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∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 
 

Σχετικά µε τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε αρ. ∆ιακ. 59/2020 και συστηµικό αριθµό 104696 για 
την προµήθεια Καθετήρων, διευκρινίζουµε τα εξής: 
-Στη σελίδα 1 στην γραµµή ∆είγµατα εκ παραδροµής έχει τεθεί εσφαλµένα η ένδειξη ΟΧΙ, η οποία και 
διορθώνεται σε ΝΑΙ 
-Στην ίδια σελίδα (σελ.1) παρατηρείται σφάλµα και στον υπολογισµό της προϋπολογιζόµενης δαπάνης µε 
Φ.Π.Α., η οποία ορθώς αντιστοιχεί στα 149.984,99€ µε ΦΠΑ.  
 
Εποµένως ο σχετικό Πίνακας της 1ης σελίδας τροποποιείται ως εξής: 
Αναθέτουσα Αρχή: Ε.Α.Ν.Π.ΜΕΤΑΞΑ 

Είδος ∆ιαγωνισµού     Ανοιχτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός Κάτω των Ορίων 
Κριτήριο Αξιολόγησης Βάσει τιµής 
Κωδικός CPV 33141200-2 

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ  104696 
Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΕΣΗΔΗΣ/ ΚΗΜΔΗΣ Πέµπτη 31 ∆εκεµβρίου 2020 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών  Πέµπτη 7 Ιανουαρίου 2021 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής των Προσφορών ∆ευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 

Ημερομηνία αποσφράγισης Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11.00π.µ. 

Τόπος  Διενέργειας του Διαγωνισμού 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.promitheus.gov.gr, ενώ τα έγγραφα τα οποία δε δύναται να 
αποσταλούν ηλεκτρονικά, κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του 
Νοσοκοµείου, Μπόταση 51, Πειραιάς 

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη  132.730,08€ άνευ ΦΠΑ (149.984,99€ µε ΦΠΑ) 
Δείγματα  ΝΑΙ 
Διάρκεια Ισχύος Προσφορών 365 ηµέρες 

Γενικοί Όροι – Δικαίωμα Συμμετοχής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  

Τιµή – Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

Υποδείγματα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄  

Υπόδειγμα Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

Πίνακας Ειδών – Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄  

Έντυπο «ΤΕΥΔ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

 



-Τέλος, στο Παράρτηµα Ε΄ (Τεχνικές προδιαγραφές και Πίνακας ειδών (σελ 32)), οι τεχνικές 
προδιαγραφές για το πρώτο είδος δεν συνοδεύονται από τη σχετική ένδειξη αρίθµησης και την περιγραφή 
του.  
Για την αποφυγή παρανόησης επαναλαµβάνουµε τις προδιαγραφές του 1ου είδους της αναρτηµένης 
σχετικής διακήρυξης,  µε προσθήκη ως επικεφαλίδας της σχετικής αρίθµησης του 1ου είδους και µε την 
απαιτούµενη περιγραφή του,  ως εξής:   
 
1 ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ON-OFF (ΚΩ∆.ΝΟΣΟΚ.ΥΥΚΑΓ006) 
  Μέγεθος: 20G, µήκος 45mm  
Υλικό: Να είναι ιστοσυµβατό TEFLON( FEP/PTFE). Να µη διαστέλλεται µε τη θερµοκρασία του σώµατος. 
Να είναι Latex Free και DEHP Free  
Συσκευασία: Να αποτελείται από επικηρωµένο αδιάβροχο χαρτί που δε σχίζεται και πλαστική µεµβράνη, 
για να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης.  
Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
Να έχουν διακόπτη ροής αίµατος (flow-switch), ώστε να αποφεύγεται πλήρως ο κίνδυνος διαφυγής αίµατος 
ή εµβολής αέρα.  
Να είναι κατασκευασµένοι βάσει των ISO-Standards (ή ισοδύναµων) και να φέρουν πιστοποίηση 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark).  
Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωµα, διατηρώντας τη µεγαλύτερη εσωτερική διάµετρο, έτσι ώστε να µην 
αυξοµειώνεται η ροή και να µη δηµιουργείται µηχανικός ερεθισµός ή θροµβοφλεβίτιδα.  
Να διαθέτει διάφανο οπτικό παράθυρο ανναροής αίµατος.  
To είδος να διαθέτει πιστοποίηση (έγγραφη) ελέγχου, ώστε να διασφαλίζονται οι µικρότερες δυνατές 
αποκλίσεις του συστήµατος παρακολούθησης αιµοδυναµικής πίεσης.  
Ο οδηγός-στυλεός να εφαρµόζει απόλυτα µε τον καθετήρα.  
Να διαθέτουν πτερύγια για καλύτερη στήριξη.  
Να διατίθενται τουλάχιστον δέκα (10) δείγµατα.  
Ο Προµηθευτής να φέρει αποδεικτικά εκπροσώπησης του κατασκευαστικού οίκου 
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