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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ   Νο. 2017 
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΛΙΚΟY M.T.N.  
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Γενικό Νοσοκοµείο Μεσσηνίας - Νοσηλευτική 
Μονάδα Κυπαρισσίας  

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  ∆ιαδικασία διαπραγµάτευσης για τρεις (3) µήνες  
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Ηµεροµηνία: 12-05-2016 - Ηµέρα:  Πέµπτη  
Ώρα: 14:00 µ.µ. 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ηµεροµηνία: 13-05-2016 - Ηµέρα: Παρασκευή  
Ώρα: 10:00 π.µ. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας,  
Αλ. Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ Μ.Τ.Ν.  (Μονάδας Τεχνητού 
Νεφρού)  

Κωδικός Αριθµού Εξόδου (ΚΑΕ) 1311 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 33140000  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 22.955,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Τµηµατική παράδοση στην αποθήκη σύµφωνα µε τις 
εκάστοτε ανάγκες της Μονάδας 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

3µηνη (µε τον όρο της αυτοδίκαιης διακοπής της 
διαδικασίας διαπραγµάτευσης και της ισχύος της τυχόν 
υπογραφείσας σύµβασης µετά την κατακύρωση του 
αντίστοιχου ενιαίου διαγωνισµού από τον αρµόδιο 
φορέα υλοποίησής του)  

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Μονάδας και στο 
πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ  

 
Ο ∆ιοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου Μεσσηνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, 
έχοντας υπόψη: 
 
Α. Τις διατάξεις:  
1. του ν. 2286/1995, άρθρο 2 
2. του ν. 2362/1995 
3. της υπ’ αριθµ. 35130/739/9.8.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 
3. του π.δ. 118/2007 
4. του π.δ. 60/2007 
5. του ν. 3867/2010 άρθρο 27 
6. του ν. 3861/2010 
7. του ν. 4013/2011 
Β.  Τις αποφάσεις:  

1. Την υπ΄ αρίθµ. 5η/11-04-2016 (θέµα 4ο) Απόφαση ∆.Σ. του Γενικού Νοσοκοµείου 
Μεσσηνίας.  



2. Την υπ’ αριθµ. 22/26-01-2016 Πράξη ∆ιοικητή του Γ.Ν. Μεσσηνίας - Νοσηλευτικής 
Μονάδας Κυπαρισσίας, µε την οποία ορίζεται η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των 
προσφορών. 

3. Τις ανάγκες του τµήµατος της Μ.Τ.Ν. που δεν µπορούν να καλυφθούν από τους τακτικούς 
διαγωνισµούς και αφορούν σε επείγουσες και επιτακτικές ανάγκες για τη διασφάλιση της 
ζωής των ασθενών και την εύρυθµη λειτουργία της Μονάδας.  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

  
   µε τη διαδικασία της ανοιχτής διαπραγµάτευσης λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα την 
προµήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Μ.Τ.Ν. (Μονάδας Τεχνητού Νεφρού) προκειµένου να 
καλυφθούν οι άµεσες και επιτακτικές ανάγκες για την εύρυθµη λειτουργία της Νοσηλευτικής 
Μονάδας, προϋπολογισµού 22.955,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. 
  
2. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
Αναθέτουσα Αρχή : Γ.Ν. Μεσσηνίας – Ν.Μ. Κυπαρισσίας  
∆ιεύθυνση: Αλ. Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500 
Τηλέφωνο : 27613-60170, Fax: 27610-22018, email: promitheies@noskypar.gr 
Πληροφορίες: Γεωργία Πόταρη  
 
3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Πρωτόκολλο 
Νοσηλευτικής 
Μονάδας 

Κυπαρισσίας 

12/05/2016 
Ώρα:14:00 µ.µ. 

Νοσηλευτική Μονάδα 
Κυπαρισσίας, 

Αλ. Καλαντζάκου 13 
Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500 

13/05/2016 
Ώρα:10:00 π.µ. 

 
Οι υποψήφιοι Προµηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους µέχρι τις 12-05-2016 
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:00 µ.µ. στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, ∆ιευθ.: Αλ. 
Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της 
Αναθέτουσας Αρχής, στις 13-05-2016 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ..  
 
4. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται σε 
ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.kyparissiahospital.gr)  
 
5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Το άρθρο 4 του Ν. 2955/01.  
Το άρθρο 38 του Π∆ 118/07.  
 
6.∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και ότι αποδέχονται 
πλήρως τους όρους της διακήρυξης.  
Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:  
1. ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)  
2. φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
3. εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

2. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

 
7. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡOΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές είναι δυνατό: 
α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής µέχρι και την προηγούµενη της 

διενέργειας της διαπραγµάτευσης ήτοι  12-05-2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:00 µ.µ.  
β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση του Νοσοκοµείου µε οποιοδήποτε τρόπο και να 

παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί 



από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού 
(αρ. 11 παρ. 4 Π.∆. 118/2007). Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας 
µε οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη <<Να µην ανοιχθεί από την 
ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία>>. 

 
8. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο Π.∆. 118/07, στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δυο 
αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, 
πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να µονογράφεται από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο και να φέρει συνεχή αρίθµηση. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο 
από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.  
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 
2.3. Ο αριθµός της διακήρυξης και το αντικείµενο του διαγωνισµού. 
2.4. Η ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού. 
2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα 
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά  
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 
3.1. ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), τοποθετούνται σε 
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 
3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  
3.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την 
ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  
3.4. Οι φάκελοι ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν 
και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
1. Οι τιµές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ, προσαρµοσµένες στις τιµές του 
παρατηρητηρίου τιµών της Ε.Π.Υ (όπου υπάρχουν διαφορετικά θα αναφέρεται ότι δεν 
αντιστοιχούν) µε αναφορά  του κωδικού είδους και της τιµής του παρατηρητηρίου.  
Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα µεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος ασφάλισης, 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον προµηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί 
στην προσφορά. 
Οι τιµές θα καταγράφονται ως εξής: 
Α) Τιµή µονάδας χωρίς Φ.Π.Α. 
Β) Σύνολο προσφερόµενης τιµής 
Γ) Ποσοστό Φ.Π.Α. και Σύνολο Φ.Π.Α. 
∆) Συνολικό κόστος µε Φ.Π.Α. 
Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.  
 
Προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία από τις κάτωθι περιπτώσεις : 
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού. 
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση δικαιολογητικών. 
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης. 
4. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 
5. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προµήθειας ή µέρος της ζητούµενης ποσότητας.  
Προσφορές που κατατίθενται µετά την 12-05-2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:00, είναι 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.  
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις / 
κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη 
∆ιακήρυξη.  
Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται.  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί ενενήντα (90) ηµέρες από την 
επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στο Τµήµα και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από την 
Νοσηλευτική Μονάδα, τµηµατικά, µε έξοδα και ευθύνη του Προµηθευτή, ύστερα από αποστολή 
εγγράφου αιτήµατος, το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από τη λήψη του 
αιτήµατος. 



Επί των τιµολογίων προµήθειας των υλικών θα ισχύουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις. 
Το κείµενο της διακήρυξης, ο πίνακας ειδών καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές του 
διαγωνισµού θα δίνονται από το γραφείο Προµηθειών. 
 

ΕΙ∆Η & ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ Μ.Τ.Ν. 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΠΟΣ/ΤΑ             
ΣΕ ΤΜΧ 

1 Βελόνες αιµοκαθαρσης  1.200 

2 

Φύσιγγες διττανθρακικων  750 gr NaHCo3  για µηχανήµατα  
FRESENIUS 4008 

120 

3 Πώµατα µιας χρήσεως για το κλείσιµο καθετήρων αιµοκάθαρσης  150 

4 

Σάκοι πλαστικοί περισυλλογής απορριπτόµενων υγρών 
αιµοκάθαρσης 2000ML  

60 

5 

Set για την παρακέντηση των ασθενών που υφίστανται 
αιµοκάθαρση  

300 

6 

Φύσιγγες διττανθρακικων 750 gr NaHco3 για µηχανήµατα  
GAMBRO AK 95-200-200S 

600 

7 ∆ιαλύµατα αιµοκάθαρσης των 5 lt 600 

8 Γραµµές αιµοδιαδιηθησης για µηχανήµατα  GAMBRO AK 200-200S 240 

9 Συνδετικά τύπου Υ, για αιµοκάθαρση 90 

10 

Φύσιγγες ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ µηχανηµάτων αιµοκάθαρσης – κιτρικού 
οξέως για µηχανήµατα GAMBRO  AK 95-200-200S 

450 

11 

Φύσιγγες  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ  µηχανηµάτων αιµοκάθαρσης – 
άνυδρου ανθρακικού νατρίου για µηχανήµατα GAMBRO AK 200-
200S 

450 

12 ∆ιαλύµατα αιµοδιαδιηθησης      480 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

 
Σε όλα τα  είδη του διαγωνισµού να αναφέρεται ο χρόνος παράδoσης των υλικών o οποίος δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τις 48 ώρες. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης θα εκπίπτει η 
διαπραγµάτευση.  
 

1. ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ,ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΕΤΡΩΝ 

 
α) Να διατίθενται απαραιτήτως βελόνες όλων των διαµέτρων ολικής διαµέτρου από 14G, εως 
και  18G και να ακολουθούν το ∆ιεθνές πρότυπο ΙSO  9626: 1991(E) ή ισοδύναµο ΕΝ2  
β)  Να ορίζεται η εσωτερική διάµετρος για κάθε τύπο βελόνας. 
γ)  Το πάχος τοιχώµατος βελόνας από 95- 100 Μicrons  και να ακολουθούν το ∆ιεθνές πρότυπο 
ΙSO  9626: 1991(E) ή ισοδύναµο ΕΝ2  
δ)  Να ορίζεται απαραιτήτως η µέγιστη ροή in vitro, για κάθε τύπο βελόνας σε πίεση 100mmHg. 
Θα αποκλειστούν οι βελόνες που έχουν χαµηλή ροή. 
ε) Bελόνες µήκους  20mm έως 30 mm και να ακολουθούν το ∆ιεθνές πρότυπο ΙSO  9626: 
1991(E) ή ισοδύναµο ΕΝ2  
ζ) Το  µεταλλικό τµήµα της βελόνας να είναι επικαλυµµένο µε αδρανές υλικό 
(POLYDIMETHYLSILOXANE) σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Φαρµακοποιία (1997 3α edition)  
η) H κατασκευή του τέµνοντος τµήµατος της βελόνας να είναι ατραυµατικός για περιορισµό του 
τραυµατισµού και του πόνου. 
θ) Η αρτηριακή βελόνα να φέρει οπή (Back eye)  
ι) Να φέρει ανατοµική πεταλούδα περιστρεφόµενη µε εύκαµπτα  πτερύγια µε επιφάνειες 
ανάγλυφες στις λαβές των δακτύλων  που να κλειδώνουν µεταξύ τους ,ώστε να εµποδίζουν το 
γλύστηµα των πτερυγίων και να διατηρούν το σηµείο της βελόνας στην κατάλληλη κατεύθυνση 
κατά την διάρκεια της εισαγωγής . Το χρώµα της πεταλούδας να υποδηλώνει το εύρος της 
βελόνας (Color Code). 
κ) Να υπάρχει έγχρωµος δείκτης (γραµµή) που να καθορίζει τη θέση της βελόνας µέσα στο 
αγγείο. 
 
 
 
 



Ο ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ  
 
α) Να είναι κατασκευασµένος από βιοσυµβατό σιλικονούχο υλικό  Να ορίζεται ο τύπος του 
υλικού. Να διατίθεται σε µήκος  15cm. 
β)  Να φέρει ενσωµατωµένο clamp, εύχρηστο, λειτουργικό 
γ)  Να καταλήγει σε Luer-Lock, και να φέρει καπάκι  το οποίο να βιδώνει µε ευκολία . 
 
ΓΕΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ  
 
α)  Να είναι συσκευασµένες σε  µονή συσκευασία  και αποστειρωµένες  . 
β)  Η συσκευασία να δίδει όλες τις πληροφορίες για τον τύπο της βελόνας που περιέχει  καθώς 
και την ηµεροµηνία λήξεως. 
γ)  Να έχουν CE και εγκρίσεις από διεθνείς οργανισµούς τα οποία και θα κατατεθούν.  
δ) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά να προκύπτουν από τα prospectus, έντυπα ή βεβαιώσεις του 
κατασκευαστικού Οίκου.και να είναι σύµφωνα µε την Υ.Α..Ε 3/833/99 «περί συστήµατος 
ποιότητας των εταιρειών διακίνησης Ιατροτεχνολογικών προϊόντων»  
 

2. ΦΥΣΙΓΓΕΣ ∆ΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ 750gr NaHco3 για µηχανήµατα  FRESENIUS 
 

 Να προσαρµόζεται στα µηχανήµατα .GAMBRO AK 95, GAMBRO AK200, FRESENIUS 4008 
που διαθέτει η Μ.Τ.Ν. χωρίς ανάγκη µετατροπής ή παρέµβασης επί του µηχανήµατος. Να είναι 
αποδεκτή από τους κατασκευαστικούς Οίκους ως κατάλληλη για την οµαλή λειτουργία των 
µηχανηµάτων τους. 
α) Να είναι κατασκευασµένη από διαφανές κατάλληλο υλικό, το οποίο θα επιτρέπει τον έλεγχο 
της στάθµης του διαλύµατος. (Να ορισθεί το υλικό κατασκευής). 
β) Να περιλαµβάνει  750gr  Bicarbonate powder χηµικώς καθαρή και σταθερή (Να ορισθεί η 
φαρµακοποιία που καλύπτει)  
γ) Να φέρει απαραιτήτως φίλτρο κατακράτησης σωµατιδίων στην είσοδο και την έξοδο του 
διαλύµατος. 
δ) Να επαρκεί για αιµοκάθαρση πέραν των τεσσάρων ωρών. Να ορισθεί ο χρόνος 
αιµοκάθαρσης, που επαρκεί η φύσιγγα σε συνήθεις συνθήκες αιµοκάθαρσης (µε ροή 
διαλύµατος περίπου 600ml/min και συγκέντρωση περίπου 40m Eq/litre).  
ε) Να φέρει CE mark και να υποβληθεί επικυρωµένο αντίγραφο.  

 
3.  ΠΩΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ TO  ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

 
  Συνδετική βαλβίδα ασφαλείας για το κλείσιµο των καθετήρων αιµοκάθαρσης. Να δηµιουργεί 
κλειστό κύκλωµα µεταξύ καθετήρα και γραµµής αιµοκάθαρσης, να διασφαλίζει την ροή αίµατος 
> 400 ml / min ώστε να συνδέεται µε το µηχάνηµα της αιµοκάθαρσης µέσω των γραµµών. Να 
είναι δυνατή η χρήση του για τουλάχιστον 7 µέρες χωρίς αντικατάσταση. 
  Στο επίσηµο prospectus  της εταιρείας πρέπει να αναγράφονται και να υπογραµµίζονται σε 
σχέση µε τις προδιαγραφές τα χαρακτηριστικά και να ακολουθούν το ∆ιεθνές πρότυπο ISO 
9626 : 1991 (Ε) ή ισοδύναµο ΕΝ2.  
 

4. ΣΑΚΟΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 
  

Σάκοι πλαστικοί περισυλλογής ορού έκπλυσης φίλτρου αιµοκάθαρσης, 

• χωρητικότητας 2000 λίτρων 

• µε ειδικό συνδετικό luer-lock 

• πωµατισµένο  

• σύνδεση µε την γραµµή αίµατος  

• µε clips µη επιστροφής του ορού  

• µιας χρήσεως αποστειρωµένα 
 

5. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ SΕΤ  Μ.Χ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ 
ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ 

 
Να περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά για τη σωστή περιποίηση του σηµείου 
φλεβοκέντησης,  πριν και µετά την αιµοκάθαρση :  
1. Αποστειρωµένο χειρουργικό πεδίο - απορροφητικό – αδιάβροχο, µεγάλου µεγέθους 

(45cm x 45cm). 
2. ∆ύο ζεύγη αποστειρωµένα ελαστικά γάντια µικρού ή µεσαίου µεγέθους (δυνατότητα 

επιλογής), 
3. Ειδικές γάζες (ταµπόν) για την αποστείρωση της περιοχής 



4. ∆ύο ειδικά αντιαλλεργικά αυτοκόλλητα,  για σταθεροποίηση και έλεγχο της βελόνας, 
5. Αντιαλλεργικά  αυτοκόλλητα για σταθεροποίηση των γραµµών.  
6. ∆ύο ειδικά αυτοκόλλητα για το κλείσιµο των σηµείων παρακέντησης της αγγειακής 

προσπέλασης των αιµοκαθαιροµένων, αντιαλλεργικά, µε απορροφητική, αιµοστατική 
γάζα ( τύπου SURESEAL) , και όχι απλά Hanzaplast, 

7. ∆ύο ειδικά πίεστρα, από εύκαµπτο πλαστικό µε δυνατότητα ρύθµισης της πίεσης, για 
ασφαλή και γρήγορη αιµόσταση, ικανοποιητικού µήκους µε δυνατότητα ρύθµισης της 
πίεσης για αιµόσταση (άνω των 40cm) 

8. Τέσσερα τεµάχια αποστειρωµένες γάζες (7cm x 7cm). 
9. H διάρκεια ζωής µετά την αποστείρωση, να είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη. 
10. Να κατατεθεί φύλλο συµµόρφωσης µε τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες πρέπει να 

πληρούνται εξ΄ ολοκλήρου. 
11.  Στο επίσηµο prospectus της εταιρείας πρέπει να αναγράφονται και να υπογραµµίζονται σε 

σχέση µε τις προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά των καθετήρων. και να ακολουθούν το 
∆ιεθνές πρότυπο ΙSO  9626: 1991(E) ή ισοδύναµο ΕΝ2  

 
6. ΦΥΣΙΓΓΕΣ ∆ΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ 750gr NaHco3 για µηχανήµατα  GAMBRO ΑΚ 95 - 

GAMBRO ΑΚ 200 - GAMBRO ΑΚ 200S 
 

• Να προσαρµόζεται στα µηχανήµατα .GAMBRO AK 95, GAMBRO AK200,  GAMBRO ΑΚ 
200S που διαθέτει η Μ.Τ.Ν. χωρίς ανάγκη µετατροπής ή παρέµβασης επί του µηχανήµατος.  

• Να είναι αποδεκτή από τους κατασκευαστικούς Οίκους ως κατάλληλη για την οµαλή 
λειτουργία των µηχανηµάτων τους. 

• Να είναι κατασκευασµένη από διαφανές κατάλληλο υλικό, το οποίο θα επιτρέπει τον έλεγχο 
της στάθµης του διαλύµατος. (Να ορισθεί το υλικό κατασκευής). 

• Να περιλαµβάνει  750gr  Bicarbonate powder χηµικώς καθαρή και σταθερή (Να ορισθεί η 
φαρµακοποιία που καλύπτει)  

• Να φέρει απαραιτήτως φίλτρο κατακράτησης σωµατιδίων στην είσοδο και την έξοδο του 
διαλύµατος. 

 
7. ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΝ 5lit 

 

•••• Τα διαλύµατα να φέρονται σε δοχεία 5 λίτρων υπό συµπυκνωµένη µορφή  

•••• Τα πώµατα τους να είναι φυσικώς και χηµικώς ανενεργά, εύκολα στο άνοιγµα. 

•••• Τα διαλύµατά τους να είναι υψηλής καθαρότητας, απαλλαγµένα πυρετογόνων ουσιών και η 
συγκέντρωση τοξικών ουσιών να είναι µικρότερη από τις διεθνώς επιτρεπόµενες µέγιστες 
τιµές . 

•••• Να είναι κατάλληλα για µηχανήµατα GAMBRO AK 95, AK 200, ΑΚ 200S και FRESENIUS 
4008, που διαθέτει η µονάδα τεχνητού νεφρού . 

•••• Να είναι κατάλληλα για όλους τους τρόπους αιµοκάθαρσης (διττανθρακικά, οξικά, µε 
φύσιγγες διττανθρακικών)  και να συνδυάζονται ταυτόχρονα τόσο µε φύσιγγες όσο και 
µε  διαλύµατα διττανθρακικών.  

•••• Η χηµική σύνθεση των διαλυµάτων ανά κατηγορία να ανταποκρίνεται  στις διεθνείς 
προδιαγραφές CE και να διατίθενται στην εκάστοτε επιθυµητή σύνθεση  ηλεκτρολυτών ( Κ, 
Ca , GLU )  

•••• Στα δοχεία να  υπάρχει ταινία εµφανής η οποία να αναφέρει ευκρινώς  την σύνθεση του 
περιεχοµένου  διαλύµατος. 
 

8. ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΙΜΟ∆ΙΑ∆ΙΗΘΗΣΗΣ 
 

•••• Γραµµές για αιµοδιαδιήθηση κατάλληλες για τα µηχανήµατα GAMBRO AK 200S   

•••• Σε µεµονωµένες συσκευασίες, αποστειρωµένες και να αναγράφετε ο τρόπος αποστείρωσης. 
  

9. ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Υ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ 
 

α)  Χωρίς βελόνα, για αιµοκάθαρση µε µονή βελόνα  
β)  Ο αυλός να είναι κατασκευασµένος από βιοσυµβατό σιλικονούχο υλικό.  Να ορίζεται ο τύπος 
του υλικού.  
γ) Να φέρει ενσωµατωµένο clamp, εύχρηστο, λειτουργικό και στα δύο σκέλη.   
δ) Να καταλήγουν σε Luer-Lock, και να φέρουν καπάκι  το οποίο να βιδώνει µε ευκολία. 
ε) Να είναι αποστειρωµένα  µιας χρήσης  
ζ) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά να προκύπτουν από τα prospectus, έντυπα ή βεβαιώσεις του 
κατασκευαστικού οίκου και να είναι σύµφωνα µε την Υ.Α.Ε 3/833/99 << περί συστήµατος 
ποιότητας των εταιρειών διακίνησης Ιατροτεχνολογικών προϊόντων >>. 



 
10. ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ µηχανηµάτων αιµοκάθαρσης –κιτρικού οξέως για 

µηχανήµατα  GAMBRO AK 200S 
 

α)  Περιεκτικότητας καθαρής σκόνης µονοϋδρικού κιτρικού οξέος βάρους 32 gr .  
β)  Να µην αναδύουν ερεθιστικές τοξικές ουσίες κατά την χρήση τους 
γ) Να  κατατεθεί πρωτότυπο prospectus του κατασκευαστού, στο οποίο απαραιτήτως θα 
επισηµαίνονται, µε αντίστοιχη αρίθµηση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά. 
δ) Να προσαρµόζεται στα µηχανήµατα GAMBRO AK 200S που διαθέτει η Μ.Τ.Ν. χωρίς 
ανάγκη µετατροπής ή παρέµβασης επί του µηχανήµατος 
ε) Να είναι αποδεκτή από τους ΑΝΩΤΕΡΩ κατασκευαστικούς οίκους των µηχανηµάτων ως 
κατάλληλη για την οµαλή λειτουργία των µηχανηµάτων τους.    

 
11. ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ µηχανηµάτων αιµοκάθαρσης – άνυδρου ανθρακικού 

νατρίου για µηχανήµατα  GAMBRO AK 200- 200S 
 
α) Φύσιγγες αποστείρωσης ,κατάλληλη για αφαίρεση οργανικών καταλοίπων, λιπών και  
πρωτεϊνών, περιεκτικότητας άνυδρου ανθρακικού νατρίου βάρους 13 gr, κατάλληλες για 
µηχανήµατα Gambro AK 94  -  AK – 200 και  ΑΚ 200S  

β) Να µην αναδύουν ερεθιστικές, τοξικές ουσίες κατά την χρήση τους 
γ) Να κατατεθεί πρωτότυπο prospectus του κατασκευαστού, στο οποίο απαραιτήτως θα 
επισηµαίνονται, µε αντίστοιχη αρίθµηση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά. 

δ) Να προσαρµόζεται στα µηχανήµατα Gambro AK 95 Gambro AK200, Fresenius  που 
διαθέτει η Μ.Τ.Ν. χωρίς ανάγκη µετατροπής ή παρέµβασης επί του µηχανήµατος. 

ε) Να είναι αποδεκτή από τους κατασκευαστικούς oίκους ως κατάλληλη για την οµαλή 

λειτουργία των µηχανηµάτων τους. 
 

12. ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟ∆ΙΑ∆ΙΗΘΗΣΗΣ 

 
• Τα διαλύµατα να φέρονται  σε σάκους κατασκευασµένους από ανενεργή υλικά µη 

πυρετογόνα  5- 6  λίτρων, υπό συµπυκνωµένη µορφή  

• Τα πώµατα τους να είναι φυσικώς και χηµικώς ανενεργά , εύκολα στο άνοιγµα. 

• Τα διαλύµατά τους να είναι υψηλής καθαρότητας ,απαλλαγµένα πυρετογόνων ουσιών. 

• Η χηµική σύνθεση των διαλυµάτων ανά κατηγορία να ανταποκρίνεται στις διεθνείς 
προδιαγραφές  CE  και να διατίθενται σε διττανθρακικά  ΧΩΡΙΣ ΟΞΙΚΑ   και στην εκάστοτε 
επιθυµητή σύνθεση  ηλεκτρολυτών (Να,  Κ, Ca , GLU )  

• Το διάλυµα  γλυκόζης να βρίσκετε σε χωριστό διαµέρισµα µε δυνατότητα ανάµειξης µε το 
βασικό διάλυµα  

• Στους σάκους  να  υπάρχει ταινία εµφανής η οποία να αναφέρει ευκρινώς  την σύνθεση του 
περιεχοµένου  διαλύµατος .  

• Να φέρει CE mark και να υποβληθεί επικυρωµένο αντίγραφο. 

• Να κατατεθεί απαραιτήτως φύλλο συµµόρφωσης. 

• Να κατατεθεί πρωτότυπο prospectus του κατασκευαστή, στο οποίο απαραιτήτως θα 
επισηµαίνονται, µε αντίστοιχη αρίθµηση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά. 

 
 

              Ο  ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ  
 

 
                                                                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΖΟΣ  


