
             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ: 09-04-2021
      4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ                                   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 2779
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  κατάθεση  προσφοράς  στην
ανοιχτή  διαγωνιστική  διαδικασίας  για  την  Προμήθεια  Βελονών  Παρακέντησης
Φίστουλα(CPV33141324-7)  για  την  Μονάδα  Τεχνητού  Νεφρού  του  Γενικού
Νοσοκομείου  Διδυμοτείχου,  για  χρονικό  διάστημα  για  ένα  έτος  με  δικαίωμα
παράτασης ένα έτος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 19.932.08€ με ΦΠΑ 13%, με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή».

Σας  γνωρίζουμε  ότι  με  την  αριθμ.  8ης/Θ  4Ο /07-04-2021  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Γ.Ν.
Διδυμοτείχου,  εγκρίθηκε  η  διενέργεια  –σκοπιμότητα   διαγωνιστικής  διαδικασίας  για  την
Προμήθεια  ‘Βελονών  Παρακέντησης  Φίστουλα’  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  αναγκών  της
Μονάδας  Τεχνητού  Νεφρού  της  Νοσηλευτικής  Μονάδας  του  Γενικού  Νοσοκομείου
Διδυμοτείχου, για χρονικό διάστημα ενός έτους με δικαίωμα παράτασης ένα έτος, συνολικής
ενδεικτικής δαπάνης 19.932.08€ με ΦΠΑ 13%,(9.966,04€ για το πρώτο έτος και 9.966,04€ για
την παράταση) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

Η  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  θα  δημοσιευθεί  στο  πρόγραμμα  διαύγεια
www  .  et  .  diavgeia  .  gov  .  gr καθώς και στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. www  .  eprocurement  .  gov  .  gr.      
               

     Εφόσον  ενδιαφέρεστε  να  συμμετέχετε  στον  διαγωνισμό  παρακαλούμε  να
καταθέσετε την προσφορά σας έως την 19η   Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα   και ώρα
14:00μμ. στο  Γραφείο  Προμηθειών  του  Νοσοκομείου  Διδυμοτείχου,  αφού
προηγουμένως πρωτοκολληθεί από την Γραμματεία.  

      Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες
και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

      Η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή θα γίνει την 20η

Απριλίου   2021    ημέρα  Τρίτη     και  ώρα  10:30π.μ. στο  Γραφείο  Προμηθειών  του
Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.
      Οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν προσφορά μπορούν να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών. 

 Εφόσον συμμετέχετε στον διαγωνισμό με αντιπροσώπους,  θα υποβάλλετε μαζί με την
προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης

      Η προσφορά σας πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα
στοιχεία  σας  και  την  ένδειξη  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  για  την  Προμήθεια  ‘Βελονών  Παρακέντησης
Φίστουλα’ του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, καθώς και τον αριθμό της πρόσκλησης.

      Οι προσφορές να αποστέλλονται - κατατίθενται στην ταχ. διεύθυνση:
        Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου 
      25ης Μαΐου 152,  Τ.Κ. 68300 Διδ/χο 
      Γραφείο Προμηθειών  
      τηλέφωνο 25533-50329. 

Τμήμα:   Οικονομικού 
Γραφείο: Προμηθειών
Πληρ.: Μπασιακίδου Ζωή
Ταχ.Δ/νση: 25ης Μαΐου 152, 68300 
Τηλ.: 25533-50329 
e-mail:Promitheies@1132.syzefxis.gov.gr

Προς:

 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.et.diavgeia.gov.gr/


Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της ποσότητας ανά είδος  . Η οικονομική προσφορά θα
δίνετε ανά είδος.

Αντιπροσφορές καθώς και   εναλλακτικές προσφορές   δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς σας, θα πρέπει να καταθέσετε σε ξεχωριστούς
φακέλους τα εξής:

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

1. Το  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) συμπληρωμένο από
τον συμμετέχοντα. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία της ανωτέρω δήλωσης θα πρέπει να
φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και  δεν απαιτείται  βεβαίωση του
γνησίου υπογραφής από αρμόδια Διοικητική Αρχή ή τα ΚΕΠ.

1.1.Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Β/ 3698/16.11.2016). Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 
7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά την Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: 
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www. eaadhsy. gr,{http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-
tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoyentypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-
synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twnodhgiwn }.

 Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ, το οποίο έχει αναρτηθεί και 
σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www. promitheus. gov. gr του
ΕΣΗΔΗΣ. Το περιεχόμενο του αρχείου ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης και 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΤΕΥΔ 
κατατίθεται με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 79Α του Ν.4412/2016 το οποίο προστέθηκε 
με το άρθρο 107 του Ν.4497/2017.

1.2. Το TEΥΔ αφορά :

- τους διαχειριστές, όταν τα νομικά πρόσωπα είναι Ο.Ε., Ε.Ε,ΕΠΕ, ΙΚΕ

-το Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν τα 
νομικά πρόσωπα είναι Α.Ε.

- στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

-σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

Επισημαίνεται ότι :
1.Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες  άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4412/2016
(Ά147), το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. 
2. Διευκρινίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας

Η  μη  κατάθεση  των  ανωτέρω  δικαιολογητικών  συνιστά  τoν  αποκλεισμό  του
συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό.

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  :
 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα
στον  κυρίως  φάκελο,  με  την  ένδειξη  «TEXΝIΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  Σημειώνεται  επί  ποινή
απόρριψης στο φάκελο αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνεται οικονομικά στοιχεία. Στην Τεχνική
Προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται επί ποινή απόρριψης τα παρακάτω: 
1.Υπεύθυνη δήλωση   της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, υπογεγραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016,  στην οποία να 



αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες και να 
δηλώνεται ότι: 

 αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης κι έχουν

λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών.
 παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση

του Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με
το άρθρο 106 του Ν.4412/2016.

 συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο διαγωνισμό.
ο χρόνος ισχύος της προσφοράς

2. Επίσης οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαιώσεις, οι οποίες
αποδεικνύουν ότι: 

  τα προσφερόμενα είδη φέρουν σήμανση CE και είναι κατάλληλα και ασφαλή για τη
χρήση για την οποία προορίζονται.

 ο προμηθευτής κι ο κατασκευαστής (εφόσον είναι διαφορετικές εταιρείες) του προϊόντος
διαθέτουν πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη  διαχείριση της
ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000, ΕΝ ISO 13485:2007
(ή όποιο ισοδύναμο πρότυπο αφορά την προκηρυσσόμενη προμήθεια)

  Οι βελόνες τηρούν όλα τα παραπάνω και ότι είναι αποστειρωμένες με ‘γ’ ακτινοβολία
για άτομα με τυχόν αλλεργίες

  τα  προϊόντα  διαθέτουν  πιστοποιητικό  ISO  (ή  όποιο  ισοδύναμο  πρότυπο
αφορά την προκηρυσσόμενη προμήθεια).

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ :

Επί  ποινή  απορρίψεως  τοποθετείται  σε  χωριστό  σφραγισμένο  φάκελο  επίσης  μέσα  στον
κυρίως φάκελο, με τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρετε με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η οποία πρέπει
να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα πρόσκληση και δεν θα
ξεπερνάει την τιμή του παρατηρητηρίου τιμών (όπου αυτό υπάρχει) καθώς και την τρέχουσα
τιμή προμήθειας του Νοσοκομείου μας. Η τιμή πρέπει να δίνεται σε ευρώ (€), για παράδοση
των εμπορευμάτων ελεύθερων στο Νοσοκομείο. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση. 
Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένο ποσοστό Φ.Π.Α., αυτό θα διορθώνεται από την
Υπηρεσία. 
Η  τιμή  με  κρατήσεις,  και  χωρίς  Φ.Π.Α.,  θα  λαμβάνεται  υπόψη  για  την  σύγκριση  των
προσφορών. 

Απαιτείται η κατάθεση δειγμάτων επί ποινή απόρριψης.
 
Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους περί προμηθειών του Δημοσίου Νόμους και διατάξεις
καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών, όπως αυτές ισχύουν.    
      
Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.
Το  κριτήριο  κατακύρωσης  είναι  η  χαμηλότερη  τιμή  ανά  είδος  και  λαμβάνεται  υπόψη  ο
ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε καθώς και η χρήση των δειγμάτων.

Η ακόλουθη κατάσταση με τα ζητούμενα είδη καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές
αυτών, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Πρόσκλησης 

Α/Α ΚΩΔΙ
ΚΟΣ ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ 13%

ΦΠΑ



1 8562

ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 
ΦΙΣΤΟΥΛΑΣ BACK EYE 16 
G, ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 20
ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 300 
ΜΜ 

TEM 9.000 6.102,00

2 8565

ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 
ΦΙΣΤΟΥΛΑΣ BACK EYE 15 
G, ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 20
ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 300 
ΜΜ 

TEM 5.500 3.729,00

3 8566

ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 
ΦΙΣΤΟΥΛΑΣ BACK EYE 16 
G, ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 25
ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 300 
ΜΜ 

TEM 500  135,04

  ΣΥΝΟΛΟ  15.000 9.966,04

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΒΕΛΟΝΩΝ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΦΙΣΤΟΥΛΑ
1. Η κόπτουσα επιφάνεια να είναι μικρή και κοντής λοξοτόμησης ώστε να μην τραυματίζει

(όσο  το  δυνατόν  λιγότερο)  στο  σημείο  παρακέντησης,  με  αποτέλεσμα  να  έχουμε
ταχύτερη και  καλύτερη αιμόσταση και επίσης να προκαλούν λιγότερο πόνο.

2. Τα  πτερύγια  της  πεταλούδας  να  είναι  έτσι  σχεδιασμένα  ώστε  το  προσωπικό  να  τις
χειρίζεται σταθερά και με άνεση χωρίς να γλιστράνε κατά την παρακέντηση.

3. Η βελόνα να διαθέτει οπή back eye.
4. Μήκος βελόνας 20ΜΜ και 25ΜΜ.
5. Μήκος σωλήνα 300ΜΜ. Η ποιότητα του πλαστικού να είναι άριστη, διαυγή.
6. Να  είναι  αποστειρωμένες  ελεύθερες  πυρετογόνων  και  συσκευασμένες  σε  ατομική

συσκευασία.
7. Να διαθέτουν κλιπς για να μπορεί να γίνει διακοπή ροής του αίματος κατά την διάρκεια

της φλεβοκέντησης.
8. Να φέρουν επί της συσκευασίας τις απαραίτητες ενδείξεις.
9. Να κατατεθούν δείγματα.
10. Τα προϊόντα να φέρουν τη σήμανση CE ,ISO σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία.
11. Οι βελόνες να τηρούν όλα τα παραπάνω και να είναι αποστειρωμένες με ‘γ’ ακτινοβολία

για άτομα με τυχόν αλλεργίες.  

                                                                              
                                                      - Ο-  

                                                          ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                             ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

                                                                                   ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

                                                         

                                    
 


	Προς:
	
	Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά είδος.


