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Κύριοι , 
 
Λάβαμε γνώση των υπό διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ Μ.Τ.Ν)», οι οποίες με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι περιέχουν φωτογραφικούς όρους 
τεχνικών προδιαγραφών σε αντίθεση με τις εώς σήμερα Τεχνικές προδιαγραφές που χρησιμοποιούσε το 
νοσοκομείο σας. 
 
Αναλυτικά σημειώνουμε επί του κειμένου των υπό διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών με κόκκινο χρώμα 
τις παρατηρήσεις μας. 
 
Εώς σήμερα το νοσοκομείο σας χρησιμοποιούσε τις ακόλουθες προδιαγραφές : 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 ΗΙGH FLUX  
ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΙΝ VITRO KUF>20ml/mmHg/h/1.0m2 ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ Η ΙΣΗ 1.5Μ2 (ΦΙΛ. ΑΙΜΟΚ. ΣΥΝ. ΜΕ Α/Φ ΓΡ NIKKISO DBB-07 ON LINE) και 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β2 LOW FLUX  
ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΙΝ VITRO KUF MIKΡΟΤΕΡΟ Η΄ΙΣΟ ΤΩΝ 20ml/mmHg/h/1.0m2 ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ Η ΙΣΗ 1.5Μ2  
 
Με αυτές τις προδιαγραφές το νοσοκομείο σας , βάση των διεθνών προτύπων , πέτυχε μεγάλη συμμετοχή 
οικονομικών φορέων στις εκάστοτε διαγωνιστικές διαδικασίες, χωρίς καμία ένσταση ,με αποτέλεσμα την 
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μεγάλη πτώση των τιμών σε σχέση με τις τιμές της Υ.Α.1191/2016 και φυσικά με άριστα θεραπευτικά 
αποτελέσματα για τους ασθενείς της Μ.Τ.Ν. 
 
Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που δεν αφαιρεθούν οι όροι που θίγονται τότε η διακήρυξη που θα 
προκύψει θα προσβληθεί με κάθε ένδικο μέσο από την εταιρεία μας τουλάχιστον. 
 
-Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία. 
 
            Με εκτίμηση, 
          ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ CPV 33181000- 
2) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 240.000,00€ ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ 
 
• Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το 
εργοστάσιο κατασκευής των προϊόντων καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Το 
εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή 
ISO 13485, αντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού του οποίου και θα επισυνάπτεται 
υποχρεωτικά στην προσφορά. 
 
• Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο 
οργανισμό και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη 
σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή 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≫- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). 
Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που υπάγονται στη ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648, (ΦΕΚ 2198/Β/2-10- 
2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση ≪Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την 
Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα 
Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα≫ τόσο κατά τη φάση σύνταξης της διακήρυξης, όσο και κατά τη 
φάση σύναψης της αντίστοιχης σύμβασης, πρέπει να διασφαλίζεται με τη διατύπωση κάθε 
φορά των ανάλογων ενδεικνυομένων όρων, ότι τα εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα 
είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της σχετικής ΚΥΑ κατά το χρόνο παράδοσης τους, είτε 
πρόκειται για παράδοση εντός των συμβατικών προθεσμιών , είτε για εκπρόθεσμη , ώστε 
τα προϊόντα αυτά να φέρουν οπωσδήποτε την προβλεπόμενη από τη σχετική ( β ) ΚΥΑ 
σήμανση CE . 
 
• Οι προμηθεύτριες εταιρείες θα πρέπει στις προσφορές τους να δηλώνουν ότι 
συμμορφώνονται με την ΚΥΑ ΔΥ8δ/ΓΠ/1348/2004 ≪Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές 
ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων≫ (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004) ωςέχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
• Η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και 
θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων, 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, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). 
Προσφορές προϊόντων 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. 
 
• Σε περίπτωση προσφοράς προϊόντος που κατασκευάζεται σε χώρα εκτός Ε.Ε., δήλωση 
στην οποία να αναφέρεται σε ποια (ες) αγορά (ες) κράτους μέλους κυκλοφορεί το 
προσφερόμενο προϊόν και η οποία να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία 
να προκύπτει ότι, η εισαγωγή και διάθεση του προϊόντος στα κράτη μέλη της Ε.Ε. 
επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς καθώς και πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία 
σχετικά με τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, είτε από τον ίδιο είτε από τον 
κατασκευαστή. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΑ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 



93/42 ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΝΟΜΙΜΩΣ 
ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ Ο ΟΡΟΣ 
ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟΣ 
 
• Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων. 
 
• Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο 
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: i. το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση 
του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της 
ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το 
όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. ii. ο κωδικός της 
παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη ≪ΠΑΡΤΙΔΑ≫ (ή LOT) v. η ένδειξη της 
ημερομηνίας παραγωγής και ασφαλούς χρήσης, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα vi. η 
ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση. Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί 
να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων. 
 
• Στα επίσημα ενημερωτικά φυλλάδια “prospectus” των κατασκευαστικών οίκων, τα οποία 
θα συνυποβάλλονται υποχρεωτικά, θα πρέπει να αναφέρονται οι επιδόσεις των φίλτρων σε 
μετρήσεις IN VITRO της κάθαρσης ουρίας, κρεατινίνης, φωσφόρου και βιταμίνης B12, με 
αναφερόμενες συγκεκριμένες ροές αίματος και διαλύματος και συγκεκριμένη 
διαμεμβρανική πίεση (TMP). Τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά των φίλτρων θα πρέπει 
να αναφέρονται στο είδος, την επιφάνεια και το πάχος της μεμβράνης, στον όγκο 
πλήρωσης, στον συντελεστή υπερδιήθησης (Kuf). 
 
• Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με 
εργαστηριακή εξέταση όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική 
παραλαβή όσο και κατά τη διάρκεια χρήσης. 
 
• Κάθε φίλτρο θα συνοδεύεται, υποχρεωτικά, από αρτηριακή και φλεβική γραμμή, 
κατάλληλη για τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης κάθε Μονάδας Τεχνητού Νεφρού. 
Επισημαίνεται ότι, οι προσφερόμενες τιμές για τα φίλτρα αιμοκάθαρσης περιλαμβάνουν 
και την αξία της αρτηριακής και φλεβικής γραμμής. 
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ 
1. Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν σε φίλτρα τεχνητού νεφρού κατάλληλα για 
κλασική αιμοκάθαρση και παραλλαγές της κλασικής αιμοκάθαρσης: 
• Αιμοκάθαρση υψηλής ροής (High flux), 
• Αιμοδιήθηση (Hemofiltration), 
• Αιμοδιαδιήθηση (Hemodiafiltration), 
2. Τα ζητούμενα φίλτρα ανήκουν στις κατηγορίες Α2, Β2 ανάλογα με τον συντελεστή 
υπερδιήθησης (Kuf), το είδος και την επιφάνεια της μεμβράνης, ως εξής: 
• Στην κατηγορία Α2 υπάγονται τα φίλτρα που έχουν IN VITRO Kuf > 20 ml/mmHg/h/1.0 
m2, συνθετικές μεμβράνες (όπως high-flux polysulfone, polyacrylonitrile, 
polyethersulfone κ.α.) και επιφάνεια μεμβράνης ≥ 1,5 m2. 
• Στην κατηγορία B2 υπάγονται τα φίλτρα που έχουν IN VITRO Kuf ≤ 20 ml/mmHg/h/1.0 
m2 , συνθετικές μεμβράνες (όπως low-flux polysulfone, PMMA, κ.α.) και επιφάνεια 
μεμβράνης ≥ 1,5 m2. 
3. Σε φίλτρα ίδιου τύπου προτιμώνται αυτά με μεγαλύτερο ΚοΑ και αυτά με συντελεστή 
διαβατότητας β2Μ πλησιέστερα στην τιμή 1. Ο ΟΡΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΚΡΙΘΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ AD 



HOC ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΠ 601/2019 (δες ιδίως παρ. 17). 
4.Αποδεκτοί τρόποι αποστείρωσης είναι η θερμική αποστείρωση (ατμός, ξηρή), η γ- 
ακτινοβολία και η β-ακτινοβολία. 
 
5. Κάθε φίλτρο να συνοδεύεται υποχρεωτικά από αρτηριακή και φλεβική γραμμή για 
μηχανήματα GAMBRO AK 200S και NIKISSO DBB-07 που διαθέτει η Μ.Τ.Ν. 
ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΡΟΙ ΌΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ 
ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ KAI XHMIKHΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ AD HOC ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΠ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE (ΔΕφΚομ 29/2019, ΑΕΠΠ 54/2020, 1263/2019, 
601/2019 κ.α.) ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΙΝΑΚΑ Ι (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2) 1,2,3,4,5,6,7,8 και ΕΙΔΗ ΠΙΝΑΚΑ 
ΙΙ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β2) 1,2,3,4,5,6,7,8 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2 
 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 
ΦΙΛΤΡΟΥ (m2) 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ) 
 

1 Μεμβράνη πολυσουλφόνης τύπου 
polynephron 

 1.8-2.2 780 

2 Μεμβράνη πολυσουλφόνης τύπου 
ελιξόνης(helixone) 

1.8-2.2 390 
 

3 Κλασσική μεμβράνη πολυσουλφόνης –
H dry 

≥ 2,3 390 

4 Μεμβράνη κράματος 
πολυαιθεροσουλφόνης 
και πολυαρυλαίνης (polyester 
polymere alloy) 

1.8-2.2 780 
 

5 Μεμβράνη κράματος 
πολυαρυλαιθεροσουλφόνης, 
πολυβινυλπυρολιδόνης και πολυαμίδιο 
(Polyamix) 

1.7-2.2 390 
 

6 Μεμβράνη κράματος 
πολυαρυλαιθερσουλφόνης και 
πολυβινυλπυρολιδόνης (PUREMA, 
PORACTON, 
κτλ) 

1.7-2.2 390 
 

7 Μεμβράνη πολυμεθυλμεθακρυλικού 
(PMMA) 

1.6-2.1 585 

8 HeprAN heparin-grafted membrane 1.6-2.2 195 
 ΣΥΝΟΛΟ ΦΙΛΤΡΩΝ A2  3900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β2 
 
 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 
ΦΙΛΤΡΟΥ (m2) 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ) 
 

1 Μεμβράνη πολυσουλφόνης τύπου 
polynephron 

 1.8-2.2 2581 

2 Μεμβράνη πολυσουλφόνης τύπου 
ελιξόνης(helixone) 

1.8-2.2 2140 

3 Μεμβράνη πολυσουλφόνης 1.8-2.2 850 
4 Κλασσική μεμβράνη πολυσουλφόνης –

H dry 
1.8-2.2 2140 

5 Μεμβράνη κράματος 
πολυαρυλαιθεροσουλφόνης, 
πολυβινυλπυρολιδόνης και πολυαμίδιο 
(Polyamix) 

1.8-2.2 850 
 

6 Μεμβράνη κράματος 
πολυαρυλαιθερσουλφόνης και 
πολυβινυλπυρολιδόνης (PUREMA, 
PORACTON,κτλ) 

1.7-2.1 1289 
 

7 Μεμβράνη πολυαιθεροσουλφόνης 1.6-2.2 850 
8 Μεμβράνη πολυμεθυλμεθακρυλικού 

(PMMA) 
1.8-2.1 2140 

 ΣΥΝΟΛΟ ΦΙΛΤΡΩΝ Β2  12.840 
 
• Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν σαν βάση τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας 
αγοράς όπως καταγράφεται στην υπ’ αριθ. 1191/2016 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 
Β΄498/2602-2016) Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ TOY ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΧΕΙ ΚΡΙΘΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΠ 84/2020 (ΠΟΥ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DEMO) 
ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΕ ΙΣΧΥ ΕΝΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΕ 
ΠΛΗΘΏΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ 50% ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΟΥΔΟΛΩΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ΥΨΗΛΕΣ. 
ΑΛΛΩΣΤΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ TA ΦΙΛΤΡΑ ΣΕ 
ΤΙΜΕΣ 50% ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΑ. 
 
• Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από την υπ’ αριθ. 1191/2016 Απόφαση του 
Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄498/26-02-2016) θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
• Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από την προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά είδος 
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
• Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις 
 
ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ PE (ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ) 
Τριχοειδικά φίλτρα από βιοσυμβατή μεμβράνη από συνθετικό πολυμερές, 
αποστειρωμένα, ατομικά συσκευασμένα , ελεύθερα πυρετογόνων, κατάλληλα για 
θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Επιφάνεια 0,45-0,68 m2 
Το σετ να περιλαμβάνει φίλτρο- αρτηριοφλεβικές γραμμές- γραμμές υποκατάστασης με 
σάκο θέρμανσης, γραμμές και σάκο συλλογής υπερδιηθήματος καθώς και γραμμές 



πολλαπλής σύνδεσης, συμβατά με μηχάνημα Gabro AK 200S. 
Να πληρούν όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας και να διαθέτουν CE. 
Τεμάχια 15 
ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ (φίλτρο-συνδετική γραμμή) για δηλητηριάσεις 
Το σετ θα πρέπει να περιέχει ειδικό φίλτρο ρητίνης ουδέτερων μακροπόρων και 
γραμμή σύνδεσης. 
• Να είναι μιας χρήσεως 
• Να είναι αποστειρωμένα 
• Να είναι ατομικά συσκευασμένα 
• Να πληρεί όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας 
• Να φέρει CE 
• Να είναι κατάλληλο και συμβατό για μηχάνημα GABRO AK 200S 
• Να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά δηλητηριάσεις που προέρχονται από 
φυτοφάρμακα-παρασιτοκτόνα, ποντικοφάρμακα, βιοτοξίνες, βιομηχανικά 
παράγωγα, υπερβολική δόση φαρμάκων. 
Τεμάχια 6 
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