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ΠΡΟ 

ενδιαθερόμενοσς οικονομικούς θορείς 

 

Έτονηας σπόυη: 

1. Σνλ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/8-8-16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

2. Tνλ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» 

(Φ.Δ.Κ. 81/Α/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

3. Σελ αξηζ. Γ4β/Γ.Π.νηθ 2397/17-01-2020 (ΦΔΚ 30/17-01-2020/η.Τ.Ο.Γ.Γ.) 

απφθαζεο δηνξηζκνχ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ καο 

4. Σελ αξηζ. 26/709/25-01-2021 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ απφθαζε Γηνηθεηή κε 

ζέκα: «πγθξφηεζε   επηηξνπψλ ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ-πηλάθσλ 

εηδψλ, γηα ηνπο δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2021» 

5. Σελ αξηζ. 27/710/19-01-2021 απφθαζε Γηνηθεηή κε ζέκα: «πγθξφηεζε   

επηηξνπψλ δηελέξγεηαο - αμηνιφγεζεο, γηα ηνπο δηαγσληζκνχο 

πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2021» 

6. Σελ αξηζ. 347/12400/23-08-2021 απφθαζε Γηνηθεηή κε ζέκα: «1) Έγθξηζε 

αλαγθαηφηεηαο – ζθνπηκφηεηαο - δαπάλεο γηα πξνκήζεηα «χξηγγεο» 

πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2021 2) Έγθξηζε δηελέξγεηαο πξφζθιεζεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα «χξηγγεο» πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2021, πξνυπνινγηζζείζαο 

δαπάλεο 12.708,15 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 13%,24% 3) Έγθξηζε 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ γηα πξνκήζεηα «χξηγγεο» 

 
        Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Παίδσλ Παηξψλ "ΚΑΡΑΜΑΝΓΑΝΔΙΟ’ θαιεί ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα θαηαζέζνπλ έσο ηε Γεπηέξα 04-10-

2021 θαη ψξα 14:00 κ.κ. πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο 

«χξηγγεο», πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 10.335,00€ άλεπ ΦΠΑ, γηα ηελ 

θάιπςε ησλ εηήζησλ αλαγθψλ ηνπ λνζνθνκείνπ. 



         Πξνζθνξά θαηαηίζεηαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηελ δηεχζπλζε ηεο 

ππεξεζίαο κε αλαθνξά ζηα ζηνηρεία ηεο πξφζθιεζεο. Η πξνζθνξά αθνξά 

έλα, νξηζκέλα ή φια ηα είδε ηεο πξφζθιεζεο κε αθξηβή αλαθνξά ζηνλ α/α ηνπ 

είδνπο ηνπ Πίλαθα εηδψλ ηεο παξνχζαο. Η πξνζθεξφκελε ηηκή αλά είδνο δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ είδνπο ηνπ Πίλαθα 

εηδψλ ηεο παξνχζαο. Η ζχκβαζε ζα ζπλαθζεί κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 

ρακειφηεξε πξνζθνξά. Η παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεη ηκεκαηηθά ζε 

δηάξθεηα ελφο έηνπο. 

         Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά ζαο είλαη 

λα κελ ππάξρεη γηα ηελ εηαηξεία θαλέλαο απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο 

απνθιεηζκνχ: 

1) Ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ζε βάξνο ηνπ δηεπζχλνληα 

χκβνπινπ, ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ησλ 

πξνζψπσλ, ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί 

ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο, γηα έλα απφ ηα 

αθφινπζα εγθιήκαηα:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 

11.11.2008 ζ.42), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα 

(εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 

β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 

25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο 

θαη φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα 

ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 236 (δσξνδνθία 

ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 

(εκπνξία επηξξνήο – κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, 

γ) απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ 

έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ινπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα 

ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 

236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ 

ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374 (δηαθεθξηκέλε 

θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε ππνινγηζηή), 386Β 

(απάηε ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη 

ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 2960/2001, Α’ 

265), φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο 



Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ 

ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε 

ζρεηηθά κε ηνλ ΦΠΑ) θαη 24 (επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 

(Α’ 103), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο 

Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 15εο Μαξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ θαη 

γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 

88/31.03.2017) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο 

εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 

άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 

άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α’103), 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Μαΐνπ 

2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη 

ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L 

141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α’ 

139),  

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη 

ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη 

γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 

(ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ).  

2) Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ έρεη δηαπηζησζεί απφ 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα 

κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία. 

Πξνο απφδεημε ησλ αλσηέξσ παξαθαινχκε κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο 

ζαο λα καο πξνζθνκίζεηε: 

1) Τπεχζπλε δήισζε λφκηκνπ εθπξνζψπνπ πεξί κε ζπλδξνκήο ησλ σο 

άλσ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 

2) Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα έθδνζεο έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο 



3) Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα έθδνζεο έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο 

4) Πηζηνπνηεηηθφ εθπξνζψπεζεο ΓΔΜΗ, ζε πεξίπησζε εηαηξείαο 

 

Επιπλέον με ηην προζθορά απαιηείηαι η καηάθεζη : 

1) Δειγμάηφν ηφν προζθερόμενφν ειδών 

2) Τπεύθσνης δήλφζης ζσμμόρθφζης με ηις ηετνικές προδιαγραθές και 
ηφν δηλώζεφν, πιζηοποιηηικών και αποδεικηικών εγγράθφν, ποσ 
απαιηούνηαι από ηις πιο κάηφ ηετνικές προδιαγραθές. 

 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ  

Οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και οι Μζκοδοι Ελζγχου των πλαςτικϊν ςυριγγϊν μιασ 

χριςθσ κακορίηονται με τθν Τπουργικι απόφαςθ Α6 6404 δισ (ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-

91) «ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΤΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ 

ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑ ΧΡΗΗ»  

- Οι ςυγκεκριμζνεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ αφοροφν τισ πλαςτικζσ ςφριγγεσ μιασ 

χριςθσ «Σφπου Β» (δθλαδι είναι εφοδιαςμζνεσ με ελαςτικό παρζμβυςμα και 

απαιτείται να είναι κακ' όλα ςφμφωνεσ με τθν παραπάνω Τπουργικι απόφαςθ 

κακϊσ και με τισ παρακάτω διευκρινιςτικζσ - ςυμπλθρωματικζσ απαιτιςεισ:  

1. Σα υλικά που απαιτοφνται για τθν καταςκευι των ςυριγγϊν είναι:  

 Για τον κφλινδρο το πολυπροπυλζνιο, για το ζμβολο πολυαικυλζνιο και για το 
ελαςτικό παρζμβυςμα φυςικό ςιλικονιςμζνο καουτςοφκ. Σα υλικά που 
χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι των τμθμάτων τθσ ςφριγγασ και των 
βελόνων που ζρχονται ςε επαφι με το ενζςιμο υγρό κα είναι αρχικι πρϊτθ φλθ 
και όχι ανακυκλωμζνα.  

 Σα υλικά δεν πρζπει να ζχουν οςμι εκτόσ εκείνθσ που του προςδίδει το υλικό 
καταςκευισ του. Σόςο το πλαςτικό όςο και το ςιλικωμζνο ελαςτικό να μθν 
ελευκερϊνουν υλικά που επθρεάηουν, βλάπτουν τθ κεραπευτικι ιςχφ του 
ενιεμζνου υγροφ, δεν πρζπει να είναι τοξικά ι να προκαλοφν πυρετογόνα ι να 
είναι πθγζσ μικροοργανιςμϊν που να προκαλοφν μόλυνςθ ι να προκαλοφν 
οποιαδιποτε άλλθ ανεπικφμθτθ επίδραςθ.  

 Ιδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτο πόςο καλι ςτεγανότθτα παρζχει το ελαςτικό 
παρζμβυςμα και ςτθν καλι εφαρμογι τθσ κεφαλισ τθσ βελόνασ ςτον ςτυλίςκο 
τθσ ςφριγγασ. Σο κάλυμμα τθσ βελόνασ να αφαιρείται άνετα, χωρίσ να απαιτείται 
ιδιαίτεροσ χειριςμόσ.  

 Να υπάρχει ςτοπ πριν το τζλοσ του κυλίνδρου ϊςτε το ζμβολο να μθν μπορεί να 
βγει εντελϊσ από αυτόν.  

2. Η μζκοδοσ αποςτείρωςθσ να είναι κατοχυρωμζνθ και αποδεκτι διεκνϊσ.  

 Με τθν προςφορά να κατατίκενται εκκζςεισ ελζγχου παραδοχισ των 
προςφερομζνων προϊόντων .  

3. Όλεσ οι πλθροφορίεσ που ςυνοδεφουν το προςφερόμενο προϊόν να 



παρζχονται απαραίτθτα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

4. ε κάκε ςυςκευαςία να αναγράφεται:  

 Hμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ του προϊόντοσ.  

 τοιχεία καταςκευαςτι – χϊρα και εργοςτάςιο καταςκευισ  

 Τλικό καταςκευισ  

 Μζγεκοσ  

 Η ζνδειξθ «ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΗ» και ο τρόποσ αποςτείρωςθσ  

 Αρικμόσ παρτίδασ  

 ιμανςθ CE  

 Σο υλικό ςυςκευαςίασ απαιτείται να είναι ιατρικό χαρτί και πλαςτικό 
φιλμ και κα επιλζγεται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 6 τθσ 
απόφαςθσ.  

 Η ςυςκευαςία να φζρει τθν ζνδειξθ «Να μθ χρθςιμοποιείται με 
«παραλδεχδθ» εκτόσ αν τα προςφερόμενα είδθ είναι ςυμβατά με τθν 
παραλδεχδθ, οπότε αυτό πρζπει να αναφζρεται ςτθν προςφορά.  

5. Σο εργοςτάςιο παραγωγισ να είναι πιςτοποιθμζνο κατά ISO 9001, όπωσ αυτό 
ιςχφει (ISO 9001-2003).  

Να κατατεκοφν αποδεικτικά ζγγραφα με τθν προςφορά.  

6. Σο προϊόν πρζπει να φζρει ςιμανςθ CE ςφμφωνα με τθν ΔΤ7/2480/1994 κοινι 

Τπουργικι απόφαςθ ςε εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993.  

Οι ςυμμετζχοντεσ να κατακζτουν με τθν προςφορά τουσ επικυρωμζνα 

αντίγραφο του πιςτοποιθτικοφ για τθ ςιμανςθ CE που ζλαβαν από τον 

αντίςτοιχο κοινοποιθμζνο Οργανιςμό.  

7. Σο προϊόν να είναι πρόςφατθσ παραγωγισ και κατά τθν παραλαβι , θ 

θμερομθνία παραγωγισ τουσ να μθν είναι προγενζςτερθ των ζξι (6) μθνϊν από 

αυτιν τθσ παραγωγισ.  

8. Οι ςυμμετζχοντεσ να:  

 Τποβάλλουν διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με τθν Οδθγία 93/42/Ε.Ε./14-06-
1993.  

 Δθλϊςουν τον Κοινοποιθμζνο Οργανιςμό για τον ζλεγχο ποιότθτασ CE, κακϊσ 
και τον αρικμό αναγνϊριςθσ που ζχει χορθγθκεί ςτον Κοινοποιθμζνο 
Οργανιςμό από τθν επιτροπι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

9. Να κατατεκεί με τθν προςφορά ικανόσ αρικμόσ δειγμάτων, ςε όλα τα μεγζκθ 

που προςφζρονται, για ζλεγχο από τθν αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ.  

10. ε περίπτωςθ που κρικοφν μειοδότεσ, για κάκε παρτίδα πλαςτικϊν ςυριγγϊν 

μιασ χριςθσ, που κα παραδίδουν, να προςκομίηουν ςτθν επιτροπι παραλαβισ 

ζκκεςθ εργαςτθριακοφ ελζγχου (ζλεγχοσ ςτειρότθτασ, λοιποί φωτοχθμικοί 

ζλεγχοι, με τα ζξοδα του ελζγχου να βαρφνουν τον προμθκευτι), ςτθν οποία κα 

περιλαμβάνονται τα εξισ:  

 Αρικμόσ παρτίδασ 

 Σο όνομα και θ διεφκυνςθ του καταςκευαςτι και του εργαςτθριακοφ 



ελζγχου 

 Η θμερομθνία ελζγχου  

 Σο αποτζλεςμα του ελζγχου.  

11. Οι προμθκευτζσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Τ.Α. ΔΤ8δ/ΓΠ1348/04 

όπωσ αυτι τροποποιικθκε (Αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ 

διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων) και τθ ςχετικι Ευρωπαϊκι Νομοκεςία 

(Οδθγία 98/79/CE).  

12. Η ςφριγγα να είναι με ενςωματωμζνθ βελόνθ, θ ποιότθτα τθσ οποίασ να 

εξαςφαλίηει άνετθ και ατραυματικι φλεβοκζντθςθ.  

Ζλεγχοι κατά τθν παραλαβι  

Α. Ο Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ γίνεται από τθν Επιτροπι Παραλαβισ θ οποία ελζγχει, 

εάν οι πλαςτικζσ ςφριγγεσ και βελόνεσ που παραδίδονται, ανικουν ςτο 

ςυγκεκριμζνο εργοςτάςιο καταςκευισ, που αξιολογικθκε από τθν αρμόδια 

Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, ϊςτε να μθν προςκομίηεται οποιοδιποτε άλλο είδοσ 

ςυριγγϊν, που δεν αξιολογικθκε.  

Β. Ζλεγχοσ ςτειρότθτασ και λοιποί φυςικοχθμικοί ζλεγχοι ςε εργαςτιριο του ΕΟΦ 

(Σα ζξοδα ελζγχων και τα δείγματα βαρφνουν τον Προμθκευτι).  

13. Επιπροςκζτωσ για τισ ςφριγγεσ ινςουλίνθσ δίδονται και οι παρακάτω τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ:                  

 Οι ςφριγγεσ ινςουλίνθσ κα πρζπει να  ζχουν ενςωματωμζνθ βελόνα, από 
ανοξείδωτο ατςάλι, ϊςτε να μθν τραυματίηονται οι ιςτοί των διαβθτικϊν και 
να μθν προκαλείται πόνοσ.  

 Να υπάρχει διαβάκμιςθ ςε διεκνζσ μονάδεσ IU με υποδιαιρζςεισ από 0 - 50 
IU, θ οποία να είναι ευανάγνωςτθ και πλιρθσ κατανοθτι από όλουσ τουσ 
διαβθτικοφσ χριςτεσ . 

 Οι διαγραμμίςεισ να είναι ανά 0,01 ml. 

14. Επιπροςκζτωσ για τισ ςφριγγεσ αερίων αίματοσ δίδονται και οι παρακάτω 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ:  

1) Να είναι κατάλλθλεσ για δειγματολθψία αρτθριακοφ αίματοσ για τθ μζτρθςθ 
PO2, PCO2, Ph,  CO – οξυγονομζτρθςθ, θλεκτρολφτεσ (K, Na, Ca, Cl) & 
μεταβολίτεσ (γλυκόηθ – γαλακτικά). 

2) Να είναι θπαρινιςμζνεσ ζτοιμεσ για χριςθ με εξιςορροπθμζνο τφπο θπαρίνθσ 
με ποςότθτα  θπαρίνθσ τουλάχιςτον 80 I.U. 

3) Η θπαρίνθ να είναι ςε ςτερει μορφι. 

4) Να διακζτουν ςφςτθμα απομάκρυνςθσ φυςαλίδων αερίου για τθν 
ακριβζςτερθ ανάλυςθ όλων των παραμζτρων των αερίων αίματοσ. 

5) Σο υλικό τθσ ςυςκευαςίασ να είναι από ιατρικό χαρτί & πλαςτικό φιλμ ι από 
πλαςτικό φιλμ μόνο ϊςτε  να διαςφαλίηονται τα οριηόμενα ςτο αρκρο 6 τθσ 
ΤΑ Α6 6404 δισ (ΦΕΚ 681/τ.Β /08-08-91) και ςτθν υπ’ άρικμ. ΔΤ7/οικ. 2480/19-
08-1994 ΚΤΑ……..)  και να αναγράφεται ςε εμφανζσ ςθμείο τθσ ςυςκευαςίασ, ο 



αρικμόσ παρτίδασ, θ θμερομθνία λιξθσ  και ενδεχομζνωσ θ θμερομθνία 
παραγωγισ. 

6) Να είναι απαλλαγμζνεσ από λάδι ςιλικόνθσ για αποφυγι προβλθμάτων ςτο 
ςφςτθμα υγρϊν των αναλυτϊν (ςωλθνίςκοσ και αποφυγι προβλθμάτων ςτισ 
μεμβράνεσ θλεκτρολυτϊν & μεταβολιτϊν). 

7) Να διακζτουν βελόνα με λεπτό τοίχωμα, να αναγράφονται οι διαςτάςεισ τθσ 
βελόνασ για ελαχιςτοποίθςθ του πόνου και διευκόλυνςθ τθσ ροισ του 
αίματοσ. 

8) Προδιαγραφζσ αςφαλείασ ςφμφωνα προσ τα οριηόμενα από τθ ςχετικι οδθγία 
2010/32/ΕΕ  του υμβουλίου τθσ Ε.Ε. ςχετικά με τθν πρόλθψθ των τραυματιςμϊν 
που προκαλοφνται από αιχμθρά αντικείμενα ςτο νοςοκομειακό τομζα. 

                     Ειδικότερα: 

1) ″Safe″ προςτατευτικό κάλυμμα ςτερεό υπόςτρωμα που βοθκάει το πϊμα 
αςφαλείασ να κλείνει πάνω από τθ βελόνα που μπορεί να προςτατεφςει τθν 
κάνουλα μετά τθ χριςθ. υγκεκριμζνα ο μθχανιςμόσ αςφάλιςθσ τθσ βελόνασ να 
ενεργοποιείται με το ζνα χζρι αμζςωσ μετά τθ χριςθ. Να διακζτει χαρακτθριςτικό 
ιχο αςφάλιςθσ τθσ βελόνασ για επιβεβαίωςθ τοποκζτθςθσ τθσ βελόνασ ςτθ 
ςφριγγα (θχθτικό κλικ). 

2) Να είναι ςε ατομικι αποςτειρωμζνθ ςυςκευαςία. 

9) Να διατίκεται ςτθ ςυςκευαςία πϊμα που να εφαρμόηει γφρω από τον 
ςτυλίςκο (μπεκ). 

10) Οι πλθροφορίεσ που ςυνοδεφουν το προϊόν να παρζχονται απαραίτθτα ςτθν   
      ελλθνικι  γλϊςςα. 

ΤΡΙΓΓΕ –ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΩΝ 

Α
/
Α 

ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗ
Η 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 
ΧΩΡΙ 
ΦΠΑ 

ΠΟΟ
ΣΟ 
ΦΠΑ  

ΠΟΟ 
ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 φριγγα ινςουλίνθσ 
0,3 ml, με 
ενςωματωμζνθ 
βελόνθ 30G x 8 
mm 

ΣΕΜΑΧΙΑ 500 1,800 900,00 24% 216,00 1.116,00 

2 φριγγα ινςουλίνθσ 
0,5 ml, με 
ενςωματωμζνθ  
βελόνθ 30G x 8 
mm 

ΣΕΜΑΧΙΑ 800 0,500 400,00 24% 96,00 496,00 

3 φριγγεσ αερίων 
αίματοσ , 
αςφαλείασ, 
θπαρινιςμζνεσ, του 
1 ml με βελόνθ 25 G 

ΣΕΜΑΧΙΑ 1.700 0,600 1.020,00 24% 244,80 1.264,80 



4 Πλαςτικζσ ςφριγγεσ 
ΜΧ με 
αποςπϊμενθ 
βελόνθ  του 1 ml 

ΣΕΜΑΧΙΑ 3.500 0,020 70,00 24% 16,80 86,80 

5 Πλαςτικζσ ςφριγγεσ 
ΜΧ με 
αποςπϊμενθ 
βελόνθ  των 2,5 ml 

ΣΕΜΑΧΙΑ 75.000 0,026 1.950,00 24% 468,00 2.418,00 

6 Πλαςτικζσ ςφριγγεσ 
ΜΧ με 
αποςπϊμενθ 
βελόνθ  των 5 ml 

ΣΕΜΑΧΙΑ 70.000 0,026 1.820,00 24% 436,80 2.256,80 

7 Πλαςτικζσ ςφριγγεσ 
ΜΧ με 
αποςπϊμενθ  
βελόνθ των 10 ml 

ΣΕΜΑΧΙΑ 70.000 0,040 2.800,00 24% 672,00 3.472,00 

8 Πλαςτικζσ ςφριγγεσ 
ΜΧ με 
αποςπϊμενθ 
βελόνθ  των 20 ml 

ΣΕΜΑΧΙΑ 8.000 0,050 400,00 24% 96,00 496,00 

9 Πλαςτικζσ ςφριγγεσ 
ΜΧ με κωνικό 
ρφγχοσ κατάλλθλο 
για τθν εφαρμογι 
ςωλινα 
αναρροφιςεωσ ι 
ρινογαςτρικοφ 
ςωλινα  των 50 ι 
60 ml 

ΣΕΜΑΧΙΑ 3.000 0,130 390,00 13% 50,70 440,70 

10 Πλαςτικζσ ςφριγγεσ 
ΜΧ με λεπτό 
ρφγχοσ κατάλλθλο 
για τθν εφαρμογι 
απλισ βελόνθσ 
ςφριγγασ των 50 ι 
60 ml 

ΣΕΜΑΧΙΑ 1.000 0,130 130,00 13% 16,90 146,90 

11 Πλαςτικζσ ςφριγγεσ 
ΜΧ με  ρφγχοσ  
Luer Lock των 50 ι 
60 ml 

ΣΕΜΑΧΙΑ 3.500 0,130 455,00 13% 59,15 514,15 

  ΤΝΟΛΟ       10.335,00   2.373,15 12.708,15 
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