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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» λαμβάνοντας υπ’ όψιν :

1) Το με αρίθμ. πρωτ. 2891/ 24-07-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ)
σχετικά με «Υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για
όλους τους δημοσίους φορείς υγείας».
2) Το με αρίθμ. πρωτ. 3512/ 14-09-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ)
σχετικά με «Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης
τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
3) Το με αρίθμ. πρωτ. 4978/ 15-12-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ)
σχετικά με «Εγκύκλιο αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και
προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της ΕΠΥ
που ελήφθησαν κατά την υπ’ αρίθμ. 65/ 17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1 ο),
(ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ’ αρίθμ. 67/ 19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίαση της
(θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».
4) Η με αρίθμ. πρωτ. 236/19-01-2016 Οδηγία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά
με «Αιτιολογία των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
5) Το με αρίθμ. πρωτ. 1349/ 03-03-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ)
σχετικά με «Εγκύκλιο για την παράταση έως την 30η Ιουνίου 2016 της προθεσμίας
διενέργειας τακτικών διαγωνισμών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και τους
δημόσιους φορείς υγείας βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εγκρίθηκαν,
εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάμει της παλαιάς διαδικασίας – Η αληθής έννοια
των λέξεων «επίσημους φορείς πιστοποίησης της ημεδαπής και της αλλοδαπής» που
περιλαμβάνονται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 της εγκυκλίου της Επιτροπής
Προμηθειών Υγείας «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο ………» (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι).
και εν αναμονή της έγκρισης του ΠΠΥΥ 2015 προκειμένου να διενεργήσει διαγωνισμό για την προμήθεια
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ (CPV 33141115-9) - MEDICAL WADDING με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή.
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καλεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών (και όχι πέραν της 17

ης

– 06-2016) προμηθευτές,

επίσημους φορείς ή και ενώσεις των ίδιων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο, να αποστείλουν
στην Υπηρεσίας μας τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ (CPV 33141115-9) MEDICAL WADDING σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές
προδιαγραφές του διαγωνισμού.
Για τη διευκόλυνση όλων επισημαίνεται ότι στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014 οι προδιαγραφές ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ (CPV 33141115-9) είχαν ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ

CPV 33141115-9

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

0,1600

4.4.28

0,1898

4.4.5

0,3000

4.4.22

4,0500

4.4.27

1,2500

4.2.56

ΒΑΜΒΑΚΙ
1

187279

2

39885

ΝΑΡΘΗΚΩΝ 7,5CM
ΒΑΜΒΑΚΙ
ΝΑΡΘΗΚΩΝ 10CM
ΒΑΜΒΑΚΙ

3

ΝΑΡΘΗΚΩΝ 15CM

39887

ΒΑΜΒΑΚΙ
4

ΝΑΡΘΗΚΩΝ 12CM

17224

ΒΑΜΒΑΚΙ
ΥΔΡΟΦΙΛΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ
ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ
5

127047

1000GR
ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΝΑΥΛΟΝ
ΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 5

6

ΚΙΛΩΝ

128237

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΡΘΗΚΩΝ

1.

Να είναι κατασκευασμένοι από πολυεστερικό υλικό, ώστε να μην προκαλείται ερεθισμός και αλλεργία
στο δέρμα.

2.

Να επιδέχονται τον μεγαλύτερο δυνατό τανυσμό με την μικρότερη δυνατή μείωση των αρχικών
διαστάσεων του πλάτους και πάχους .

3.

Να επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος .

4.

Να κόβονται εύκολα με το χέρι.

5.

Να είναι αυτοσυγκρατούμενο.

6.

διαστάσεις ------ποσότητες
(όπως ορίζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα)

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η αποστολή δειγμάτων.
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Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής των
υλικών που προσφέρουν.



Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να φέρουν σήμανση πιστοποίησης CE και ISO η οποία
τοποθετείται στα προσφερόμενα είδη.



Ο συμμετέχων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο θα
κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του.



Οι αναφερόμενες ενδείξεις να είναι γραμμένες και στην Ελληνική γλώσσα.



Να αναφέρονται ευκρινώς στην συσκευασία τα στοιχεία που αφορούν το είδος, το μήκος, τη
διάμετρο.



Η συσκευασία του υλικού να είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφεται εύκολα κατά τη μεταφορά
και αποθήκευση.



α) Πριν από την τελική κατακύρωση η υπηρεσία έχει την δυνατότητα να προβεί σε έλεγχο από
ανεξάρτητο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου.
β) Η επιτροπή παραλαβής των Νοσοκομείων μπορεί επίσης να προβεί σε έλεγχο δειγμάτων.
Τα έξοδα επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ελληνική Φαρμακοποιία έκδοση IV – τόμος 2) :


Να είναι απορροφητικό και να αποτελείται από τρίχες ή νέα χτένια καλής ποιότητας που λαμβάνονται
από την επικάλυψη σπερμάτων διαφόρων ειδών του γένους Gossyrium L και έχουν υποστεί κάθαρση,
λεύκανση και έχουν ξανθεί προσεκτικά. Δεν πρέπει να περιέχει αντισταθμιστικές χρωστικές ουσίες.



Να είναι λευκό και πρακτικά άοσμο.



Να αποτελείται από ίνες μέσου μήκους όχι μικρότερου από 10 mm και δεν περιέχει παρά μόνο ίχνη από
υπολείμματα φύλλων, περικάρπια ή περιβλήματα σπερμάτων ή άλλες προσμίξεις.



Να παρουσιάζει σημαντική αντίσταση στην τάση.



Όταν ανακινείται ήπια, δεν αφήνει σημαντική ποσότητα σκόνης.



Ταυτοποίηση σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ελληνική Φαρμακοποιία έκδοση IV –
τόμος 2).



Έλεγχοι καθαρότητας – Διάλυμα Δ – Οξύτητα ή αλκαλικότητα – Ξένες ίνες – Φθορισμός – Κόμβοι –
Απορροφητικά – Ουσίες διαλυτές στον αιθέρα – Εκχυλίσιμες χρωστικές ύλες – Επιφανειοδραστικές
ουσίες – Υδατοδιαλυτές ουσίες – Απώλεια κατά την ξήρανση (V.6.22) – Θειική τέφρα - Σύμφωνα με τον
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ελληνική Φαρμακοποιία έκδοση IV – τόμος 2).



Να διατηρείται σε ξηρό χώρο, σε συσκευασία που προφυλάσσει από τη σκόνη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η αποστολή δειγμάτων.


Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής των υλικών
που προσφέρουν.



Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να φέρουν σήμανση πιστοποίησης CE και ISO η οποία τοποθετείται
στα προσφερόμενα είδη.



Ο συμμετέχων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα
προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.



Οι αναφερόμενες ενδείξεις να είναι γραμμένες και στην Ελληνική γλώσσα.



Να αναφέρονται ευκρινώς στην συσκευασία τα στοιχεία που αφορούν το είδος, το μήκος, τη διάμετρο.



Η συσκευασία του υλικού να είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφεται εύκολα κατά την μεταφορά και
αποθήκευση.

Α. Πριν από την τελική κατακύρωση η υπηρεσία έχει την δυνατότητα
προβεί σε έλεγχο από
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ανεξάρτητο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου.
Β. Η επιτροπή παραλαβής των Νοσοκομείων μπορεί επίσης να προβεί σε έλεγχο δειγμάτων.
Τα έξοδα επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

TEXNΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ

Α. ΣΚΟΠΟΣ
Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει την προμήθεια χαρτοβάμβακα σε μορφή φύλλων για τις ανάγκες των
Νοσοκομείων.
Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.

Μορφή

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

Το βάρος του χαρτοβάμβακα θα πρέπει να είναι δεκαοκτώ γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (18gr/m2) με
ανοχή ± 5% (ISO 538).

3.

Διαστάσεις

Τα φύλλα θα είναι διαστάσεων 60 χ 40 εκατοστά (cm) συνολικής επιφάνειας το καθένα.
4.

Σύσταση

Από χημικό πολτό 100% (ISO 9184).
5.

Aντοχή σε εφελκυσμό

Κατά την έννοια του μήκους 150 γραμμάρια κατ΄ ελάχιστο σε ταινία πλάτους 1,5 εκατοστών.
Κατά την έννοια του μήκους 70 γραμμάρια κατ΄ ελάχιστο σε ταινία πλάτους 1,5 εκατοστών (ISO 1924).
6. Απορροφητικότητα
Προσδιοριζόμενη κατά ΤΑPPI..T432 om-82, η απορροφητικότητα μιας σταγόνας νερού όγκου 0,01ml, να έχει
μέγιστο χρόνο απορρόφησης 25 δευτερόλεπτα (max 25 sec).
7. Τέφρα
Μέγιστη τιμή ένα τοις εκατό (max 1% ) (ΙSO 2144)

Γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ο χαρτοβάμβακας θα παραδίδεται :
Σε φύλλα διπλωμένα ανα δύο ώστε να καταλαμβάνουν διάσταση 30 χ 20 εκατοστά (cm), τοποθετημένα σε
πακέτα των πέντε κιλών (5Kg) το κάθε πακέτο.

Τα πακέτα θα είναι συσκευασμένα σε απαραβίαστη πλαστική συσκευασία, η οποία
προστατεύεται από τις
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καταπονήσεις από σκληρό χάρτινο κουτί ή χαρτοκιβώτιο
Ο τρόπος συσκευασίας θα δηλώνεται στην τεχνική προσφορά από τους συμμετέχοντες.
Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από την
υγρασία, την ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.
Επίσης στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία
1.

Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία, τόπος)

2.

Το είδος του περιεχομένου και την σύσταση (χημικός πολτός 100%).

3.

Οι διαστάσεις των φύλλων.

4.

Το βάρος (καθαρό).

5.

Ο αριθμός της σύμβασης και η ένδειξη «ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ» με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη.

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προμηθευτές με την προσφορά τους θα πρέπει :
1.

Να δηλώσουν το εργοστάσιο κατασκευής κοπής και συσκευασίας του χαρτοβάμβακα και τον τόπο
εγκατάστασής του.

2.

Να καταθέσουν ως δείγμα στο Νοσοκομείο δύο αυτοτελείς συσκευασίες (δείγμα-αντίδειγμα) βάρους 5
χιλιογράμμων, το οποίο κατά την αξιολόγηση θα δύναται να εξετασθεί από το Γενικό Χημείο του
Κράτους για την συμφωνία των χαρακτηριστικών τους με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Ε. ΕΛΕΓΧΟΙ
Από την Επιτροπή Παραλαβής διενεργείται μακροσκοπικός έλεγχος και λαμβάνονται δείγματα εις διπλούν, τα
οποία θα αποστέλλονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους για τον έλεγχο των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Τα έξοδα ελέγχου και τα δείγματα βαρύνουν τον προμηθευτή.
Η υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων θα γίνεται στο e-mail : lefaki@chaniahospital.gr από
τους προμηθευτές και τους επίσημους φορείς ή/και ενώσεις αυτών και ταυτοχρόνως σε έντυπη και μαγνητική
μορφή [με τη μορφή, ιδίως, είτε του ψηφιακού δίσκου (cd), είτε του ψηφιακού ευέλικτου δίσκου (dvd) είτε της
κινητής μονάδας μνήμης ενιαίου σειριακού διαύλου (usb memory stick)].
Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη,
διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία :
1)

Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών.

2)

Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα.

3)

Τις παραδοχές της επιστήμης.

4)

Την εμπειρία.

5)

Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις.

6)

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που
προδιαγραφών και προτύπων.

προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών

ΑΔΑ: 683846907Τ-ΩΧΜ
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο
αυτής.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Κ.Α.Α
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Κοινοποίηση:
1.

Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας

Εσωτερική διανομή:
1.

Γραφείο Προμηθειών

