
                      
         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Κέρκυρα  21/04/2021 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 6
ης

 Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ                           Αρ. Πρωτ.: 7192 
        ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ και ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΟΣ              
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
          ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πληρ.:Τσάρα ∆ήµητρα 
Τηλ.:26613-60868 
FAX:26610-81086    
e-mail: d.tsara@gnkerkyras.gr 
 
 
 
                                   ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

«ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ –ΣΥΡΙΓΓΕΣ & ΒΕΛΟΝΕΣ» ΜΕ  
CPV : 33141310-6, 33141320-9 

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
24.000,00€ συµπ. Φ.Π.Α. 

 
ΣΧΕΤ.: 1. Ν.2955/2001 

 2. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11 

 3. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήµερα 

 4. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα µε το Ν. 3846/2012 

 5. Ν.4412/2016 

 6.Ν 3861/2010 

 7 Π.∆. 80/2016 

 8. Το αρ. Πρωτ. 7191/ 21-04-2021 πρωτογενές αίτηµα  
 9. Αποφ.∆.Σ 16

ης
 - θέµα 27

ο
 / 06-04-2021 

 10. Την µε αρ. πρωτ.: 6772/14-04-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, Β.Ε.Ε.Π 0/393, αρ. ∆έσµευσης 358 
/0 και Α∆Α: Ψ44Φ4690Β3-ΝΜ3 (ΚΑΕ 1311α01), 
 

 
Το Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας µέχρι την διενέργεια και ολοκλήρωση της ετήσιας 
διαγωνιστικής διαδικασίας και προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες του για προµήθεια 
«Αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού - ΣΥΡΙΓΓΕΣ & ΒΕΛΟΝΕΣ», παρακαλούµε για την 
κατάθεση κλειστής σφραγισµένης προσφοράς, για τα είδη που αναγράφονται στο 
Παράρτηµα Α και µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής. 
 
Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιµές κατώτερες ή τουλάχιστον  
ίσες του παρατηρητηρίου τιµών της ΕΠΥ, για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρηµένα σε αυτό 
και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για τέσσερις µήνες.  
 
 
Με την κατάθεση της προσφοράς θα πρέπει να προσκοµίσετε Φορολογική 
ενηµερότητα, Ασφαλιστική ενηµερότητα και Αντίγραφο ποινικού µητρώου, όλα σε 
ισχύ για να καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A/A Είδος υλικού Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα 

1 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10ML – 21 G ΤΕΜ. 110.000 

2 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5ML – 21 G, ΤΕΜ. 60.000 

3 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20ML – 21 G ΤΕΜ. 70.000 

4 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5ML– 21 G ΤΕΜ. 90.000 

5 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 1ML (ΙΝΣ.)  – 27 G ΤΕΜ. 60.000 

6 ΣΥΡΙΓΓΕΣ MΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΩΡΙΣ    
ΒΕΛΟΝΑ  –  60 CC  
Σχόλια:  

• Με χοντρό ρύγχος 

ΤΕΜ. 6.000 

7 ΒΕΛΟΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 19 G ΤΕΜ. 15.000 

8 ΒΕΛΟΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 21 G ΤΕΜ. 10.000 

9 ΒΕΛΟΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 23 G 
Σχόλια: 

• Κατά προτίµηση µε µήκος βελόνας 
25 ΜΜ 

ΤΕΜ. 25.000 

10     ΒΕΛΟΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 25 G ΤΕΜ. 15.000 

 Τεχνικές προδιαγραφές αποστειρωµένων «ΣΥΡΙΓΓΩΝ» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης:  
1] τα υλικά κατασκευής για τον κύλινδρο να είναι το πολυπροπυλένιο, για το έµβολο πολυαιθυνένιο και 
για το ελαστικό παρέβµυσµα φυσικό σιλικονισµένο καουτσούκ. Τα υλικά κατασκευής που έρχονται σε 
επαφή µε το ενέσιµο υγρό να είναι από πρώτη ύλη και όχι ανακυκλωµένο υλικό και να µην έχουν οσµή 
εκτός εκείνης που του προσδίδει το υλικό κατασκευής του. Το πλαστικό και το σιλικωµένο ελαστικό να 
µην ελευθερώνουν υλικά που επηρεάζουν ή βλάπτουν τη θεραπευτική ισχύ του ενιεµένου υγρού, να 
µην είναι τοξικό, να µην προκαλεί πυρετογόνα, να µην είναι πηγή µικροοργανισµών που προκαλούν 
µόλυνση ή οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύµητη επίδραση. Να έχει καλή στεγανότητα το ελαστικό 
παρέµβυσµα και καλή εφαρµογή κεφαλής της βελόνας 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. 
3] Όλες οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προσφερόµενο προϊόν να παρέχονται στην Ελληνική 
γλώσσα.  
4] Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος ευκρινώς, 
τα στοιχεία κατασκευαστή-χώρα και εργοστάσιο κατασκευής, υλικό κατασκευής, µέγεθος, η ένδειξη 
«αποστειρωµένη» και τρόπος αποστείρωσης, αριθµός παρτίδας, σήµανση CE, και τέλος το υλικό 
συσκευασίας να είναι ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλµ. 
5] να ανοίγουν εύκολα µε άσηπτη τεχνική. 
6] το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιηµένο κατά ISO 9001, όπως αυτό ισχύει (ISO 9001-
2003) 
7] το προϊόν να φέρει σήµανση CE σύµφωνα µε τον ∆Υ7/2480/1994 κοινή Υπουργική απόφαση σε 
εναρµόνιση µε την Οδηγία 93/42/Ε.Ε/14-06-1993. 
8] Το προϊόν να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η ηµεροµηνία παραγωγής τους 
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Οι προσφορές θα αποστέλλονται στο Πρωτόκολλο – Γραµµατεία του Νοσοκοµείου, Ισόγειο 
∆ιοικητικές Υπηρεσίες σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο µέχρι την  Τετάρτη 28/04/2021 και 
ώρα 14.00, ως εξής: 

� ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
� ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ∆ΕΙΞΗ: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ» 
� ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ: Τετάρτη 28/04/2021 και ώρα 14.00, 
� ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 7192/ 21-04-2021 

Στις προσφορές να αναγράφεται ο κατασκευαστικός οίκος των ειδών και ότι φέρουν 
σήµανση CE.  
Παρακαλούµε στην προσφορά σας να αναφέρεται : 

� Εάν τα υλικά είναι ετοιµοπαράδοτα 
� Εάν όχι σε πόσο χρονικό διάστηµα θα είναι η παράδοση 

 
 

O ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
 
 
 
 

να µην είναι προγενέστερη των έξι (6) µηνών από αυτήν της παραγωγής.  

 Τεχνικές Προδιαγραφές «ΒΕΛΟΝΩΝ» :  
Να είναι µιας χρήσης, ατοµική, διαφανής, συσκευασία µε εύκολο άσηπτο άνοιγµα. • Να αναγράφεται 
στη συσκευασία η ηµεροµηνία παραγωγής και η ηµεροµηνία λήξης. • Να είναι αποστειρωµένες 
(διάρκεια 3-5 έτη), µη τοξικές και απαλλαγµένες πυρετογόνων ουσιών. • Το υλικό της βελόνας θα 
πρέπει να είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα, χωρίς µαγνητικές ιδιότητες. • Να φέρει 
προστατευτικό κάλυµµα, εύκολα αφαιρούµενο από υλικό που θα πληροί τη σύµβαση ISO 6009. • Να 
είναι Latex Free. 
• Η συσκευασία των ειδών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: • Στην ετικέτα / 

συσκευασία πρέπει να αναγράφονται µε ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω 
στοιχεία: • 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. • Η 
ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ» • Η µέθοδος αποστείρωσης • Ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να 
προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙ∆Α» (ή LOT) • Η ένδειξη της οριακής ηµεροµηνίας ασφαλούς χρήσεως, 
εκφραζόµενη σε έτος και µήνα • Η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για µία και µόνη χρήση • Τις 
ειδικές συνθήκες αποθήκευσης • Κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη • Οι ανωτέρω 
πληροφορίες µπορεί να παρέχονται υπό µορφή συµβόλων. • Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες 
χρήσεως και στην Ελληνική Γλώσσα. 
Η πλαστική κεφαλή της βελόνης να εφάπτεται αεροστεγώς σε σύριγγες τύπου luer και luer lock. Η 
κωνική κεφαλή της βελόνης να είναι σύµφωνη µε τον τύπο ISO 594/1 και να φέρει διακριτικό χρώµα 
(χρωµατικός κώδικας) που θα επιτρέπει τον προσδιορισµό της διαµέτρου της βελόνης. Να είναι 
ηµιδιαφανής στο σηµείο σύνδεσης µε την σύριγγα για την εύκολη παρατήρηση της παλινδρόµησης 
του αίµατος. Ευθύς σωλήνας βελόνης, σε κανονικό πάχος τοιχώµατος, χωρίς ελαττώµατα κατασκευής 
και µη αποσπούµενα σωµατίδια. Η εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα να είναι λεία. Τα αµβλύ άκρο της 
βελόνης να είναι αιχµηρό, χωρίς προεξοχές και ελαττώµατα. Υλικά συσκευασίας: πλαστικό φιλµ 
(blister) και ιατρικό (medical grade paper) που θα διασφαλίζει την αποστείρωση. Να φέρει 
προστατευτικό κάλυµµα, εύκολα αφαιρούµενο, µε ατραυµατικό άκρο, από υλικό που θα πληροί τη 
σύµβαση ISO 6009. ∆ιαθέσιµο µέγεθος από 19G-25G και στα ανάλογα µήκη. 
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