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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
 

 

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1135/10-02-2021 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

(ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Τ.Κ. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΦΑΞ.: 
E-mail.: 

Καραγιάννη Αικατερίνη  
ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 
84300 
2285360506 
2285360650 
karagianni@naxoshospital.gr 

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

 

 

Έρευνα αγοράς Νο. 4/2021 για το υλικό αιμοκάθαρσης της ΜΤΝ του Γ.Ν. –Κ.Υ. 

Νάξου. 
 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Την Υπουργικής Απόφαση υπ’ αριθμ. Υ4α/39509, (ΦΕΚ Β΄1157/10-04-2012) Οργανισμός 

του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου. 

2. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 81/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

3. Το Ν.3580/07 (ΦΕΚ 134 Α/18-6-2007) : Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις., του άρθρου 13 του 

ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31) και της υπουργικής απόφασης 8/2010 (ΦΕΚ Β΄ 777) 

4. Το άρθρο 24 του ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή 

ασφάλεια και άλλες διατάξεις 

5. Το άρθρο 66, παρ.28, του ν.3984/2011, (ΦΕΚ 150 Α/27-6-2011) : «Δωρεά και 

μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47, 

του ν.4272/2014 και ισχύει. 

6. Το Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α΄ 184/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 

Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 

2018/1972 και άλλες διατάξεις» 

 

Ελληνική   
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7. Το Νόμο 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 

143/Α/2014),28.06.2014 

8. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 

Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και 

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

9. Του άρθρου 27 παρ.4, περ. α) και β) του ν.4472/2017 (ΦΕΚ.Α’74/19-05-2017, όπως 

προστέθηκε με την  παρ. 2 (περ. β) του τέταρτου άρθρου του Ν. 4542/18, ΦΕΚ-95 

Α/1-6-18 και ισχύει. 

10. Τη με αριθ.Γ4β/Γ.Π.οικ.2402/15-01-2020 Υπουργική Απόφαση περί διορισμού του 

Ζουλουφού Μιχαήλ του Εμμανουήλ, ως κοινού Διοικητή των διασυνδεόμενων 

Νοσοκομείων Γ.Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» και Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου (ΦΕΚ 

23/16-01-2020 τ.Υ.Ο.Δ.Δ). 

11. Την Γ4β/Γ.Π.οικ. 1438/10-1-2020 (ΑΔΑ: 6Δ5Α465ΦΥΟ-ΡΙΟ, ΦΕΚ 15/ΥΟΔΔ/14-1-2020) 

απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία ορίστηκε η ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ, ως 

Αναπληρώτρια Διοικήτρια στο διασυνδεόμενο ΝΠΔΔ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ. 

12. Την υπ΄αριθμ. 722/22-01-2020 (πράξη 1η/2020 ) απόφαση του Γενικού Νοσοκομείου 

Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ» περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και πράξεων, με  

δικαίωμα τελικής υπογραφής δικαίωμα τελικής υπογραφής στη Φραγκίσκου Καλλίτσα 

του Δημητρίου, Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γ.Ν-ΚΥ Νάξου, από την ημερομηνία 

ορκωμοσίας και ανάληψης καθηκόντων της μέχρι νεωτέρας. 

13. Αριθμ . Γ4β/ΓΠ/οικ.24202/20 (ΦΕΚ 305 ΥΟΔΔ/21-04-2020) : Τροποποίηση της 

Γ4β/ΓΠ.59628/5-9-2018 (ΦΕΚ 508/ΥΟΔΔ/12-9-2018) απόφασης του Υπουργού και του 

Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό 

Συμβούλιο των διασυνδεόμενων ΝΠΔΔ: α) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ 

και ΠΡΩΙΟ» και β) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ, αρμοδιότητας 2ης 

Υ.Πε Πειραιώς και Αιγαίου 

14. Την υπ’ αριθμ. 7315/07-07-2020 (πράξη 2η/2020), Απόφαση του κοινού Διοικητή των 

διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» 

και Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου με ΑΔΑ:ΡΠΘΨ469070-Π45 

15. Την κατευθυντήρια οδηγία 25 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, με αριθμό πρωτοκόλλου 

4577/28-08-2020 ΑΔΑ:ΩΔΣΙΟΞΤΒ-92Ω. 

16. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 1102/09-02-2021 αίτημα του Ιατρού Νεφρολόγου του  Γ.Ν. –Κ.Υ. 

Νάξου με θέμα: «Επείγουσες ανάγκες υλικού αιμοκάθαρσης».  

 

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε προσφορά (υποβολή τιμών),στο πλαίσιο έρευνας αγοράς που 

διεξάγει το Γ.Ν. –Κ.Υ. Νάξου για τα υλικά, όπως περιγράφονται κατωτέρω, για την διαπίστωση του 

επιπέδου τιμών, στο e-mail του νοσοκομείου : info@naxoshospital.gr υπόψη: οικονομικού τμήματος, 

έως 12/02/2021 και ώρα 12:00 για τα είδη : 

 

mailto:info@naxoshospital.gr
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1.  Φίλτρα κατηγορίας  Α2 , ΙΝ VITRO Kuf >20ml/mmHg/h/1.0m2 , με τις παρακάτω τεχνικές 

προδιαγραφές .  

 

 Μεμβράνη Επιφάνεια Κατηγορία Ποσότητα 

1 

Μεμβράνη κράματος πολυαιθεροσουλφόνης και 
πολυαρυλαίνης (Πολυμερισμένος πολυεστέρας) ή 
ισοδύναμο 2,1 Α2 48 

2 Μεμβράνη πολυσουλφόνης τύπου Vitasulfone ή ισοδύναμο 2,1 Α2 90 

3 Μεμβράνη πολυσουλφόνης τύπου Polysium ή ισοδύνομο 2 Α2 60 

4 
Μεμβράνη Πολυσουλφόνης , πολυβινυλοπυρολιδόνης ή 
ισοδύναμο 2 Α2 72 

5 Μεμβράνης πολυαιθερικής σουλφόνης  ή ισοδύναμο 2,1 Α2 48 

6 Μεμβράνης τύπου Polynefron ή ισοδύναμο 2,1 Α2 48 

       366 

 

2. Φίλτρα κατηγορίας  Β2 , ΙΝ VITRO Kuf < 20ml/mmHg/h/1.0m2 , με τις παρακάτω τεχνικές 

προδιαγραφές .  

 Μεμβράνη Επιφάνεια Κατηγορία Ποσότητα 

1 
Μεμβράνη πολυσουλφόνης τύπου Vitasulfone ή 
ισοδύναμο 2,1 Β2 150 

2 
Μεμβράνη πολυσουλφόνης τύπου Polysium ή 
ισοδύναμο 2 Β2 84 

3 
Μεμβράνη πολυσουλφόνης τύπου Helixone ή 
ισοδύναμο 1,8 Β2 40 

4 Μεμβράνης πολυαιθερικής σουλφόνης ή ισοδύναμο 2,1 Β2 96 

5 Μεμβράνης τύπου Polynefron ή ισοδύναμο 1,7 Β2 96 

 

 

 

    466 

 

Κάθε φίλτρο θα συνοδεύεται, υποχρεωτικά, από αρτηριακή και φλεβική γραμμή, 

κατάλληλη για τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης Fresenius 4008s και 4008Β ( drip chamber 

22mm) και 5008s 

 

3. Σετ περιποίησης φλεβοκέντησης για χρήση στην αιμοκάθαρση πριν και μετά την έναρξη 

της.  Το αποστειρωμένο σετ για τη διενέργεια της φλεβοκεντήσεως να περιέχει σε δύο 

ξεχωριστές συσκευασίες τα απαραίτητα υλικά για την έναρξη και τη λήξη της συνεδρίας της 

αιμοκάθαρσης.  
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(300 τεμάχια) - Σετ  αποστειρωμένο για την διενέργεια της φλεβοκεντήσεως  χωρίς πίεστρα  

στη συσκευασία λήξης αλλά με ελαστικό επίδεσμο  , που να περιέχει τα απαραίτητα υλικά για 

την ασφαλή διενέργεια συνεδρία αιμοκάθαρσης:  

 

i) 1 τεμ. αδιάβροχο και απορροφητικό πεδίο 60 x 40 εκ 

ii) 1 ζεύγος ελαστικά γάντια «Μedium» 

iii) 4 τεμ. ειδικά αντιαλλεργικά αυτοκόλλητα για την σταθεροποίηση των 

αρτηριοφλεβικών γραμμών  10 x 2,8 εκ. 

iv) 4 τεμ. γάζες  7,5 x  7,5 εκ. 8 φύλλων 

v) 2 τεμ. ειδικά αντιαλλεργικά αυτοκόλλητα για την σταθεροποίηση των βελόνων  

vi) 1 ζεύγος ελαστικά γάντια σε ατομική συσκευασία 

vii) 5 τολύπια διαμέτρου 8 εκ. 

viii) 2 τεμ. ελαστικοί επίδεσμοι με αιμοστατική απορροφητική γάζα   

ix) Να φέρουν σήμανση CE και να πληρούν όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. 

x) Να αναγράφονται κωδικοί είδους, ΕΚΑΠΤΥ, GMDN. 

 

 

4. Βελόνες για παρακέντηση φίστουλας με BACK EYE 16 G (500 τεμ) 

 

i) Με BACK EYE 

ii) Ατραυματικές 

iii) Το μεταλλικό τμήμα της βελόνας να είναι επικαλυμμένο με αδρανές υλικό ( 

polydimertylsiloxane ) σύμφωνα με την ευρωπαική φαρμακοποιία ( 1997 , 3rd edition ) 

iv) Να διαθέτουν πεταλούδα 

v) Να διαθέτουν κλιπς για την δυνητική διακοπή αιματικής ροής κατά την φλεβοκέντηση  

vi) Διάμετρο βελόνας   16 G 

vii) Πάχος τοιχώματος βελόνας 95 – 100 micronds 

viii) Μήκος βελόνας από 20 – 30 mm 

Μήκος σωλήνα από 15 – 30 cm αποστειρωμένες 

 

5. Φίλτρα για την Παρασκευή υπερκάθαρου νερού ( έξι τεμάχια) 

 

 
• Να είναι κατάλληλο για την Παρασκευή υπερκαθαρού νερού 

• Να είναι κατάλληλο για την Παρασκευή διαλύματος για την θεραπεία της αιμοδιήθησης - 
αιμοδιαδιήθησης ON LINE 

• Να πληροί όλες τις απαραίτητες προυποθέσεις της Ευρωπαικής Φαρμακοποιίας και Ειδικότερα της 
ευρωπαικής Κοινοτικής Οδηγίας (EBPG) 

a) Μικροβιακό φορτίο <0,1 CFU/ml 

b) Βακτηριακές Ενδοτοξίνες <0,03IU/ml 

• Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 100 φορές 

• Συμβατά με μηχανήματα Fresenius 4008s και 5008s 
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6. Γραμμές online ( 20 τεμάχια) 
 

• Να είναι κατάλληλα για την εφαρμογή  της θεραπεία ON LINE αιμοδιαδιήθησης, κατά την οποία 
δεν χρησιμοποιούνται σάκοι υποκατάστατου διαλύματος. 

• Να είναι αποστειρωμένα   

• Κατάλληλες για Fresenius 4008s 

 

 

 

Αναλυτικότερα:  

Να αναγράφεται ο αριθμός της έρευνας αγοράς που αντιστοιχεί η προσφορά σας και το όνομα του 

χειριστή της. 

Παρακαλούμε να αναγράφετε το Α.Φ.Μ, σας. 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών Ευρωπαικών 

Προτύπων και να ΄φέρουν τη προβλεπόμενη σήμανση C.E 

Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (Π.Χ. ΕΝ ISO). Τα τυποποιητικά έγγραφα μπορεί να 

είναι πρότυπα, τεχνικές προδιαγραφές, οδηγοί, τεχνικές αναφορές και άλλα λιγότερα συχνά 

χρησιμοποιούμενα, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 45020. 

Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους, , η τιμή ανά τεμάχιο 

καθώς και η κατηγορία Φ.Π.Α. Η τιμή να είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών και να 

αναγράφεται ο αντίστοιχος κωδικός του παρατηρητηρίου τιμών και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ του είδους, 

όπου υπάρχει. 

Επίσης να μας γνωρίσετε τον χρόνο παράδοσης για τα ανωτέρω είδη.  

Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι για τουλάχιστον τρείς μήνες. 

 

 

Ο Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Οικονομικού Τμήματος 

Η Διοικητική 
Διευθύντρια 

Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια 

    
 
 

Κ. Μουστάκης 
Ιωάννης 

 κ. 
Κοντοπούλου 

Μαρία 

   Φραγκίσκου Καλλίτσα 
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