
           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Οικονομικό Τμήμα / Γραφείο Προμηθειών                                                         ΔΡΑΜΑ 07.05.2020 

Πληροφορίες: Χριστοφυλλάκης Ευάγγελος                                                       Αρ.Πρωτ.: 6540

ΤΗΛ.: 2521350277          

FAX : 2521025997

E-mail: grafeio  .  promithion  @  dramahospital  .  gr   

URL: www.  dramahospital  .gr   

Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32 

ΑΔΑ: 9ΘΧΝ4690ΒΡ-ΖΜΚ

ΘΕΜΑ : 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ  ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  ΧΡΟΝΙΟΥ

ΕΛΚΟΥΣ  ΑΣΘΕΝΟΥΣ  (ΜΕ  ΔΩΡΕΑΝ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  ΣΥΝΟΔΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ), ΜΕΤΑ  ΑΠΟ  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, έχοντας υπόψη τις Διατάξεις, όπως αυτές αναλύονται και ορίζονται στα  Άρθρα 2 (περ.

31), Άρθρ. 118 και Άρθρ. 120 (παρ.3), του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α’ 147/ 08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμη-

θειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο, Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, που πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές, να καταθέσει την προσφορά

του,  που  αφορά  στην  Προμήθεια  «ΥΛΙΚΩΝ  ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  ΧΡΟΝΙΟΥ  ΕΛΚΟΥΣ  ΑΣΘΕΝΟΥΣ  (ΜΕ  ΔΩΡΕΑΝ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Δράμας,  μετά από Απευθείας

Διαγωνιστική Διαδικασία και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,

βάσει τιμής. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την συνεργασία με την υπηρεσία μπορούν  να υποβάλουν την τεχνικο-

οικονομική τους προσφορά από   07.05.2020 έως και 13.05.2020  & ώρα 14:00μμ.   

Διαδικασία Προμήθειας: 

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει τιμής.

Υποβολή Προσφορών:

Οι προσφορές κατατίθενται Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση:  

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ / Τ.Κ.: 661 32,

με την ένδειξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΡΟΝΙΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ»,

υπόψη κου Χριστοφυλλάκη Ευάγγελο, ΤΗΛ.:2521350277, FAX:2521025997.

Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2020   14:00μμ.  

http://www.dramahospital.gr/
mailto:grafeio.promithion@dramahospital.gr


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ

ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΦΟΡΗΤΗ (ΕΛΑΦΡΙΑ)

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

 Σετ  σπόγγου συστήματος αρνητικής πίεσης, να περιέχει σπόγγο αποστειρωμένο με λειασμένους πόρους για μείωση

του πόνου κατά την αφαίρεση, αποστειρωμένο σωλήνα απορρόφησης με φίλτρο και αυτοκόλλητη μεμβράνη αποστει-

ρωμένη του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

Α) Σετ σπόγγου συστήματος αρνητικής πίεσης small, 10 x 7,5 x 3.3 cm ±3

B) Σετ σπόγγου συστήματος αρνητικής πίεσης medium, 18 x 12,5 x 3.3 cm ±3

Γ) Σετ σπόγγου συστήματος αρνητικής πίεσης large, 26 x 15 x 3.3 cm ±3

 Σετ  σπόγγου συστήματος αρνητικής πίεσης, να περιέχει σπόγγο με ιοντικό άργυρο ομοιογενώς κατανεμημένο στη

δομή του, αποστειρωμένο, με λειασμένους  πόρους για μείωση του πόνου κατά την αφαίρεση, αποστειρωμένο σωλή-

να απορρόφησης με φίλτρο και αυτοκόλλητη μεμβράνη αποστειρωμένη του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

Α) Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης small, 10 x 7,5 x 3.3 cm ±3

Β) Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης medium,18 x 12,5 x 3.3 cm ±3

Γ) Σετ σπόγγου συστήματος αρνητικής πίεσης large, 26 x 15 x 3.3 cm ±3

Σετ  σπόγγου κοιλίας,  να περιλαμβάνει  2  πράσινους σπόγγους πολυουρεθάνης οβάλ,  1  προστατευτική μεμβράνη

κοιλίας,4 διαφανείς κολλητικές μεμβράνες πολυουρεθάνης,2 δίσκους αναρρόφησης από σιλικόνη με ενσωματωμένη

κολλητική επιφάνεια και 1 συνδετικό σωλήνα Υ, σε διαστάσεις  39,1 x 26,1 x 1,78 cm ±3.

ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Να είναι απόλυτα συμβατά για τέλεια προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ επιδέσμων. Να αναγράφεται πάνω στο μέσο

συλλογής του εξιδρώματος η διαβάθμιση των ml.

Α) Nα αποτελείται από το ειδικό κλειστό δοχείο με χωρητικότητα από 400 ml.

Β) Να αποτελείται από το ειδικό κλειστό δοχείο με χωρητικότητα από 1100 ml.

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ:

1.Δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης έως 230 mmHg.

2.Δυνατότητα επιλογής συνεχόμενης, διαλείπουσας και μεταβαλλόμενης ρύθμισης της ροής της πίεσης.

3.Ελαφριά αντλία με βάρος 700-800gr.

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ
ΤΙΜΗ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΜΕ

ΦΠΑ
CPV

1
Σετ σπόγγου συστήματος αρνητικής πίεσης small, 10

x 7,5 x 3.3 cm
1 33140000-3

2
Σετ  σπόγγου  συστήματος  αρνητικής  πίεσης

medium,18 x 12,5 x 3.3 cm
1 33140000-3

3
Σετ σπόγγου συστήματος αρνητικής πίεσης large, 26

x 15 x 3.3 cm ±3
1 33140000-3

4
Σετ  σπόγγου  αργύρου συστήματος  αρνητικής

πίεσης small, 10 x 7,5 x 3.3 cm ±3
1 33140000

5
Σετ  σπόγγου  αργύρου συστήματος  αρνητικής

πίεσης medium,18 x 12,5 x 3.3 cm ±3
1 33140000

6
Σετ  σπόγγου  αργύρου συστήματος  αρνητικής

πίεσης large,10 x 7,5 x 3.3 cm ±3



7
Σετ σπόγγου  κοιλίας σε διαστάσεις  39,1  x 26,1  x

1,78 cm
1 33140000-3

8
Κλειστό δοχείο συλλογής εκκρίσεων με χωρητικότητα

400 ml
1 33140000-3

9
Κλειστό δοχείο συλλογής εκκρίσεων με χωρητικότητα

1100 ml
1 33140000-3

10 Μεμβράνη αυτοκόλλητη αποστειρωμένη 33140000-3
11 Δίσκος αναρρόφησης σιλικόνης για σύστημα vacu 33140000-3

12

Φορητή  Αντλία Ελαφρού  Τύπου,  με  δυνατότητα

ρύθμισης  της  πίεσης  έως  230  mmHg, συνεχόμενης

διαλείπουσας και  μεταβαλλόμενης ρύθμισης ροής πίεσης

βάρους 700-800gr.

1 33100000-1

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Χρόνος ισχύος προσφορών: 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα  (360) ημέρες.

Στην Προσφορά να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.

Χρηματοδότηση και Τρόπος πληρωμής: 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, κατόπιν έκδοσης σχετικών

παραστατικών και πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, που θα εκδοθεί στο όνομα του

από την Αναθέτουσα Αρχή. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις,  εκ της κείμενης ισχύουσας

νομοθεσίας.

 Για εντάλματα πληρωμής άνω των 1.500,00€ απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας.

 Για  εντάλματα  πληρωμής  άνω  των  3.000,00€ απαιτείται  η  προσκόμιση  Φορολογικής  και  Ασφαλιστικής

Ενημερότητας.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις Απαιτήσεις που  επισυνάπτονται στην πρόσκληση. 

Ο υποψήφιος Προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει, πέραν της τεχνικο-οικονομικής, προσφοράς:

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α/75), στην οποία να αναγράφονται  τα στοιχεία του

διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες καθώς και ότι: 

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

 Ο υποψήφιος Προμηθευτής δηλώνει με την συμμετοχή του ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απε-

ριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον

αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυ-

ρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας.

 Η  προσφορά  συντάχθηκε  σύμφωνα  με  τους  όρους  της   παρούσας  πρόσκλησης,  των  οποίων  οι

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής

για αναβολή ή ακύρωση –ματαίωση της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας.

 Τηρούν  και  θα  εξακολουθήσουν  να  τηρούν  κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης,  εφόσον  επιλεγούν,  τις

υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις

ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.



 Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του είδους.

Κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες τιμές

του Παρατηρητηρίου Τιμών (Ν. 3918/2011 Άρθρο 13, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 4052/2012 Άρθρο 14). Σε

περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος/υπηρεσία δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών, τότε οι τιμές

δεν επιτρέπεται  να είναι  ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή της Πρόσκλησης, όπως επίσης θα

πρέπει να αναφέρεται με  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986) ότι δεν υπάρχει αντιστοίχιση με το

Π.Τ.

                                                                                                                  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  

 

                                                                                           ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ
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