ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
η

7 ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ ‘’
Πληποθοπίερ : Μ.ΝΙΚΑ
Σηλέθυνο : 28210 22306
FAX :

28210-22329

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Απιθμ. 66 Π
ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΠΙΓΔΜΧΝ (CPV 33141110-4)
ζηα πλαίζια ηος ΠΠΤΤ 2013
με κπιηήπιο καηακωπυζηρ ηη σαμηλψηεπη ηιμή
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ»

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ

Ζ ρακειφηεξε ηηκή

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

Πέμπηη 27-11-2014, ϊπα 12.00 π.μ.

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ»

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΧΝ
Κυδικψρ Απιθμοω Δξψδος (ΚΑΔ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ
ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΠΙΓΔΜΧΝ (CPV 331411104)

1313
30.865,31 εςπϊ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α
Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ»

Σο Γενικψ Νοζοκομείο Υανίυν «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ» έσονηαρ ςπψτη ηιρ διαηάξειρ :
Έσονηαρ ςπψτη
1.
1.1

Σιρ διαηάξειρ
Σνπ Ν.Γ. 2592/53 (ΦΔΚ 254/Α/1953) "Πεξί νξγαλψζεσο ηεο ηαηξηθήο αληίιεςεο φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ ζπκπιεξψζεθαλ
θαη ηζρχνπλ ζήκεξα.

1.2

Σεο κε αξ. Α3α/νηθ.10358/5-11-92 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο " θαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ησλ Γ..
ησλ

1.3

Ννζειεπηηθψλ Ηδξπκάησλ θ.ι.π.''

Σνπ N. 2286/1995 (ΦΔΚ. 19/Α/19.01.1995) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 2741/1999 (ΦΔΚ 199/Α/28.09.1999) «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο
ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο».

1

1.4

Σνπ Ν. 2362/95 (ΦΔΚ 247/Α/95) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο».

1.5

Σνπ Ν. 2328/1995 (ΦΔΚ 159/Α/95), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2372/96 (ΦΔΚ 29/Α/96 άξζξν 11 θαη ην Ν.2414/96
(ΦΔΚ 135/Α/96) άξζξν 14 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 82/96 (ΦΔΚ 66/Α/96) «Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ
κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ», φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ
Ν. 3310/05 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3414/05.

1.6

Σνπ Ν. 2522 / 97 (Φ.Δ.Κ. 178 /Α/97) « Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ
Γεκνζίσλ Έξγσλ, Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89 / 665 Δ.Ο.Κ.».

1.7

Σνπ Ν. 3310 / 2005 (Φ.Δ.Κ. 30/Α/14-02-2005) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή
θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.3414/05 (ΦΔΚ 279/Α/10-11-2005) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν.3310/05 «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ
απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ».

1.8

Σνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/2007) " Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ
«πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2005/51 ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/Δ.Κ. ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο /11/2005.
1.9

Σνπ Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2000/35/2000 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο Δκπνξηθέο πλαιιαγέο.

1.10

Σνπ Ν. 2889 / 2001 (Φ.Δ.Κ. 37/Α/01), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε απφ ην Ν.3204/2003 (ΦΔΚ 296/Α/03), ηνλ
Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ 81/Α/05) «Δ..Τ. θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» θαη ηνλ Ν.3527/2007 (ΦΔΚ
25/Α/2007) «Κχξσζε πκβάζεσλ ππέξ Ν.Π.Γ.Γ. επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
θαη ινηπέο δηαηάμεηο».

1.11

Σνπ Ν. 3021 / 2002 (Φ.Δ.Κ. 143/Α/2002) «Πεξηνξηζκνί ζηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε πξφζσπα πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ή ζπκκεηέρνπλ ζε επηρεηξήζεηο κέζσλ ελεκέξσζεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ παξ. 5
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3166/2003 (ΦΔΚ 178/Α/03) θαη ηελ παξάγξαθν 26 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν.3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α/05
κε ηνλ νπνίν θαηαξγήζεθε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3021/2002.

1.12

Σνπ Π.Γ. 195/1995 (ΦΔΚ 102/Α/95) «Οξγαληζκφο Γεληθήο Γ/λζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ».

1.13

Σνπ Ν. 3316 / 2005 (Φ.Δ.Κ. 42/Α/05) «Αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο
ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν.3481/2006 (ΦΔΚ 162/Α/06).

1.14

Σνπ Π.Γ. 334/2000 (ΦΔΚ 279/Α/00) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηα δεκφζηα έξγα πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο
Οδεγίαο 93/37/ Δ.Ο.Κ.», φπσο ηζρχεη ζήκεξα κεηά ην Π.Γ. 60/2007.

1.15

Σνπ Π.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Κ. 150/Α/2007) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)»

1.16

Σεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004 (ΔL 134/30-04-2004) πεξί ζπληνληζκνχ
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»,

1.17

Σνπ Ν.2741/1999( ΦΔΚ 199/α/99),άξζξν 8, «Κξαηηθέο πξνκήζεηεο»

1.18

Σνπ Ν.2955/01 « Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ ΠΔ..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο»

1.19

Σνπ Ν.3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

1.20

Σνπ Ν 3527/2007(ΦΔΚ 25/Α/9.2.2007 «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην
Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»

1.21

Σελ Κ.Τ.Α κε αξηζκ. 6588/21-07-2011, (ΦΔΚ Β’ 1650/25-07-2011) ηνπ Τθππνπξγνχ Τγείαο θ’ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ’
ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ

«Έγθξηζε Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ ησλ

Μνλάδσλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο έηνπο 2011 κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, ην
Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ηηο ινηπέο πεγέο θαη ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ
Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007 - 2013»
1.22

Σν Ν.3861/2010 (ΦΔΚ112/Α/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ
ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ Οξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν “Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο».

1.23

Σνπ Ν. 3580/2007 (ΦΔΚ 134/Α/18.06.2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα.

1.24

Σσλ άξζξσλ 22 Ν. 3868/2010 (ΦΔΚ 129/Α/03.08.2010) «Αλαβάζκηζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο».

2

Σνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173/Α/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ – Δλαξκφληζε

1.28

ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία
92/13/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)» θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν
63 ηνπ Ν.4055/2012.
Σνπ Ν. 3801/2009 (άξζξν 46 Πιεξσκή δαπάλεο δεκνζίεπζεο) «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο

1.29

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο» (ΦΔΚ
163/Α’/04-09-2009) κε ην νπνίν πξνζηέζεθε ε παξάγξαθνο 3 ζην άξζξν 4 ηνπ Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ 68/Α’/20-03-2007).

Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α’/2014) παξ. 2 αξ. 1 ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ

1.30

πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη έξγσλ.
Σνπ Ν. 4281/2014 «Μέηξα ηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα

1.31

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 160/Α’/08-08-2014) – ηζρχο άξζξνπ 157.

2. Σιρ αποθάζειρ:
1.

ηελ κε αξηζ. πξση. 17691/22-09-2014 Πξάμε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ

2.

ηελ κε αξηζκ.19/πξθ.12/07-10-2014 Απφθαζε Γ κε ηελ νπνία επηθπξψζεθε ε αξηζκ.πξση.17691/22-09-2014 Πξάμε ηνπ

3.

ηελ κε αξίζκ. 247/11-08-2014 (ΑΓΑ 6ΘΗ6469Η2Ι-ΓΓΜ) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 7εο ΤΠΔ πεξί ρνξήγεζεο εμνπζηνδφηεζεο

Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ
γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ ηνπ ΠΠΤΤ 2013.
4.

Σν ΦΔΚ 1053/ Β/ 29-04-2014 ζρεηηθά κε νξηζκφ Φνξέσλ δηελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ,
Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ Τγείαο (Π.Π.Τ.Φ.Τ.) έηνπο 2013, πηζηψζεηο 2014 θαη εμνπζηνδφηεζε γηα ηε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ
νξγάλσλ γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκψλ.

5.

Σν κε αξ. πξση.4851/02-10-2014 έγγξαθν ηεο ΔΠΤ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο πεξί έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ
ΔΠΗΓΔΜΧΝ ( CPV 331411104) χζηεξα απφ δεκφζηα δηαβνχιεπζε.

3. Σιρ πιζηϊζειρ
3.1

Σελ πίζησζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Οηθνλνκηθνχ έηνπο 2013 θαη ΠΗΣΧΔΗ 2014, θνξέαο εθηέιεζεο ή δηελέξγεηαο
4263 θαη θαηεγνξία CPV 33141110-4 .

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
Ππψσειπο μειοδοηικψ διαγυνιζμψ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΔΠΙΓΔΜΧΝ (CPV 331411104)

Πποχπολογιζμψρ: 30.865,31 εςπϊ ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ
Σψπορ παπάδοζηρ: Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ
Γλϊζζα : Διιεληθή
Ημεπομηνία λήξηρ ςποβολήρ πποζθοπϊν: η Σεηάπηη 26-11-2014, ϊπα 14.00 ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.
Ζκεξνκελία απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ ε Πέμπηη 27-11-2014, ϊπα 12.00 π.μ. ζην Γπαθείο Ππομηθειϊν ηος Γενικοω
Νοζοκομείος Υανίυν.
Πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο θαη λα επηηαρχλνληαη νη δηαδηθαζίεο ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ

ζα

3

πξαγκαηνπνηεζεί εληαία ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ/θάζεσλ (Αμηνιφγεζε Γηθαηνινγεηηθψλ, Αμηνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο
θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο).
Πξνζθνξέο πνπ παξαδίδνληαη κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα ζα επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο .
ΠΡΟΦΟΡΔ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη δαθηπινγξαθεκέλεο ζε δχν αληίγξαθα ζηελ Διιεληθή γιψζζα . Γηα ηελ
αλαγξαθή ησλ νξνινγηψλ θαη ησλ ηχπσλ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε μέλε γιψζζα. Ζ πξνζθνξά ζα είλαη ρσξίο
μέζκαηα, ζβεζίκαηα, δηνξζψζεηο θαη δελ ππφθεηηαη ζε ραξηφζεκν θαη δελ ζα θέξεη αξηζκεηηθά πνιιαπιαζηαζηηθά θαη
πξνζζεηηθά ιάζε.
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο :
α) Ζ ιέμε " πξνζθνξά "
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ήηνη " ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ "
γ) Ο αξηζκφο δηαθήξπμεο.
δ) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
Απαξαίηεηα επί πνηλή απφξξηςεο, ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ε θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο και ζε ειεθηξνληθή κνξθή
επεμεξγάζηκε ( word ή excel).
Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη απφ ηελ
ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (www.chaniahospital.gr) Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείνπ.
Παξάβνιν αμίαο 10,00 επξψ απφ ην Σακείν ηνπ Ννζνθνκείνπ (ψπος θα αναγπάθεηαι ο διαγυνιζμψρ για ηον οποίο
πληπϊθηκε) πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά ζην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΦΔΧ.

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα δνζεί απφ ηελ εηαηξεία ηαρπκεηαθνξψλ ή απφ ηνλ αληηπξφζσπν ηεο εηαηξείαο ν α/α ηνπ
ζρεηηθνχ παξαβφινπ, ν νπνίνο ζα ζεκεηψλεηαη θαη ζα θξαηείηαη ζε ζρεηηθφ αξρείν ζην Γξ. Πξνκεζεηψλ
ΙΥΤ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ελελήληα (120) εκέξεο.
Ζ έλαξμε πξνζεζκίαο αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ζα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά.
ΣΙΜΗ: Ζ ηηκή ζα δνζεί ζε ΔΤΡΧ. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαζψο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε (κεηαθνξηθά) εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., πνπ ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά θαη βαξαίλεη ην Ννζνθνκείν.

ΚΑΣΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ
Οι προμηθεσηές σποτρεούνηαι να δηλώνοσν ζηις προζθορές ηοσς ηην τώρα καηαγωγής ηοσ ηελικού προϊόνηος ποσ
προζθέροσν.
Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ηελ επηρεηξεκαηηθή
κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο.
Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ε αλσηέξσ δήισζε, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ
πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ
ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο. Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπο πξνο ηνλ
θνξέα φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη
νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη
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απνδερζεί έλαληη ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ
ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή.
Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη νη αλσηέξσ δειψζεηο, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Δάλ δηαπηζησζεί απφ ηελ Τπεξεζία αλππαξμία ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο πνπ δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά, θαηά ηελ
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. ηελ πεξίπησζε απηή ζηνλ πξνζθέξνληα
επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηθήο θαη
Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ, ε νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα παξνρή εμεγήζεσλ, θαη κεηά απφ
αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, πνηλή πξνζσξηλνχ απνθιεηζκνχ ηξηψλ (3) κελψλ έσο θαη
ηξηψλ (3) εηψλ ή νξηζηηθνχ απνθιεηζκνχ απφ ην ζχλνιν ησλ πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ λ. 2286/1995. ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη φηαλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα πνπ
δειψλεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ησλ
θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2286/1995, ε νπνία ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
Πξηλ θαη κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, θαη’ αξρήλ, δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο πνπ δειψζεθε
κε ηελ πξνζθνξά θαη κε βάζε ηελ νπνία έγηλε ε θαηαθχξσζε. Καη’ εμαίξεζε, πξηλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα
εγθξηζεί ε αλσηέξσ αιιαγή κφλν ιφγσ αλσηέξαο βίαο ή δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεισζέληνο εξγνζηαζίνπ γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν ελψ, κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, κπνξεί λα εγθξηζεί ε αλσηέξσ αιιαγή, κεηά απφ αηηηνινγεκέλν
αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή. ε θάζε πεξίπησζε, απαηηείηαη απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαζίδνληνο νξγάλνπ, κεηά απφ γλψκε
ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.
* Σα πξνζθεξφκελα είδε ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ISO 9001-ΔΝ 46001 και με ηην Τποςπγική
απψθαζη ΓΤ7/οικ.2480/94 (ΦΔΚ 679/13-09-1994 ψπυρ ανηικαηαζηάθηκε απψ ηην ΚΤΑ ΓΤ8δ/Γ.Π.οικ.130648/2009,
ΦΔΚ 2198/Β/02-10-2009 ζσεηικά με ηην εναπμψνιζη ηηρ Δλληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηην κοινοηική οδηγία ηος
ςμβοςλίος ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ 93/42/ΔΟΚ/14-06-93 πος αθοπά ιαηποηεσνολογικά πποφψνηα και να θέποςν
ηην ήμανζη CE MARK ζηην Δλληνική γλϊζζα. Σα ζσεηικά πιζηοποιηηικά θα ηοποθεηοωνηαι ζηον θάκελο με ηιρ
ηεσνικέρ πποζθοπέρ .
Οη πξνζθνξέο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά:


Πηζηνπνηεηηθφ ηεο εηαηξείαο EN ISO



CE MARK θαη ISO ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ.

κε ηα νπνία ζα βεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή νξηζκέλσλ πξνηχπσλ εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο. ε
πεξίπησζε πνπ απηά εθδίδνληαη απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πξέπεη λα παξαπέκπνπλ ζε ζπζηήκαηα εμαζθάιηζεο ηεο
πνηφηεηαο βαζηδφκελα ζηε ζρεηηθή ζεηξά Δπξσπατθψλ Πξνηχπσλ γηα πηζηνπνίεζε.
Αλαγλσξίδνληαη ηα ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε άιια θξάηε – κέιε.
ηελ πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά δελ είλαη πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηα ελαξκνληζκέλα επξσπατθά πξφηππα, πξέπεη λα
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ θνξέα πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ δηαπηζηεπκέλν,
πξνο ηνχην απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ. (ΔΤΓ) ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο
πλεξγαζίαο γηα ηε δηαπίζηεπζε (European Cooperation for Accreditation – EA) θαη κάιηζηα κέινο ηεο αληίζηνηρεο
πκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (M.L.A.) απηήο.
Δθ’ φζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή γηα ην είδνο πνπ πξνζθέξεηαη, ε
πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ –ΑΝΣΙΠΡΟΦΟΡΔ- ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ :
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκφ. Καηά ηελ ψξα απνζθξάγηζεο
ησλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη θαη νη ελδηαθεξφκελνη . Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο .
Γηεπθξηλήζεηο κεηά ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, εθηφο αλ δεηεζνχλ απφ ηελ επηηξνπή.
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Σν αξκφδην φξγαλν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ κε γλσκνδφηεζή ηνπ κπνξεί λα πξνηείλεη :■
Σελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ σο εμήο : α)Σν
πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζεο αμίαο κέρξη 100.000 Δπξψ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ θαη ην 15% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζεο αμίαο απφ 100.001 Δπξψ θαη άλσ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ ζηελ πεξίπησζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ή ην 50% ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξεο
πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε πνζνζηνχ,
απαηηείηαη έγγξαθε απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη πξηλ ηελ ζχληαμή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο κε ηνλ ηειεπηαίν κεηνδφηε.
(άξζξν 21 ηνπ ΠΓ. 118/2007).

ΔΝΣΑΔΙ : Γηα

ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ

πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0.10%) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ην χςνο ηνπ
νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Σν παξάβνιν
απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εζφδνπ (ΚΑΔ) 3741 (παξάβνια απφ θάζε αηηία). Με θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο Οηθνλνκηθψλ

θαη Αλάπηπμεο κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην πνζνζηφ

ηνπ

παξαβφινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ.
ΚΡΑΣΗΔΙ :
Οη λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη .
1.

1,5 % ππέξ Μ. Σ. Π. Τ. ζηελ θαζαξή αμία ηνπ Σηκνινγίνπ ρσξίο ΦΠΑ .

2.

Υαξηφζεκν 2,40% επί ηνπ Μ. Σ. Π. Τ.

3.

2% ππέξ ησλ νξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο, ζχκθσλα κε ην Ν. 3580/2007 θαη Γ.Τ6α/ΓΠ/νηθ. 36932/17-3-2009 ΚΤΑ
(ΦΔΚ 545/Β/24-3-2009).

4.

Φφξνο 4% ζηελ θαζαξή αμία ηνπ Σηκνινγίνπ κείνλ ηηο θξαηήζεηο .

5.

0,10% επί ηεο θαζαξήο αμίαο εθηφο ΦΠΑ. Τπέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΑΑΓ).

6.

3,60% (ραξηφζεκν + ΟΓΑ ραξηνζήκνπ) επί ηνπ 0,10 % ηνπ ΔΑΑΓ.

ΥΡΟΝΟ ΠΛΗΡΧΜΗ : Ζ πιεξσκή ζα γίλεη αθνχ πξνεγνπκέλσο ν πξνκεζεπηήο έρεη εθπιεξψζεη πιήξσο ηηο
ππνρξεψζεηο νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κε ρξεκαηηθφ έληαικα ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζχκθσλα κε ην Ν. 2649/97.
ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ
ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην π.δ.
166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29.6.2000 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο
ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα
γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο.
ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ : Οη πξνζθνξέο θξίλνληαη απνξξηπηέεο θαη επηζηξέθνληαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
1.Όηαλ ν πξνζθέξσλ δε δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ :
α) Σν ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο .
β) Σν ρξφλν παξάδνζεο.
2. Όηαλ ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε δηαθήξπμε.
3. Όηαλ ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζηε δηαθήξπμε .
4. Όηαλ ε πξνζθνξά δελ είλαη δαθηπινγξαθεκέλε ή θέξεη μέζκαηα – ζβεζίκαηα – δηνξζψζεηο.
5. Όηαλ ε πξνζθεξφκελε ηηκή δίδεηαη ζε ζπλάιιαγκα ή ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο .
6. Όηαλ ζέηεη φξν πιεξσκήο εθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε.
7. Όηαλ δελ θαηαζέηνπλ δείγκαηα ή πξνζπέθηνπο , ελψ απηά πξνβιέπνληαη απφ ηε δηαθήξπμε.
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8. ΠΡΟΟΥΗ: ωμθυνα με ηο άπθπο 13 ηος Ν. 3918/2011, ζηο ζηάδιο καηακωπυζηρ ηος διαγυνιζμοω θα
ππαγμαηοποιηθεί ζωγκπιζη ηυν ηιμϊν ηυν οικονομικϊν πποζθοπϊν με αςηέρ ηος Παπαηηπηηηπίος Σιμϊν,
ψπυρ καηαγπάθονηαι καηά ηην ηελεςηαία ημέπα ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν πποζθοπϊν. Οι οικονομικέρ
πποζθοπέρ πος είναι ανϊηεπερ απψ ηιρ καηά ηα ανυηέπυ παπαδεκηέρ ηιμέρ, αποππίπηονηαι. (Ο κυδικψρ ηος
Παπαηηπηηηπίος Σιμϊν και οι ηιμέρ θα ππέπει να ζςμπληπϊνονηαι ζηην πποζθοπά. ε πεπίπηυζη πος ηο
είδορ δεν ζςμπεπιλαμβάνεηαι ζηο Παπαηηπηηήπιο Σιμϊν θα ππέπει αςηψ να αναθέπεηαι με ςπεωθςνη δήλυζη
απψ ηον πποζθέπονηα.)

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ: Χο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ νξίδνληαη νη δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο
χζηεξα απφ έγγξαθε παξαγγειία .
Ο ρξφλνο παξάδνζεο κεηξάεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ Ννζνθνκείνπ θαη
Πξνκεζεπηή . Πξνζθνξά ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ρξφλνο κεγαιχηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε δηαθήξπμε, δελ ζα
ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ .

ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ : αλ ηφπνο παξάδνζεο νξίδεηαη ε απνζήθε ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ . Ζ
παξάδνζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ζα γίλεη ελψπηνλ επηηξνπήο, πνπ έρεη νξηζζεί γηα ην ζθνπφ απηφ έξγν ηεο επηηξνπήο
παξαιαβήο είλαη ν πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο βάζεη ησλ δεηγκάησλ ηεο πξνζθνξάο.
ε πεξίπησζε πνπ ην πξνο παξάδνζε είδνο θξηζεί απνξξηπηέν απφ ηελ επηηξνπή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ην
αληηθαηαζηήζεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ .

ΚΗΡΤΞΗ ΔΚΠΣΧΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ: Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
Α) Αλ δελ ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε ζηελ πξναλαθεξφκελε θαζνξηζκέλε πξνζεζκία .
Β) Αλ δελ παξαδψζεη ην ππφ πξνκήζεηα είδνο εληφο ηνπ νξηζζέληνο ρξφλνπ.
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ν πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Π. Γ. 394/96 ,φπσο απηφ
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Π.Γ.118/07.

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ

Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε ε ζχκβαζε ην θείκελν
ηεο νπνίαο επηζπλάθζεθε ζηε δηαθήξπμε. Ζ Τπεξεζία ζπκπιεξψλεη ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο ηα ζηνηρεία ηεο
πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε απηφο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ε νπνία πξνζθνξά έγηλε απνδεθηή κε
ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζε απηφλ. Γελ ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ
επηζπλάθζεθε ζηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο
πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή.
Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη
απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.
ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηξνπνπνίεζε πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν, κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Ζ απφθαζε ηεο δηνίθεζεο κε ηελ νπνία ζπλαηλεί ζηελ ηξνπνπνίεζε, δχλαηαη λα
πξνζβιεζεί απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ.
Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ :
α. Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή, ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ, εάλ ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε ππνιείπεηαη
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ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν.
β. Παξαιήθζεθε νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε.
γ. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο.
δ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ
νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.
Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ
φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ ΦΠΑ.
Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη :
α. Σελ εκεξνκελία έθδνζεο.
β. Σνλ εθδφηε.
γ. Σελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη.
δ. Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο.
ε. Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε.
ζη. ηελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε.
δ. Σνπο φξνπο φηη :
1. Ζ εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο δηδήζεσο.
2. Σν πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή
κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε.
3. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
4. Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο
αξκφδηαο ππεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο.
5. Σνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά.
6. Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην
ζπκβαηηθφ ρξφλν θφξησζεο ή παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ κε βάζε ηε ζχκβαζε ν αγνξαζηήο ππνρξενχηαη λα
παξαιάβεη ηα πιηθά πιένλ δχν (2) κήλεο ή κεγαιχηεξνο εθφζνλ απηφ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε.
ε πεπίπηυζη πος ηςσψν ο επψμενορ εηήζιορ διαγυνιζμψρ αποπεπαηυθεί ππιν ηη λήξη ηηρ παποωζαρ ζωμβαζηρ
ή πποκηπςσθεί διαγυνιζμψρ και ςπογπαθεί ζωμβαζη απψ ηην απμψδια Τ. ΠΔ. η ζωμβαζη αςηή θα λωεηαι και δεν
θα παπάγει κανένα έννομο αποηέλεζμα απψ ηην ημεπομηνία ιζσωορ ηηρ νέαρ ζωμβαζηρ.

Η διαγυνιζηική διαδικαζία θα διακοπεί ζε οποιοδήποηε ζηάδιο βπίζκεηαι, εθψζον η Δ.Π.Τ. πποκηπωξει
ζσεηικοωρ ανηίζηοισοςρ διαγυνιζμοωρ. ηιρ πεπιπηϊζειρ πος οι ανυηέπυ ζσεηικοί διαγυνιζμοί ολοκληπυθοων
απψ ηιρ ΤΠΔ, οι ανηίζηοισερ ζςμβάζειρ πος θα ςπογπαθοων θα διακοποων, ψηαν ςπογπαθοων οι ζςμβάζειρ πος
θα πποκωτοςν απψ ηοςρ ανηίζηοισοςρ διαγυνιζμοωρ πος θα διενεπγήζει η Δ.Π.Τ.

Όλα ηα ζσεηικά με ηον διαγυνιζμψ δικαιολογηηικά ππέπει να καηαηίθενηαι ζε εθαπμογή ηηρ παπ. 2 ηος απ. 1 ηος
Ν.4250/2014 (Α/74/2014) ζωμθυνα με ηο οποίο ηποποποιήθηκε ηο άπθπο 11 ηος Ν. 2690/1999 (Κϊδικαρ
Γιοικηηικήρ Γιαδικαζίαρ) και καηαπγήθηκε η ςποσπέυζη πποζκψμιζηρ ππυηοηωπυν ή επικςπυμένυν
εγγπάθυν πος έσοςν εκδοθεί απψ ηιρ ςπηπεζίερ και ηοςρ θοπείρ πος ςπάγονηαι ζηην πεπίπηυζη α ηηρ παπ. 2
ηος άπθπος 1 ηος νψμος αςηοω και οπίζηηκε ψηι εθεξήρ ςποβάλλονηαι και γίνονηαι αποδεκηά απψ ηιρ
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αναθεπψμενερ δημψζιερ ςπηπεζίερ και ηος θοπείρ εςκπινή θυηοανηίγπαθα ηυν ππυηοηωπυν ή ηυν ακπιβϊν
ανηιγπάθυν ηυν εγγπάθυν αςηϊν.

Ο Γιοικηηήρ ηος Γενικοω Νοζοκομείος Υανίυν

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΟΤΛΓΔΡΑΚΗ
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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ
ΔΛΑΣΙΚΟΙ ΔΠΙΓΔΜΟΙ
Α. ΚΟΠΟ
Ζ πξνδηαγξαθή απηή θαιχπηεη ηελ πξνκήζεηα Διαζηηθψλ Δπηδέζκσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Ννζνθνκείσλ.
Β. ΑΠΑΙΣΗΕΙ – ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
1.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Οη ειαζηηθνί επίδεζκνη είλαη πθαζκάηηλεο ηαηλίεο, πνπ απνηεινχληαη απφ βακβαθεξά θαη ειαζηηθά λήκαηα, θαηαιιήινπ πθάλζεσο (θαζαξή
θαη ρσξίο ελψζεηο), ψζηε λα επηηπγράλεηαη ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά απηψλ .
Οη παξπθέο ησλ ηαηληψλ ζα πξέπεη λα είλαη πθαζκέλεο (ππφ κνξθή νχγηαο) θαη φρη θνκκέλεο.
Ζ επηκήθπλζε ησλ ηαηληψλ κε ζχγξνλε ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά (λα αθνινπζνχλ θαηά πξνζέγγηζε ηνλ λφκν ηεο ειαζηηθήο παξακφξθσζεο)
ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε 70% ηνπ αξρηθνχ κήθνπο.
Ζ δχλακε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επηκήθπλζε 70% πξέπεη λα είλαη θαη’ ειάρηζηνλ (min) 65 P αλά εθαηνζηφ ( cm ) δεινπκέλνπ πιάηνπο.
Οη ειαζηηθνί επίδεζκνη ζα επηκεθχλνληαη ρσξίο ειάηησζε ηνπ πιάηνπο θαη ζα πξέπεη λα επαλέξρνληαη κεηά ηνλ ηαληζκφ ζρεδφλ ζην αξρηθφ
κήθνο.
Να είλαη αλζεθηηθνί θαη λα κελ πξνθαινχλ εξεζηζκνχο ζην δέξκα.
Να έρνπλ ρξψκα αλνηθηφ θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηθαλφ αξηζκφ ζπλδεηήξσλ γηα ηελ ζηεξέσζή ηνπο.
2.

ΓΙΑΣΑΔΙ

Σν πιάηνο ησλ ειαζηηθψλ επηδέζκσλ θαζνξίδεηαη ζε 7,10,12,15 θαη 20 εθαηνζηά (cm) θαη ην αξρηθφ κήθνο ζε 2,7 κέηξα (m) πεξίπνπ θαη ην
ηειηθφ κήθνο ζε ηαληζκφ 4,5 κέηξα(m) θαη’ ειάρηζηνλ (min).
Κάζε ειαζηηθφο επίδεζκνο ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ αξηζκφ ζπλδεηήξσλ σο εμήο :
- Γηα ην πιάηνο ησλ 5 εθαηνζηψλ έλαο ζπλδεηήξαο.
Γηα ην πιάηνο ησλ 7 εθαηνζηψλ έλαο ζπλδεηήξαο.
Γηα ην πιάηνο ησλ 10 εθαηνζηψλ δχν ζπλδεηήξεο.
Γηα ην πιάηνο ησλ 12 εθαηνζηψλ δχν ζπλδεηήξεο.
Γηα ην πιάηνο ησλ 15 εθαηνζηψλ ηξεηο ζπλδεηήξεο.
Γηα ην πιάηνο ησλ 20 εθαηνζηψλ ηξεηο ζπλδεηήξεο.

Γ. ΤΚΕΤΑΙΑ
Οη ειαζηηθνί επίδεζκνη ζα παξαδίδνληαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία εληφο ζεινθάλ ή πιαζηηθνχ πιηθνχ, ηνπνζεηεκέλνη ζε ραξηνθηβψηηα γηα
ηελ απνζήθεπζή ηνπο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηηο θαηαπνλήζεηο θαηά ηελ κεηαθνξά.
Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο δελ πξέπεη λα επεξεάδνπλ ην πεξηερφκελν θαη πξέπεη λα παξέρνπλ πξνζηαζία απφ ηελ πγξαζία, ηελ ξχπαλζε θαη
λα αληέρνπλ ζηελ κεηαθνξά.
Δπίζεο επί ηεο αηνκηθήο ζπζθεπαζίαο ζα αλαγξάθνληαη ηα εμήο ζηνηρεία:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Σα ζηοισεία ηος επγοζηαζίος παπαγυγήρ (επυνςμία, ηψπορ).
Σο είδορ ηος πεπιεσομένος.
Οι διαζηάζειρ ηυν ελαζηικϊν επιδέζμυν καθϊρ και ηο μήκορ ζε ηανιζμψ
Ο σπψνορ καηαζκεςήρ.
Οδηγίερ σπήζευρ και πλωζευρ ζηην Δλληνική γλϊζζα.
Ο απιθμψρ ηηρ Γιακήπςξηρ.

Δ. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ – ΔΕΙΓΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Οι ππομηθεςηέρ με ηην πποζθοπά ηοςρ θα ππέπει:
1. Να δειψζνπλ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ ειαζηηθψλ επηδέζκσλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπ.
2. Να θαηαζέζνπλ σο δείγκα ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο δχν απηνηειείο ζπζθεπαζίεο ( δείγκα- αληίδεηγκα) εμ εθάζηνπ
πξνζθεξνκέλνπ είδνπο ην νπνίν θαηά ηελ αμηνιφγεζε ζα εμεηαζηεί απφ εξγαζηήξηα ηνπ Δ. Ο. Φ. (ΔΚΔΒΤ), ηνπ ΗΚΑ θ.ι.π. γηα
ηελ ζπκθσλία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
3. Σπρφλ απνθιίζεηο απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ λα αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο πξνζθνξέο.
4. Οη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα θαηαζέζνπλ βεβαίσζε ηνπ Δ. Ο. Φ. γηα ηελ εγγξαθή ζην Μεηξψν θαηαζθεπαζηψλ
Ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ αλ ηα πξντφληα είλαη Διιεληθήο θαηαζθεπήο ή αληίγξαθν ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ CE απφ αξκφδην
Δπξσπατθφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ αλ ηα πξντφληα είλαη Δπξσπατθήο ή άιιεο θαηαζθεπήο.

Ε. ΕΛΕΓΧΟΙ
Απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο δηελεξγείηαη καθξνζθνπηθφο έιεγρνο θαη ιακβάλνληαη δείγκαηα ησλ ειαζηηθψλ επηδέζκσλ εηο δηπινχλ ηα
νπνία ζα απνζηέιινληαη ζε αξκφδηα εξγαζηήξηα ( Δ. Ο. Φ. , Η. Κ. Α. ) γηα ηνλ έιεγρν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο.
Δπίζεο ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο ειέγρεη καθξνζθνπηθά ηνπο ειαζηηθνχο επηδέζκνπο γηα ειαηηψκαηα χθαλζεο, ελδείμεηο ζπζθεπαζίαο –
δηαζηάζεηο θ.ι.π. απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο θαη αλαθέξεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο ζηα απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο.
Σα έξοδα ελέγσος και ηα δείγμαηα βαπωνοςν ηον ππομηθεςηή.
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΛΔΤΚΟΠΛΑΣΗ
ΓΔΝΙΚΑ

1.1.
1.1.1.

Σο ςπψ ππομήθεια ςλικψ ππέπει :
1.1.1.1. Να είλαη θαηλνχξγην, ακεηαρείξηζην θαη γηα ηελ παξαγσγή ή ηελ
θαηαζθεπή ηνπ, λα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί νη ηειεπηαίεο ηερλνινγηθέο
κέζνδνη.
1.1.1.2.
Να είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη λα κε θέξεη ειαηηψκαηα ή αηέιεηεο ζηελ
θαηαζθεπή ηνπ θαη λα κελ πξνθαινχλ
εξεζηζκνχο ή αιιεξγία.
1.1.1.3.
Να κπνξεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο πνπ ζα ην ρξεζηκνπνηήζεη.
1.1.1.4.
Ο ιεπθνπιάζηεο λα είλαη ζπζθεπαζκέλνο ζε πελία. Σα πελία λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε θνπηηά ησλ 10 – 20 ηεκαρίσλ.
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ – ΦΤΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΙΓΙΟΣΗΣΔ

2.2.

Ο ςπψ ππομήθεια λεςκοπλάζηηρ θα ππέπει:
Ζ ηαηλία λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ χθαζκα βακβαθεξφ ή ζπλζεηηθφ ή ζχκκηθην πιηθφ.
Σν ρξψκα ηεο ηαηλίαο λα είλαη άζπξν έσο απνρξψζεσο αλζξσπίλνπ δέξκαηνο.
Ζ κία επηθάλεηα ηεο ηαηλίαο λα είλαη νκνηφκνξθα επηζηξσκέλε κε θνιιεηηθή νπζία πνπ κπνξεί λα είλαη θπζηθή ειαζηνκεξήο χιε ή
ειαζηηθφ (KREP) ή ζπλζεηηθά ειαζηνκεξέο θ.ι.π. ζην νπνίν λα πεξηέρεηαη νμείδην ηνπ ςεπδαξγχξνπ.
Γεληθά ε πνηφηεηα ηνπ ιεπθνπιάζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Βξεηαληθήο Φαξκαθνπνηίαο.
Οη δηαζηάζεηο ηνπ ιεπθνπιάζηε είλαη:
2,5 cm X 9,14 m
7,5 cm X 9,14 m
7,5 cm X 5,00 m
1,25cm X 5,00 m
5,00cm X 9,14 m
ΔΓΓΤΗΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ - ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ – ΔΛΔΓΥΟ

3.

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα θαηαζέζη εγγχεζε θαιήο θαηαζηάζεσο
ηνπ πιηθνχ γηα έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ε δηάξθεηα εμαξηάηαη απφ
ην πιηθφ, ζε πεξίπησζε καθξνρξφληαο απνζεθεχζεσο ηνπ.
Μακποζκοπικψρ έλεγσορ
3.1.1.
Ο έιεγρνο απηφο γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ειέγρνπ θαη
παξαιαβήο θαη απνβιέπεη ζηελ δηαπίζησζε :
3.1.1.1.Σεο θαιήο θαηαζηάζεσο ηνπ πιηθνχ απφ άπνςε εκθαλίζεσο
θαθψζεσλ ή θζνξψλ.
3.1.1.2.Σεο ζπκθσλίαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζηνηρείσλ κε απηά πνπ
πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξνχζα θαζψο θαη κε ηνπο ηειηθνχο φξνπο
θαη ζπκθσλίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηε ζχκβαζε.
3.1.

3.2.

4.1.

Δπγαζηηπιακψρ έλεγσορ
Ο παξαπάλσ έιεγρνο κπνξεί λα γίλεη εάλ ην απαηηήζεη ε επηηξνπή
παξαιαβήο απφ ηα θαηά πεξίπησζε εξγαζηήξηα ηνπ ΔΚΔΒΤΛ, ΔΟΦ,
αληίζηνηρα εξγαζηήξηα ηνπ ηξαηνχ θ.ι.π.
ΤΚΔΤΑΙΑ - ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ

4.1.1.Σν ππφ πξνκήζεηα πιηθφ πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλν φπσο αλαθέξεηαη
ζηελ παξάγξαθν 1.1.1.4. κε ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή
κεηαθνξά θαζψο θαη ηελ άξηζηε ζπληεξή ηνπ ζε πεξίπησζε καθξνρξφληαο
απνζήθεπζεο.
4.1.2.Οη επηζεκάλζεηο πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία είλαη
ην πεξηερφκελν, νη δηαζηάζεηο, ε πνζφηεηα, ζηνηρεία θαηαζθεπαζηή, ρψξα
πξνέιεπζεο, πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο (CE MARK) κεηά ηνπ ζρεηηθνχ
αξηζκνχ πνπ ην αθνινπζεί, εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο, εκεξνκελία
παξαγσγήο ηνπ.
5.

Ζ παξάδνζε ζα είλαη ηκεκαηηθή γηα έλα έηνο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ
Ννζνθνκείνπ θαη γίλεηαη εληφο 48 σξψλ κεηά απφ γξαπηή παξαγγειία ηνπ
Ννζνθνκείνπ .

6.

Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη εληφο εμήληα (60) εκεξψλ κεηά ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ηελ πξνζθφκηζε απφ κέξνπο ηνπ ησλ
ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ .

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΠΑΝΑΝΟΤΓΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ
ΦΛΧΡΟΤ ΥΡΤΑΝΘΖ
ΚΤΡΛΗΓΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ
Για ηην ανηιγπαθή

11

12

Κυδ.
ORCO

82092

82623

82626

82757

82788

82808

82905

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝ.
ΜΔΣ
Ρ.

ΚΟΤΛΟΤΡΔ
ΚΑΣΑΚΛΗΔΧΝ
ΚΔΦΑΛΖ
ΚΧΓ
30000
ΚΑΛΣΔ
ΑΝΣΗΘΡΟΜΒΧΣΗΚΔ

ΜΖΡΟΤ
ΜΔΓΔΘΟ
ΜΔΑΗΟ/ΚΑΝΟΝΗΚ
Ο
ΚΑΛΣΔ
ΑΝΣΗΘΡΟΜΒΧΣΗΚΔ
 ΜΖΡΟΤ ΜΔΓ
ΜΔΓΑΛΟ/ΚΑΝΟΝΗΚ
Ο LARGE 3728

TEM

ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ
ΓΗΑ
ΠΡΟΛΖΦΖ
ΚΑΣΑΚΛΗΔΧΝ
ΦΣΔΡΝΧΝ
ΚΧΓ
30210
ΚΑΛΣΔ
ΑΝΣΗΘΡ/ΚΔ
ΓΟΝΑΣΟΤ
ΜΔΓΑΛΟ/ΚΑΝΟΝΗΚ
Ο 7203
ΚΑΛΣΔ
ΑΝΣΗΘΡΟΜΒΧΣ.ΓΟ
ΝΑΣΟΤ
ΜΔΑΗΟ/ΚΑΝΟΝΗΚ
Ο 7115
Τ/ΜΑ
ΔΗΓΗΚΟ
ΑΦΡΟΛΔΞ
ΠΡΟΛΖΦΖ
ΚΑΣΑΚΛΖ(ΜΑΞΗΛ
ΑΡΗ) ΚΧΓ 30020

TEM

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΣΗ
ΡΗΣΗΡΙ
Ο

Ποςότη
τα

Τιμή
παρατ. ή
τιμή
κατακ.
Προηγ.
Διαγ.

100

2,65

265

60,95

325,95

50

5,05

252,5

32,825

285,33

40

4,09

163,6

21,268

184,87

300

4,6

1380

317,4

1.697,40

50

3,099

154,95

20,1435

175,09

100

2,99

299

38,87

337,87

140

7,95

1113

255,99

1.368,99

ΣΥΝΟΛ
Ο

ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΣΖΜΑ ΑΠΟ ΔΗΓΗΚΟ ΑΦΡΟΛΔΞ ΜΔΓΑΛΖ
ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΣΑΚΛΗΔΧΝ

TEM

TEM

4.2.20

ΤΣΖΜΑ ΑΠΟ ΔΗΓΗΚΟ ΑΦΡΟΛΔΞ ΜΔΓΑΛΖ
ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΣΑΚΛΗΔΧΝ
(ΦΣΔΡΝΧΝ)

TEM

TEM

TEM
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ΚΑΛΣΔ
ΑΝΣΗΘΡΟΜΒΧΣΗΚΔ

ΜΖΡΟΤ
ΜΗΚΡΟ/ΚΟΝΣΟ
ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΗ
ΝΑΡΘΖΚΔ ΡΗΝΟ
ΑΠΟ
ΘΔΡΜΟΛ
ΤΛΗΚΟ ΓΗΑΣΡΖΣΟ
M2050200

ΕΔΤΓ
Ζ

TEM

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ
ΝΑΡΘΖΚΑ
ΡΗΝΟ
ΑΠΟ
ΘΔΡΜΟΠΛΑΣΗΚΟ ΓΗΑΣΡΖΣΟ ΤΛΗΚΟ ΚΑΛΖ
ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΤΠΟΤ THERMASPLINTS ΠΟΤ
ΝΑ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΤΠΛΑΣΟ ΔΜΒΑΠΣΗΕΟΜΔΝΟ
Δ
ΘΔΡΜΟ
ΝΔΡΟ
ΣΡΑΠΔΕΟΔΗΓΟΤ
ΥΖΜΑΣΟ ΓΗΑΣΑΔΧΝ ΠΔΡΗΠΟΤ 2,38'' Υ
1,53''

83662

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΗ
ΝΑΡΘΖΚΔ ΡΗΝΟ
ΑΠΟ
ΘΔΡΜΟΛ
ΤΛΗΚΟ ΓΗΑΣΡΖΣΟ
L2050300

TEM

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ
ΝΑΡΘΖΚΑ
ΡΗΝΟ
ΑΠΟ
ΘΔΡΜΟΠΛΑΣΗΚΟ ΓΗΑΣΡΖΣΟ ΤΛΗΚΟ ΚΑΛΖ
ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΤΠΟΤ THERMASPLINTS ΠΟΤ
ΝΑ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΤΠΛΑΣΟ ΔΜΒΑΠΣΗΕΟΜΔΝΟ
Δ
ΘΔΡΜΟ
ΝΔΡΟ
ΣΡΑΠΔΕΟΔΗΓΟΤ
ΥΖΜΑΣΟ ΓΗΑΣΑΔΧΝ ΠΔΡΗΠΟΤ 2,63'' Υ
1,73''

83748

ΔΞΧΣΔΡ
ΝΑΡΘΖΚΑ ΡΗΝΟ
ΑΠΟ
FOAM+ΑΛΟΤΜΗΝΗ
Ο LARGE 2,63
2060400
SPRAY
ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ
ΣΟΜΧΝ OP-SITE

TEM

EXTERNAL
NASAL
SPLINT
ΣΡΑΠΔΕΟΔΗΓΟΤ ΥΖΜΑΣΟ ΓΗΑΣΑΔΧΝ
ΠΔΡΗΠΟΤ 2,63'' Υ 1,73''

TEM

ΑΔΡΟΕΟΛ
ΓΗΑ
ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ
ΣΡΑΤΜΑΣΧΝ ΣΧΝ 100 ML

83335

83661

126957

8

4,04

32,32

4,2016

36,52

4

8

32

7,36

39,36

4

11,35

45,4

10,442

55,84

4

8

32

7,36

39,36

4

3,9

15,6

2,028

17,63

59.1.53

ΣΔΓΝΧΝ
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126973

ΑΓΗΑΒΡΟΥΑ
ΑΤΣΟΚΟΛ.ΔΠΗΘΔ
Μ.ΣΤΠΟΤ
HANSAPLAST
25ΜM ΣΡΟΓΓΤΛ

TEM

Δπηζέκαηα
απηνθφιιεηα,
κηθξνηξαπκάησλ
(strips)
απνζηεηξσκέλα.
ην
κέζν
ηνπ
επηζέκαηνο λα ππάξρεη εηδηθφ απνξξνθεηηθφ
επίζεκα (καμηιαξάθη) αληηθνιιεηηθφ, έηζη ψζηε λα
κελ θνιιά ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηξαχκαηνο. Να
είλαη δηαπεξαηά ζηνπο πδξαηκνχο θαη ηνλ αέξα
θαη λα παξέρνπλ απνξξνθεηηθή ηθαλφηεηα
εθθξίζεσλ. Να είλαη ππναιιεξγηθά, ηδηαίηεξα
θηιηθά πξνο ην δέξκα. Να είλαη ζπζθεπαζκέλα
ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία κε εηδηθνχ ηχπνπ ραξηί.

126975

ΑΓΗΑΒΡΟΥΑ
ΑΤΣΟΚΟΛΖΣΑ
ΔΠΗΘΔΜ.ΣΤΠΟΤ
HANSAPLAST
30x70mm

TEM

Δπηζέκαηα
απηνθφιιεηα,
κηθξνηξαπκάησλ
(strips)
απνζηεηξσκέλα.
ην
κέζν
ηνπ
επηζέκαηνο λα ππάξρεη εηδηθφ απνξξνθεηηθφ
επίζεκα (καμηιαξάθη) αληηθνιιεηηθφ, έηζη ψζηε λα
κελ θνιιά ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηξαχκαηνο. Να
είλαη δηαπεξαηά ζηνπο πδξαηκνχο θαη ηνλ αέξα
θαη λα παξέρνπλ απνξξνθεηηθή ηθαλφηεηα
εθθξίζεσλ. Να είλαη ππναιιεξγηθά, ηδηαίηεξα
θηιηθά πξνο ην δέξκα. Να είλαη ζπζθεπαζκέλα
ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία κε εηδηθνχ ηχπνπ ραξηί.

126999

ΑΗΜΟΣΑΣΗΚΑ Δ
ΜΟΡΦΖ
ΓΑΕΑ
(ΣΤΠΟΤ
SURGICEL) 5X7,5

500

0,0048

2,4

0,312

2,71

25.000

0,036

900

117

1.017,00

50

4,5

225

29,25

254,25

TEM
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127037

127293

ΑΤΣΟΚΟΛ. ΔΠΗΓ.
ΥΡΧΜ.
ΓΔΡΜ.
(ΛΔΤΚΟΠΛΑΣ)
10cmx5m

ΔΠΗΓΔΜ ΣΑΗΝΗΑ
ΥΑΡΣΗΝΖ
(
MICROPOR) 5CM.
ΓΗΑΣΑΔΧΝ 5CM
X
9,1
M
Ή
ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ

TEM

TEM

Τθαζκέλεο,
ππναιιεξγηθέο
απηνθφιιεηεο
ρεηξνπξγηθέο ηαηλίεο. Ζ εζσηεξηθή ηνπο
επηθάλεηα λα είλαη επηζηξσκέλε απφ ειεγρφκελε
νκνηφκνξθε θνιιεηηθή κάδα (νμείδην ηνπ
ςεπδαξγχξνπ) ε νπνία δελ ζα απνρσξίδεηαη
φηαλ μεηπιίγεηαη ε ηαηλία. Οη ηαηλίεο λα είλαη
δηαπεξαηέο ζηνπο πδξαηκνχο θαη ζηνλ αέξα.
Να πξνζθέξνπλ εμαηξεηηθή ζπγθξάηεζε,
θαη λα αθαηξνχληαη αλψδπλα. Να κελ αθήλνπλ
ππνιείκκαηα ζην δέξκα θαηά ηελ αθαίξεζε
ηνπο,λα θφβνληαη εχθνια κε ην ρέξη.

1.000

1,25

1250

162,5

1.412,50

500

0,3697

184,85

24,0305

208,88

Μηθξνπνξψδεηο,
αεξνδηαπεξαηέο,
ππναιιεξγηθέο
απηνθφιιεηεο
ρεηξνπξγηθέο
ηαηλίεο. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ κε
πθαζκέλν πιηθφ. Ζ εζσηεξηθή ηνπο επηθάλεηα,
λα είλαη επηζηξσκέλε απφ ειεγρφκελε
νκνηφκνξθε θνιιεηηθή κάδα ε νπνία δελ ζα
απνρσξίδεηαη φηαλ μεηπιίγεηαη ε ηαηλία.
Να
πξνζθέξνπλ εμαηξεηηθή ζπγθξάηεζε, θαη λα
αθαηξνχληαη ηειείσο αλψδπλα. Να κελ αθήλνπλ
ππνιείκκαηα ζην δέξκα, λα θφβνληαη πάξα πνιχ
εχθνια κε ην ρέξη.

16

127294

ΔΠΗΓΔΜ. ΣΑΗΝΗΑ
ΥΑΡΣΗΝΖ
(MICROPOR)
2,5CM

TEM

Μηθξνπνξψδεηο,
αεξνδηαπεξαηέο,
ππναιιεξγηθέο
απηνθφιιεηεο
ρεηξνπξγηθέο
ηαηλίεο. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ κε
πθαζκέλν πιηθφ. Ζ εζσηεξηθή ηνπο επηθάλεηα,
λα είλαη επηζηξσκέλε απφ ειεγρφκελε
νκνηφκνξθε θνιιεηηθή κάδα ε νπνία δελ ζα
απνρσξίδεηαη φηαλ μεηπιίγεηαη ε ηαηλία.
Να
πξνζθέξνπλ εμαηξεηηθή ζπγθξάηεζε, θαη λα
αθαηξνχληαη ηειείσο αλψδπλα. Να κελ αθήλνπλ
ππνιείκκαηα ζην δέξκα, λα θφβνληαη πάξα πνιχ
εχθνια κε ην ρέξη.

127295

ΔΠΗΓΔΜΗΚΖ
ΣΑΗΝΗΑ ΑΠΟ ΥΑΡΣΗ
ΣΤΠΟΤ
MICROPOR 7,5CM

TEM

Μηθξνπνξψδεηο,
αεξνδηαπεξαηέο,
ππναιιεξγηθέο
απηνθφιιεηεο
ρεηξνπξγηθέο
ηαηλίεο. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ κε
πθαζκέλν πιηθφ. Ζ εζσηεξηθή ηνπο επηθάλεηα,
λα είλαη επηζηξσκέλε απφ ειεγρφκελε
νκνηφκνξθε θνιιεηηθή κάδα ε νπνία δελ ζα
απνρσξίδεηαη φηαλ μεηπιίγεηαη ε ηαηλία.
Να
πξνζθέξνπλ εμαηξεηηθή ζπγθξάηεζε, θαη λα
αθαηξνχληαη ηειείσο αλψδπλα. Να κελ αθήλνπλ
ππνιείκκαηα ζην δέξκα, λα θφβνληαη πάξα πνιχ
εχθνια κε ην ρέξη.

2.000

0,1823

364,6

47,398

412,00

700

0,54

378

49,14

427,14
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127304

ΔΠΗΓΔΜΟΗ
ΔΛΑΣΗΚΟΗ 10cm

TEM

Δπίδεζκνη ειαζηηθνί πθαζκέλνη κε εμαηξεηηθήο
πνηφηεηαο βακβαθεξά θαη ειαζηηθά λήκαηα
ρσξίο ελψζεηο. Ζ ειαζηηθφηεηά ηνπο λα
αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 75 %. Οη παξπθέο ηνπο λα
είλαη ππφ κνξθή νχγηαο ρσξίο αηέιεηεο (μέθηηα).
Να επηκεθχλνληαη ρσξίο λα ειαηηψλεηαη ην
πιάηνο ηνπο θαη λα επαλέξρνληαη κεηά ηνλ
ηνληζκφ ζην αξρηθφ κήθνο. Να είλαη ηδηαίηεξα
θηιηθνί πξνο ην δέξκα επηηξέπνληαο ηνπ λα
αλαπλέεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επίδεζεο. Να
ππάξρεη δπλαηφηεηα λα πιέλνληαη ζηνπο 40νC
θαη λα μαλαρξεζηκνπνηνχληαη.

4.4.10

127305

ΔΠΗΓΔΜΟΗ
ΔΛΑΣΗΚΟΗ 12cm

TEM

Δπίδεζκνη ειαζηηθνί πθαζκέλνη κε εμαηξεηηθήο
πνηφηεηαο βακβαθεξά θαη ειαζηηθά λήκαηα
ρσξίο ελψζεηο. Ζ ειαζηηθφηεηά ηνπο λα
αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 75 %. Οη παξπθέο ηνπο λα
είλαη ππφ κνξθή νχγηαο ρσξίο αηέιεηεο (μέθηηα).
Να επηκεθχλνληαη ρσξίο λα ειαηηψλεηαη ην
πιάηνο ηνπο θαη λα επαλέξρνληαη κεηά ηνλ
ηνληζκφ ζην αξρηθφ κήθνο. Να είλαη ηδηαίηεξα
θηιηθνί πξνο ην δέξκα επηηξέπνληαο ηνπ λα
αλαπλέεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επίδεζεο. Να
ππάξρεη δπλαηφηεηα λα πιέλνληαη ζηνπο 40νC
θαη λα μαλαρξεζηκνπνηνχληαη.

4.4.26

7.000

0,143

1001

130,13

1.131,13

8.000

0,16

1280

166,4

1.446,40
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127306

ΔΠΗΓΔΜΟΗ
ΔΛΑΣΗΚΟΗ 15cm

TEM

Δπίδεζκνη ειαζηηθνί πθαζκέλνη κε εμαηξεηηθήο
πνηφηεηαο βακβαθεξά θαη ειαζηηθά λήκαηα
ρσξίο ελψζεηο. Ζ ειαζηηθφηεηά ηνπο λα
αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 75 %. Οη παξπθέο ηνπο λα
είλαη ππφ κνξθή νχγηαο ρσξίο αηέιεηεο (μέθηηα).
Να επηκεθχλνληαη ρσξίο λα ειαηηψλεηαη ην
πιάηνο ηνπο θαη λα επαλέξρνληαη κεηά ηνλ
ηνληζκφ ζην αξρηθφ κήθνο. Να είλαη ηδηαίηεξα
θηιηθνί πξνο ην δέξκα επηηξέπνληαο ηνπ λα
αλαπλέεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επίδεζεο. Να
ππάξρεη δπλαηφηεηα λα πιέλνληαη ζηνπο 40νC
θαη λα μαλαρξεζηκνπνηνχληαη.

4.4.35

8.000

0,197

1576

204,88

1.780,88
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127307

ΔΠΗΓΔΜΟΗ
ΔΛΑΣΗΚΟΗ 20cm

TEM

Δπίδεζκνη ειαζηηθνί πθαζκέλνη κε εμαηξεηηθήο
πνηφηεηαο βακβαθεξά θαη ειαζηηθά λήκαηα
ρσξίο ελψζεηο. Ζ ειαζηηθφηεηά ηνπο λα
αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 75 %. Οη παξπθέο ηνπο λα
είλαη ππφ κνξθή νχγηαο ρσξίο αηέιεηεο (μέθηηα).
Να επηκεθχλνληαη ρσξίο λα ειαηηψλεηαη ην
πιάηνο ηνπο θαη λα επαλέξρνληαη κεηά ηνλ
ηνληζκφ ζην αξρηθφ κήθνο. Να είλαη ηδηαίηεξα
θηιηθνί πξνο ην δέξκα επηηξέπνληαο ηνπ λα
αλαπλέεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επίδεζεο. Να
ππάξρεη δπλαηφηεηα λα πιέλνληαη ζηνπο 40νC
θαη λα μαλαρξεζηκνπνηνχληαη.

4.4.9

1.000

0,275

275

35,75

310,75
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127308

ΔΠΗΓΔΜΟΗ
ΔΛΑΣΗΚΟΗ 5cm

TEM

Δπίδεζκνη ειαζηηθνί πθαζκέλνη κε εμαηξεηηθήο
πνηφηεηαο βακβαθεξά θαη ειαζηηθά λήκαηα
ρσξίο ελψζεηο. Ζ ειαζηηθφηεηά ηνπο λα
αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 75 %. Οη παξπθέο ηνπο λα
είλαη ππφ κνξθή νχγηαο ρσξίο αηέιεηεο (μέθηηα).
Να επηκεθχλνληαη ρσξίο λα ειαηηψλεηαη ην
πιάηνο ηνπο θαη λα επαλέξρνληαη κεηά ηνλ
ηνληζκφ ζην αξρηθφ κήθνο. Να είλαη ηδηαίηεξα
θηιηθνί πξνο ην δέξκα επηηξέπνληαο ηνπ λα
αλαπλέεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επίδεζεο. Να
ππάξρεη δπλαηφηεηα λα πιέλνληαη ζηνπο 40νC
θαη λα μαλαρξεζηκνπνηνχληαη.

1.500

0,079

118,5

15,405

133,91
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127310

127314

ΔΠΗΓΔΜΟΗ
ΔΛΑΣΗΚΟΗ 8cm

ΔΠΗΓΔΜΟΗ
ΚΟΗΝΟΗ ΑΠΟ ΓΑΕΑ
5CMX5M

TEM

TEM

Δπίδεζκνη ειαζηηθνί πθαζκέλνη κε εμαηξεηηθήο
πνηφηεηαο βακβαθεξά θαη ειαζηηθά λήκαηα
ρσξίο ελψζεηο. Ζ ειαζηηθφηεηά ηνπο λα
αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 75 %. Οη παξπθέο ηνπο λα
είλαη ππφ κνξθή νχγηαο ρσξίο αηέιεηεο (μέθηηα).
Να επηκεθχλνληαη ρσξίο λα ειαηηψλεηαη ην
πιάηνο ηνπο θαη λα επαλέξρνληαη κεηά ηνλ
ηνληζκφ ζην αξρηθφ κήθνο. Να είλαη ηδηαίηεξα
θηιηθνί πξνο ην δέξκα επηηξέπνληαο ηνπ λα
αλαπλέεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επίδεζεο. Να
ππάξρεη δπλαηφηεηα λα πιέλνληαη ζηνπο 40νC
θαη λα μαλαρξεζηκνπνηνχληαη.

7.000

0,104

728

94,64

822,64

25

0,09

2,25

0,2925

2,54

2

Δπίδεζκνη γάδαο 20 θισζηψλ / cm θαη βάξνπο
2, λα είλαη
≈ 27 gr / m
ηπιηγκέλνη θπιηλδξηθά θαη
θνκκέλνη ρσξίο αηέιεηεο (μέθηηα ή ρλνχδηα).Να
είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ 100% βακβαθεξά
πδξφθηια λήκαηα εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη
αληνρήο, θαη ζχκθσλα κε ην Δλαξκνληζκέλν
Πξφηππν ΔΝ 14079:2003.
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127323

ΔΠΗΘΔΜ. ΑΤΣΟΚ.
ΣΤΠΟΤ
CUTIPLAST 15x10

TEM

Απηνθφιιεηα, απνζηεηξσκέλα, κεηεγρεηξεηηθά
επηζέκαηα απφ κε πθαζκέλν πιηθφ (non
woven).Να ππάξρεη εηδηθφ επίζεκα (καμηιαξάθη)
ηδηαίηεξα
απνξξνθεηηθφ
θαη
ηαπηφρξνλα
αληηθνιιεηηθφ, πξνθεηκέλνπ λα κελ θνιιά ζηελ
επηθάλεηα
ηνπ
ηξαχκαηνο.
Να
είλαη
απνζηεηξσκέλα κε αηζπιελνμείδην «ΔΟ», λα είλαη
δηαπεξαηά ζηνπο πδξαηκνχο θαη ηνλ αέξα θαη λα
παξέρνπλ κεγάιε θαη γξήγνξε απνξξνθεηηθή
ηθαλφηεηα εθθξίζεσλ. Να είλαη ππναιιεξγηθά θαη
λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία
κε εηδηθνχ ηχπνπ ραξηί.

15.000

0,051

765

99,45

864,45
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127324

ΔΠΗΘΔΜ. ΑΤΣΟΚ.
ΣΤΠΟΤ
CUTIPLAST 10x10

TEM

Απηνθφιιεηα, απνζηεηξσκέλα, κεηεγρεηξεηηθά
επηζέκαηα απφ κε πθαζκέλν πιηθφ (non
woven).Να ππάξρεη εηδηθφ επίζεκα (καμηιαξάθη)
ηδηαίηεξα
απνξξνθεηηθφ
θαη
ηαπηφρξνλα
αληηθνιιεηηθφ, πξνθεηκέλνπ λα κελ θνιιά ζηελ
επηθάλεηα
ηνπ
ηξαχκαηνο.
Να
είλαη
απνζηεηξσκέλα κε αηζπιελνμείδην «ΔΟ», λα είλαη
δηαπεξαηά ζηνπο πδξαηκνχο θαη ηνλ αέξα θαη λα
παξέρνπλ κεγάιε θαη γξήγνξε απνξξνθεηηθή
ηθαλφηεηα εθθξίζεσλ. Να είλαη ππναιιεξγηθά θαη
λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία
κε εηδηθνχ ηχπνπ ραξηί.

25.000

0,0364

910

118,3

1.028,30
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127325

ΔΠΗΘΔΜ. ΑΤΣΟΚ.
ΣΤΠΟΤ
CUTIPLAST 25x10

TEM

Απηνθφιιεηα, απνζηεηξσκέλα, κεηεγρεηξεηηθά
επηζέκαηα απφ κε πθαζκέλν πιηθφ (non
woven).Να ππάξρεη εηδηθφ επίζεκα (καμηιαξάθη)
ηδηαίηεξα
απνξξνθεηηθφ
θαη
ηαπηφρξνλα
αληηθνιιεηηθφ, πξνθεηκέλνπ λα κελ θνιιά ζηελ
επηθάλεηα
ηνπ
ηξαχκαηνο.
Να
είλαη
απνζηεηξσκέλα κε αηζπιελνμείδην «ΔΟ», λα είλαη
δηαπεξαηά ζηνπο πδξαηκνχο θαη ηνλ αέξα θαη λα
παξέρνπλ κεγάιε θαη γξήγνξε απνξξνθεηηθή
ηθαλφηεηα εθθξίζεσλ. Να είλαη ππναιιεξγηθά θαη
λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία
κε εηδηθνχ ηχπνπ ραξηί.

4.5.12

4.000

0,11

440

57,2

497,20

25

127326

ΔΠΗΘΔΜ. ΑΤΣΟΚ.
ΣΤΠΟΤ
CUTIPLAST 30X10

TEM

Απηνθφιιεηα, απνζηεηξσκέλα, κεηεγρεηξεηηθά
επηζέκαηα απφ κε πθαζκέλν πιηθφ (non
woven).Να ππάξρεη εηδηθφ επίζεκα (καμηιαξάθη)
ηδηαίηεξα
απνξξνθεηηθφ
θαη
ηαπηφρξνλα
αληηθνιιεηηθφ, πξνθεηκέλνπ λα κελ θνιιά ζηελ
επηθάλεηα
ηνπ
ηξαχκαηνο.
Να
είλαη
απνζηεηξσκέλα κε αηζπιελνμείδην «ΔΟ», λα είλαη
δηαπεξαηά ζηνπο πδξαηκνχο θαη ηνλ αέξα θαη λα
παξέρνπλ κεγάιε θαη γξήγνξε απνξξνθεηηθή
ηθαλφηεηα εθθξίζεσλ. Να είλαη ππναιιεξγηθά θαη
λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία
κε εηδηθνχ ηχπνπ ραξηί.

4.5.17

12.000

0,1246

1495,2

194,376

1.689,58
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127327

ΔΠΗΘΔΜ. ΑΤΣΟΚ.
ΣΤΠΟΤ
CUTIPLAST 35ρ10

TEM

Απηνθφιιεηα, απνζηεηξσκέλα, κεηεγρεηξεηηθά
επηζέκαηα απφ κε πθαζκέλν πιηθφ (non
woven).Να ππάξρεη εηδηθφ επίζεκα (καμηιαξάθη)
ηδηαίηεξα
απνξξνθεηηθφ
θαη
ηαπηφρξνλα
αληηθνιιεηηθφ, πξνθεηκέλνπ λα κελ θνιιά ζηελ
επηθάλεηα
ηνπ
ηξαχκαηνο.
Να
είλαη
απνζηεηξσκέλα κε αηζπιελνμείδην «ΔΟ», λα είλαη
δηαπεξαηά ζηνπο πδξαηκνχο θαη ηνλ αέξα θαη λα
παξέρνπλ κεγάιε θαη γξήγνξε απνξξνθεηηθή
ηθαλφηεηα εθθξίζεσλ. Να είλαη ππναιιεξγηθά θαη
λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία
κε εηδηθνχ ηχπνπ ραξηί.

3.500

0,123

430,5

55,965

486,47
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127329

ΔΠΗΘΔΜ.
ΑΤΣΟΚ.ΣΤΠΟΤ
CUTIPLAST 20x10

TEM

Απηνθφιιεηα, απνζηεηξσκέλα, κεηεγρεηξεηηθά
επηζέκαηα απφ κε πθαζκέλν πιηθφ (non
woven).Να ππάξρεη εηδηθφ επίζεκα (καμηιαξάθη)
ηδηαίηεξα
απνξξνθεηηθφ
θαη
ηαπηφρξνλα
αληηθνιιεηηθφ, πξνθεηκέλνπ λα κελ θνιιά ζηελ
επηθάλεηα
ηνπ
ηξαχκαηνο.
Να
είλαη
απνζηεηξσκέλα κε αηζπιελνμείδην «ΔΟ», λα είλαη
δηαπεξαηά ζηνπο πδξαηκνχο θαη ηνλ αέξα θαη λα
παξέρνπλ κεγάιε θαη γξήγνξε απνξξνθεηηθή
ηθαλφηεηα εθθξίζεσλ. Να είλαη ππναιιεξγηθά θαη
λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία
κε εηδηθνχ ηχπνπ ραξηί.

4.5.4

4.500

0,0892

401,4

92,322

493,72
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128132

ΤΠΟΑΛ.ΣΑΗΝΗΑ
ΑΠΟ ΤΝΘΔΣΗΚΟ
ΤΠΟΑΛΛΔΡΓΗΚΟΜ
ΔΣΑΞΗ
(ΛΔΤΚΟΗΛΚ)
2,5cmx9,2m

TEM

Μεηαμσηέο,
ππναιιεξγηθέο
απηνθφιιεηεο
ρεηξνπξγηθέο ηαηλίεο. Ζ εζσηεξηθή ηνπο
επηθάλεηα λα είλαη επηζηξσκέλε απφ ειεγρφκελε
νκνηφκνξθε θνιιεηηθή κάδα ε νπνία δελ ζα
απνρσξίδεηαη φηαλ μεηπιίγεηαη ε ηαηλία. Οη ηαηλίεο
λα είλαη δηαπεξαηέο ζηνπο πδξαηκνχο θαη ζηνλ
αέξα. Να πξνζθέξνπλ εμαηξεηηθή ζπγθξάηεζε,
θαη λα αθαηξνχληαη ηειείσο αλψδπλα. Να κελ
αθήλνπλ ππνιείκκαηα ζην δέξκα θαηά ηελ
αθαίξεζε ηνπο, θαη λα θφβνληαη εχθνια κε ην
ρέξη.

128133

ΤΠΟΑΛ.ΣΑΗΝΗΑ
ΑΠΟ ΤΝΘΔΣΗΚΟ
ΤΠΟΑΛΛΔΡΓΗΚΟΜ
ΔΣΑΞΗ
(ΛΔΤΚΟΗΛΚ)
5cmx9,2m

TEM

Μεηαμσηέο,
ππναιιεξγηθέο
απηνθφιιεηεο
ρεηξνπξγηθέο ηαηλίεο. Ζ εζσηεξηθή ηνπο
επηθάλεηα λα είλαη επηζηξσκέλε απφ ειεγρφκελε
νκνηφκνξθε θνιιεηηθή κάδα ε νπνία δελ ζα
απνρσξίδεηαη φηαλ μεηπιίγεηαη ε ηαηλία. Οη ηαηλίεο
λα είλαη δηαπεξαηέο ζηνπο πδξαηκνχο θαη ζηνλ
αέξα. Να πξνζθέξνπλ εμαηξεηηθή ζπγθξάηεζε,
θαη λα αθαηξνχληαη ηειείσο αλψδπλα. Να κελ
αθήλνπλ ππνιείκκαηα ζην δέξκα θαηά ηελ
αθαίξεζε ηνπο, θαη λα θφβνληαη εχθνια κε ην
ρέξη.

6.000

0,4265

2559

332,67

2.891,67

1.500

0,8346

1251,9

162,747

1.414,65
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128238

ΥΔΗΡ.
ΔΠΗΓΔΜ.
ΣΑΗΝΗΑ ΠΛΑΣΗΚΖ
(TRANSPOR)
2,5CMX9,1M

TEM

Γηαθαλείο,
πνξψδεηο,
απηνθφιιεηεο,
ππναιιεξγηθέο
ρεηξνπξγηθέο
ηαηλίεο
πνιπαηζπιελίνπ. Ζ εζσηεξηθή ηνπο επηθάλεηα λα
είλαη επηζηξσκέλε απφ ειεγρφκελε νκνηφκνξθε
θνιιεηηθή κάδα ε νπνία δελ ζα απνρσξίδεηαη
φηαλ μεηπιίγεηαη ε ηαηλία. Οη ηαηλίεο λα είλαη
δηαπεξαηέο ζηνπο πδξαηκνχο θαη ζηνλ αέξα. Να
πξνζθέξνπλ
εμαηξεηηθή,
δηαθαλή
ζπγθξάηεζε, θαη λα αθαηξνχληαη ηειείσο
αλψδπλα. Να είλαη αθηηλνδηαπεξαηέο θαη λα κελ
αθήλνπλ ππνιείκκαηα ζην δέξκα θαηά ηελ
αθαίξεζε ηνπο,λα θφβνληαη πνιχ εχθνια κε ην
ρέξη ηφζν νξηδφληηα φζν θαη θάζεηα.
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0,234

117

15,21

132,21
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128239

ΥΔΗΡ.
ΔΠΗΓΔΜ.
ΣΑΗΝΗΑ ΠΛΑΣΗΚΖ
(TRANSPOR)
5CMX9,1M

TEM

138147

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΗ
ΝΑΡΘΖΚΔ ΡΗΝΟ
ΑΠΟ
ΘΔΡΜΟΛ.ΤΛΗΚΟ
ΓΗΑΣΡ. 2050100

TEM

157074

ΑΤΣΟΤΓΚΡΑΣΟΤ
ΜΔΝΟ
ΔΛΑΣΗΚΟ
ΔΠΗΓΔΜΟ
ΑΠΑΛΛΑΓΜΔΝΟ
ΑΠΟ ΛΑΣΔΞ 7,5
CM Υ 2 ΜΔΣΡΑ

TEM

Γηαθαλείο,
πνξψδεηο,
απηνθφιιεηεο,
ππναιιεξγηθέο
ρεηξνπξγηθέο
ηαηλίεο
πνιπαηζπιελίνπ. Ζ εζσηεξηθή ηνπο επηθάλεηα λα
είλαη επηζηξσκέλε απφ ειεγρφκελε νκνηφκνξθε
θνιιεηηθή κάδα ε νπνία δελ ζα απνρσξίδεηαη
φηαλ μεηπιίγεηαη ε ηαηλία. Οη ηαηλίεο λα είλαη
δηαπεξαηέο ζηνπο πδξαηκνχο θαη ζηνλ αέξα. Να
πξνζθέξνπλ
εμαηξεηηθή,
δηαθαλή
ζπγθξάηεζε, θαη λα αθαηξνχληαη ηειείσο
αλψδπλα. Να είλαη αθηηλνδηαπεξαηέο θαη λα κελ
αθήλνπλ ππνιείκκαηα ζην δέξκα θαηά ηελ
αθαίξεζε ηνπο,λα θφβνληαη πνιχ εχθνια κε ην
ρέξη ηφζν νξηδφληηα φζν θαη θάζεηα.
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0,472

23,6

3,068

26,67
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8

80

18,4

98,40

50

2,96

148

19,24

167,24
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ΑΤΣΟΤΓΚΡΑΣΟΤ
ΜΔΝΟ
ΔΛΑΣΗΚΟ
ΔΠΗΓΔΜΟ
ΑΠΑΛΛΑΓΜΔΝΟ
ΑΠΟ ΛΑΣΔΞ 15 CM
Υ 2 ΜΔΣΡΑ

TEM

157102

ΑΗΜΟΣΑΣΗΚΟΗ
ΠΟΓΓΟΗ 10 Υ 5
CM

TEM

157107

ΑΗΜΟΣΑΣΗΚΟΗ
ΠΟΓΓΟΗ 7,5 Υ 5
CM

TEM

157109

ΑΝΣΗΘΡΟΜΒΧΣΗΚΔ

ΚΑΛΣΔ
ΜΖΡΟΤ ΜΔ ΕΧΝΖ
EXTRA
LARGE
REGULAR

TEM

157075

157110

ΣΑΗΝΗΑ
ΤΠΟΑΛΛΔΡΓΗΚΖ
ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΖ
ΠΟΡΧΓΖ
ΓΗΑ
ΤΓΚΛΗΖ
ΣΡΑΤΜΑΣΟ
ΥΧΡΗ
ΡΑΜΜΑ
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΖ
ΠΔΡΗΠΟΤ 10 CM X
1,3 CM (STERISTRIP)

TEM

157139

ΔΠΗΘΔΜΑΣΑ
ΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΑ
ΡΗΝΟ
ΚΑΗ
ΠΑΡΑΡΗΝΗΧΝ ΑΠΟ
ΔΣΔΡΑ
ΤΑΛΟΤΡΟΝΗΚΟΤ
ΟΞΔΟ MEROGEL
ΓΗΑΣΑΔΧΝ 5 Υ 1
CM.
ΝΑ
ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ
Δ
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΖ
ΤΚΔΤΑΗΑ

TEM

50

5,64

282

36,66

318,66

5

5,75

28,75

3,7375

32,49

50

5,9

295

38,35

333,35

3

10,48

31,44

7,2312

38,67

400

0,0383

15,32

1,9916

17,31

8

150

1200

276

1.476,00
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157141

ΔΠΗΘΔΜΑΣΑ
ΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΑ
ΡΗΝΟ
ΧΣΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ
 ΑΠΟ ΔΣΔΡΑ
ΤΑΛΟΤΡΟΝΗΚΟΤ
ΟΞΔΟ MEROGEL
ΓΗΑΣΑΔΧΝ 4 Υ 4
CM
ΓΗΑ
ΔΠΔΜΒΑΔΗ
FESS.
ΝΑ
ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ
Δ
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΖ
ΤΚΔΤΑΗΑ

TEM

157151

ΣΔΡΔΧΣΗΚΟ
ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΖΡ
ΧΝ ΓΗΑΣΑΔΧΝ
ΠΔΡΗΠΟΤ 6 Υ 7 CM

TEM

8

150

1200

276

1.476,00

100

0,147

14,7

1,911

16,61

Απνζηεηξσκέλν
επίζεκα
απφ
δηάθαλν
απηνθφιιεην θηικ πνιπνπξεζάλεο δηαπεξαηφ
ζηελ αλαπλνή ηνπ δέξκαηνο, κε ππναιιεξγηθή
αθξπιηθή θφιια. Με ράξηηλν πεξηζψξην (
θνξλίδα) θαζφιε ηελ πεξίκεηξν ηνπ θηικ, ρσξίο
λα θνιιά ζηα γάληηα, κε εγθνπή θαη εηηθέηα
αλαγξαθήο ζηνηρείσλ. Σα πξνζθεξφκελα
επηζέκαηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θξαγκφ
πξνζηαζίαο έλαληη εμσγελψλ κνιπζκαηηθψλ
παξαγφλησλ,
λα
είλαη
αδηάβξνρα
θαη
αθηηλνδηαπεξαηά.
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157179

ΣΟΛΤΠΗΑ ΓΑΕΖ
ΦΑΗΡΗΚΑ
ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΑ
ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ 20 Υ
20 CM

TEM

157180

ΣΟΛΤΠΗΑ ΓΑΕΖ
ΦΑΗΡΗΚΑ
ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΑ
ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ 8 Υ 8
CM

TEM

Σνιχπηα γάδαο αθηηλνζθηεξά (x-ray) πδξφθηια
θαη απνξξνθεηηθά. Να έρνπλ ζρήκα ζθαηξηθφ
ρσξίο αηέιεηεο (μέθηηα ή ρλνχδηα). Να θέξνπλ
αθηηλνζθηεξφ λήκα ζεηηθνχ βαξίνπ πθαζκέλν
θαηά
κήθνο
ηνπ
ηνιχπηνπ.
Να
είλαη
θαηαζθεπαζκέλεο απφ 100% βακβαθεξά
πδξφθηια λήκαηα εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη
αληνρήο, θαη ζχκθσλα κε ην Δλαξκνληζκέλν
Πξφηππν ΔΝ 14079:2003.
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2.000

0,0116
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3,016
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2000

0,007

14

1,82

15,82
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157181

191551

ΤΠΟΔΝΣΟΝΑ 60
X 75

ΓΑΕΑ
ΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΖ
ΑΠΟ
ΑΞΔΗΓΧΜΔΝΖ
ΑΝΑΓΔΝΝΖΜΔΝΖ
ΚΤΣΣΑΡΗΝΖ, Γ. 5 Υ
35CM

TEM

Να είλαη ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα κε
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα παξέρνπλ ηελ θαιχηεξε
δπλαηή αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά ζε πεξηπηψζεηο
αθξάηεηαο ή δηαξξνήο πγξψλ αζζελψλ. Σν
επάλσ θάιπκκα (non woven) λα είλαη
ππναιιεξγηθφ, θηιηθφ ζην δέξκα θαη λα
δηαηεξείηαη πάληα ζηεγλφ θξαηψληαο ηελ
πγξαζία καθξηά απφ ηνλ αζζελή. Ο ππξήλαο ηνπ
ππνζέλδνλνπ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ
ζπκπαγή
θαη
ππεξαπνξξνθεηηθή
κάδα
ζεινπιφδεο πξνζθέξνληαο πςειή πξνζηαζία
θαη απνξξνθεηηθφηεηα. ην θάησ κέξνο λα
ππάξρεη απαιφ θαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθφ,
αληηνιηζζεηηθφ θχιιν πνιπαηζπιελίνπ πνπ δελ
ζα επηηξέπεη ζηελ πγξαζία λα δηαθχγεη απφ ην
ππνζέλδνλν.

100

0,1674

16,74

3,8502

20,59

4

16,9

67,6

8,788

76,39

TEM

35

191552

191561

191562

ΓΑΕΑ
ΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΖ
ΑΠΟ
ΟΞΔΗΓΧΜΔΝΖ
ΑΝΑΓΔΝΝΖΜΔΝΖ
ΚΤΣΣΑΡΗΝΖ, Γ. 10
X 20CM
ΓΑΕΑ
ΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΖ
ΑΗΜΟΣΑΣΗΚΖ
ΑΠΟ
ΟΞΔΗΓΧΜΔΝΖ
ΑΝΑΓΔΝΝΖΜΔΝΖ
ΚΤΣΣΑΡΗΝΖ Γ. 5 Υ
7,5 CM
ΓΑΕΑ
ΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΖ
ΑΠΟ
ΟΞΔΗΓΧΜΔΝΖ
ΑΝΑΓΔΝΝΖΜΔΝΖ
ΚΤΣΣΑΡΗΝΖ Γ. 5 Υ
10 CM

TEM

200

10,2

2040

265,2

2.305,20

100

4,5

450

58,5

508,50

40

6,2

248

57,04

305,04
30.684,33

TEM

TEM

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ Η
ΠΡΟΚΟΜΙΗ
ΔΕΙΓΜΑΣΟ
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