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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
 6η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                            
 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ                                                             
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                              
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Τ.Κ. 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
ΤΗΛ: 27213-63128, 130, 137
FΑΧ : 27210-46129
E-MAIL: promithies@nosokomeiokalamatas.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  09/2022

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 33.898,01€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 
13% CPV: 33141126-9, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει τιμής

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ημερομηνία: 13/07/2022 Ημέρα: Τετάρτη

 Ώρα: 11:00 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Γ.Ν. Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας, Αντικάλαμος 
Μεσσηνίας, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ  Ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ΡΑΜΜΑΤΩΝ

Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) 1311

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33141126-9

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
33.898,01€ (συμπ. ΦΠΑ 13%)

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΜΧ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  1 ΕΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Ανάρτηση στα προγράμματα ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Τις Διατάξεις:

1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Του Ν. 3580/2007(Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007).
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3. Του Ν. 4052/1-03-2012.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 

194 Α’/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) περί «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες».
6. Του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄74/26-03-2014), άρθρο 1 (περί κατάργηση της υποχρέωσης           

επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
7. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143 
Α΄/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α΄/2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Τις Αποφάσεις:

1. Την υπ’ αριθμ. 17/09.05.2022 (Θ: 37) Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου 
Μεσσηνίας σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού. 

2. Την υπ’αριθμ. 14/04.04.2022 (Θ: ΕΗΔ 8) Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου 
Μεσσηνίας σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας πινάκων προγραμματισμού 
προμηθειών-υπηρεσιών κάτω των 30.000€ του έτους 2022-2023 της Ν.Μ. Καλαμάτας 
του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας.

3. Την με αρ. 11991/15.06.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για τη Ν.Μ. Καλαμάτας 
(ΑΔΑ: 9Φ9Υ4690ΒΦ-9Ω9).

4. Την υπ’ αριθμ. 12352/20.06.2022 (ΑΔΑ: 9ΛΖ34690ΒΦ-36Δ) Απόφαση Διοικήτριας του 
Γ. Ν. Μεσσηνίας σχετικά με τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας της Προμ. 
9-22 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ για τη 
Ν.Μ. Καλαμάτας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ, προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 33.898,01€ (συμπ. ΦΠΑ 13%) για χρονικό διάστημα 1 (ενός) έτους βάσει των 
τεχνικών προδιαγραφών και τους όρους της διακήρυξης, ως κάτωθι:

ΡΑΜΜΑΤΑ 

                        Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ KAE: 1311  CPV: 33141126-9

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ

   
Α/Α USP GAUGE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 

(cm)

ΜΗΚΟΣ 
ΒΕΛΟΝΗΣ 

(mm) Μ/Μ
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α
ΤΙΜΗ 
Μ/Μ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

13%

1.1 4/0 1.5

Με 1 βελόνη, 
3/8 κύκλου 
κόπτουσα 45 20 ΤΜΧ 72 0,4200 30,24 34,17

1.2 0 3.5
Χωρίς βελόνη, 

1 τεμάχιο 180  ΤΜΧ 72 0,4400 31,68 35,80

1.3 1 4
Χωρίς βελόνη, 

1 τεμάχιο 180  ΤΜΧ 72 0,4400 31,68 35,80

1.4 2 5
Χωρίς βελόνη, 

1 τεμάχιο 180  ΤΜΧ 72 0,2900 20,88 23,59
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1.5 2/0 3
Χωρίς βελόνη, 

1 τεμάχιο 180  ΤΜΧ 72 0,4400 31,68 35,80

KΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Α: Πλεκτή μέταξα, με και χωρίς βελόνη. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά 
AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.

   Α/Α USP GAUGE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 

(cm)

ΜΗΚΟΣ 
ΒΕΛΟΝΗΣ 

(mm) Μ/Μ
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α
ΤΙΜΗ 
Μ/Μ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

13%

1Α.1 2 5

Με 1 βελόνη, 
1/2 κύκλου 
στρογγυλή 

βαρέως 
τύπου 75 40 ΤΜΧ 108 0,4400 47,52 53,70

1Α.2 1 4

Με 1 βελόνη, 
3/8 κύκλου 
κόπτουσα 75 50 ΤΜΧ 1080 0,3500 378,00 427,14

1Α.3 0 3.5

Με 1 βελόνη, 
3/8 κύκλου 
κόπτουσα 75 39 ΤΜΧ 1428 0,3490 498,37 563,16

1Α.4 2/0 3

Με 1 βελόνη, 
1/2 κύκλου 
στρογγυλή 75 30 ΤΜΧ 36 0,2900 10,44 11,80

1Α.5 2/0 3

Με 1 βελόνη, 
3/8 κύκλου 
κόπτουσα 75 30 ΤΜΧ 720 0,2190 157,68 178,18

1Α.6 2/0 3

Με 1 βελόνη, 
3/8 κύκλου 
κόπτουσα 75 40 ΤΜΧ 72 0,3700 26,64 30,10

1Α.7 3/0 2

Με 1 βελόνη, 
1/2 κύκλου 
στρογγυλή 75 24 ΤΜΧ 108 0,4400 47,52 53,70

1Α.8 3/0 2

Με 1 βελόνη, 
3/8 κύκλου 
κόπτουσα 75 24 ΤΜΧ 72 0,3100 22,32 25,22

1Α.9 4/0 1.5

Με 1 βελόνη, 
3/8 κύκλου 
κόπτουσα 45 16 ΤΜΧ 72 0,4800 34,56 39,05

1Α.10 4/0 1.5

Με 1 βελόνη, 
1/2 κύκλου 
στρογγυλή 75 17 ΤΜΧ 72 0,4500 32,40 36,61

1Α.11 7/0 0.5
Με 2 βελόνες, 

σπάτουλες 46 8 ΤΜΧ 48 5,5600 266,88 301,57

1Α.12 8/0 0.4

Με 2 βελόνες, 
3/8 κύκλου 
σπάτουλες 45 6 ΤΜΧ 48 7,2000 345,60 390,53

1Α.13 9/0 0.3

Με 2 βελόνες, 
3/8 κύκλου 
σπάτουλες 45 6 ΤΜΧ 96 6,8000 652,80 737,66
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Α: Συνθετικό μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 
455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.

   Α/Α USP GAUGE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 

(cm)

ΜΗΚΟΣ 
ΒΕΛΟΝΗΣ 

(mm) Μ/Μ
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α
ΤΙΜΗ 
Μ/Μ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

13%

2Α.1 1 4

Με 1 βελόνη, 
1/2 κύκλου 
στρογγυλή, 

θηλειά 200 48 ΤΜΧ 720 0,6500 468,00 528,84

2Α.2 1 4

Με 1 βελόνη, 
1/2 του 
κύκλου 

στρογγυλή, 
ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ 100 48 ΤΜΧ 144 0,2590 37,30 42,14

2Α.3 1 4

Με 1 βελόνη, 
1/2 κύκλου 
στρογγυλή 

θηλειά 150 48 ΤΜΧ 288 0,4000 115,20 130,18

2Α.4 1 4

Με 1 βελόνη, 
3/8 κύκλου 

κόπτουσα για 
ραφή τάσεως 75 90 ΤΜΧ 108 0,5500 59,40 67,12

2Α.5 0 3.5

Με 1 βελόνη, 
3/8 κύκλου 
κόπτουσα 100 40 ΤΜΧ 288 0,5700 164,16 185,50

2Α.6 2/0 3

Με 1 βελόνη, 
3/8 κύκλου 
κόπτουσα 75 39 ΤΜΧ 720 0,2290 164,88 186,31

2Α.7 2/0 3

Με 1 βελόνη 
ευθεία 

κόπτουσα 100 60 ΤΜΧ 36 0,6500 23,40 26,44

2Α.8 2/0 3

Με 1 βελόνη, 
3/8 κύκλου 
κόπτουσα 75 60 ΤΜΧ 108 0,5500 59,40 67,12

2Α.9 3/0 2

Με 1 βελόνη, 
3/8 κύκλου 
κόπτουσα 
πλαστικής 45 19 ΤΜΧ 720 0,3000 216,00 244,08

2Α.10 3/0 2

Με 1 βελόνη, 
3/8 κύκλου 
κόπτουσα 45 24 ΤΜΧ 1500 0,2000 300,00 339,00

2Α.11 4/0 1.5

Με 1 βελόνη, 
3/8 κύκλου 
κόπτουσα 45 19 ΤΜΧ 288 0,4500 129,60 146,45

2Α.12 5/0 1.5

Με 1 βελόνη, 
3/8 κύκλου 
κόπτουσα 75 16 ΤΜΧ 144 0,4800 69,12 78,11

2Α.13 6/0 1

Με 1 βελόνη, 
3/8 κύκλου 
κόπτουσα 45 12 ΤΜΧ 108 0,4100 44,28 50,04

2Α.14 9/0 0.3

Με 2 βελόνες, 
3/8 κύκλου 
σπάτουλες 

Οφθαλμολογι
κές ΠΛΑΓΙΩΣ 
ΚΟΠΤΟΥΣΕΣ 15 6 ΤΜΧ 24 7,2200 173,28 195,81
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2Α.15 10/0 0.2

Με 2 βελόνες, 
σπάτουλες 

βελόνες 
οφθαλμολογι

κές 3/8  
ΚΥΚΛΟΥ 
ΠΛΑΓΙΩΣ 

ΚΟΠΤΟΥΣΕΣ 30 6 ΤΜΧ 108 5,2000 561,60 634,61

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3A: Ράμματα πολυπροπυλενίου. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με 
περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.

   
Α/Α

          
USP GAUGE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 

(cm)

ΜΗΚΟΣ 
ΒΕΛΟΝΗΣ 

(mm) Μ/Μ
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α
ΤΙΜΗ 
Μ/Μ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 13%

3Α.1 0 3.5

Με 1 βελόνη, 1/2 
κύκλου 

στρογγυλή 75 40 ΤΜΧ 72 0,4700 33,84 38,24

3Α.2 2/0 3

Με 2 βελόνες, 1/2 
κύκλου 

στρογγυλές 90 25 ΤΜΧ 72 0,4400 31,68 35,80

3Α.3 2/0 3

Με 1 βελόνη, 1/2 
κύκλου 

στρογγυλή 75 30 ΤΜΧ 72 0,4400 31,68 35,80

3Α.4 3/0 2

Με 2 βελόνες, 1/2 
κύκλου 

στρογγυλές 90 26 ΤΜΧ 108 0,6300 68,04 76,89

3Α.5 3/0 2

Με 1 βελόνη, 
ευθεία κόπτουσα 
για ενδοδερμική 

ραφή 75 60 ΤΜΧ 36 2,5000 90,00 101,70

3Α.6 4/0 1.5

Με 2 βελόνες, 1/2 
κύκλου 

στρογγυλές 90 20 ΤΜΧ 108 0,6680 72,14 81,52

3Α.7 5/0 1

Με 2 βελόνες, 3/8 
κύκλου 

στρογγυλές 60 13 ΤΜΧ 72 0,6800 48,96 55,32

3Α.8 6/0 0.7

Με 2 βελόνες, 3/8 
κύκλου 

στρογγυλές 60 11 ΤΜΧ 72 0,8200 59,04 66,72

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 Α: Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα ταχείας απορρόφησης από πολυγλυκολικό οξύ ή πολυγλακτίνη ή 
παρόμοιο. Να παρέχουν στήριξη ιστών για 5-7 περίπου ημέρες μετά την εμφύτευση, διατηρώντας πλέον του 45-50% της τάσεώς τους. Να 

απορροφούνται πλήρως μετά από 30-45 ημέρες, περίπου. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω 
κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.

   
Α/Α USP GAUGE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 

(cm)

ΜΗΚΟΣ 
ΒΕΛΟΝΗΣ 

(mm) Μ/Μ
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α
ΤΙΜΗ 
Μ/Μ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

13%

4Α.1 1 4

Με 1 βελόνη, 1/2 
κύκλου 

στρογγυλή 90 40 ΤΜΧ 72 1,7800 128,16 144,82

4Α.2 1 4

Με 1 βελόνη, 1/2 
κύκλου 

στρογγυλή 90 48 ΤΜΧ 72 1,6900 121,68 137,50

4Α.3 0 3.5

Με 1 βελόνη, 1/2 
κύκλου 

στρογγυλή 90 40 ΤΜΧ 108 1,8000 194,40 219,67

4Α.4 2/0 3

Με 1 βελόνη, 1/2 
κύκλου 

στρογγυλή 75 31 ΤΜΧ 72 1,2800 92,16 104,14
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4Α.5 3/0 2

Με 1 βελόνη, 1/2 
κύκλου 

στρογγυλή 75 26 ΤΜΧ 288 1,2800 368,64 416,56

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 Α: Ράμματα συνθετικά μονόκλωνα μέσης απορρόφησης  από πολυγλυκαπρόνη ή γλυκονάτη,  ή γλυκολίδη-διοξανόνη και 
ανθρακικό τριμεθυλένιο. Να παρέχουν στήριξη ιστών για 14 περίπου ημέρες μετά την εμφύτευση, διατηρώντας τουλάχιστον  το 60-80% της 

τάσεώς τους. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε 60-120 ημέρες, περίπου. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής 
ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.(PDS-

PDO)

   
Α/Α USP GAUGE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 

(cm)

ΜΗΚΟΣ 
ΒΕΛΟΝΗΣ 

(mm) Μ/Μ
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α
ΤΙΜΗ 
Μ/Μ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

13%

5Α.1 2/0 3

Με 1 βελόνη, 1/2 
κύκλου 

στρογγυλή 75 26 ΤΜΧ 36 1,9200 69,12 78,11

5Α.2 3/0 2

Με 1 βελόνη, 1/2 
κύκλου 

στρογγυλή 75 25 ΤΜΧ 36 2,0000 72,00 81,36

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6A: Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης από πολυγλακτίνη ή πολυγλυκολικό οξύ. Η 
επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό που να προστατεύει το ράμμα από φθορά κατά την τοποθέτηση των κόμβων. 

Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40%-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον 
οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με 

περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.

   Α/Α USP GAUGE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟ

Σ (cm)

ΜΗΚΟΣ 
ΒΕΛΟΝ

ΗΣ 
(mm) Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
Μ/Μ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

13%

6Α.1 2 5

Με 1 βελόνη, 
1/2 κύκλου 
στρογγυλή 
ενισχυμένη 75 48 ΤΜΧ 1.968 1,6000 3.148,80 3.558,14

6Α.2 1 4

Με 1 βελόνη, 
1/2 κύκλου 
στρογγυλή 
ενισχυμένη 90 40 ΤΜΧ 180 1,2300 221,40 250,18

6Α.3 1 4

Με 1 βελόνη, 
1/2 κύκλου 
στρογγυλή 
ενισχυμένη 75 50 ΤΜΧ 288 0,7400 213,12 240,83

6Α.4 1 4

Με 1 βελόνη, 
3/8 κύκλου 
στρογγυλή-

τυφλού 
άκρου 100 63 ΤΜΧ 72 0,7940 57,17 64,60

6Α.5 1 3.5

Με 1 βελόνη, 
στρογγυλή 
κόπτουσα 
άγκιστρο J 75 31 ΤΜΧ 1.080 3,6000 3.888,00 4.393,44

6Α.6 0 3.5

Με 1 βελόνη, 
στρογγυλή 
κόπτουσα 
άγκιστρο J 75 36 ΤΜΧ 48 3,6000 172,80 195,26

6Α.7 0 3.5

Με 1 βελόνη, 
1/2 κύκλου 
στρογγυλή 75 40 ΤΜΧ 288 0,5500 158,40 178,99

6Α.8 2/0 3

Με 1 βελόνη, 
1/2 κύκλου 
στρογγυλή 75 31 ΤΜΧ 1.596 0,5100 813,96 919,77

6Α.9 2/0 3

Με 1 βελόνη, 
1/2 κύκλου 
στρογγυλή 75 37 ΤΜΧ 72 0,6400 46,08 52,07
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6Α.10 3/0 2

Με 1 βελόνη, 
1/2 κύκλου 
στρογγυλή 75 26 ΤΜΧ 288 0,5400 155,52 175,74

6Α.11 4/0 1.5

Με 1 βελόνη, 
1/2 κύκλου 
στρογγυλή 75 20 ΤΜΧ 72 0,6000 43,20 48,82

6Α.12 5/0 1

Με 1 βελόνη, 
1/2 κύκλου 
στρογγυλή 45 13 ΤΜΧ 72 0,9600 69,12 78,11

6Α.13 6/0 0.7

Με 1 βελόνη, 
1/2 κύκλου 
στρογγυλή 45 13 ΤΜΧ 72 0,8400 60,48 68,34

6Α.14 7/0 0.6

Με 2 
βελόνες, 1/2 

κύκλου 
σπάτουλες 30 7 ΤΜΧ 72 6,9500 500,40 565,45

6Α.15 8/0 0.2

Με 2 
βελόνες, 1/2 

κύκλου 
σπάτουλες 30 7 ΤΜΧ 36 7,2500 261,00 294,93

6Α.16 0 3.5

Χωρίς 
βελόνη, 1 
τεμάχιο 150  ΤΜΧ 36 0,9100 32,76 37,02

6Α.17 0 3.5

Χωρίς 
βελόνη, 7 
τεμάχια 75  ΤΜΧ 108 4,1800 451,44 510,13

6Α.18 2/0 3

Χωρίς 
βελόνη, 10 

τεμάχια 50  ΤΜΧ 72 2,6400 190,08 214,79

6Α.19 2/0 3

Χωρίς 
βελόνη, 1 
τεμάχιο 150  ΤΜΧ 72 0,6980 50,26 56,79

6Α.20 3/0 2

Χωρίς 
βελόνη, 10 

τεμάχια 50  ΤΜΧ 72 1,9000 136,80 154,58

6Α.21 3/0 2

Χωρίς 
βελόνη, 1 
τεμάχιο 150  ΤΜΧ 72 0,8200 59,04 66,72

6Α.22 1 4

Χωρίς 
βελόνη, 1 
τεμάχιο 150  ΤΜΧ 36 0,9800 35,28 39,87

6Α.23 1 4

Χωρίς 
βελόνη, 6 
τεμάχια 75  ΤΜΧ 36 3,7500 135,00 152,55

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6B: Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης με βακτηριοστατική δράση για ασθενείς με αυξημένη 
πιθανότητα μετεγχειρητικής λοίμωξης για πρόληψη λοιμώξεων χειρουργικής τομής. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 

40%-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από 
υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-

στρέβλωση.

   
Α/Α USP GAUGE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤ
ΟΣ (cm)

ΜΗΚΟΣ 
ΒΕΛΟΝ

ΗΣ 
(mm) Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
Μ/Μ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

13%

6Β.1 1 4

Με 1 βελόνη, 
1/2 κύκλου 
στρογγυλή 
ενισχυμένη 90 40 ΤΜΧ 72 3,6800 264,96 299,40
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6Β.2 1 4

Με 1 βελόνη, 
1/2 κύκλου 
στρογγυλή 
ενισχυμένη 90 48 ΤΜΧ 72 4,4000 316,80 357,98

6Β.3 0 3.5

Με 1 βελόνη, 
1/2 κύκλου 
στρογγυλή 
ενισχυμένη 70 40 ΤΜΧ 72 3,6800 264,96 299,40

6Β.4 2/0 3

Με 1 βελόνη, 
1/2 κύκλου 
στρογγυλή 75 26 ΤΜΧ 216 3,8000 820,80 927,50

6Β.5 3/0 2

Με 1 βελόνη, 
1/2 κύκλου 
στρογγυλή 75 26 ΤΜΧ 720 3,7000 2.664,00 3.010,32

6Β.6 4/0 1.5

Με 1 βελόνη, 
1/2 κύκλου 
στρογγυλή 70 17 ΤΜΧ 108 3,6200 390,96 441,78

6Β.7 0 3.5
Χωρίς βελόνη, 

5 τεμάχια 70  ΤΜΧ 108 4,1800 451,44 510,13

6Β.8 2/0 3
Χωρίς βελόνη, 

5 τεμάχια 70  ΤΜΧ 288 2,0500 590,40 667,15

6Β.9 3/0 2
Χωρίς βελόνη, 

5 τεμάχια 70  ΤΜΧ 288 2,0300 584,64 660,64

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7A: Συνθετικά βακτηριοστατικά ράμματα μονόκλωνα βραδείας απορρόφησης από πολυδιοξανόνη ή ισοδύναμο, πρόληψης 
λοιμώξεων χειρουργικής τομής. Να παρέχουν στήριξη 60-80% της αρχικής τους αντοχής τις πρώτες 14 μέρες, 35-70% τις πρώτες 28 μέρες 

και 35-60% της τάσεως τους για 42 ημέρες μετά την εμφύτευση, ανάλογα με τη διάμετρο του νήματος. Να απορροφούνται πλήρως από τον 
οργανισμό σε περίπου 180-240 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και 

περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.

   
Α/Α USP GAUGE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤ
ΟΣ (cm)

ΜΗΚΟΣ 
ΒΕΛΟΝ

ΗΣ 
(mm) Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
Μ/Μ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

13%

7Α.1 1 4

Με 1 βελόνη, 
1/2 κύκλου 
στρογγυλή 

ενισχυμένη, 
θηλειά 150 48 ΤΜΧ 72 2,6200 188,64 213,16

7Α.2 1 4

Με 1 βελόνη, 
1/2 κύκλου 
στρογγυλή 

ενισχυμένη, 
θηλειά 150 40 ΤΜΧ 36 2,6200 94,32 106,58

7Α.3 1 4

Με 1 βελόνη, 
1/2 κύκλου 
στρογγυλή 
ενισχυμένη 90 40 ΤΜΧ 108 2,6200 282,96 319,74
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7Α.4 1 4
Με 1 βελόνη, 
άγγιστρο (J) 70 31 ΤΜΧ 36 3,9800 143,28 161,91

7Α.5 0 3.5

Με 1 βελόνη, 
1/2 κύκλου 
στρογγυλή 70 31 ΤΜΧ 36 3,0000 108,00 122,04

7Α.6 2/0 3

Με 1 βελόνη, 
1/2 κύκλου 
στρογγυλή 70 31 ΤΜΧ 36 3,0000 108,00 122,04

7Α.7   

Ενδοσκοπικός 
βρόγχος με 

στυλεό 
εφαρμογής 
με ράμμα 

πλεκτό 
συνθετικό 

απορροφήσιμ
ο τύπου 

ENDOLOOP 
USP 0   ΤΜΧ 45 24,0000 1.080,00 1.220,40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7B: Σε μορφή κορδέλας από πολυδιοξανόνη

   
Α/Α USP GAUGE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤ
ΟΣ (cm)

ΜΗΚΟΣ 
ΒΕΛΟΝ

ΗΣ 
(mm) Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
Μ/Μ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

13%

7Β.1 1  

Με 1 βελόνη, 
1/2 κύκλου 
κόπτουσα 

ενισχυμένη  
πάχους 1mm 75 48 ΤΜΧ 36 64,8200 2.333,52 2.636,88

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8: ΠΛΕΚΤΟΥ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ. Ράμματα πολύκλωνου πλεκτού πολυεστέρα, επενδυμένου με 
κατάλληλο υλικό (η σύσταση του οποίου σαφώς να περιγράφεται στην τεχνική προσφορά), ώστε να προκαλούν τον ελάχιστον 

τραυματισμό στους ιστούς και να υφίστανται τη λιγότερη φθορά. Με ειδικές ισχυρές βελόνες από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 
και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5- 9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. Να παρέχεται συνδυασμός 

στρογγυλών βελονών με κόπτουσα κορυφή.

   
Α/Α USP GAUGE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤ
ΟΣ (cm)

ΜΗΚΟΣ 
ΒΕΛΟΝ

ΗΣ 
(mm) Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
Μ/Μ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

13%

8.1 5 7

Με 1 βελόνη, 
1/2 κύκλου 
στρογγυλή 

βαρέως 
τύπου, 

συσκευασία 4 
τεμαχίων 75 55 ΤΜΧ 36 12,0000 432,00 488,16
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9: ΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  9Α: Ομφαλόδεμα

   
Α/Α USP GAUGE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤ
ΟΣ (cm)

ΜΗΚΟΣ 
ΒΕΛΟΝ

ΗΣ 
(mm) Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
Μ/Μ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

13%

9A.1   
Φακαρόλα 

6mm x 70cm   ΤΜΧ 480 2,1800 1.046,40 1.182,43

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  9 Β Λαστιχάκια σιλικόνης (vessel loop)

   
Α/Α USP GAUGE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤ
ΟΣ (cm)

ΜΗΚΟΣ 
ΒΕΛΟΝ

ΗΣ 
(mm) Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ/Μ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 13%

9Β.1   

VESSELS LOOP    
ΝΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ 

(ΛΕΥΚΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ, 
ΜΠΛΕ, ΚΟΚΚΙΝΟ). 

ΝΑ ΕΧΟΥΝ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΟΥ ΝΑ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ 

ΣΥΣΦΙΞΗ ΧΩΡΙΣ 
ΟΜΩΣ ΝΑ 

ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ 
ΒΛΑΒΗ. ΜΗΚΟΥΣ 

50cm   ΤΜΧ 100 1,9800 198,00 223,74

   ΣΥΝΟΛΟ 29.998,24 33.898,01

Η παρούσα Πρόσκληση υποδιαιρείται σε ενενήντα ένα (91) είδη, τα οποία εμφαίνονται 
στον παραπάνω πίνακα με την αντίστοιχη εκτιμώμενη αξία με/χωρίς ΦΠΑ ανά είδος. 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή και όλα τα είδη. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για τη συνολική ποσότητα κάθε είδους (Α/Α).

Η Αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού 
οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη 
ποσότητα αγαθών από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Με την 
απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη 
σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της 
ποσότητας αγαθών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.

   1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας), 
Διεύθυνση Αντικάλαμος Μεσσηνίας, Τ.Κ. 24100, Τηλέφωνο: 2721046128-130

Φαξ.: 27210-46129, E-mail: promithies@nosokomeiokalamatas.gr

mailto:promithies@nosokomeiokalamatas.gr
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2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Πρωτόκολλο Γενικού 
Νοσοκομείου Μεσσηνίας 

(Νοσηλευτική Μονάδα 
Καλαμάτας)

12/07/2022

ΩΡΑ 14:00 π.μ.

Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας 
(Νοσηλευτική Μονάδα 

Καλαμάτας), Αντικάλαμος 
Μεσσηνίας, Τ.Κ 24100, Γραφείο 

Προμηθειών

13/07/2022

 ΩΡΑ 11:00 μ.μ.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: 
http://www.eprocurement.gov.gr, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή.

4.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, 
μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 
του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη 
δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 
79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης 
όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και αφορά 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, 
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) γγ) στις 
περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δδ) στις 
υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο 
(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016).

β. Φορολογική ενημερότητα

 γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

http://www.eprocurement.gov.gr/
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Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016 
όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

 Η αρχή διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει όλα ή κάποια από τα 
πιστοποιητικά/δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, εφόσον κρίνει ότι 
αυτό είναι απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.
 Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές είναι δυνατό:
α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και 12/07/2022, ημέρα 
ΤΡΙΤΗ  και ώρα  14:00π.μ.
β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση της Νοσηλευτικής Μονάδας με οποιοδήποτε τρόπο 
και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν 
παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα 
πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη 
γραμματεία».

    6. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην 

ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και πρέπει να μονογράφονται από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο. 

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
2.3. Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο του διαγωνισμού.
2.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
3.1.Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο μέσα στον 
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».
3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο 
μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
3.3. TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ, επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν 
και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε ένα στάδιο, που περιλαμβάνει τα 
παρακάτω επιμέρους βήματα:

 Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών
 Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής
 Αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών
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 Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών
 Ανάδειξη αναδόχου

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, προσθήκες ή διορθώσεις.

Το κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ήτοι η χαμηλότερη 
προσφερόμενη τιμή ανά είδος, χωρίς Φ.Π.Α. 

8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ.
Κάθε είδους άλλη δαπάνη βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί 
στην προσφορά.
Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:
Α) Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Β) Σύνολο προσφερόμενης τιμής
Γ) Ποσοστό ΦΠΑ και Σύνολο ΦΠΑ
Δ) Συνολικό κόστος με ΦΠΑ
 Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να εναρμονίζεται με αυτή του Παρατηρητηρίου 

τιμών όπως αυτή καταγράφηκε κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής 
προσφορών  (Ν.4052/2012 άρθρο 14 παρ. 7), εφόσον υπάρχει.

 Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

9. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, 
τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά 
την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που 
παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή 
περιορισμοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την προμήθεια 
ή την ποιότητα εκτέλεσής της, δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα της 
Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης των Προσφερόντων.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, μετά από σχετική 
εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά σε κάθε μία από τις 
κάτωθι περιπτώσεις:

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.
3. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης.
5. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
6. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
7. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί 

αναφέρονται.
8. Προσφορά που τα είδη δεν έχουν αντιστοιχηθεί με τον κωδικό του Παρατηρητηρίου 

Τιμών, εφόσον αντιστοιχίζονται.
9. Ορίζει χρόνο υλοποίησης της υπηρεσίας μεγαλύτερο του προβλεπομένου στην 

παρούσα, ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 120 ημερών από την 
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καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή δεν αναφέρεται καθόλου, 
παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του 
Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της 
παρούσας διακήρυξης.

10. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται

Προσφορές που κατατίθενται μετά τις 12/07/2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00 π.μ., είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

Χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατό είκοσι ημέρες (120) .

10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού και πράξεων της αναθέτουσας αρχής προβλέπεται 
η άσκηση ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 
147 Α΄/2016). 

11. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά η προμήθεια είναι υποχρεωμένος να 
προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας μαζί με τα παρακάτω 
δικαιολογητικά σε περίπτωση που έχουν λήξει τα ήδη κατατεθέντα :

 Φορολογική ενημερότητα.
 Ασφαλιστική ενημερότητα για όλους τους φορείς ασφάλισης του προσωπικού της 

επιχείρησης.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύμβασης, 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου. Η Αναθέτουσα αρχή στην 
περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύμβασης και 
ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία.

12.   Παρακολούθηση και παραλαβή

Η παράδοση των υλικών γίνεται εξολοκλήρου ή τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες και 
κατόπιν παραγγελίας από το αρμόδιο τμήμα.

Η παραλαβή πραγματοποιείται από τις αρμόδιες επιτροπές που έχουν συσταθεί για το 
σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ.11β του Ν.441/2016.
Κατά τα λοιπά και σχετικά με τη διαδικασία, τις αντιρρήσεις, τις γνωστοποιήσεις και ότι 
άλλο αφορά τη διενέργεια ελέγχων και την παραλαβή των αγαθών σε εκτέλεση της 
παρούσας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του ν. 4412/2016.  

13. Πληρωμή αναδόχου

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της ανωτέρω προμήθειας, 
σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των 
σχετικών χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα και με το άρθρο 12. Η πληρωμή θα λάβει χώρα 
βάσει των τιμολογίων του Αναδόχου και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των 
νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.
Όλα τα τιμήματα της  Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και 
δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της Σύμβασης. 
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Δεν προβλέπεται προκαταβολή.

14. Υποχρεώσεις Αναδόχου

1.Καθ ́ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας. 
2.Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να 
παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την προμήθεια (τακτικές και 
έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 
αποφάσεων. 
3.Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβαση να τηρεί τις υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί 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. 
4. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
5. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και 
ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 
 

Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, 
αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας), έχει 
λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Πρόσκλησης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους 
όρους της.

Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους με 
κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της Διακήρυξης 
(συμπεριλαμβανομένων των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή 
προς κανόνα δημόσιας τάξης, υπερισχύει ο κανόνας δικαίου.

15. Ματαίωση:

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης εξ’ ολοκλήρου ή τμημάτων του 
διαγωνισμού χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, με ειδικώς αιτιολογημένη 
απόφαση του αναθέτοντος φορέα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου με υποχρέωση 
την ανακοίνωση της ματαίωσης στους συμμετέχοντες.

Η ανωτέρω πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

                                                                       Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ   

                                ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΙΦΕΡΗ
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                                                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι     

                                               ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

                  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ι. ΤΕΧΝΙΚΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

1. Τα προσφερόμενα ράμματα κάθε τύπου πρέπει να είναι πιστοποιημένα από 
κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα 
στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε 
ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE-mark, η 
οποία αποδεικνύει τη συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις της οδηγίας 
93/42/ΕΟΚ (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - 
ΦΕΚ2198/τευχ. Β/02-10-09).

2. Τα προσφερόμενα ράμματα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των 
σχετικών μονογραφιών της ισχύουσας έκδοσης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας.

3. Κάθε προσφερόμενο προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες εκείνες, 
που είναι αναγκαίες για την χρησιμοποίησή του με πλήρη ασφάλεια και την 
αναγνώριση του κατασκευαστή. Οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται με τους 
τρόπους που ορίζονται από την παρ. 13 του παραρτήματος Ι της υπ' 
αριθ.ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 - ΦΕΚ2198/τευχ. Β/02-10-09

4. Η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω 
και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων 
ραμμάτων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και 
μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των 
προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ7/οικ.2480 ΚΥΑ 
- ΦΕΚ 679/τευχ. Β/13-9-94). Προσφορές ραμμάτων που φέρουν επισημάνσεις 
πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας 
τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του 
διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των 
συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.

5. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση 
στη τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των ραμμάτων καθώς, τον 
τόπο εγκατάστασης του καθώς και τον τόπο της τελικής συσκευασίας, επί ποινή 
απόρριψης.
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6. Να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αποδοχής ότι σε 
περίπτωση κατακύρωσης τα προσφερόμενα προϊόντα δεν θα αντικατασταθούν με 
υλικά άλλου κατασκευαστικού οίκου. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 
αποδοχής δεν μπορεί να προμηθεύσει τα προσφερόμενα προϊόντα, θα καλύψει 
το κόστος προμήθειας από τον επόμενο μειοδότη.

7. Να κατατεθούν τα πρωτότυπα φυλλάδια οδηγιών όλων των κατηγοριών των 
ραμμάτων στα οποία να εμπεριέχονται υποχρεωτικά και οδηγίες στην Ελληνική 
γλώσσα (ΔΥΑ/ οικ. 2480 άρθρο 4 παρ4).

8. Στην επιφάνεια του τελικού περιέκτη όλων των προσφερομένων ραμμάτων 
πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα 
παρακάτω στοιχεία:

i. Ο κωδικός καταλόγου που χρησιμοποιείται από τον κατασκευαστή.

ii. Η χημική σύσταση του υλικού κατασκευής του νήματος.

iii. Η κατασκευαστική δομή (πλεκτό πολύκλωνο, περιελιγμένο πολύκλωνο, 
μονόκλωνο κ.ο.κ.) και το χρώμα του νήματος.

iv. Η διάμετρος και το μήκος του νήματος στο μετρικό σύστημα.

v. Το μήκος της βελόνης στο μετρικό σύστημα, ο τύπος της διατομής της 
καθώς και ο βαθμός κάμψης της βελόνης σε μοίρες ή σε κλάσμα 
περιφερείας κύκλου.

vi. Η ένδειξη «στείρο», η μέθοδος αποστείρωσης, ο αριθμός της 
κατασκευαστικής παρτίδας, η οριακή ημερομηνία ασφαλούς χρήσης 
εκφρασμένη σε έτος και μήνα και η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για 
μία και μόνο χρήση (σημ. τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται και με 
την χρήση των ειδικών συμβόλων που προβλέπονται στις σχετικές 
οδηγίες).

9. Ως τελικός περιέκτης νοείται το τελικό μέρος της συνολικής συσκευασίας του 
χειρουργικού ράμματος το άνοιγμα του οποίου εκθέτει το ράμμα σε μη στείρο 
περιβάλλον ή άλλως το μέρος εκείνο της συσκευασίας που δεν μπορεί να ανοιχθεί 
ή να καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την ταυτόχρονη απώλεια της 
στειρότητας του ράμματος.

10. Ο αριθμός ελευθέρων ραμμάτων (απολινώσεων), ανά τελικό περιέκτη μπορεί να 
είναι έως και 30% μικρότερος ή μεγαλύτερος από τον αριθμό που ζητά η 
διακήρυξη. Για την οικονομική αξιολόγηση προσφορών που είναι αποδεκτές 
σύμφωνα με τον παραπάνω όρο αλλά περιέχουν διαφορετικό αριθμό ραμμάτων 
ανά τελικό περιέκτη λαμβάνεται υπ΄ όψη η ανά ράμμα τιμή.
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11. Το μήκος του νήματος των προσφερόμενων ελευθέρων ραμμάτων 
(απολινώσεων), όπως και των προσφερόμενων ραμμάτων με προσαρμοσμένη 
βελόνη, μπορεί να είναι έως και 10% μικρότερο από το μήκος που ζητείται στην 
διακήρυξη. Προσφορές ραμμάτων με μεγαλύτερη απόκλιση απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Ελεύθερα ράμματα με μήκος μεγαλύτερο από το ζητούμενο 
θεωρούνται ως συμμορφούμενα και δεν απορρίπτονται χωρίς αυτό να αποτελεί 
κριτήριο προτιμήσεως.

12. Στα προσφερόμενα ράμματα με βελόνη, οι βελόνες πρέπει να είναι 
τρυπανισμένου οπισθίου άκρου (βελόνες στις οποίες η συγκράτηση του νήματος 
γίνεται με είσοδο του σε οπή στο οπίσθιο τμήμα της βελόνης και μηχανική 
σύσφιξη). Ράμματα με βελόνες που διαθέτουν οπίσθιο άκρο ανοικτού τύπου 
(βελόνες στις οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται με εγκλωβισμό εντός 
αναδιπλούμενου πεπλατυσμένου άκρου), θα απορρίπτονται ως απαράδεκτα στις 
κατηγορίες.

13. Τα ράμματα με σχέση διαμέτρου βελόνας-νήματος 1:1, για την αποφυγή 
διαφυγών μετά το πέρασμα του νήματος και της βελόνης από τα αγγεία, θα γίνουν 
αποδεκτά όπου κρίνεται απαραίτητο και περιγράφονται στον σχετικό πίνακα των 
προδιαγραφών.

14. Το χρώμα των χειρουργικών ραμμάτων, είτε αυτά είναι ράμματα με 
προσαρμοσμένη βελόνη, είτε ελεύθερα (απολινώσεις), δεν αξιολογείται και δεν 
αποτελεί κριτήριο ειδικής προτίμησης ή απόρριψης, εκτός των διαφανών 
ραμμάτων.

15. Το μήκος των προσφερόμενων βελονών μπορεί να είναι έως 2 χιλ. μικρότερο ή 
μεγαλύτερο από το ζητούμενο μήκος από 25 και πάνω και 1χιλ. μικρότερο η 
μεγαλύτερο κάτω από 25 χιλ.

16. Ο προσανατολισμός της κορυφής του τριγώνου των βελονών τριγωνικής 
διατομής, (βελόνες δέρματος ή βελόνες κόπτουσες), δεν αποτελεί κριτήριο 
αξιολόγησης. Υπό την έννοια αυτή οι τριγωνικές βελόνες εσωτερικής και 
εξωτερικής κορυφής, (ή άλλως βελόνες συμβατικώς κόπτουσες και βελόνες 
αναστρόφως κόπτουσες), θεωρούνται όμοιες και κατατάσσονται σε μία ενιαία 
κατηγορία.

17. Να κατατεθούν τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία από τον κατασκευαστικό οίκο, 
που να αποδεικνύουν τη σύνθεση του κράματος ανοξείδωτου χάλυβα για κάθε 
προσφερόμενο ράμμα με βελόνη και εφόσον ζητηθεί, να τεκμηριωθεί από 
ανεξάρτητο φορέα εάν είναι ανάλογο ή ανώτερο από το ζητούμενο της 
διακήρυξης.

18. Η κατάθεση μιας σφραγισμένης και ακέραιας συσκευασίας (κουτί) ως δείγμα 
ανά κατηγορία ράμματος με βελόνη 22-26 χιλ. είναι υποχρεωτική, επί ποινή 
απόρριψης.
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19. Να κατατεθούν, επί ποινή απόρριψης, για κάθε τύπο συνθετικού απορροφήσιμου 
ράμματος, όπως και για τις κατηγορίες 3A πολυπροπυλενίου και 8 πολυεστέρα, 
δύο (2) κλινικές μελέτες όπου να προκύπτει η συμπεριφορά του ράμματος και όχι 
της πρώτης ύλης κατά την απορρόφησή του από τον ιστό, δημοσιευμένες σε 
έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

20. Να κατατεθούν, επί ποινή απόρριψης, για τα βακτηριοστατικά ράμματα 
πρόληψης λοιμώξεων χειρουργικής τομής, κλινικές μελέτες επιπέδου Ια ή Ιβ (‘level 
of evidence Ia or Ib’) δημοσιευμένες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και 
αξιολογήσεις από διεθνείς οργανισμούς δημόσιας υγείας, όπου να εξετάζεται η 
μείωση λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου από την συμπεριφορά του ράμματος και 
όχι της πρώτης ύλης .

21. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων η ημερομηνία παράδοσης των 
ραμμάτων δεν θα πρέπει να απέχει περισσότερο από 12 μήνες από την 
ημερομηνία παραγωγής τους.

22. Καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης δείγματα των προϊόντων δύναται να 
ελέγχονται ως προς τη στειρότητα και τη συμμόρφωση τους με τη φαρμακοποιία. 
Τυχόν μη συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων 
υλικών.

23. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης αναλυτικά για κάθε ένα από τα 
προσφερόμενα είδη και για τις τεχνικές απαιτήσεις σε αντιστοιχία με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης, ούτως ώστε να μπορεί να ελεγχθεί από την 
επιτροπή αξιολόγησης, η τεκμηρίωση της συμμόρφωσης του προσφερόμενου 
είδους με τις τεχνικές προδιαγραφές. Το φύλλο συμμόρφωσης θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει επί ποινή απόρριψης στην στήλη «παραπομπή» αναφορά σε 
συγκεκριμένες σελίδες του προιοντικού καταλόγου του κατασκευαστικού οίκου, 
ή/και σε κλινικές μελέτες όπου απαιτείται η τεκμηρίωση, ή/και σε φυλλάδια 
οδηγιών και όποιο άλλο αποδεικτικό έγγραφο αποδεικνύει την συμμόρφωση του 
προσφερόμενου προϊόντος με τις τεχνικές προδιαγραφές.  Προσφορά χωρίς 
αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης (βλέπε παρακάτω), θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.

Α/Α 
ΔΙΑΚΗΡΥΞ
ΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ *

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ *

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
**
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* Είδος ράμματος/μέγεθος ράμματος/μήκος βελόνης/καμπυλότητα 
βελόνης/μήκος ράμματος,…

** Παραπομπή σε συγκεκριμένες σελίδες του προϊοντικού καταλόγου του 

κατασκευαστικού οίκου, ή/ και σε κλινικές μελέτες όπου απαιτείται η 

τεκμηρίωση, ή/ και σε φυλλάδια οδηγιών

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Κατηγορία 1: Πλεκτή μέταξα, με και χωρίς βελόνη.

Ράμματα πολύκλωνης πλεκτής και περιελιγμένης μέταξας με και χωρίς βελόνες: Μη 
απορροφήσιμα πολύκλωνα ράμματα φυσικής μέταξας επικαλυμμένα ή επενδεδυμένα 
με κατάλληλο υλικό, η σύσταση του οποίου σαφώς να περιγράφεται στην τεχνική 
προσφορά, ώστε να προκαλούν τον ελάχιστο τραυματισμό στους ιστούς και να 
υφίστανται τη λιγότερη φθορά.
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Κατηγορία 1Α: Πλεκτή μέταξα, με και χωρίς βελόνη. Οι βελόνες να αποτελούνται από 
υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 
7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.

Κατηγορία 2: Συνθετικό μονόκλωνο μη απορροφήσιμο πολυαμίδιο.

Κατηγορία 2Α: Συνθετικό μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο. Οι βελόνες να 
αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με 
περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.

Κατηγορία 3: Συνθετικό μονόκλωνο μη απορροφήσιμο πολυπροπυλένιο.

Κατηγορία 3Α: Ράμματα πολυπροπυλενίου. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής 
ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, 
ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.

Κατηγορία 4: Συνθετικά απορροφήσιμα πολύκλωνα ταχείας απορρόφησης.

Κατηγορία 4Α: Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα από πολυγλυκολικό οξύ 
ή πολυγλακτίνη ή παρόμοιο. Να παρέχουν στήριξη ιστών για 5-7 περίπου ημέρες μετά 
την εμφύτευση, διατηρώντας πλέον του 45-50% της τάσεώς τους. Να απορροφούνται 
πλήρως μετά από 30-45 ημέρες, περίπου. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής 
ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, 
ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.

Κατηγορία 5: Συνθετικά απορροφήσιμα μονόκλωνα μέσης απορρόφησης. PDS-PDO 

Κατηγορία 5A: Ράμματα συνθετικά μονόκλωνα μέσης απορρόφησης από 
πολυγλυκαπρόνη ή γλυκονάτη, ή γλυκολίδη-διοξανόνη και ανθρακικό τριμεθυλένιο. Να 
παρέχουν στήριξη ιστών για 14 περίπου ημέρες μετά την εμφύτευση διατηρώντας 
τουλάχιστον το 60-80% της τάσεως τους. Να απορροφούνται πλήρως από τον 
οργανισμό σε περίπου 60-120 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής 
ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, 
ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.

Κατηγορία 6A: Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης 
από πολυγλακτίνη ή πολυγλυκολικό οξύ. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το 
ίδιο υλικό που να προστατεύει το ράμμα από φθορά κατά την τοποθέτηση των κόμβων. 
Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40%-50% στις 21 ημέρες και 25% 
στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 
ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω 
κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-
στρέβλωση.

Κατηγορία 6B: Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης με 
βακτηριοστατική δράση για ασθενείς με αυξημένη πιθανότητα μετεγχειρητικής 
λοίμωξης για πρόληψη λοιμώξεων χειρουργικής τομής. Διατήρηση αντοχής στην τάση 
75% στις 14 ημέρες, 40%-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να 
απορροφούνται πλήρως σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από 
υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 
7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.
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Κατηγορία 7: Συνθετικά απορροφήσιμα μονόκλωνα βραδείας απορρόφησης. PDS-PDO

Κατηγορία 7A: Συνθετικά βακτηριοστατικά ράμματα μονόκλωνα βραδείας 
απορρόφησης από πολυδιοξανόνη ή ισοδύναμο, πρόληψης λοιμώξεων χειρουργικής 
τομής. Να παρέχουν στήριξη 60-80% της αρχικής τους αντοχής τις πρώτες 14 μέρες, 35-
70% τις πρώτες 28 μέρες και 35-60% της τάσεως τους για 42 ημέρες μετά την 
εμφύτευση, ανάλογα με τη διάμετρο του νήματος. Να απορροφούνται πλήρως από τον 
οργανισμό σε περίπου 180-240 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής 
ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, 
ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.

Κατηγορία 7B: Σε μορφή κορδέλας από πολυδιοξανόνη.

Κατηγορία 8: Πλεκτός επενδυμένος πολυεστέρας.

Ράμματα πολύκλωνου πλεκτού πολυεστέρα, επενδυμένου με κατάλληλο υλικό (η 
σύσταση του οποίου σαφώς να περιγράφεται στην τεχνική προσφορά), ώστε να 
προκαλούν τον ελάχιστον τραυματισμό στους ιστούς και να υφίστανται τη λιγότερη 
φθορά. Με ειδικές ισχυρές βελόνες από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω 
κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-
στρέβλωση. Να παρέχεται συνδυασμός στρογγυλών βελονών με κόπτουσα κορυφή.

Κατηγορία 9A: Ομφαλόδεμα

Κατηγορία 9Β: Λαστιχάκια σιλικόνης (vessel loop)

Ακριβές Αντίγραφο
∆ιοικητής
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΕΛΕΝΗ
Γ.Ν. Μεσσηνίας
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