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6ε ΤΓΔΗΟΛΟΚΗΘΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ                             Α ΓΡ ΗΛ ΗΟ ,   1 6    Ο θησβξ ί ν π  2020                            

ΓΤΣΗΘΖ ΔΙΙΑΓΑ                                              Αξ. Πξση.15982 
ΓΔΛΗΘΟ  ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΗΣΩΙ/ΛΗΑ                                                                      

ΛΟΖΙΔΤΣΗΘΖ ΚΟΛΑΓΑ ΑΓΡΗΛΗΟΤ         

ΓΗΔΤΘΤΛΖ : ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΤ                                             ΠΡΟ:ΘΑΘΔ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΚΔΛΟ 
ΣΚΖΚΑ :  ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟ                                           

Σαρ. Γ/λζε : 3ν ρικ ΔΟ ΑΓΡΗΛΗΟΤ-ΑΛΣΗΡΗΟΤ                                 
Πιεξνθνξίεο : Καληδαθίλε ρξπζάλζε                                          

Σει. : 26413-61230,233  

 
ΠΡΟΘΙΖΖ ΔΘΓΖΙΩΖ  ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΛΣΟ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 
 ρεη. Ζ ππ.αξηζκ.23εο/18-06/2020 Απφθαζε Γ.. πνπ εγθξίλεη ηε δηελέξγεηα ηεο λέαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο 

γηα ηελ πξνκήζεηα «ΓΑΕΑ  ΑΘΣΗΛΟΘΗΔΡΖ ΤΓΡΟΦΗΙΖ  Δ ΤΘΔΤΑΗΑ ΣΩΛ 100 ΚΔΣΡΩΛ ΘΑΗ ΤΓΡΟΦΗΙΖ 

8PLY Δ ΣΔΚΑΥΗΑ 10cmx20 cm» . 

 

  Παξαθαινχκε φπσο απνζηείιεηε θιεηζηή νηθνλνκηθή πξνζθνξά κέρξη ηελ Γεπηέξα 2 Λνεκβξίνπ 2020 θαη ψξα 
14:00 ζην νηθνλνκηθφ ηκήκα (γξαθείν πξνκεζεηψλ-δηαρείξηζε) ηνπ γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αγξηλίνπ γηα ηελ 

πξνκήζεηα ησλ παξαθάησ πιηθψλ πξνο θάιπςε ησλ ηξερνπζψλ αλαγθψλ ηεο απνζηείξσζεο ηεο Λ. Κ.  Αγξηλίνπ.  
 

Γ 
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΘΖ 
ΓΑΕΑ          

  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Κ.Κ. 
ΛΔΑ 
ΣΗΚΖ ΠΟΟΣΖΣΑ Φ.Π.Α. 

ΘΩΓΗΘΟ 
ΔΗΓΟΤ 

ΣΗΚΖ ΠΡΟ 
Φ.Π.Α ΣΗΚΖ ΚΔΣΑ Φ.Π.Α 

1 

ΓΑΕΑ  
ΑΘΣΗΛΟΘΗΔΡΖ 
ΤΓΡΟΦΗΙΖ  Δ 
ΤΘΔΤΑΗΑ 

ΣΩΛ 100 
ΚΔΣΡΩΛ 

ΣΚΥ 

9,2 € 110 24% 

1502694 

/13705  1.012,00 € 1.254,88 € 

2 

ΓΑΕΑ  
ΑΘΣΗΛΟΘΗΔΡΖ 

ΤΓΡΟΦΗΙΖ 
8PLY Δ 
ΣΔΚΑΥΗΑ 

10cmx20 cm   

0,0181 
€ 35000 13% 

1485657 

/13705  633,50 € 715,86 € 

             1.645,50 € 1.970,74 € 

 
 

Τποχρεωηικά θα πρέπει να καηαηεθούν δείγμαηα. 

       ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο  

Α) Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Β) Ο πιήξεο ηίηινο ησλ ππν πξνκήζεηα εηδψλ ««ΓΑΕΑ  ΑΘΣΗΛΟΘΗΔΡΖ ΤΓΡΟΦΗΙΖ  Δ ΤΘΔΤΑΗΑ ΣΩΛ 

100 ΚΔΣΡΩΛ ΘΑΗ ΤΓΡΟΦΗΙΖ 8PLY Δ ΣΔΚΑΥΗΑ 10cmx20 cm» . 

» θαη ν αξηζκφο ηεο πξφζθιεζεο. 

Γ)Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

ΠΡΟ ΘΑΘΔ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΚΔΛΟ 
1) Λα θαηαηεζεί ππεχζπλε δήισζε φηη ηα είδε δηαζέηνπλ CE.  

2) Θα δηελεξγεζεί ηαπηφρξνλα ην άλνηγκα ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε 

απηψλ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
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3) Οη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηελ αληίζηνηρε πξνυπνινγηδφκελε ηηκή ηεο πξφζθιεζεο. ε 

πεξίπησζε πνπ ην ππφ πξνκήζεηα είδνο είλαη θαηαρσξεκέλν ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ λα αλαθέξεηαη ε 

αληηζηνηρία ηνπ θσδηθνχ ηνπ θάζε είδνπο ζε θσδηθφ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ. Θαηά ηελ εκεξνκελία 
θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ 

Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ. (Λ. 3918/2011 άξζξν 13, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε  ηνλ Λ. 4052/2012 άξζξν 
14).   

4)  Θξηηήξην θαηαθχξσζεο ε πιένλ ζπκθέξνπζα  απφ  νηθνλνκηθήο  άπνςεο  πξνζθνξά  βάζεη  ηεο  ηηκήο 

5) Παξάδνζε πιηθψλ: Σκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ.  
6) ΚΔΣΑ ΣΖΛ ΑΛΩΣΔΡΩ ΑΛΑΦΔΡΟΚΔΛΖ ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΩΡΑ,ΟΗ ΠΡΟΦΟΡΔ ΠΟΤ ΘΑ ΣΑΙΟΤΛ ΔΗΛΑΗ 

ΔΘΠΡΟΘΔΚΔ ΘΑΗ ΔΠΗΣΡΔΦΟΛΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΛ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΔΛΔΡΓΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΩΛΗΚΟ. 
7) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 1 θαη 3 ηνπ 

Λ. 4250/26-03-2014 (ΦΔΘ 74/Α/26-03-2014)  πνπ λα δειψλεη φηη: 

Απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.  
Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο 

έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  
Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

Λα δειψλεη φηη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), δηαπηζησκέλα απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία. 

Λα δειψλεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  θαη δηαγσγήο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο 

εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 
Λα δειψλεη φηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε απφθαζε γηα: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 
εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί 

ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ 
θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο  31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 

ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 
ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή 

εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 
ηεο απφθαζεο- πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή  απφπεηξα δηάπξαμεο 

εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο  ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή  λνκνζεζία κε ην λ. κε ην λ. 3691/2008 (Α΄166), ζη ) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο 
κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε 
ην λ. 4198/2013 (Α΄215 ). 

 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ 



 3 

1 

ΓΑΕΑ  ΑΘΣΗΛΟΘΗΔΡΖ ΤΓΡΟΦΗΙΖ  Δ ΤΘΔΤΑΗΑ ΣΩΛ 100 ΚΔΣΡΩΛ ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΘΑΗ 

8PLY Δ ΣΔΚΑΥΗΑ 10cmx20 cm 

Ζ απνξξνθεηηθή γάδα βάκβαθνο λα είλαη απφ 100% πδξφθηιν θπζηθφ βακβάθη πηζηνπνηεκέλν γηα ηαηξηθή ρξήζε 
θαη λα επαιεζεχεη ζηελ ρξήζε απηέο ηνπ  ηηο ηδηφηεηεο.  Λα έρεη ππνζηεί πιήξε ιεχθαλζε θαη θάζαξζε. 
ΥΑΡΑΘΣΖΡΗΣΗΘΑ 
Ζ ππφ πξνκήζεηα γάδα ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο  ηoπ ελαξκνληζκέλνπ πξνηχπνπ ΔΛ 14079:2003  θαη 
εηδηθφηεξα λα είλαη ηειείσο ιεπθή, άνζκε, απαιιαγκέλε απφ θφιιεο, ειαηηψκαηα ηεο χθαλζεο (ζρίζκαηα, 
παξαθαζάδεο, ζπζζσκαηψκαηα θισζηψλ θ.ι.π. )θαη λα κε παξνπζηάδεη θαηά ηφπνπο ξππαξή εκθάληζε απφ 
νπνηεζδήπνηε νπζίεο (κεραλέιαηα θ.ιπ..) 
Λα είλαη ζηδεξσκέλε θαη λα κελ είλαη ή λα θαίλεηαη ινμνυθαζκέλε, ε γσλία ζχγθιηζεο ηνπ ζηήκνλα κε ηελ θξφθε 
λα είλαη 900 κνίξεο. 
Ωο  πξνο ηνλ αξηζκφ θισζηψλ αλά ηεηξαγσληθφ εθαηνζηφκεηξν λα αλήθεη ζηνλ πέκπην  ηνπ πίλαθα 1 ηνπ 
πξνηχπνπ ΔΛ 14079:2003 .  
Aξηζκφο θισζηψλ αλα ηεηξαγσληθφ κέηξν                  18 
Θισζηέο θαηά ζηήκνλα αλα 100 mm                        100-+5 
Eιάρηζην θνξηίν ζξαχζεο ζε Λewton,s αλά   
50 mm ζηε δηεχζπλζε ηνπ ζηήκνλα                              50 
θισζηέο θαηά θξφθε αλα 100 mm                             80+-5 
Eιάρηζην θνξηίν ζξαχζεο ζε Λewton,s αλά   
50 mm ζηε δηεχζπλζε ηεο θξφθεο                                 30 
ειάρηζηε κάδα ζε γξακκάξηα αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν  24 
ΓΗΑΣΑΔΗ-ΤΘΔΤΑΗΑ 
Οη γάδεο ζα έρνπλ πιάηνο 90(+-1%)εθαηνζηά (cm)θαη κήθνο 100(+-1%)κέηξσλ(m). 
Oη γάδεο ζα είλαη ζπζθεπαζκέλεο ζε παθέηα κε κνξθή αλαδίπισζεο (ΕΗΘ-ΕΑΘ) ηνπ ελφο κέηξνπ ή ζε θχιια κε ηε 
κία δηάζηαζε 90cm ζε απαξαβίαζηε ζπζθεπαζία αλά παθέην. Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο δελ πξέπεη λα επεξεάδνπλ  ην 
πεξηερφκελν πξέπεη λα παξέρνπλ πξνζηαζία απφ ηελ πγξαζία, ηε ξχπαλζε θαη λα αληέρνπλ ζηελ κεηαθνξά. Δπί 
ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο ζα αλαγξάθνληαη ηα παξαθάησ: 
1.ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο 
2.ηνπ είδνπο ηνπ πεξηερφκελνπ 
3.ε εκεξνκελία παξαγσγήο 
4.ν αξηζκφο παξηίδαο 
5.νη δηαζηάζεηο (κήθνο θαη πιάηνο) 
6.ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο θαη ν θνξέαο. 
7.ε έλδεημε ΘΡΑΣΗΘΟ ΔΗΓΟ κε αλεμίηειε κειάλε. 

8.ε ζήκαλζε πηζηφηεηαο CE. 
ΔΙΔΓΥΟΗ 
Ζ ηαπηνπνίεζε ηεο απνξξνθεηηθήο γάδαο βάκβαθνο θαζψο θαη νη έιεγρνη ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ελαξκνληζκέλνπ πξνηχπνπ ΔΛ 14079:2003  πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο 
πξνδηαγξαθήο. O καθξνζθνπηθφο έιεγρνο γίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη ζε πνζνζηφ 10 % ηεο 
πξνζθνκηζζείζεο πνζφηεηαο. Γηα ηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν, ε επηηξνπή παξαιαβήο εάλ απαηηεζεί ζα  απνζηείιεη 
γηα  έιεγρν ζηα αξκφδηα εξγαζηήξηα (Δ.Ο.Φ., Γ.Υ.Θ. θ.ι.π.) 
Σα δείγκαηα θαη ηα έμνδα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
ΓΑΕΑ ΑΘΣΗΛΟΘΗΔΡΖ  ΤΓΡΟΦΗΙΖ  Δ ΚΔΣΡΑ  
ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή ηεο βακβαθεξήο απνξξνθεηηθήο γάδαο κε ηελ αθφινπζε 
πξνζζήθε: 
*λα θέξεη κηα αθηηλνζθηεξή θισζηή πεξηεθηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 45% ζεηηθνχ βαξίνπ  αλά ηξηάληα εθαηνζηά 
πθάζκαηνο.  

Θαη γηα  ηη ΓΑΕΑ  ΑΘΣΗΛΟΘΗΔΡΖ ΤΓΡΟΦΗΙΖ  8PLY Δ ΣΔΚΑΥΗΑ 10cmx20 cm  θαη µε γαδηά θαη 

θνξδφλη.  

 

 

 
 

 
                                     Ο Γιοικηηής  

 

                                                                                       ΑΛΓΡΔΑ Σ. ΣΩΙΖ                                                                                                                                                        

  

 
    Δζωη. Γιανομή                                              

i .  Γρ. Γιοικηηή  
i i .  Οικονομικό  


