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Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ» ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ :

1.

Σελ Αλαθνίλσζε- πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο κε αξίζκ πξσηνθ: 8740/20-05-2016

2.

Σελ 30/πξθ12/8 -7-2016 (ΑΓΑ:ΩΖ5Ε46907Σ-ΓΜ7) Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΝΥ

εο

ΑΝΑΚΟΗΝΩΝΔΗ:
ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ Ά ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΒΑΜΒΑΚΗΟΤ (CPV 33141115-9) - MEDICAL WADDING.

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ» θαιεί εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο επηά (7) ημερών
ης

(και ότι πέραν ηης 2 -09-2016 και ώρα 14:00) πξνκεζεπηέο, επίζεκνπο θνξείο ή θαη ελώζεηο ησλ ίδησλ
πξνκεζεπηώλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν, λα απνζηείινπλ ζηελ Τπεξεζίαο καο παξαηεξήζεηο επη ησλ
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ

γηα ηελ πξνκήζεηα

ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

(CPV 33141115-9) ζε έληππε θαη

ςεθηαθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύκε ζηηο δηακόξθσζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ δηαγσληζκνύ.

Γηα ηε δηεπθόιπλζε όισλ επηζεκαίλεηαη όηη ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΠΤΤ 2014 νη πξνδηαγξαθέο ΗΑΣΡΗΚΟΤ
ΒΑΜΒΑΚΗΟΤ (CPV 33141115-9) είραλ σο εμήο:
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΔΗΓΟΤ ΗΑΣΡΗΚΟ
Α/Α

ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΖ

ΒΑΜΒΑΚΗ

ΣΗΜΖ

ΚΩΓΗΚΟ

Γ.Ν. ΥΑΝΗΩΝ

CPV 33141115-9

ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟΤ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟΤ

0,1600

4.4.28

ΒΑΜΒΑΚΗ
1

187279

ΝΑΡΘΖΚΩΝ 7,5CM
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ΒΑΜΒΑΚΗ
2

ΝΑΡΘΖΚΩΝ 10CM

39885

0,1898

4.4.5

0,3000

4.4.22

4,0500

4.4.27

1,2500

4.2.56

ΒΑΜΒΑΚΗ
3

ΝΑΡΘΖΚΩΝ 15CM

39887

ΒΑΜΒΑΚΗ
4

ΝΑΡΘΖΚΩΝ 12CM

17224

ΒΑΜΒΑΚΗ
ΤΓΡΟΦΗΛΟ
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ
Δ ΠΑΚΔΣΑ ΣΩΝ
5

127047

1000GR
ΥΑΡΣΟΒΑΜΒΑΚΑ
Δ ΤΚΔΤΑΗΑ
ΝΑΤΛΟΝ
ΑΚΟΤΛΑ ΣΩΝ 5

6

ΚΗΛΩΝ

128237

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ Ζ ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΤΚΔΤΑΜΔΝΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟ

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΒΑΜΒΑΚΗ ΝΑΡΘΖΚΩΝ

1.

Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από πνιπεζηεξηθό πιηθό, ώζηε λα κελ πξνθαιείηαη εξεζηζκόο θαη αιιεξγία
ζην δέξκα.

2.

Να επηδέρνληαη ηνλ κεγαιύηεξν δπλαηό ηαλπζκό κε ηελ κηθξόηεξε δπλαηή κείσζε ησλ αξρηθώλ
δηαζηάζεσλ ηνπ πιάηνπο θαη πάρνπο .

3.

Να επηηξέπνπλ ηελ αλαπλνή ηνπ δέξκαηνο .

4.

Να θόβνληαη εύθνια κε ην ρέξη.

5.

Να είλαη απηνζπγθξαηνύκελν.

6.

δηαζηάζεηο ------πνζόηεηεο
(όπσο νξίδνληαη ζηνλ επηζπλαπηόκελν πίλαθα)

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό είλαη ε απνζηνιή δεηγκάησλ.


Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενύληαη λα αλαθέξνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο ηελ ρώξα θαηαγσγήο ησλ
πιηθώλ πνπ πξνζθέξνπλ.



Σα πξνζθεξόκελα είδε ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε πηζηνπνίεζεο CE θαη ISO ε νπνία
ηνπνζεηείηαη ζηα πξνζθεξόκελα είδε.



Ο ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα δειώλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην εξγνζηάζην ζην νπνίν ζα
θαηαζθεπάζεη ηα πξνζθεξόκελα πιηθά θαζώο θαη ηνλ ηόπν εγθαηάζηαζεο ηνπ.



Οη αλαθεξόκελεο ελδείμεηο λα είλαη γξακκέλεο θαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα.



Να αλαθέξνληαη επθξηλώο ζηελ ζπζθεπαζία ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην είδνο, ην κήθνο, ηε
δηάκεηξν.



Ζ ζπζθεπαζία ηνπ πιηθνύ λα είλαη ηέηνηα ώζηε λα κελ θαηαζηξέθεηαη εύθνια θαηά ηε κεηαθνξά
θαη απνζήθεπζε.



α) Πξηλ από ηελ ηειηθή θαηαθύξσζε ε ππεξεζία έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα πξνβεί ζε έιεγρν από
αλεμάξηεην εξγαζηήξην πνηνηηθνύ ειέγρνπ.
β) Ζ επηηξνπή παξαιαβήο ησλ Ννζνθνκείσλ κπνξεί επίζεο λα πξνβεί ζε έιεγρν δεηγκάησλ.
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Σα έμνδα επηβαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΓΡΟΦΗΛΟ ΒΑΜΒΑΚΗ
ύκθσλα κε ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Φαξκάθσλ (Διιεληθή Φαξκαθνπνηία έθδνζε IV – ηόκνο 2) :


Να είλαη απνξξνθεηηθό θαη λα απνηειείηαη από ηξίρεο ή λέα ρηέληα θαιήο πνηόηεηαο πνπ ιακβάλνληαη
από ηελ επηθάιπςε ζπεξκάησλ δηαθόξσλ εηδώλ ηνπ γέλνπο Gossyrium L θαη έρνπλ ππνζηεί θάζαξζε,
ιεύθαλζε θαη έρνπλ μαλζεί πξνζεθηηθά. Γελ πξέπεη λα πεξηέρεη αληηζηαζκηζηηθέο ρξσζηηθέο νπζίεο.



Να είλαη ιεπθό θαη πξαθηηθά άνζκν.



Να απνηειείηαη από ίλεο κέζνπ κήθνπο όρη κηθξόηεξνπ από 10 mm θαη δελ πεξηέρεη παξά κόλν ίρλε από
ππνιείκκαηα θύιισλ, πεξηθάξπηα ή πεξηβιήκαηα ζπεξκάησλ ή άιιεο πξνζκίμεηο.



Να παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αληίζηαζε ζηελ ηάζε.



Όηαλ αλαθηλείηαη ήπηα, δελ αθήλεη ζεκαληηθή πνζόηεηα ζθόλεο.



Σαπηνπνίεζε ζύκθσλα κε ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Φαξκάθσλ (Διιεληθή Φαξκαθνπνηία έθδνζε IV –
ηόκνο 2).



Έιεγρνη θαζαξόηεηαο – Γηάιπκα Γ – Ομύηεηα ή αιθαιηθόηεηα – Ξέλεο ίλεο – Φζνξηζκόο – Κόκβνη –
Απνξξνθεηηθά – Οπζίεο δηαιπηέο ζηνλ αηζέξα – Δθρπιίζηκεο ρξσζηηθέο ύιεο – Δπηθαλεηνδξαζηηθέο
νπζίεο – Τδαηνδηαιπηέο νπζίεο – Απώιεηα θαηά ηελ μήξαλζε (V.6.22) – Θεηηθή ηέθξα - ύμθωνα με ηον
Δθνικό Οργανιζμό Φαρμάκων (Διιεληθή Φαξκαθνπνηία έθδνζε IV – ηόκνο 2).



Να δηαηεξείηαη ζε μεξό ρώξν, ζε ζπζθεπαζία πνπ πξνθπιάζζεη από ηε ζθόλε.

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό είλαη ε απνζηνιή δεηγκάησλ.


Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενύληαη λα αλαθέξνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο ηελ ρώξα θαηαγσγήο ησλ πιηθώλ
πνπ πξνζθέξνπλ.



Σα πξνζθεξόκελα είδε ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε πηζηνπνίεζεο CE θαη ISO ε νπνία ηνπνζεηείηαη
ζηα πξνζθεξόκελα είδε.



Ο ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα δειώλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην εξγνζηάζην ζην νπνίν ζα θαηαζθεπάζεη ηα
πξνζθεξόκελα πιηθά θαζώο θαη ηνλ ηόπν εγθαηάζηαζήο ηνπ.



Οη αλαθεξόκελεο ελδείμεηο λα είλαη γξακκέλεο θαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα.



Να αλαθέξνληαη επθξηλώο ζηελ ζπζθεπαζία ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην είδνο, ην κήθνο, ηε δηάκεηξν.



Ζ ζπζθεπαζία ηνπ πιηθνύ λα είλαη ηέηνηα ώζηε λα κελ θαηαζηξέθεηαη εύθνια θαηά ηελ κεηαθνξά θαη
απνζήθεπζε.



Α. Πξηλ από ηελ ηειηθή θαηαθύξσζε ε ππεξεζία έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα πξνβεί ζε έιεγρν από
αλεμάξηεην εξγαζηήξην πνηνηηθνύ ειέγρνπ.
Β. Ζ επηηξνπή παξαιαβήο ησλ Ννζνθνκείσλ κπνξεί επίζεο λα πξνβεί ζε έιεγρν δεηγκάησλ.
Σα έμνδα επηβαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.
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TEXNΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΥΑΡΣΟΒΑΜΒΑΚΑ

Α. ΚΟΠΟ
Ζ πξνδηαγξαθή απηή θαιύπηεη ηελ πξνκήζεηα ραξηνβάκβαθα ζε κνξθή θύιισλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ
Ννζνθνκείσλ.
Β. ΑΠΑΗΣΖΔΗ – ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
1.

Μορθή

Ο χαρτοβάμβακασ θα είναι λευκόσ με απαλή υφή, κατάλληλοσ για Νοςοκομειακή χρήςη. Τα φύλλα του χαρτοβάμβακα
θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα χωρίσ τοπικά αραιώματα και ςχιςίματα.

2.

Βάρος

Σν βάξνο ηνπ ραξηνβάκβαθα ζα πξέπεη λα είλαη δεθανθηώ γξακκάξηα αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (18gr/m2) κε
αλνρή ± 5% (ISO 538).
3.

Γιαζηάζεις

Σα θύιια ζα είλαη δηαζηάζεσλ 60 ρ 40 εθαηνζηά (cm) ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ην θαζέλα.
4.

Σύσταση

Από ρεκηθό πνιηό 100% (ISO 9184).
5.

Aνηοτή ζε εθελκσζμό

Καηά ηελ έλλνηα ηνπ κήθνπο 150 γξακκάξηα θαη΄ ειάρηζην ζε ηαηλία πιάηνπο 1,5 εθαηνζηώλ.
Καηά ηελ έλλνηα ηνπ κήθνπο 70 γξακκάξηα θαη΄ ειάρηζην ζε ηαηλία πιάηνπο 1,5 εθαηνζηώλ (ISO 1924).
6. Απορροθηηικόηηηα
Πξνζδηνξηδόκελε θαηά ΣΑPPI..T432 om-82, ε απνξξνθεηηθόηεηα κηαο ζηαγόλαο λεξνύ όγθνπ 0,01ml, λα έρεη
κέγηζην ρξόλν απνξξόθεζεο 25 δεπηεξόιεπηα (max 25 sec).
7. Σέθρα
Μέγηζηε ηηκή έλα ηνηο εθαηό (max 1% ) (ΗSO 2144)

Γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ο ταρηοβάμβακας θα παραδίδεηαι :
ε θύλλα διπλωμένα ανα δύο ώζηε να καηαλαμβάνοσν διάζηαζη 30 τ 20 εκαηοζηά (cm), ηνπνζεηεκέλα ζε
παθέηα ησλ πέληε θηιώλ (5Kg) ην θάζε παθέην.
Σα παθέηα ζα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε απαξαβίαζηε πιαζηηθή ζπζθεπαζία, ε νπνία ζα πξνζηαηεύεηαη από ηηο
θαηαπνλήζεηο από ζθιεξό ράξηηλν θνπηί ή ραξηνθηβώηην
Ο ηξόπνο ζπζθεπαζίαο ζα δειώλεηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά από ηνπο ζπκκεηέρνληεο.
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Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο δελ πξέπεη λα επεξεάδνπλ ην πεξηερόκελν θαη πξέπεη λα παξέρνπλ πξνζηαζία από ηελ
πγξαζία, ηελ ξύπαλζε θαη λα αληέρνπλ ζηε κεηαθνξά.
Δπίζεο ζηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ζπζθεπαζία ζα αλαγξάθνληαη ηα εμήο ζηνηρεία
1.

Σα ζηνηρεία ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο (επσλπκία, ηόπνο)

2.

Σν είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ ζύζηαζε (ρεκηθόο πνιηόο 100%).

3.

Οη δηαζηάζεηο ησλ θύιισλ.

4.

Σν βάξνο (θαζαξό).

5.

Ο αξηζκόο ηεο ζύκβαζεο θαη ε έλδεημε «ΚΡΑΣΗΚΟ ΔΗΓΟ» κε αλεμίηειε θόθθηλε κειάλε.

Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ – ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ

Οη πξνκεζεπηέο κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζα πξέπεη :
1.

Να δειώζνπλ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θνπήο θαη ζπζθεπαζίαο ηνπ ραξηνβάκβαθα θαη ηνλ ηόπν
εγθαηάζηαζήο ηνπ.

2.

Να θαηαζέζνπλ σο δείγκα ζην Ννζνθνκείν δύν απηνηειείο ζπζθεπαζίεο (δείγκα-αληίδεηγκα) βάξνπο 5
ρηιηνγξάκκσλ, ην νπνίν θαηά ηελ αμηνιόγεζε ζα δύλαηαη λα εμεηαζζεί από ην Γεληθό Υεκείν ηνπ
Κξάηνπο γηα ηελ ζπκθσλία ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.

Δ. ΔΛΔΓΥΟΗ
Από ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο δηελεξγείηαη καθξνζθνπηθόο έιεγρνο θαη ιακβάλνληαη δείγκαηα εηο δηπινύλ, ηα
νπνία ζα απνζηέιινληαη ζην Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο γηα ηνλ έιεγρν ησλ θπζηθνρεκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ
ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Σα έμνδα ειέγρνπ θαη ηα δείγκαηα βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.
Ζ ηειηθή απόθαζε ηεο επηηξνπήο πξνδηαγξαθώλ πξέπεη λα δηαιακβάλεη, γηα λα είλαη λνκίκσο αηηηνινγεκέλε,
δηάινγν ησλ ζπληαθηώλ ηεο κε ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο έμη (6) ζηνηρεία :
1)

Σν πιηθό πνπ ηεο παξαδίδεηαη από ην Σκήκα Πξνκεζεηώλ.

2)

Σηο ελ γέλεη δηεζλείο παξαδεδεγκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξόηππα.

3)

Σηο παξαδνρέο ηεο επηζηήκεο.

4)

Σελ εκπεηξία.

5)

Σπρόλ θνηλσληθέο απαηηήζεηο.

6)

Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνύιεπζεο πνπ

πξνεγήζεθε επί ηνπ ηειηθνύ ζρεδίνπ ησλ ηερληθώλ

πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ.

Καηά ηα ινηπά, ηζρύνπλ νη απνθάζεηο ηεο ΔΠΤ, ησλ νπνίσλ ην πεξηερόκελν αλαξηήζεθε ζηνλ επίζεκν ηζηόηνπν
απηήο.
Γενικά
Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Α΄ Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε, ε Τπεξεζία καο θαηαζέηεη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
κε ζθνπό ηε Γεκόζηα ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε ελδερνκέλσλ παξαηεξήζεσλ – ζρνιίσλ επί ηνπ πεξηερνκέλνπ
απηώλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαζώο θαη ηεο επξύηεξεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ
πξνκεζεπηώλ.
Παξαθαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα επηζεκάλνπλ ηνπο όξνπο
ησλ πξνδηαγξαθώλ πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ δηαγσληζκό θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή
εξσηήκαηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν από ηε δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ.
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηηο εκπξόζεζκεο απόςεηο θαη εηζεγήζεηο ηνπο θαζώο θαη λα
δεηήζνπλ δηεπθξηλίζεηο ζηελ παξαθάησ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: lefaki@chaniahospital.gr

ΑΔΑ: 78ΕΝ46907Τ-9ΧΙ

To Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ
Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή
πξνκεζεπηώλ, εμαζθαιίδνληαο όκσο ηαπηόρξνλα ηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ.
Δπειπηζηνύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ ππόςε δηαδηθαζία, ζπλδξάκνληαο ζηελ πξνκήζεηα δηακόξθσζεο
ζπλζεθώλ πγηνύο αληαγσληζκνύ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ

Ο ΑΝ.ΓΗΟΗΚΖΣΖ

ΕΟΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ

Δζωηερική διανομή:
1.

Γραθείο Προμηθειών

Για ηην ανηιγραθή

