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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ 

 ΓΗΟΗΚΖΖ 2ηρ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ      

ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ            

 

Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ»        

ΜΠΟΣΑΖ 51- 18537 ΠΔΗΡΑΗΑ       

Σηλ: 213 2079100 

 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

Πληπ. Γ.Καθιέπη         Πειπαιάρ 7617/14-4-2016 
Σηλ: 210 4520835           

Φαξ: 210 4528948 

Δmail: prommet@yahoo.gr         

      

                                                                                                   ΠΡΟ: 
 

ΚΑΘΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ  
      

ΘΔΜΑ: «Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ Οςποζςλλεκηών για Γημόζια Γιαβούλεςζη»  

Σσεη.: 1. Το ςπ’ απιθμ. 17/05.12.2013 απόζπαζμα Ππακηικού από ηη ζςνεδπίαζη ηηρ ΕΠΥ ζσεηικά με ηην 

Ειζαγωγή ζε διαδικαζία διαβούλεςζηρ ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών για ηο ΠΠΥΥ 2012 και εθεξήρ. 

 

ε ζςνέσεια ηος ανωηέπω ζσεηικού δημοζιεύοςμε ηιρ Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ Οςποζςλλεκηών ηος 

Νοζοκομείος μαρ (Παπάπηημα Β’), πποκειμένος να ςποβληθούν ζηη διαδικαζία ηηρ δημόζιαρ διαβούλεςζηρ.  

Δπιζημαίνεηαι όηι η διαδικαζία θα ξεκινήζει ηην Πέμπηη 14/4/2016 και θα ολοκληπωθεί ηην 

Παπαζκεςή 22/4/2016 ζηιρ 15.00 μμ.  

Παπακαλείζηε να αποζηέλλεηε ηα ζσόλια-παπαηηπήζειρ επί ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών ζηην 

ηλεκηπονική διεύθςνζη ηος Σμήμαηορ Ππομηθειών prommet@yahoo.gr, ζςμπληπώνονηαρ ηα ζηοισεία και ηον 

Πίνακα ηος Παπαπηήμαηορ Α’.  

Μεηά ηην ολοκλήπωζη ηηρ διαδικαζίαρ και μόνο ζε πεπίπηωζη ηποποποίηζηρ ηων πποδιαγπαθών, ηα 

αποηελέζμαηα θα δημοζιεςθούν ζηην ιζηοζελίδα ηος Νοζοκομείος www.metaxa-hospital.gr, όπος για 

ηέζζεπιρ (4) επιπλέον ημέπερ η ςπηπεζία θα δέσεηαι ηα ζσόλια ηων ενδιαθεπόμενων.  

Δίμαζηε ζηη διάθεζή ζαρ για κάθε διεςκπίνιζη.  

 
 

        

           

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

 

 

 

ΗΩΑΝΝΖ ΚΟΤΡΛΑ 

 

 
ςνημμένα 

1. Παπάπηημα Α’- ηοισεία - Πίνακαρ Παπαηηπήζεων 

2. Παπάπηημα Β’ –Πίνακερ Διδών-Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ  

 

 

mailto:prommet@yahoo.gr
http://www.metaxa-hospital.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ-ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΩΝ ΔΠΙ ΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

ΓΗΑ ΣΖΝ  

Ππομήθεια Οςποζςλλεκηών 

ηο πλαίζιο ηηρ Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ πος διενεπγείηαι από ηο Νοζοκομείο ΜΔΣΑΞΑ 

                   από ηην Πέμπηη 14/4/2016 έωρ και ηην Παπαζκεςή 22/4/2016 ζηιρ 15.00 μμ.  

 

Δπωνςμία Δπισείπηζηρ ή 

Φςζικού Πποζώπος 
 

Σασςδπομική Γιεύθςνζη 
 

 

Τπεύθςνορ ζύνηαξηρ 
 

 

Τπεύθςνορ Δπικοινωνίαρ 
 

 

Σηλέθωνο 
 

 

Φαξ 
 

 

Email 
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1. Γενικέρ Πποηάζειρ-Παπαηηπήζειρ 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Διδικέρ Πποηάζειρ- Παπαηηπήζειρ 

 

 

Παπάγπαθορ 

Αναθοπάρ (π.σ. 1) 
Σίηλορ Παπαγπάθος 

ελίδα/ερ 

αναθοπάρ 
Παπαηηπήζειρ/σόλια/Πποηάζειρ 

Άλλερ ζσεηικέρ 

παπαπομπέρ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΓΩΝ & 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ   

 
ΔΙΓΟ Α/Α 1 :ΟΤΡΟΤΛΛΔΚΣΔ ΜΗ ΑΠΟΣΔΙΡΩΜΔΝΟΙ ΥΩΡΙ ΒΑΛΒΙΓΑ ΑΝΣΔΠΙΣΡΟΦΗ  

ΓΑΠΑΘ 131. 

1. Να είναι σωπηηικόηηηαρ 2000ml. 

2. Να έσοςν εςκπινώρ ηςπωμένη διαβάθμιζη όγκος ανά 100ml., ηοςλάσιζηον από ηην μία πλεςπά. 

3. Να είναι διαθανείρ από ηην μία πλεςπά και από ηην άλλη πλεςπά να έσοςν ένηονο γαλακηώδερ σπώμα, 

για εςκολόηεπη ανάγνωζη ηηρ διαβάθμιζηρ. 

4. Ο ζωλήναρ ηος οςποζςλλέκηη να είναι από εύκαμπηο ςλικό, μήκοςρ 100cm  ± 10% και εζωηεπική 

διάμεηπο έωρ 5 σιλιοζηά. Ο ζωλήναρ να καηαλήγει ζε πύγσορ πος να πποζηαηεύεηαι από αζθαλέρ 

κάλςμμα. 

5. Να έσοςν κωνικό ακποθύζιο ζύνδεζηρ, ζςμβαηό με όλοςρ ηοςρ ηύποςρ ηων καθεηήπων. 

6. Καηαζκεςαζμένοι από ειδικό, ιαηπικού ηύπος(μη ηοξικό) PVC ζύμθωνα με ηιρ διεθνείρ πποδιαγπαθέρ 

και με διπλέρ παθέρ αζθαλείαρ. 

7. Να διαθέηει ενιζσςμένερ οπέρ ζηήπιξηρ, για αζθαλή ηοποθέηηζη ζε όλοςρ ηοςρ ηύποςρ ηων κπεβαηιών 

καθώρ και ειδικό ζημείο εγκοπήρ πποκειμένος να αποππίπηονηαι εύκολα και με αζθάλεια ηα ούπα. 

8. Να ςπάπσει ζηήπιγμα για αζθαλή ηοποθέηηζη ζε όλοςρ ηοςρ ηύποςρ ηων κπεβαηιών, ώζηε να μην 

ακοςμπά ζηο πάηωμα.  

9. Να θέπει ISO καηαζκεςάζηπιαρ εηαιπείαρ & ζήμανζη CE. 

ΔΙΓΟ Α/Α 2: ΟΤΡΟΤΛΛΔΚΣΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΜΔΝΟΙ ΜΔ ΚΑΝΟΤΛΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΓΑ 

ΑΝΣΔΠΙΣΡΟΦΗ, ΓΑΠΑΘ 270. 

1. Να είναι σωπηηικόηηηαρ 2000ml. 

2. Να έσοςν εςκπινώρ ηςπωμένη διαβάθμιζη όγκος ανά 100ml., ηοςλάσιζηον από ηην μία πλεςπά. 

3. Να είναι διαθανείρ από ηην μία πλεςπά και από ηην άλλη πλεςπά να έσοςν ένηονο γαλακηώδερ σπώμα, 

για εςκολόηεπη ανάγνωζη ηηρ διαβάθμιζηρ. 

4. Ζ κάνοςλα εκκένωζηρ να είναι ηύπος «Σ» (ζηαςπού) ή με κλιπ για δςναηόηηηα σειπιζμού με ηο ένα 

σέπι. 

5. Να έσοςν κωνικό ακποθύζιο ζύνδεζηρ, ζςμβαηό με όλοςρ ηοςρ ηύποςρ ηων καθεηήπων. 

6. Καηαζκεςαζμένοι από ειδικό, ιαηπικού ηύπος (μη ηοξικό)PVC ζύμθωνα με ηιρ διεθνείρ πποδιαγπαθέρ 

και με διπλέρ παθέρ αζθαλείαρ. 

7.  Ο ζωλήναρ ηος οςποζςλλέκηη να είναι από εύκαμπηο ςλικό, μήκοςρ 100cm ± 10% και εζωηεπική 

διάμεηπο έωρ 5 σιλιοζηά. Ο ζωλήναρ να καηαλήγει ζε πύγσορ πος να πποζηαηεύεηαι από αζθαλέρ 

κάλςμμα. 

8. Να διαθέηοςν βαλβίδα ανηεπιζηποθήρ  ηος πεπιεσομένος ηος ζάκος ζηην οςποδόσο κύζηη και 

διακόπηη ποήρ . 

9.  Να είναι ζςζκεςαζμένοι ζε αηομική και αζθαλή ζςζκεςαζία . 

10. Να διαθέηει ενιζσςμένερ οπέρ ζηήπιξηρ, για αζθαλή ηοποθέηηζη ζε όλοςρ ηοςρ ηύποςρ ηων κπεβαηιών. 

11. Ζ αποσεηεςηική είζοδορ και έξοδορ να είναι αδιαθανήρ και ηοποθεηημένη ζηο κένηπο (κάηω πλεςπά). 

12. Να ςπάπσει ζηήπιγμα για αζθαλή ηοποθέηηζη ζε όλοςρ ηοςρ ηύποςρ ηων κπεβαηιών, ώζηε να μην 

ακοςμπά ζηο πάηωμα.  

13. Να θέπει ISO καηαζκεςάζηπιαρ εηαιπείαρ & ζήμανζη CE. 
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ΔΙΓΟ Α/Α 3: ΟΤΡΟΤΛΛΔΚΣΔ ΜΗ ΑΠΟΣΔΙΡΩΜΔΝΟΙ ΜΔ ΚΑΝΟΤΛΑ ή ΚΛΙΠ ΚΑΙ 

ΒΑΛΒΙΓΑ ΑΝΣΔΠΙΣΡΟΦΗ, ΓΑΠΑΘ 428. 

1. Να είναι σωπηηικόηηηαρ 2000ml. 

2. Να έσοςν εςκπινώρ ηςπωμένη διαβάθμιζη όγκος ανά 100ml., ηοςλάσιζηον από ηην μία πλεςπά. 

3. Να είναι διαθανείρ από ηην μία πλεςπά και από ηην άλλη πλεςπά να έσοςν ένηονο γαλακηώδερ σπώμα, 

για εςκολόηεπη ανάγνωζη ηηρ διαβάθμιζηρ. 

4. Ο ζωλήναρ ηος οςποζςλλέκηη να είναι από εύκαμπηο ςλικό, μήκοςρ  100cm ± 10% και εζωηεπική 

διάμεηπο έωρ 5 σιλιοζηά. Ο ζωλήναρ να καηαλήγει ζε πύγσορ πος να πποζηαηεύεηαι από αζθαλέρ 

κάλςμμα. 

5. Καηαζκεςαζμένοι από ειδικό, ιαηπικού ηύπος (μη ηοξικό)PVC ζύμθωνα με ηιρ διεθνείρ πποδιαγπαθέρ 

και με διπλέρ παθέρ αζθαλείαρ. 

6. Να έσοςν κωνικό ακποθύζιο ζύνδεζηρ, ζςμβαηό με όλοςρ ηοςρ ηύποςρ ηων καθεηήπων. 

7. Ζ κάνοςλα εκκένωζηρ να είναι ηύπος «Σ»(ζηαςπού) ή με κλιπ για δςναηόηηηα σειπιζμού με ηο ένα 

σέπι. 

8. Να διαθέηοςν βαλβίδα μη παλινδπόμηζηρ ηος πεπιεσομένος ηος ζάκος ζηην οςποδόσο κύζηη . 

9. Να διαθέηει ενιζσςμένερ οπέρ ζηήπιξηρ, για αζθαλή ηοποθέηηζη ζε όλοςρ ηοςρ ηύποςρ ηων κπεβαηιών. 

10. Να είναι  μη αποζηειπωμένοι και ζε αηομική ζςζκεςαζία. 

11. Ζ αποσεηεςηική είζοδορ και έξοδορ να είναι αδιαθανήρ και ηοποθεηημένη ζηο κένηπο (κάηω πλεςπά ). 

12. Να ςπάπσει ζηήπιγμα για αζθαλή ηοποθέηηζη ζε όλοςρ ηοςρ ηύποςρ ηων κπεβαηιών, ώζηε να μην 

ακοςμπά ζηο πάηωμα.  

13. Να θέπει ISO καηαζκεςάζηπιαρ εηαιπείαρ & ζήμανζη CE. 

                                                                                                       Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ  

                                                                                                             ΛΗΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

                                                                                                         ΚΟΤΛΟΤΚΑΚΟΤ ΔΤΣΤΥΗΑ 

                                                                                                            ΛΑΕΖ ΗΩΑΝΝΖ 
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ΟΤΡΟΤΛΛΕΚΣΕ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ 
ΚΩΔΙΚΟ 
ΕΙΔΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ 

ΣΙΜΩΝ 

ΣΙΜΗ Π.Σ. Ή 
ΑΠΌ 

ΕΡΕΤΝΑ 
ΑΓΟΡΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΦΠΑ 

ΠΟΟ 
ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 

ΟΤΡΟΤΛΛΔΚΣΔ ΜΖ 
ΑΠΟΣΔΗΡΩΜΔΝΟΗ ΥΩΡΗ ΒΑΛΒΗΓΑ 

ΑΝΣΔΠΗΣΡΟΦΖ 
ΓΑΠΑΘ 

131 6000 ΣΔΜ 41.6.4 0,1142 685,2 23% 157,6 842,8 

2 

ΟΤΡΟΤΛΛΔΚΣΔ  
ΑΠΟΣΔΗΡΩΜΔΝΟΗ ΜΔ ΚΑΝΟΤΛΑ 
ΚΑΗ ΒΑΛΒΗΓΑ ΑΝΣΔΠΗΣΡΟΦΖ 

ΓΑΠΑΘ 
270 500 ΣΔΜ  0,117 58,5 23% 13,46 71,96 

3 

ΟΤΡΟΤΛΛΔΚΣΔ  ΜΖ 
ΑΠΟΣΔΗΡΩΜΔΝΟΗ ΜΔ ΚΑΝΟΤΛΑ 
ΚΑΗ ΒΑΛΒΗΓΑ ΑΝΣΔΠΗΣΡΟΦΖ 

ΓΑΠΑΘ 
428 76.000 ΣΔΜ  0,172 13072 23% 3006,56 16078,56 

           

                     

Ε ΤΝΟΛΟ          13815,7   3177,62 16993,32 

Ζ                     

 

 


