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ΘΕΜΑ :  Κατάθεση προσφοράς με απευθείας ανάθεση   με τη διαδικασία  συλλογής προσφορών για την προμήθεια 

υλικών για τη    Νεφρολογική κλινική του Νοσοκομείου. 
 

ΣΧΕΤ.: α. Ν.2955/2001 

 β. Ν. 4412/2016  

 γ. Ν. 4605/2019 άρθρα 43,44,45 

 δ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ 

 ε. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα 

 στ. Το με Α/Α    1646/26-03-2021  αίτημα της Νεφρολογικής κλινικής  του Νοσοκομείου. 
 

 Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απευθείας ανάθεση   με τη διαδικασία  

συλλογής   προσφορών σύμφωνα με  τα παραπάνω σχετικά, των  ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων 
για την καθημερινή λειτουργία της  Νεφρολογικής  κλινικής του Νοσοκομείου,  παρακαλούμε να καταθέσετε έως της  28-
04-2021,  ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 10.00π.μ. σχετική έγγραφη  κλειστή προσφορά. 
        
         Σημειώνεται ότι : 

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο 
είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις. 
2. 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.  
3. 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.  
4. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων 
θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση. 

5.              Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 και 
4605/2019  όπως ισχύουν. 

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
    

Η παρακέντηση κεντρικών φλεβών και η τοποθέτηση κεντρικών καθετήρων είναι αναγκαίο βάσει των κατευθυντήριων 
οδηγιών να γίνεται υπό συνεχή υπερηχογραφική καθοδήγηση για τους εξής λόγους: 

1. Μικρότερο ποσοστό επιπλοκών από τρώση των παρακείμενων δομών και ιδίως των αρτηριών. Οι επιπλοκές είναι σοβαρές και 

με μεγάλο κόστος για τον ασθενή αλλά και το σύστημα υγείας. 

2. Μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχούς παρακέντησης σε μικρότερο χρόνο. Η αδυναμία παρακέντησης είναι συχνή επιπλοκή και 

συνεπάγεται προβληματική έκβαση 

3. Έλεγχος της θέσης του οδηγού σύρματος και του καθετήρα εντός της φλέβας 

Για την επίτευξη των παραπάνω είναι αναγκαία η χρησιμοποίηση αποστειρωμένων καλυμμάτων της κεφαλής  της κάμερας 
του υπερήχου και αποστειρωμένης γέλης (gel) υπερήχων ώστε να εξασφαλίζεται ότι η διαδικασία θα είναι άσηπτη σε όλα τα 
στάδια, πράγμα απολύτως αναγκαίο. Η κεφαλή του υπερήχου που χρησιμοποιείται για την παρακέντηση αγγείων έχει μήκος 
5,5 εκατοστά. Ιδανικές διαστάσεις καλυμμάτων κάμερας θα ήταν  8 (ή μάξιμουμ 10) εκατοστά πλάτος  x >100 εκατοστών 
μήκος. 

                                                                                          Η ΠΡΟΪΣ/ΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ 

                                                      

                                                                                                                ΚΩΝ/ΝΑ      ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ 
 
 
 
    

 


