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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 45.366,78 € με ΦΠΑ 
(ΠΠΥΥ 2012, CPV: 33141610-9) 

 
Το ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας και τις 
αποφάσεις: 
1) υπ’ αριθμ. 3567/9.5.2012 (ΦΕΚ Β΄1585/10.5.2012) ΚΥΑ περί «εγκρίσεως ΠΠΥΦΜΥ 
έτους 2012, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό» 
2)  υπ’αριθμ. 44/12-12-12 (θέμα 2ο ΕΗΔ) απόφαση του Δ.Σ. περί τροποποίησης του 
ΠΠΥΥ 2012 για το ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ χωρίς επαύξηση προϋπολογισμού 
3) το με αριθμ. 29/19-3-2013 (θέμα 6ο) πρακτικό της Ε.Π.Υ. (αρ. πρωτ. 1912) 
«Τροποποίηση ΠΠΥΥ 2012» 
4) υπ’αριθμ. 41/12-11-2013 απόφαση του Δ.Σ. περί εγκρίσεως διενέργειας 
διαγωνισμών του ΠΠΥΥ 2012 
5) υπ’αριθμ. 20/11-06-2014 απόφαση του Δ.Σ. περί εξέλιξης του ΠΠΥΥ 2012 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
πρόχειρο  διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 
 
 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Προϋπολογισμός                        : πίστωση 45.366,78 €, προϋπολογισμός 2014 
Τόπος Διενέργειας                      : ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ, 
                                                      Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου  

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/09/2014 έως ώρα 

  14:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο του 
Νοσοκομείου  

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΠΕΜΠΤΗ 18/09/2014 ώρα 10.00 π.μ.  

στην αίθουσα ΔΣ  
  

 
Ισχύς προσφορών           :       12 ΜΗΝΕΣ   
 

 Η  αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγηση θα γίνει σε ένα στάδιο. 
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ -  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

 
1. ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΕΜ. 10.000, πίστωση 17.683,39€ με ΦΠΑ 
Οι σάκοι αναρρόφησης να είναι προοριζόμενοι για τη συλλογή σηπτικών εκκρίσεων και 
υγρών από την αναρρόφηση των ασθενών (πύον, αίμα κλπ) είτε κατά την περιποίηση 
της τραχείας , τραυμάτων κλπ , στην Μ.Ε.Θ. και στο χειρουργείο . 
Οι σάκοι αυτοί μετά τη χρήση να συγκεντρώνονται και στη συνέχεια να καταστρέφονται 
με το σηπτικό τους περιεχόμενο . 
Οι σάκοι αυτοί πρέπει : 
1. Να είναι από άθραυστο πλαστικό χωρίς ραφές στην κατασκευή τους , να κλείνουν 
και να σφραγίζουν ερμητικά μετά την χρήση τους . Πρέπει δε σε κάθε καταπόνηση να 
μένουν ανέπαφοι . 
2. Να είναι μιας χρήσεως (να πετάγονται σφραγισμένοι μετά τη χρήση ) και να είναι 
πλήρεις , με βαλβίδα μη επαναρρόφησης και να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα 
συνδετικά . 
3. Να τοποθετούνται οι σάκοι αυτοί σε κάνιστρα από διαφανές σκληρό πλαστικό με 
ποσοτικές ενδείξεις , τα οποία θα παραμένουν μόνιμα στερεωμένα είτε στο τοίχο είτε σε 
φορητές αναρροφήσεις . Η προμηθεύτρια εταιρεία αναλαμβάνει τον εφοδιασμό και την 
εγκατάσταση στο Νοσοκομείο των πλαστικών κανίστρων με δική της δαπάνη . 
4. Η κάθε εταιρεία που θα λάβει μέρος στο διαγωνισμό υποχρεούται να προσφέρει 
αρκετό αριθμό δειγμάτων ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση του προϊόντος σε 
πραγματικές συνθήκες . 
5. Η χωρητικότητά τους να είναι δύο ( 2 ) λίτρα 9.600 ΤΕΜ. 
6. Η χωρητικότητα τους να είναι τρία ( 3 ) λίτρα 400 ΤΕΜ. 
Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ ΕΙ Σ 
Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι στη ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
τους να αναφέρουν ότι θα προμηθεύουν ΔΩΡΕΑΝ τα κάνιστρα και θα 
εγκαταστήσουν οι ίδιοι όπου τους υποδειχθεί, με δική τους δαπάνη – 
προσωπικό εφ ’ όσον , όταν και όσα χρειάζονται στις Κλινικές του Νοσοκομείου. 
 
2 . ΣΑΚΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΤΕΜ. 150, πίστωση 1.000,00€ με ΦΠΑ  
ανοικτοί με φίλτρο και κολλητικό προσαρμόζεται μέχρι 60 – 80 χιλ., με αντιιδρωτικό 
κάλυμμα , να είναι μη αλλεργικοί και να εφαρμόζουν στεγανά. 
 
3. ΣΑΚΟΙ & ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ τεμ. 150 έκαστο, πίστωση 
1.500,00€ 
ανοικτοί , με αντιιδρωτικό κάλυμμα και κλείστρο κατά προτίμηση ενσωματωμένο. Με 
σύστημα κουμπώματος στη βάση με άριστη ασφάλεια και χωρίς πίεση, να 
προσαρμόζονται με τις ανάλογες βάσεις (διαμ. περίπου 40,60,70,100 mm), να είναι 
ευκολόχρηστοι , μη αλλεργικοί και να εφαρμόζουν στεγανά μεταξύ των. Θα υπολογιστεί 
η τιμή set. 
 
4. ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΠΛΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΤΕΜ. 7.600, πίστωση 7.000,00€ 
με ΦΠΑ 
Σάκοι κολοστομίας , αυτοκόλλητοι , κλειστοί , διαφανείς - αδιαφανείς με φίλτρο εξόδου 
αερίων , αντιιδρωτικό κάλυμμα και δυνατότητα προσαρμογής στομίου 60 έως 80 χιλ. Η 
κολλητική τους επιφάνεια να παρέχει ασφάλεια και προστασία στο δέρμα ( να μη 
προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις ) και να εφαρμόζονται στεγανά. 
 
5. ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΤΕΜ. 200, πίστωση 1.000,00€ με 
ΦΠΑ 
με κολλητικό που παρέχει ασφάλεια και προστασία στο δέρμα ( αποφυγή δερματικών 
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αντιδράσεων). Με προστασία αντεπιστροφής των ούρων και βαλβίδα κένωσης 
κατάλληλη για σύνδεση με ουροσυλλέκτη και δυνατότητα προσαρμογής στομίου έως 
55 – 70 χιλ. 
 
6 . ΣΑΚΟΙ & ΒΑΣΕΙΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ. 200 έκαστο, 
πίστωση 1.500,00€ με ΦΠΑ 
με προστασία αντεπιστροφής των ούρων , βαλβίδα κένωσης και σύνδεση με 
ουροσυλλέκτη και δυνατότητα κουμπώματος στη βάση με την ελάχιστη δυνατή πίεση 
και την μέγιστη ασφάλεια (διαμ. περίπου 40,60 mm), να είναι ευκολόχρηστοι , μη 
αλλεργικοί και να εφαρμόζουν στεγανά τα δύο τεμάχια μεταξύ των. 
 
7. ΑΛΟΙΦΕΣ KARAYA ΤΕΜ. 2.200, πίστωση 11.683,39€ με ΦΠΑ 
α. Αλοιφή με υδροστατικό υλικό για τη στεγανοποίηση ατελειών του δέρματος σε 
σωληνάριο ΤΕΜ. 200 
β. Αλοιφή με μορφή πλαστελίνης ΤΕΜ. 2.000 
 
8. ΣΑΚΟΙ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΜ. 1.500, πίστωση 4.000,00€ με ΦΠΑ 
1. Να είναι κατασκευασμένοι από ethylene vinyl acetate και να είναι κατάλληλοι για 
χορήγηση λιπιδίων. 
2. Να έχουν είσοδο για ρύγχος με υδροφοβικό αντιμικροβιακό φίλτρο (με ή χωρίς 
ξεχωριστό αεραγωγό ) . 
3. Να έχουν αποστειρωμένη βαλβίδα εξόδου με καπάκι που προσφέρει τη δυνατότητα 
ασφαλούς μεταφοράς . 
4. Να είναι διάφανοι για εύκολο οπτικό έλεγχο του περιεχομένου 
5. Να διασφαλίζουν τη μέγιστη σταθερότητα ευαίσθητων συστατικών, όπως τα 
αμινοξέα και οι βιταμίνες . 
6. Να επιτρέπουν τον εύκολο και ασφαλή χειρισμό του περιεχομένου . Να φέρουν 
ειδικό μόνιμο σφιγκτήρα που δεν ανοίγει ξανά μετά το κλείσιμο του στην είσοδο 
πλήρωσης, καθώς και προστατευτικό καπάκι που κλείνει ερμητικά για υγρά και αέρια. 
7. Να είναι περιεκτικότητας 500 – 3.000 ml . 
 
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες. Δύναται να δοθεί 
παράταση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, με μονομερές 
δικαίωμα του Νοσοκομείου για τους δύο (2) πρώτους μήνες (της παράτασης) και με τη 
σύμφωνη γνώμη του συμβασιούχου προμηθευτή για τους τυχόν επόμενους. 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από 
νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός 
από κεντρική αναθέτουσα αρχή, η τυχόν υπογεγραμμένη σύμβαση θα διακοπεί. 
 
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού 
δικαίου, συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών 
προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που μπορούν να αποδείξουν με κάθε 
πρόσφορο τρόπο ότι έχουν γνώση και πείρα του αντικειμένου του διαγωνισμού. 
 
5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και κατατίθενται 
μέσα σε έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που περιλαμβάνει τρεις επί μέρους, 
ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους: α) φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα στοιχεία των κατωτέρω 
παραγράφων 6, 7, 8. 
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Σημείωση: Για διευκόλυνση της επικοινωνίας των συμμετεχόντων με την αναθέτουσα 
αρχή κρίνεται απαραίτητη η δήλωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης στο φάκελο με τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής.   
 
Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν: 

 Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου. 

 Τη λέξη  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο ενιαίος φάκελος, και οι επί μέρους κατά περίπτωση, 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

 Τον αριθμό της διακήρυξης (25/2014), τον τίτλο του διαγωνισμού (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ), την επωνυμία του διενεργούντος τον 
διαγωνισμό (ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ) και την ημερομηνία διενέργειας (12/06/2014). 
 
6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
O φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει μόνο υπεύθυνη 
δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με το 
συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα. 
 
7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τα στοιχεία που κατά την κρίση του 
διαγωνιζόμενου αποδεικνύουν την ικανότητά του (γνώση και πείρα) να εκτελέσει το 
αντικείμενο του διαγωνισμού. Η Τεχνική Προσφορά θα αξιολογηθεί μόνο ως προς την 
ικανότητα του διαγωνιζόμενου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου. 
 
8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο 
οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται στη διακήρυξη. 
 
9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον 
η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες 
θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή. Το Νοσοκομείο διατηρεί το 
δικαίωμα να διαφοροποιήσει την προς κατακύρωση ποσότητα σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο ΠΔ 118/2007, άρθρ. 21, παρ. α. 
 
10. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
α) ΜΤΠΥ 1.5%., χαρτόσημο 2% επί ΜΤΠΥ, ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου 
ΜΤΠΥ, υπέρ ψυχικής υγείας 2%, φόρος προμηθευτών 4%, υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10% (τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον 20% εισφοράς 
υπέρ ΟΓΑ), β) κάθε άλλη νόμιμη κράτηση, που θα επιβληθεί διά Νόμου ή Αποφάσεως 
του ΥΠ. ΟΙΚ. 
 
11. TΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α/9-5-2013), παραγρ.Ζ, 
υποπαράγραφος Ζ.5, η προθεσμία πληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) 
ημερολογιακές ημέρες.   
 
12. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείμενη Νομοθεσία. 
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Συνημμένα: 1) Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
           2) Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
                      

  Ο Διοικητής του Νοσοκομείου 
Ευάγγελος Ι. Βουμβουλάκης 
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Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με 
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 
Προς: ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, για τον διαγωνισμό «προμήθειας σάκων συλλογής 
υγρών», αριθμός διακήρυξης 43/2014 
  
Ο/Η (όνομα)   :  
Επώνυμο    :  
Ονομα & επώνυμο πατέρα :  
Ονομα & επώνυμο μητέρας :  
Ημερομηνία γέννησης  :  
Τόπος γέννησης   :  
Τόπος κατοικίας   :  
Αριθμός δελτίου ταυτότητας :  
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
α.  Δεν έχω  καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 
αναφερόμενα στην περίπτωση  (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 
ΠΔ 118/2007. 
 
β. Δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2, 
εδάφιο α της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007). 
 
γ. Δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 
 
δ. Είμαι ενήμερος ως προς τις φορολογικές μου υποχρεώσεις και ως προς τις 
υποχρεώσεις μου, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 
 
ε. Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου κατά 
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι …………  ………………………… 
 
ζ. Έλαβα  γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 



ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α 

Στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών Οικονομική προσφορά 

Όνομα 
υλικού 

Αρ. 
μητρ- 
ώου 

Κωδικός 
CPV 

Κωδικός 
Γενικής 

Λογιστικής 

Ημ/νία 
ανάρ- 
τησης 

Μονά- 
δα 

Τιμή 
μονάδας 

προ 
ΦΠΑ 

Εργοστάσιο 
κατασκευής 

Κωδικός 
εργο- 

στασίου 

Ποσό- 
τητα 

Τιμή 
μονάδας 

προ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
Τιμή 

μονάδας 
με ΦΠΑ 

1                 

2              

3              

Η οικονομική προσφορά πρέπει να φέρει: 
Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας 

 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Προμήθειας Σάκων Συλλογής Υγρών  
 ΠΙΣΤΩΣΗ: 45.366,78€ με ΦΠΑ 

 
Οι ανωτέρω τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η αξία προ ΦΠΑ 
λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Εάν στη στήλη αξία προ ΦΠΑ υπάρχει διαφορά μεταξύ της τιμής αριθμητικώς κα της 
τιμής ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

(Υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα) 
 
 


