηα 
βηνζπκβαηά  ζύκθσλα  κε  ην ISO 10993-4.  

 Να είλαη απνζηεηξσκέλα κε αθηηλνβνιία,  απαιιαγκέλα ππξεηνγόλσλ θαη έηνηκα 
γηα ρξήζε.  

 Να κε δηαζέηνπλ αεξαγσγνύο γηα ηελ εμαγσγή ηνπ αέξα ή ην άδεηαζκα ηνπ 
θίιηξνπ, δηόηη απνηειεί εζηία επηκόιπλζεο. 

 Όινη νη αζθνί λα δηαζέηνπλ ISO 3826  
 Σηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θίιηξνπ λα αλαγξάθνληαη ε επσλπκία ηνπ 

θαηαζθεπαζηή, ε νλνκαζία ηνπ θίιηξνπ θαη ν αξηζκόο παξηίδαο (lot) ηνπ.  
 Να έρνπλ έγθξηζε θπθινθνξίαο ησλ αξκόδησλ αξρώλ ησλ ρσξώλ ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο (CE marking).  
 Να παξέρνπλ πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο θαηαζθεπήο , όπσο ISO , GMP. 
 
ΕΙΔΙΚΑ 

 Ζεηείηαη ν ππνιεηπόκελνο αξηζκόο ησλ ιεπθνθπηηάξσλ λα είλαη θάησ από   5 
x104  αλά κνλάδα αίκαηνο θαη λα επηηπγράλεη απνκάθξπλζε αηκνπεηαιίσλ 
κεγαιύηεξε ηνπ 97%. 

 Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε δπλαηή αλάθηεζε ησλ εξπζξνθπηηάξσλ. 
Ζεηείηαη λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ 94%. 

 Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αποθυγή μεηάδοζης ηου CMV κέζσ ηεο 
κεηάγγηζεο θαη απηό λα πηζηνπνηείηαη νπσζδήπνηε κε δεκνζηεπκέλεο θιηληθέο 
κειέηεο θαη εξγαζίεο.  

Να πξνζθνκηζζνύλ αλεμάξηεηεο κειέηεο δεκνζηεπκέλεο ζε επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά πνπ λα ηεθκεξηώλνπλ όιεο ηηο επηδόζεηο ησλ πξνζθεξόκελσλ θίιηξσλ 

ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθώλ. 

                             Δ. ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οι τιμζσ των προςφερόμενων ειδϊν κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ τιμζσ του 

παρατθρθτθρίου  ι ςφμφωνα με τισ τιμζσ τθσ τελευταίασ ςφμβαςθσ. Η προςφορά που κα 

υποβλθκεί κα πρζπει να αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ εταιρείασ:( ΑΦΜ, πλιρθ 

επωνυμία, τθλζφωνο, φαξ, e-mail, και  ΦΠΑ), ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και να  ζχει 

τθν παρακάτω μορφι: 

Αριθμόσ 
Αιτήματοσ 

Περιγραφή 
Τλικοφ 

Σιμή 
μονάδασ € 

(χωρίσ 
ΦΠΑ) 

Κωδικόσ 
Παρατ/ρίου 

Σιμή 
Παρατ/ρίου 

Κωδικό 
Εμπορίου 

GMDN Κωδικόσ 
ΕΚΑΠΣΤ 
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Επιπλζον κα πρζπει να αναφζρεται – επί ποινι απόρριψθσ – ο χρόνοσ παράδοςθσ  
των προςφερόμενων ειδϊν. Λόγω του επείγοντοσ τθσ προμικειασ, το νοςοκομείο επικυμεί τα 
προςφερόμενα είδθ να είναι ετοιμοπαράδοτα, ςε διαφορετικι περίπτωςθ διατθρεί το δικαίωμα 
να απορρίψει τθν  προςφορά αν κρίνει ότι ο χρόνοσ παράδοςθσ είναι μεγάλοσ ςε ςχζςθ με τισ 
ανάγκεσ του. 

ε περίπτωςθ που θ τιμι προςφοράσ του είδουσ υπερβαίνει τθν αντίςτοιχθ τιμι παρατθρθτθρίου, 
αυτι υποχρεωτικά απορρίπτεται. Σζλοσ, ςε περίπτωςθ που το είδοσ δεν αντιςτοιχίηεται με το 
παρατθρθτιριο τιμϊν, αυτό κα αναφζρεται ςτθ ςτιλθ κωδικόσ παρατθρθτθρίου.                                                                                                                                               
Εναλλακτικζσ προςφορζσ και αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ.                                                                    
Οι εταιρείεσ που κα αποςτείλουν προςφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα κα πρζπει απαραίτθτα 
να διακζτουν τα νόμιμα πιςτοποιθτικά για τθ διακίνθςθ και διανομι τουσ, και τα είδθ κα πρζπει 
απαραίτθτα να φζρουν τθν αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ CE. 

Επί τησ προςφοράσ τουσ οι ςυμμετζχοντεσ θα πρζπει να δηλώνουν υπεφθυνα ότι δεν βρίςκονται 
ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τισ οποίεσ οι οικονομικοί 
φορείσ αποκλείονται ή μποροφν να αποκλειςθοφν. 

Σζλοσ το νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει δείγμα προκειμζνου να 
αξιολογιςει τισ προςφορζσ και οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ υποχρεοφνται  - επί ποινι απόρριψθσ – 
να το αποςτείλουν άμεςα. 

 

 

                                                                     Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

                                                                     Ε. ΚΑΝΣΑΡΑΚΗ 

ΑΔΑ: 6Ε6Η469073-ΤΡΤ
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