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ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο 

 
ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη 

αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια «ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ», για ένα (1) 
έτος, για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του νοσοκομείου (CPV 
33111710-1), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 70.003,50 € συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 13% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).» 

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147/08-08-2016), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το υπ’ αρ. 4963/05-10-2016 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Προμήθειες από τους φορείς της 
παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ». 

3. Το υπ’ αρ. 4661/14-09-2016 έγγραφο της  ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να εγκρίνει τεχνικές 
προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016. 

4. Το Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

5. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 

6. Την υπ’ αριθμ. 38/14-09-21 (Θ. 24ο – ΑΔΑ: 6ΕΝΩ4690Ω8-5Χ0) Απόφαση Δ.Σ. με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού και η συγκρότηση Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών 
Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ», για ένα (1) έτος, για 
την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του νοσοκομείου (CPV 33111710-1), 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 70.003,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή). 

7. Το υπ’ αρ. πρωτ. 13890/20-10-2021  Πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών από την Επιτροπή 
Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.  

ΑΔΑ: 6Α1Υ4690Ω8-ΙΩΗ
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8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
1. Τη Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 

«ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ», για ένα (1) έτος, για την κάλυψη των αναγκών του 
Ακτινολογικού Τμήματος του νοσοκομείου (CPV 33111710-1), συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 70.003,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% ,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως αυτές 
καταρτίσθηκαν με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 13890/20-10-2021 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής. 
 

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του 
Νοσοκομείου www.laiko.gr  στη διαδρομή ANAK/ΣEIΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ , ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
ΛΑΪΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ , ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ καθώς και από τον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr 
(Πρόγραμμα Διαύγεια). 
 

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε 
περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα 
αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες. 
 

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι τις  08/11/2021 Ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου ή να τις αποστείλουν με έγγραφο 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: prot@laiko.gr  και με κοινοποίηση στο 
n.kourou@laiko.gr 
 

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει 
για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή 
συμμετοχή των προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων 
υπηρεσιών μας. 

 
6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Δημόσιος Ανοικτός 

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια   
«ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ», για ένα (1) έτος, για την κάλυψη των αναγκών του 
Ακτινολογικού Τμήματος του νοσοκομείου (CPV 33111710-1), συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 70.003,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).                                                            

 
 
                                                                                                                    
Επισυνάπτεται:                                                                                    Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ              
Μια  ( 1 ) σελίδα                                                                
                                                                                                                                               ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  Ε.  ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ 
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«Προδιαγραφές για σετ παροχέτευσης  χοληφόρων 8F και 10F». 
 

Το σετ να περιέχει: 
 

1. Βελόνη  Ciba 21G  15cm  με στειλεό.  
 

2. Οδηγό σύρμα από  Nitinol  κυρτό 0.018 inch 80cm. 
 

3. Οδηγό σύρμα  Amplatz  ευθύ 0.035 inch 150cm. 
 

4. Πλαστικούς εύκαμπτους διαστολείς  8F x 20cm  για το σετ των  8F και 8F x 20cm  και     10F x 25cm  
για το σετ των  10F. 
 

5. Ομοαξονικό σύστημα εισαγωγής τριπλό, ωφέλιμου μήκους –μετά το hub -  τουλάχιστον 25cm,  με 
εξωτερικό καθετήρα 6F με ακτινοσκιερό  marker  και εσωτερικό καθετήρα 4F και μεταλλικό στειλεό 
– stiffener, για αλλαγή του σύρματος από  0.018inch  σε  0.035inch. 
 

6. Μεταλλικό  ευθειαστικό – stiffener canulla για τον καθετήρα. 
 

7. Πλαστικό  ευθειαστικό – stiffener canulla για τον καθετήρα. 
 

8. Καθετήρα μήκους 40 cm και διαμέτρων 8F ή 10F, υδρόφιλος, ακτινοσκιερός, χαμηλού προφίλ, 
κατασκευασμένος από φιλικό προς το σώμα βιοσυμβατό ελαστικό υλικό πολυουρεθάνη για 
μακροχρόνια χρήση, με τελικό άκρο τύπου locking pigtail, με μνήμη επαναφοράς σχήματος και 
αντίσταση σε συστροφή και γωνίωση, με μεγάλης διαμέτρου εσωτερικό αυλό και μεγάλης διαμέτρου 
οπές και στο στέλεχος και στο άκρο τύπου pigtail για μέγιστη παροχέτευση και αποφυγή απόφραξης, 
με ακτινοσκιερό  marker πριν την πρώτη οπή του στελέχους, με σκοινάκι μορφοποίησης του άκρου  
και  σταθεροποίησης του καθετήρα, που να δίνει την δυνατότητα αφαίρεσης και επανατοποθέτησης 
του καθετήρα πολλές φορές. 
 

9. Αυτοκόλλητο δίσκο στερέωσης του καθετήρα στο δέρμα, για αποφυγή χρήσης εξωτερικών ραφών 
δέρματος. 
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