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Σαρ. Γ/λζε: Έιελαο Βεληδέινπ 2 

Πιεξνθνξίεο: Β. Κνπηζνπξά 

ΣΖΛ.: 22713/50258    FAX:22713/50241 

Email:promithion@xioshosp.gr 

 

ΘΔΜΑ: ΓΖΜΟΗΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»  γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ  θαη 

επηηαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ, πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα 

θαηαζέζνπλ νηθνλνκηθή  πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ παξαθάησ εηδψλ. Οη ηηκέο 

ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο ηνπ 

Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ. 

                 

                   Α. ΚΑΣΑΣΑΖ  ΔΗΓΩΝ  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΕΑ 

ΠΠΤΦΤ 2015 

   ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔ ΦΠΑ 12.998,96€ 

 

                              

 

                            Α. ΓΑΕΑ  ΑΠΛΖ   ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΖ   ΤΓΡΟΦΗΛΟ 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΔΗΓΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΖΣΔ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 

ΥΩΡΗ ΦΠΑ 

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ 

ΜΔ ΦΠΑ 

 

1) 

 

• ΚΟΜΜΔΝΖ ΓΑΕΑ 

–   Αθηηλνζθηεξή 10Υ20 

–   Απιή ρσξίο αθηηλνζθηεξή 10Υ10 

–   Λαπαξνηνκίαο 40Υ40 

 

 

• ΑΚΟΠΖ ΓΑΕΑ 

– Αθηηλνζθηεξή 0,90Υ100m 

– Τδξφθπιε 0,90Υ100m 

 

 

 

      ΣΜΥ  

ΣΜΥ 

ΣΜΥ 

 

 

 

κέηξα 

κέηξα 

 

 

     50.000 

50.000 

8.000 

 

 

 

5.400 

    12.400 

  

 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                       Υίνο: 20.09.2017 

2
ε
 Τ.ΠΔ  ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ                                                Αξηζ. Πξση.: 53/2017 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ                                     

   «   Κ Τ Λ Η Σ  Δ Η Ο  » 
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                                              Β. ΓΑΕΑ ΤΓΡΟΦΗΛΖ ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΖ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΔΗΓΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΖΣΔ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 

ΥΩΡΗ ΦΠΑ 

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ 

ΜΔ ΦΠΑ 

 

2) 

Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην 

θείκελν ησλ Σερληθψλ  

Πξνδηαγξαθψλ 

 

 

Μέηξα 

 

 

12.000 

 

  

                            

                                   

                                      Γ.  ΓΑΕΑ  ΤΓΡΟΦΗΛΖ  ΜΖ  ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΖ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΔΗΓΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΖΣΔ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 

ΥΩΡΗ ΦΠΑ 

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ 

ΜΔ ΦΠΑ 

 

3) 

 

Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην 

θείκελν ησλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ 

 

 

Μέηξα 

 

 

 

15.000 

 

  

                                          

                                        ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΖΜΔΗΩΔΗ: 

Ζ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΘΔ ΔΗΓΟΤ ΘΑ ΤΝΟΓΔΤΔΣΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΑΠΟ 

ΓΔΗΓΜΑ ΓΗΑ ΣΟ ΚΑΘΔ ΔΗΓΟ .  

ΣΑ ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΦΟΝΣΑΗ,  ΠΑΡΑΜΔΝΟΤΝ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ. 

 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΧΡΗ ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΘΑ ΑΠΟΡΡΗΠΣΔΣΑΗ Χ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΗ 

ΓΔ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ ΤΠΟΦΖ. 

 

                                    ΣΔΥΝΗΚΔ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Α.    ΓΑΕΑ ΑΠΛΖ ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΖ ΤΓΡΟΦΗΛΟ 

Α.1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Ζ απνξξνθεηηθή γάδα βάκβαθνο είλαη χθαζκα βάκβαθνο πνπ έρεη ππνζηεί πιήξε 

ιεχθαλζε θαη θάζαξζε. 

Α.2. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  

  Ζ γάδα πξέπεη λα είλαη πδξφθηιε, αξίζηεο πνηφηεηαο 100% βακβάθη, πςειψλ 

ρεηξνπξγηθψλ πξνδηαγξαθψλ λα πιεξνί ηνπο  φξνπο ηεο Διιεληθήο θαη Δπξσπατθήο 

Φαξκαθνπνηίαο  ΔΝ 14079-2003 θαη εηδηθφηεξα λα είλαη ιεπθή άνζκε, απαιιαγκέλε 
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απφ θφιιεο , ειαηηψκαηα ηεο χθαλζεο (ζρηζίκαηα, παξαθαζάδεο, ζπζζσκαηψκαηα 

θισζηψλ θ.ι.π.) θαη λα κελ παξνπζηάδεη θαηά ηφπνπο ξππαξή εκθάληζε 

(κεραλέιαην), λα είλαη απνξξνθεηηθή, θηιηθή πξνο ην δέξκα θαη λα επηηξέπεη ηε 

δηαπλνή ηεο πιεγήο. 

Να είλαη ζηδεξσκέλε θαη λα κελ είλαη ή λα θαίλεηαη ινμνυθαζκέλε (ε γσλία 

ζχγθιηζεο ηνπ ζηήκνλα κε ηελ θξφθε λα είλαη 90 κνίξεο. 

Αξηζκφο θισζηψλ 18 αλά ηεηξαγσληθφ εθαηνζηφ. (18/cm2) 

Α.3. ΓΗΑΣΑΔΗ-ΤΚΔΤΑΗΑ (άθνπεο γάδαο θαη έηνηκεο θνκκέλεο γάδαο) 

Οη άθνπεο γάδεο (αθηηλνζθηεξή θαη πδξφθπιε)  ζα πξέπεη λα έρνπλ πιάηνο (+-) 90 

εθαηνζηά(cm) θαη κήθνο 100 κέηξσλ πεξίπνπ (+ - 1 κέηξν) 

Οη γάδεο ζα είλαη ζπζθεπαζκέλεο ζε παθέηα κε κνξθή αλαδίπισζεο (ΕΗΚ-ΕΑΚ) ηνπ 

ελφο κέηξνπ ή ζε θχιια κε ηελ κία δηάζηαζε 90cm, ζε απαξαβίαζηε ζπζθεπαζία αλά 

παθέην. 

Ζ θνκκέλε γάδα ζα πξέπεη λα είλαη 8 έσο 12θπιιε ζπζθεπαζκέλε ζε πνζφηεηα ησλ 

100 ηεκ. θαη ζηηο δηαζηάζεηο : 

ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΖ 10*20 

ΑΠΛΖ ΥΧΡΗ ΑΝΣΗΝΟΚΗΔΡΖ 10*10 

ΛΑΠΑΡΟΣΟΜΗΑ 40*40 

Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο δελ πξέπεη λα επεξεάδνπλ ην πεξηερφκελν, πξέπεη λα 

παξέρνπλ πξνζηαζία απφ ηελ πγξαζία , ηελ ξχπαλζε θαη λα αληέρνπλ ζηελ 

κεηαθνξά. 

Δπί ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο λα αλαγξάθνληαη ηα παξαθάησ: 

 Σα ζηνηρεία ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο. 

 Σν είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

 Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο. 

 Ο αξηζκφο παξηίδαο. 

 Οη δηαζηάζεηο 

 Ο αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο θαη ν θνξέαο 

 Ζ  έλδεημε ΚΡΑΣΗΚΟ ΔΗΓΟ  κε αλεμίηειε κειάλε. 

 Ζ ζήκαλζε πηζηφηεηα CE 

 

Α4.  ΠΟΟΣΖΣΑ KOMMENH ΓΑΕΑ:  

- ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΖ 10*20 ηεκ. 50.000 

- ΑΠΛΖ ΥΧΡΗ ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΖ 10*10 ηεκ. 50.000 

- ΛΑΠΑΡΟΣΟΜΗΑ 40*40 ηεκ. 8.000 
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Α.4. ΔΛΔΓΥΟΗ 

Ζ ηαπηνπνίεζε ηεο απνξξνθεηηθήο γάδαο βάκβαθνο θαζψο θαη νη έιεγρνη ζα γίλνληαη 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ελαξκνληζκέλν πξφηππν ΔΝ 14079:2003, πνπ 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο. 

Ο καθξνζθνπηθφο έιεγρνο γίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη ζε πνζνζηφ 10% 

ηεο πξνζθνκηζζείζαο πνζφηεηαο. 

Γηα ηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν, ε επηηξνπή παξαιαβήο μερσξίδεη ηελ αλαγθαία 

πνζφηεηα δείγκαηνο ηελ νπνία απνζηέιιεη γηα έιεγρν ζηα αξκφδηα εξγαζηήξηα 

(Δ.Ο.Φ., Γ.Υ.Κ. θ.ι.π). Σα δείγκαηα θαη ηα έμνδα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ 

βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

Β.    ΓΑΕΑ ΤΓΡΟΦΗΛΖ ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΖ 

 Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή ηεο απνξξνθεηηθήο γάδαο 

βάκβαθνο (παξάγξαθνη Α1,Α2,Α3) κε ηελ αθφινπζε πξνζζήθε ζηελ παξάγξαθν 

Α.2: 

« Να θέξεη αθηηλνζθηεξή θισζηή πεξηεθηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 45% ζετθνχ βαξίνπ 

αλα (30) εθαηνζηά(cm) πιάηνπο πθάζκαηνο. 

 Β.1 ΠΟΟΣΖΣΑ: 12.000 Μέηπα 

  

Γ.   ΓΑΕΑ ΤΓΡΟΦΗΛΖ ΜΖ ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΖ 

 Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή ηεο απνξξνθεηηθήο γάδαο 

βάκβαθνο (παξάγξαθνη Α1,Α2,Α3)  

 Γ.1 ΠΟΟΣΖΣΑ: 15.000 Μέηπα 

 

                                  Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΩΝ 

Γ.1. Οη πξνκεζεπηέο κε ηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα δειψλνπλ ηα ζηνηρεία 

(επσλπκία, ηφπνο) ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπ επηδεζκηθνχ πιηθνχ, πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ηελ χθαλζε θαη ηηο ινηπέο επεμεξγαζίεο (πδξνθηιία, ιεχθαλζε, 

μήξαλζε θιπ, κέρξη θαη ηελ ηειηθή ζπζθεπαζία). Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ επηδεζκηθνχ 

πιηθνχ πξέπεη λα δηαζέηεη άδεια δςναηόηηηαρ παπαγωγήρ επιδεζμικού ςλικού απφ 

ηνλ Δ.Ο.Φ ή απφ αληίζηνηρε επίζεκε Αξρή. Ο θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη επίζεο λα 

δηαζέηεη βεβαίσζε απφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ, εγθεθξηκέλν απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, φηη ηα πξντφληα ηνπ, πνπ θαηαγξάθνληαη ζηε βεβαίσζε, θπθινθνξνχλ ζην 

εκπφξην κε ηε ζήκαλζε CE. Αληίγξαθα ηεο αλσηέξσ αδείαο θαη βεβαίσζεο ζα 

θαηαηίζεληαη κε ηελ πξνζθνξά. 
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Γ2. Οη πξνκεζεπηέο κε ηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα θαηαζέζνπλ βεβαίσζε 

εγγξαθήο ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ Ηαηξνηερλνινγηθψλ Πξντφλησλ θαηεγνξίαο Η, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα θαηεγνξίαο Η (επίδεζκνη γάδαο) 

ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο κπνξνχλ λα θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην θέξνληαο ηε 

ζήκαλζε CE.  

Γ.3 Οη πξνκεζεπηέο κε ηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα θαηαζέζνπλ πηζηνπνηεηηθφ 

εθδνζέλ απφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ (φπνπ ζα αλαγξάθεηαη θαη ε εκεξνκελία 

ηζρχνο απηνχ) φηη ηα πξντφληα θαηεγνξίαο ΗΗα (γάδεο απιέο θαη γάδεο αθηηλνζθηεξέο) 

ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο είλαη ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ θαη 

κπνξνχλ λα θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE. 

Γ.4. Οη πξνκεζεπηέο κε ηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα θαηαζέζνπλ επίζεκν θαηάινγν 

ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία 

θαη ην είδνο ηνπ πξντφληνο, γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί ην πηζηνπνηεηηθφ. 

                                                         

            Β. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΕΑ 

Αξηζκφο Αηηήκαηνο 8998/21.06.2017 

CPV 331411142 

ΚΑΔ 1311 

Πξνυπνινγηζκφο (κε ΦΠΑ) 12.998,96€ 

Κξηηήξην Καηαθχξσζεο 
πκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 

πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο. 

Ζμεπομηνία έναπξηρ ςποβολήρ πποζθοπών 21.09.2017 

     Ζμεπομηνία λήξηρ ςποβολήρ πποζθοπών 02-10-2017  

Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 
ΦΑΞ:2271350241 

e – mail:promithion@xioshosp.gr 

                              

                         Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

  Ζ πξνζθνξά πνπ ζα ππνβιεζεί ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηεο 

εηαηξείαο: ΑΦΜ, πιήξε επσλπκία, ηειέθσλν, θαμ, e-mail, θαζψο επίζεο ην 

ζπληειεζηή ΦΠΑ, ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη λα  έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 

Απιθμόρ 

Αιηήμαηορ 

Κωδικόρ 

Νοζοκομείος 

Πεπιγπαθή 

Τλικού 

Σιμή 

μονάδαρ € 

(σωπίρ 

ΦΠΑ) 

Κωδικόρ 

Παπαηηπη-

ηηπίος 

Σιμή 

Παπαηηπη-

ηηπίος 

Κωδικόρ 

Δμποπίος 
GMDN 

Κωδικόρ 
ΔΚΑΠΣΤ 

         

 

  Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη – επί πνηλή απφξξηςεο – ν ρξφλνο παξάδνζεο  ησλ 

πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. Λφγσ ηνπ επείγνληνο ηεο πξνκήζεηαο, ην λνζνθνκείν επηζπκεί ηα 

πξνζθεξφκελα είδε λα είλαη εηοιμοπαπάδοηα, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα λα απνξξίςεη ηελ  πξνζθνξά αλ θξίλεη φηη ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη κεγάινο ζε 

ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 

  ε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή πξνζθνξάο ηνπ είδνπο ππεξβαίλεη ηελ αληίζηνηρε ηηκή 

παξαηεξεηεξίνπ, απηή ππνρξεσηηθά απνξξίπηεηαη. Σέινο, ζε πεξίπησζε πνπ ην είδνο δελ 
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αληηζηνηρίδεηαη κε ην παξαηεξεηήξην ηηκψλ, απηφ ζα αλαθέξεηαη ζηε ζηήιε θσδηθφο 

παξαηεξεηεξίνπ. 

 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

    Δπί ηηρ πποζθοπάρ ηοςρ οι ζςμμεηέσονηερ θα ππέπει να δηλώνοςν ςπεύθςνα όηι δεν 

βπίζκονηαι ζε μία από ηιρ καηαζηάζειρ ηων άπθπων 73 και 74 ηος Ν. 4412/2016 για ηιρ 

οποίερ οι οικονομικοί θοπείρ αποκλείονηαι ή μποπούν να αποκλειζθούν. 

   

                           

                             Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ ΣΟΤ Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

                                  

 

                                        α.α.  ΔΛΔΝΖ  ΒΟΤΣΗΔΡΟΤ 
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