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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                           
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                             Α Γ Ρ Ι Ν ΙΟ ,  2 4   Σ επ τ ε µβρ ί ο υ   2 019                             
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                                              Αρ. Πρωτ.12566 
ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ         
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                             ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΤΜΗΜΑ :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                           
Ταχ. ∆/νση : 3ο χλµ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ                                 
Πληροφορίες : Μαντζαφίνη χρυσάνθη                                          
Τηλ. : 26413-61230,233  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 Σχετ. Η υπ.αριθµ.12525/24-09-2019 απόφαση ∆ιοικητή σχετικά µε  έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού  
για  την προµήθεια «γάζας υδρόφιλης ακτινοσκιερής» . 

 
  Παρακαλούµε όπως αποστείλετε κλειστή οικονοµική προσφορά µέχρι την  ∆ευτέρα  30  Σεπτεµβρίου  2019 και 
ώρα 14:00 στο οικονοµικό τµήµα (γραφείο προµηθειών-διαχείριση) του γενικού Νοσοκοµείου Αγρινίου για την 
προµήθεια των παρακάτω υλικού προς κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του χειρουργείου της Ν. Μ.  Αγρινίου.  

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ Μ. M. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ
∆ΟΣ 
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ΓΑΖΑ  ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ Υ∆ΡΟΦΙΛΗ  ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΜΕΤΡΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Η απορροφητική γάζα βάµβακος να είναι από 100% υδρόφιλο φυσικό βαµβάκι 
πιστοποιηµένο για ιατρική χρήση και να επαληθεύει στην χρήση αυτές του  τις 
ιδιότητες.  Να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Η υπό προµήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους  τoυ εναρµονισµένου 
προτύπου ΕΝ 14079:2003  και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσµη, 
απαλλαγµένη από κόλλες, ελαττώµατα της ύφανσης (σχίσµατα, παραφασάδες, 
συσσωµατώµατα κλωστών κ.λ.π. )και να µη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή 
εµφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (µηχανέλαια κ.λπ..) 
Να είναι σιδερωµένη και να µην είναι ή να φαίνεται λοξοϋφασµένη, η γωνία 
σύγκλισης του στήµονα µε την κρόκη να είναι 900 µοίρες. 
Ως  προς τον αριθµό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόµετρο να ανήκει 
στον πέµπτο  του πίνακα 1 του προτύπου ΕΝ 14079:2003 .  
Aριθµός κλωστών ανα τετραγωνικό µέτρο                  18 
Κλωστές κατά στήµονα ανα 100 mm                        100-+5 
Eλάχιστο φορτίο θραύσης σε Νewton,s ανά   
50 mm στη διεύθυνση του στήµονα                              50 
κλωστές κατά κρόκη ανα 100 mm                             80+-5 
Eλάχιστο φορτίο θραύσης σε Νewton,s ανά   
50 mm στη διεύθυνση της κρόκης                                 30 
ελάχιστη µάζα σε γραµµάρια ανά τετραγωνικό µέτρο  24 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90(+-1%)εκατοστά (cm)και µήκος 100(+-
1%)µέτρων(m). 
Oι γάζες θα είναι συσκευασµένες σε πακέτα µε µορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ-ΖΑΚ) 
του ενός µέτρου ή σε φύλλα µε τη µία διάσταση 90cm σε απαραβίαστη 
συσκευασία ανά πακέτο. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν  το 
περιεχόµενο πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και 
να αντέχουν στην µεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήµατος θα 
αναγράφονται τα παρακάτω: 
1.τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής 
2.του είδους του περιεχόµενου 
3.η ηµεροµηνία παραγωγής 
4.ο αριθµός παρτίδας 
5.οι διαστάσεις (µήκος και πλάτος) 
6.ο αριθµός της σύµβασης και ο φορέας. 
7.η ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙ∆ΟΣ µε ανεξίτηλη µελάνη. ΠΑΚΕΤΑ 300 9,20 € 
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8.η σήµανση πιστότητας CE. 
ΕΛΕΓΧΟΙ 
Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάµβακος καθώς και οι έλεγχοι θα 
γίνονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα εναρµονισµένου προτύπου ΕΝ 
14079:2003  που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
προδιαγραφής. O µακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής 
και σε ποσοστό 10 % της προσκοµισθείσης ποσότητας. Για τον εργαστηριακό 
έλεγχο, η επιτροπή παραλαβής εάν απαιτηθεί θα  αποστείλει για  έλεγχο στα 
αρµόδια εργαστήρια (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. κ.λ.π.) 
Τα δείγµατα και τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνουν τον 
προµηθευτή. 
ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ  Υ∆ΡΟΦΙΛΗ  ΣΕ ΜΕΤΡΑ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην τεχνική προδιαγραφή της βαµβακερής 
απορροφητικής γάζας µε την ακόλουθη προσθήκη: 
*να φέρει µια ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού 
βαρίου  ανά τριάντα εκατοστά υφάσµατος.  

 

Υποχρεωτικά θα πρέπει να κατατεθούν δείγµατα. 

       Στην οικονοµική προσφορά να αναγράφονται ευκρινώς  

Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Β) Ο πλήρης τίτλος των υπο προµήθεια ειδών «γάζας υδρόφιλης ακτινοσκιερής» και ο αριθµός της 

πρόσκλησης. 

Γ)Τα στοιχεία του αποστολέα 

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
1) Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι τα είδη διαθέτουν CE.  
2) Θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγµα των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση 

αυτών την επόµενη ηµέρα της υποβολής των προσφορών. 
3) Οι τιµές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόµενη τιµή της πρόσκλησης. Σε 

περίπτωση που το υπό προµήθεια είδος είναι καταχωρηµένο στο Παρατηρητήριο Τιµών να αναφέρεται η 
αντιστοιχία του κωδικού του κάθε είδους σε κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιµών. Κατά την ηµεροµηνία 
κατάθεσης των προσφορών, οι τιµές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες τιµές του 
Παρατηρητηρίου Τιµών. (Ν. 3918/2011 άρθρο 13, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε  τον Ν. 4052/2012 άρθρο 
14).   

4)  Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συµφέρουσα  από  οικονοµικής  άποψης  προσφορά  βάσει  της  τιµής 
5) Παράδοση υλικών: Τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες του Νοσοκοµείου.  
6) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ,ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ 

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. 
7) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), σε συνδυασµό µε τα άρθρα 1 και 3 του 

Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014)  που να δηλώνει ότι: 
Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.  
Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες 
έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  
Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  
Να δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), διαπιστωµένα από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και 
δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία. 
Να δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής δραστηριότητας  και διαγωγής, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
Να δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση για: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί 
της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της  31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη 
νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 
σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 
της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή 
εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 
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της απόφασης- πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της 
τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή  απόπειρα διάπραξης 
εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 
χρηµατοδότηση της  τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 
ενσωµατώθηκε στην εθνική  νοµοθεσία µε το ν. µε το ν. 3691/2008 (Α΄166), στ ) παιδική εργασία και άλλες 
µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της 
εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε µε 
το ν. 4198/2013 (Α΄215 ). 
 
                                                                             Ο ∆ιοικητής 

 

                                                                                    ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤ. ΤΣΩΛΗΣ                                                                                                                         

    Εσωτ. ∆ιανοµή                                              
i .  Γρ. ∆ιοικητή 

ii.  Οικονοµικό  


