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ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  Απευθείας Ανάθεση με συλλογή προσφορών 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  27.10.2016 , 12:00 π.μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα Α’

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 15.000,00€ πλέον ΦΠΑ 

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1. Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄19/1-2-1995), όπως

τροποποιημένος ισχύει.
2. Του Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).
3.   του Ν.4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
       2014/24/  ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
4. Το με αρίθμ.107/23.09.2016 αίτημα της ΜΤΝ 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια  φίλτρων πλασμαφαίρεσης και
φίλτρων  για  μηχάνημα  συνεχούς  υποκατάστασης  νεφρικής  λειτουργίας  με  συνοδό
εξοπλισμό με  προϋπολογισθείσα δαπάνη  15.000,00 πλέον ΦΠΑ και  με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή . 

2. Περιγραφή  του ζητούμενου είδους γίνεται στο παράρτημα Α΄ της παρούσας.
3. Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η  27.10.2016 ημέρα Πέμπτη  και ώρα  12:00

π.μ.  Η  κατάθεση  των  προσφορών  θα  γίνεται  στο  Γραφείο  Προμηθειών  αφού  προηγουμένως
πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την
παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.  

4. Πληρωμή:  H  πληρωμή  θα  γίνεται  σε  ευρώ,  μετά  από  προηγούμενη  θεώρηση  των  χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

5. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή
βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
γ) Συνεταιρισμοί.

6. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής , σε
ηλεκτρονική  μορφή,  στην  ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου  στο  διαδίκτυο  (ηλεκτρονική  διεύθυνση:
www.sismanoglio.gr)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Τεχνικές προδιαγραφές φίλτρων πλασμαφαίρεσης και φίλτρων για μηχάνημα συνεχούς
υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας με συνοδό εξοπλισμό

Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ 1ον.  ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ SCUF,
CVVH,  CVVHD, CVVHDF, HV CVVH, και 2ον PE

Είδος 1.: ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τριχοειδικά  φίλτρα  βιοσυμβατής  μεμβράνης,  αποστειρωμένα,  ατομικά  συσκευασμένα,  ελεύθερα  πυρετογόνων,
κατάλληλα  για  θεραπείες  συνεχών  μεθόδων  (βραδείας  υπερδιήθησης,  φλεβο-φλεβικής  αιμοκάθαρσης,
αιμοδιήθησης  και  αιμοδιαδιήθησης  και  αιμοδιήθησης υψηλών όγκων)  με  δυνατότητα  επιλογής  μεμβρανών
ανάλογα με τον τύπο θεραπείας και δραστικές επιφάνειες  από 0,9 m2-1,5m2.

Τα φίλτρα να είναι κατάλληλα για κάθε τύπο αντιπηκτικής θεραπείας (ηπαρίνη ή τοπική χορήγηση κιτρικών).
Τα φίλτρα να επιτυγχάνουν ρυθμούς ροής αίματος 100-400/min 

Κάθε φίλτρο να συνοδεύεται από ένα πλήρες σετ χρωματικά κωδικοποιημένων γραμμών για ευκολία στη σύνδεση
καθώς και από σάκο περισυλλογής διηθήματος των 5 L.

Να πληρούν τα standars ασφαλείας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αμερικής και να διαθέτουν  CE σήμανση.

Είδος 2. ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ  PE (ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ,plasma exchange)
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Τριχοειδικά  φίλτρα,  από  βιοσυμβατή  μεμβράνη,  αποστειρωμένα,  ατομικά  συσκευασμένα,  ελεύθερα  πυρετογόνων,

κατάλληλα για θεραπείες πλασμαφαίρεσης (plasma exchange).
Επιφανείας 0.3 -0.8 m2.

 Το σετ να περιλαμβάνει φίλτρο αρτηριο-φλεβικές γραμμές, γραμμές  υποκατάστασης με σάκο θέρμανσης, γραμμές και
σάκο συλλογής υπερδιηθήματος καθώς και γραμμές πολλαπλής σύνδεσης

Να πληρούν τα standars ασφαλείας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αμερικής και να διαθέτουν  CE σήμανση.

Απαραίτητη η παροχή ως συνοδού εξοπλισμού δύο μηχανημάτων με δυνατότητα να κάνουν 
πλασμαφαίρεση και συνεχή υποκατάσταση νεφρικής λειτουργίας.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
1 ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 60 ΤΕΜΑΧΙΑ
2 ΦΙΛΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
40 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πρόσκλησης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ όπου απαιτείται
3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO.
4. Γλώσσα: Ελληνική
5. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά.
6. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πρόσκλησης)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 
(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ / 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ


