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Θέµα: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ» της Ν.Μ. Πύργου του 
Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας,  κατόπιν της υπ΄αριθ. 242/09-09-2016 Πράξης 
∆ιοικητή  

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των : 
α. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήµερα 

β. Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) 

γ.Την υπ΄αριθ. 242/09-09-2016 Πράξη ∆ιοικητή  

δ. Τις άµεσες ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου 

 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

1. Την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προµήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ», για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ. Πύργου 
του Γ.Ν. Ηλείας για (εκτιµώµενα) χρονικό διάστηµα τριών(3) µηνών ή µέχρι την 
εξάντληση των ποσοτήτων, και υπό τον όρο ότι η υπογραφείσα σύµβαση θα διακοπεί 
αυτοδικαίως µε την ολοκλήρωση διαγωνισµού που είναι ενταγµένος στο 
Π.Π.Υ.Υ.2014. 
2. Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισµού και την τελική επιλογή του 
αναδόχου είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 
αξίας. 
3. Η δαπάνη θα βαρύνει το οικονοµικό έτος 2016 και οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ 
του δηµοσίου και τρίτων νόµιµες κρατήσεις ενώ κατά την πληρωµή παρακρατείται 
φόρος εισοδήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν.2198/94, όπως ισχύει σήµερα. 
4. Η προσφορά να υποβληθεί σε ενιαίο κλειστό έως 19/09/2016 ηµέρα ∆ευτέρα και 
ώρα 14:00 π.µ στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας µας. 
5.Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα λάβει χώρα την Τρίτη 
20/09/2016 και ώρα 11:00 από σχετική επιτροπή.  
5. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επιµέρους ζητούµενα είδη. 
6. Οι τιµές να δοθούν, ανά ζητούµενο είδος και µονάδα µέτρησης σε ευρώ και να 
περιλαµβάνουν τις νόµιµες κρατήσεις. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

6η Υ. Πε.  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΗΛΕΙΑΣ   

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ          
ΠΥΡΓΟΣ   09-09-2016 
 
Αριθ. Πρωτ.  19209 

   
Γραφείο : Προµηθειών   

             ΠΡΟΣ 
ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

Ταχ. ∆/νση             : Ε.Ο. Πύργου-Πατρών 
Ταχ. Κώδικας : 27131 
Τηλέφωνο      : 26210 / 82784 
Πληροφορίες : Πουλιάσης Αλέξανδρος  
FAX : 26210 / 82378 
E-MAIL : promithiesgnpyr@gmail.com 
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7. Σε περιπτώσεις ειδών που συµπεριλαµβάνονται στο Παρατηρητήριο τιµών της 
Ε.Π.Υ, οι προσφερόµενες τιµές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιµές 
του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόµενο είδος να αναγράφεται εάν 
το προσφερόµενο είδος συµπεριλαµβάνεται στο Παρατηρητήριο τιµών της Ε.Π.Υ και 
ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι. 
8. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 
8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα 
δηλώνει υπεύθυνα , ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προµηθευτής σε είδη του 
παρακάτω πίνακα, δεσµεύεται να παραδώσει τις ζητούµενες ποσότητες εντός 
τριών(3) ηµερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρµόδια τµήµατα 
του Νοσοκοµείου. 
9. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούµενες ποσότητες εντός των παραπάνω 
χρονικών ορίων θα εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες εκ του Νόµου κυρώσεις για 
εκπρόθεσµη παράδοση. 
 10.Ο χρόνος πληρωµής θα είναι σύµφωνος µε το N.4152/13 
 

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη εµφαίνεται στο Τµήµα Α. 

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΤΡΙΩΝ   (3) 
ΜΗΝΩΝ  

ΤΙΜΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

& ΦΠΑ 
ΤΙΜΗ  ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

Για ασθενείς υπό  συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση (CAPD)  

A1 

∆ιάλυµα διπλού 
σάκου CAPD 
µε ρυθµιστικό 
παράγοντα 

διττανθρακικά 
2 lit 

100 
 

21€ + 6,0% 
 

2.100,00 2.226,00 

A2 Εξαρτήµατα συµβατά µε το αντίστοιχο σύστηµα 

Α2.1 

Καπάκια 
απολυµαντικά 
συµβατά µε το 

σύστηµα 

100 
 

3€/τεµ +13% 
 

300,00 

 
 
 

339,00 
 
 
 
 

Α2.2 

Γραµµή 
σύνδεσης 
(Catheter 
extension) 

20 25€/τεµ +13% 
 

500,00 565,00 
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Α2.3 
Adapter για 
γραµµή 
σύνδεσης  

10 25€/τεµ +13% 
 

250,00 282,50 

Α3 
∆ιάλυµα διπλού 

σάκου µε 
γαλακτικά 2lit 

40 13,5€ + 6,0% 
 

540,00 572,40 

Α4 
Εξαρτήµατα συµβατά µε το αντίστοιχο σύστηµα 

Α4.1 Καπάκια 
πλαστικά  40 0,80€ + 13% 32,00 

 
36,16 

 

Για ασθενείς υπό αυτοµατοποιηµένη περιτοναϊκή κάθαρση   

B1 

∆ιάλυµα µονού  
σάκου µε 

διττανθρακικά  
3 lit 

450 
 

20,00€/τεµ+6,0% 
 

9.000,00 9.540,00 

B2 Εξαρτήµατα συµβατά µε το αντίστοιχο σύστηµα 

Β2.1                                                                                                

Καπάκια 
απολυµαντικά 
συµβατά µε το 

σύστηµα 

 

200 

 
 

3,00€/τεµ +13% 
 

600,00 678,00 

B2.2 
Αποχετευτικοί 
σάκοι διπλοί  100 

 
30,00€/τεµ+13% 

 
3.000,00 3.390,00 

B2.3 
Set γραµµών 

σύνδεσης µε το 
µηχάνηµα  

100        
 

35,00€/τεµ+13% 
 

3.500,00 3.955,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  19.822,00€       
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  (6,0%  & 13%) 21.584,06€ 

 

ΤΜΗΜΑ Β: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α) Η λέξη «προσφορά» µε κεφαλαία γράµµατα. 
β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την, ανάθεση της 
υπηρεσίας. 
γ) Ο αριθµός της πρόσκλησης και ο τίτλος της . 
δ) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
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ε) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 
ζ).Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς 
 
 

Β1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Τα περιτοναϊκά διαλύµατα µε το σύνολο των απαραίτητων συµβατών εξαρτηµάτων 
(συνδετικό, γραµµή σύνδεσης, προστατευτικά καλύµµατα, προστατευτικό σηµείο 
σύνδεσης, clamps, λαβίδες) αποτελούν ένα ενιαίο σύστηµα.  
Τα συστήµατα περιτοναϊκής κάθαρσης πρέπει να πληρούν ανά κατηγορία τους εξής 
όρους:  
 
Α1) ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΦΟΡΗΤΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ 
ΚΑΘΑΡΣΗ (ΣΦΠΚ-CAPD)  
Το σύστηµα αποτελείται από το σάκο διαλύµατος περιτοναϊκής κάθαρσης σε όγκους 
από 1,5 έως 3,0 λίτρα που συνδέεται µε κλειστό κύκλωµα γραµµών παροχής και 
αποχέτευσης καθώς και µε αποχετευτικό σάκο. Ο σάκος διαλύµατος να φέρει 
υποδοχή για την προσθήκη φαρµάκων στο διάλυµα και η γραµµή παροχής του 
διαλύµατος να επιτρέπει την ευχερή και ασφαλή σύνδεση µε τον περιτοναϊκό 
καθετήρα. Ο αποχετευτικός σάκος να φέρει ειδική υποδοχή για την λήψη δείγµατος 
του αποβαλόµενου περιτοναϊκού υγρού. Τύποι διαλυµάτων: 
α) ∆ιαλύµατα µε ρυθµιστικό παράγοντα γαλακτικά 
β) ∆ιαλύµατα µε ρυθµιστικό παράγοντα διττανθρακικά 
γ) ∆ιαλύµατα µε ρυθµιστικό παράγοντα γαλακτικά και διττανθρακικά  
δ) ∆ιαλύµατα µε πολυµερή γλυκόζης (icodextrin) 
ε) ∆ιαλύµατα µε αµινοξέα.  
Η περιεκτικότητα των διαλυµάτων σε κάλιο, νάτριο, ασβέστιο, µαγνήσιο, γλυκόζη 
πρέπει να ποικίλλει για την αντιµετώπιση όλων των ασθενών, αναλόγως των 
αναγκών. Τα διαλύµατα πρέπει να καλύπτουν όλο το εύρος της ωσµωτικότητας 
(ισότονα, µετρίως υπέρτονα, υπέρτονα). 
Το σύστηµα πρέπει να φέρεται σε ενιαία και αποστειρωµένη συσκευασία. Να 
δηλώνεται ότι είναι από βιοσυµβατό υλικό, ελεύθερο πυρετογόνων ουσιών και 
σύµφωνο µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Φαρµακοποιίας.  
 
 
Α2) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ 
(ΑΠΚ) 
Η αυτοµατοποιηµένη περιτοναϊκή κάθαρση απαιτεί τη χρήση ειδικού µηχανήµατος 
(CYCLER). Η προµηθεύτρια εταιρεία του αναλώσιµου υλικού θα παραχωρεί προς 
χρήση και θα συντηρεί το µηχάνηµα αυτό, χωρίς οποιαδήποτε οικονοµική 
επιβάρυνση.  
α) Τα διαλύµατα που προορίζονται για χρήση σε µηχάνηµα ΑΠΚ να φέρονται σε 
σάκους κατάλληλους για σύνδεση µε το µηχάνηµα αυτό και σε όγκους από 2 έως 5 
λίτρα. Τα διαλύµατα να φέρονται σε αποστειρωµένη συσκευασία, να είναι 
βιοσυµβατά, ελεύθερα πυρετογόνων ουσιών και να είναι σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Φαρµακοποιίας. Οι απαιτούµενοι τύποι διαλυµάτων 
είναι οι ίδιοι µε αυτούς της κατηγορίας Α1. 
 β) Το σετ γραµµών σύνδεσης σάκων µηχανήµατος να φέρεται σε ενιαία 
αποστειρωµένη συσκευασία µιας χρήσης, για να εξασφαλίζει την ασφαλή σύνδεση 
και αποσύνδεση του ασθενή µε το µηχάνηµα,  
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γ) Το σετ σάκου αποχέτευσης να φέρεται σε αποστειρωµένη συσκευασία µιας 
χρήσης, ο δε σάκος να είναι µεγάλης χωρητικότητας για τη συλλογή του 
αποβαλόµενου περιτοναϊκού υγρού. Για κάθε συγκεκριµένο µηχάνηµα ο 
προµηθευτής του να προσφέρει και τα τρία ανωτέρω αναλώσιµα υλικά.  
Στην αυτοµατοποιηµένη και στη συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση υπολογίζεται 
ως συνήθης κατανάλωση η ποσότητα των 12,5 λίτρων διαλύµατος ανά 
εικοσιτετράωρο, επιτρεπόµενης αύξησης έως τα 15 λίτρα, σε ειδικές περιπτώσεις. Για 
την υπέρβαση των ανωτέρω ορίων (πλέον των 12,5 λίτρων) λόγω ιδιαιτερότητας του 
ασθενούς, θα κατατίθεται µηνιαία αιτιολογηµένη έκθεση, υπογεγραµµένη από τον 
∆/ντη της Νεφρολογικής Κλινικής ή τον ∆/ντη της Μ.Τ.Ν. 
 
 
 

Β2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Στα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. 
επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται οι προς προµήθεια υπηρεσίες και θα βαρύνει το 
φορέα, καθώς και την ισχύ της προσφοράς.  

Στις περιπτώσεις υπηρεσιών που συµπεριλαµβάνονται στο ΠΤ της Ε.Π.Υ. 
οι προσφερόµενες τιµές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιµές του 
παρατηρητηρίου.  

Σε περίπτωση που οι προσφερόµενες υπηρεσίες δεν περιλαµβάνονται στο 
ΠΤ της Ε.Π.Υ., οι υποψήφιοι θα πρέπει να το δηλώνουν στην προσφορά τους.  

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται. 
 
 
 
 

                                  Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 

 

 

                              ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 


