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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                     Υίορ: 01/08/2022 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ &                                                           Απιθ. Ππυη.:45 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ                                        

2η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ 

           «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»                                        

Γεληθή Γηαρείξηζε                        

Πιεξνθνξίεο                         

Σει.: 22713/50106                                                           

E-mail: paragelies@xioshosp.gr 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ  ΜΔ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΤΣΗΜΑΣΟ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΔΠΟΤΛΧΗ ΣΡΑΤΜΑΣΧΝ ΜΔ 

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΠΙΔΗ VAC» CPV:33140000-3   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 15.000,00 € ΜΔ ΦΠΑ  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ  

ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ 

 

Σν Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ,  ιακβάλνληαο  

ππ’ φςηλ ηηο παξαθάησ απνθάζεηο: 

1. Σελ ππ’ αξηζ.221/07-02-2022 (ΑΓΑ:6ΣΗΞ469073-Γ96), απφθαζε ηεο Γηνηθήηξηαο ηνπ Γ.Ν Υίνπ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη απφ άπνςε ζθνπηκφηεηαο ε πξνκήζεηα «ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΠΟΤΛΧΖ ΣΡΑΤΜΑΣΧΝ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΡΝΖΣΗΚΖ ΠΗΔΖ VAC» γηα 

ηε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.   

2. Σελ ππ’ αξηζ.302/14-02-2022 (ΑΓΑ:ΦΝΓΤ469073-ΕΦΤ) αλάιεςε πίζησζεο. 

3. Σε κε αξηζκ.πξση.22/13-07-2022 (ΑΓΑ:Φ91Χ469073-ΡΣΛ) απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ Γ.Ν Υίνπ. 

  

Πποηίθεηαι  λα πξνβεί ζηελ ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα  «ΤΣΖΜΑΣΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

ΔΠΟΤΛΧΖ ΣΡΑΤΜΑΣΧΝ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΡΝΖΣΗΚΖ ΠΗΔΖ VAC»  

(CPV:33140000-3), (ΚΑΔ:1311.01),  κε ζθνπφ ηελ εηήζηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ. Πξνυπνινγηζκφο  

15.000,00 € κε ΦΠΑ θαη  θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη ηηκήο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ απεπζχλεη ππόζκληζη με ανοισηή διαδικαζία ζςλλογήρ πποζθοπών πξνο θάζε 

ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ επηζπκεί λα ππνβάιιεη νηθνλνκνηερληθή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε 

ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: 
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Α’  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ                                                                                                     
 

Αναθέηοςζα Απσή Γ. Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

Σίηλορ 

ππομήθειαρ/ CPV 

 ΤΣΖΜΑΣΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΠΟΤΛΧΖ ΣΡΑΤΜΑΣΧΝ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΑΡΝΖΣΗΚΖ ΠΗΔΖ VAC (CPV:33140000-3) 

Πποϋπολογιζμόρ 

Γαπάνηρ 
15.000,00 ΜΔ ΦΠΑ 

Υπημαηοδόηηζη 

 ΚΑΔ 1311.01 

 Αλάιεςε Τπνρξέσζεο :302/14-02-2022 (AΓΑ:ΦΝΓΤ469073-ΕΦΤ) 

 

Γ/νζη Τποβολήρ 

Πποζθοπών 

Γ. Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»  

(Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σκήκα Γεληθήο Γηαρείξηζεο) 

Σπόπορ Τποβολήρ 

Πποζθοπών 
e-mail: paragelies@xioshosp.gr 

Καηαληκηική 

Ημεπομηνία 

Τποβολήρ 

Πποζθοπών 

13/08/2022, ημέπα άββαηο και ώπα 20:00 μμ. 

Σόπορ Γιεξαγυγήρ 

Γιαγυνιζμού 
Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»  (Γξαθείν Γεληθήο Γηαρείξηζεο) 

Γημοζιόηηηα 
 ΚΖΜΓΖ 

 www.xioshosp.gr 

Γιάπκεια 

ζύμβαζηρ 

ΔΝΑ (1) ΔΣΟ  

(Με δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ) 

Υπόνορ ιζσύορ 

πποζθοπών 

Δθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο (άξζ.97 ηνπ 4412/16), πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ 

επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο (άξζ.97, Ν.4412/16). 

Σεσνική και 

οικονομική 

πποζθοπά 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άπθπο 94 

Πεξηέρεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή 

επάξθεηα, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άπθπο 95 

Πεξηιακβάλεη εγγξάθσο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (θαζαξή αμία , 

πνζφηεηεο ΦΠΑ, ζπλνιηθή ηηκή). Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί 

θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο 

ζχκβαζεο. (Άξζξν 117 παξ. 3) 

 

Αξιολόγηζη 

πποζθοπών  

 

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, εθ ησλ αλαδφρσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ 

θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο.  
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Γικαιολογηηικά 

καηακύπυζηρ 

 

 

 

Ο «πξνζσξηλφο αλάδνρνο» κεηά απφ ελεκέξσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

απνζηέιιεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο  ειρ διπλούν, ηα οποία να 

έσοςν ιζσύ 3 μήνερ ππιν ηην ςποβολήρ ηοςρ, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί 

ζχκβαζε:  

-   Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ γηα γεληθή ρξήζε  

-   Βεβαίσζε Φνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο   

-   Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

-   Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

Τπογπαθή ζύμβαζηρ 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ (αξ.124 Ν.4782/21) 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο 

θαη ηελ εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ίζηρ με ηο 4% επί ηηρ καθαπήρ ζςμβαηικήρ αξίαρ 

(αξ.21 Ν.4782/21). 

 

- Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη – επί ποινή απόππιτηρ – ν ρξφλνο παξάδνζεο  ησλ πξνζθεξφκελσλ 

εηδψλ. Λφγσ ηνπ επείγνληνο ηεο πξνκήζεηαο, ην λνζνθνκείν επηζπκεί ηα πξνζθεξφκελα είδε λα είλαη 

εηοιμοπαπάδοηα, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη ηελ  πξνζθνξά αλ 

θξίλεη φηη ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη κεγάινο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 

- Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

- Οη εηαηξείεο πνπ ζα απνζηείινπλ πξνζθνξά γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα 

δηαζέηνπλ ηα λφκηκα πηζηνπνηεηηθά γηα ηε δηαθίλεζε θαη δηαλνκή ηνπο, θαη ηα είδε ζα πξέπεη απαξαίηεηα 

λα θέξνπλ ηελ αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε CE. 

- Δπί ηηρ πποζθοπάρ ηοςρ οι ζςμμεηέσονηερ θα ππέπει να δηλώνοςν ςπεύθςνα όηι δεν βπίζκονηαι ζε       

μία από ηιρ καηαζηάζειρ ηυν άπθπυν 73 και 74 ηος Ν. 4412/2016 υρ απόδειξη ηηρ μη ύπαπξηρ 

λόγυν αποκλειζμού. 

- Σέινο, ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη δείγκαηα πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηηο 

πξνζθνξέο θαη νη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξίεο ππνρξενχληαη – επί πνηλή απφξξηςεο – λα ηα απνζηείινπλ 

άκεζα. 

 

 

 

                                                                                                                         Η Γιοικήηπια  

                                                                                                         ηος Γ.Ν. Υίος «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

                                                                                                                             

                                                                                                                    

                                                                                                                    Δλένη Κανηαπάκη 
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                                                        Β΄ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

                                                       ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΓΧΝ 

 

α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΤΠΟ 

(ηεμάσιο) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΥΧΡΙ ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΜΔ ΦΠΑ 

1 ΕΣ ΠΟΓΓΟΤ ME ΑΡΓΤΡΟ       

SMALL 

7 ΣΔΜ 7Υ174,00= 

1.218,00 

9% 1.327,62 

2 ΕΣ ΠΟΓΓΟΤ ME ΑΡΓΤΡΟ 

MEDIUM 

30 ΣΔΜ 30Υ194,00= 

5.820,00 

9% 6.343,80 

2 ΕΣ ΠΟΓΓΟΤ ME ΑΡΓΤΡΟ 

LARGE 

10 ΣΔΜ 10Υ212,00= 

2.120,00 

9% 2.310,80 

4 ΕΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΤ ΠΟΓΓΟΤ 

ABDOMINAL 

6 ΣΔΜ 6Υ220,00= 

1.320,00 

9% 1.438,80 

5 ΚΑΝΙΣΡΟ ΤΛΛΟΓΗ 

ΤΓΡΩΝ 

30 ΣΔΜ 30Υ95,00= 

2.850,00 

9% 3.334,50 

6 ΠΛΕΓΜΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ 

ΕΠΙΣΑΥΤΝΗ 

ΕΠΟΤΛΩΗ ΣΡΑΤΜΑΣΟ 

10X10 

52 ΣΔΜ 52Υ4,30= 

223,60 

9% 243,72 

 

 

                                                        Γ΄ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

                                             ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

1. Κάληζηξν ζπιινγήο πγξώλ (Α/Α 5) 

a. Να είλαη ηνπιάρηζηνλ 1000ml 

b. Σπκβαηό κε ηελ αληιία θαη ηα ζεη ζπόγγνπ πνπ πξνζθέξνληαη. 

c. Να δηαζέηεη άλζξαθα γηα απνξξόθεζε ησλ νζκώλ 

d. Να δηαζέηεη θίιηξν κε ή ρσξίο βαιβίδα αλεπίζηξνθεο. 

2. Τν ζεη ζπόγγνπ κε άξγπξν (Α/Α 1,2,3) λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο : 

a. Σπόγγν κεγέζνπο Small , Medium, Large κε νκνηνγελώο θαηαλεκεκέλν άξγπξν ζε όιε ηελ δνκή ηνπ 

b. Τνπιάρηζηνλ 1 δηαθαλή θνιιεηηθή κεκβξάλε 

c. Δίζθν παξνρέηεπζεο 

d. Απνζηεηξσκέλν ζσιήλα ζύλδεζεο Luerconnector κε θιείζηξν (θιάπα) 

3. Τν ζεη Abdominal αλνηθηώλ θνηιηαθώλ ηξαπκάησλ (Α/Α 4) λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο : 

a. Τνπιάρηζηνλ 1 ζπόγγν κεγάιεο δηάζηαζεο  

b. Τνπιάρηζηνλ 1 κε ζπγθνιιεηηθή κεκβξάλε θαηάιιεια ζρεδηαζκέλε γηα πξνζηαζία ησλ δσηηθώλ 

νξγάλσλ ηνπ αζζελνύο. 

c. Τνπιάρηζηόλ 2 απνζηεηξσκέλνπο ζσιήλεο κε απηνθόιιεηνπο δίζθνπο αλαξξόθεζεο κε θιείζηξν 

d. Τνπιάρηζηνλ 2 απηνθόιιεηεο απνζηεηξσκέλεο κεκβξάλεο 
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4. Πιέγκα κε παξάγνληα επηηάρπλζεο επνύισζεο ηξαύκαηνο (Α/Α 6) 

a. Τν πιέγκα λα είλαη πδξνθνινεηδέο κε παξαθίλε – βαδειίλε γηα ηελ απνθπγή πξνζθόιιεζεο ηνπο 

πιέγκαηνο ζην ηξαύκα 

b. Να πεξηέρεη παξάγνληα επηηάρπλζεο επνύισζεο ηξαύκαηνο 

c. Να είλαη 10Χ10 cm πεξίπνπ.  

 

Τν Α/Α 6, είλαη ζπκπιεξσκαηηθό ησλ Α/Α 1,2,3 θαη νη πξνζθέξνπζεο εηαηξίεο κπνξνύλ λα ην 

πξνζθέξνπλ είηε κέζα ζηα ζεη ησλ Α/Α 1,2,3 ή θαη μερσξηζηά. 

Ο κεηνδόηεο ησλ Α/Α 1,2,3 ζα πξνθύςεη  

 Από ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο ηηκώλ ησλ Α/Α 1 ή Α/Α 2 ή Α/Α 3 ζπλ Α/Α 6 (ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ην Α/Α 6 πξνζθεξζεί μερσξηζηά) 

 Μόλν από ηελ ηηκή πνπ πξνζθέξεηαη ζηα Α/Α 1 ή Α/Α 2 ή Α/Α 3 (ζηελ πεξίπησζε πνπ ην 

Α/Α 6 πεξηιακβάλεηαη κέζα ζην ζεη ησλ Α/Α 1,2,3). 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη κεηνδόηεο  πνπ λα πξνζθέξεη ην Α/Α 6 εθηόο ησλ ζεη Α/Α 1,2,3 ηόηε ε 

πνζόηεηα πξνκήζεηαο από ην Α/Α 6 ζα είλαη αλάινγα κε ηα ηεκάρηα ησλ εηδώλ πνπ ζα κεηνδνηήζεη.  

Σηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη από 1 κεηνδόηεο ηόηε ην Α/Α 5 κνηξάδεηαη αλάινγα ζε 

πνην / πνηα είδε από ηα Α/Α 1,2,3,4 έρεη κεηνδνηήζεη. 

Τν ζύζηεκα επνύισζεο ηξαύκαηνο κε ζεξαπεία θελνύ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη όιν ηνλ ρξόλν θαη 

θαζεκεξηλά από εμεηδηθεπκέλν ηερληθό ζηε Χίν.  

Η αληιία ζα πξέπεη λα παξαρσξείηαη δσξεάλ γηα ηελ ρξήζε ησλ ζπκβαηώλ αλαιώζηκσλ ζεη. 

Η ίδηα ε αληιία ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε όια ηα πξνζθεξόκελα είδε. Επίζεο ε αληιία θελνύ λα 

έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 

 Σπλερή, δηαιείπνπζα θαη κεηαβαιιόκελε ιεηηνπξγία αξλεηηθήο πίεζεο  

 Να δηαζέηεη ερεηηθνύο θαη νπηηθνύο ζπλαγεξκνύο 

 Να δηαζέηεη επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία γηα απηνλνκία ιεηηνπξγίαο.  
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