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ΠΡΟΘΙΖΖ ΔΘΓΖΙΩΖ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΛΣΟ ΓΗΑ ΣΖΛ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ «ΓΑΕΑ ΚΔ ΙΔΤΘΟΠΙΑΣΖ 

(ΣΡΑΤΚΑΣΩΛ)ΑΤΣΟΘΟΙΙΖΣΖ ΘΑΗ ΓΑΕΑ ΑΠΙΖ Δ ΚΔΣΡΑ » 

 αξηζκόο I supplies 60-2022 

Έρνληαο ππόςε:  

Α) Σηο δηαηάμεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ ζήκεξα:  

1.  Ρνπ Λ. 4412/8-8-2016 (ΦΔΘ 147/Α/2016) πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ.  

2. Ρνπ Λ. 4486/2017 (ΦΔΘ 115/07.08.2017) «Κεηαξξχζκηζε ηεο Ξξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο γείαο, επείγνπζεο 

ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ γείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

3. H παξ.4 ηνπ αξ.9 ηνπ  ΞΓ 80/2016. 

4. Ρνπ Λ. 4782/21 (ΦΔΘ 36 Α/9-3-2021): Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία. 

 

Β) Σα έγγξαθα θαη ηηο απνθάζεηο: 

 1. Ζ αξ. πξση. 22ε/09-6-2022 ζέκα 18ν Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ λνζνθνκείνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην Λνζνθνκείν. 

2. Ρελ ππ.αξηζκ.969-2022  δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ λνζνθνκείνπ κε ΑΓΑ:  Υ81Θ46904Κ-ΤΜ.  

 

ΠΡΟΘΖΡΤΔΗ 

Ξξφζθιεζε εθδήισζεο κε ζέκα «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΓΑΕΑ ΚΔ ΙΔΤΘΟΠΙΑΣΖ (ΣΡΑΤΚΑΣΩΛ)ΑΤΣΟΘΟΙΙΖΣΖ ΘΑΗ ΓΑΕΑ 

ΑΠΙΖ Δ ΚΔΣΡΑ» κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο,  

φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:  

Α. ΑΛΣΗΘΔΗΚΔΛΟ ΣΖ ΠΡΟΘΙΖΖ 

Αληηθείκελν ηεο πξφζθιεζεο είλαη ε «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΓΑΕΑ ΚΔ ΙΔΤΘΟΠΙΑΣΖ (ΣΡΑΤΚΑΣΩΛ)ΑΤΣΟΘΟΙΙΖΣΖ ΘΑΗ 

ΓΑΕΑ ΑΠΙΖ Δ ΚΔΣΡΑ», κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 

ηηκήο, σο αθνινχζσο: 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Α 
 

ΠΗΛΑΘΑ ΚΔ ΣΑ ΕΖΣΟΤΚΔΛΑ ΔΗΓΖ 
 

Τπνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ δείγκαηα ή prospectus. Δθ’ όζνλ απαηηείηαη θαηάζεζε δεηγκάησλ 

ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 214 ηνπ Λ. 4412/2016 

mailto:gnaprom@gmail.com


Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ, φπσο 

ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΗΓΥΛ 

Α/
Α 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Κ.Κ. 

ΠΟΟΣΖΣΑ  
ΔΛΓΔΗΘΣΗΘΖ 
ΓΗΑ 6 ΚΖΛΔ 

ΣΗΚΖ 
ΔΛΓΔΗΘΣΗΘΖ 

ΓΑΠΑΛΖ 
ΠΡΟ Φ.Π.Α Φ.Π.Α. 

ΓΑΠΑΛΖ ΚΔ 
Φ.Π.Α 

1 

ΓΑΕΑ ΚΔ 
ΙΔΤΘΟΠΙΑΣΖ 
(ΣΡΑΤΚΑΣΩΛ) 
ΑΤΣΟΘΟΙΙΖΣΖ 
10cm*8cm Ρεκάρην 4700 0,0441 € 207,27 € 13% 234,22 € 

2 

ΓΑΕΑ ΚΔ 

ΙΔΤΘΟΠΙΑΣΖ 
(ΣΡΑΤΚΑΣΩΛ) 
ΑΤΣΟΘΟΙΙΖΣΖ 
10cm*25cm Ρεκάρην 3500 0,0962 € 336,70 € 13% 380,47 € 

2Α 

ΓΑΕΑ ΚΔ 
ΙΔΤΘΟΠΙΑΣΖ 
(ΣΡΑΤΚΑΣΩΛ) 
ΑΤΣΟΘΟΙΙΖΣΖ 
10cm*30cm Ρεκάρην 4000 0,1233 493,20 € 13% 557,32 € 

2Β 

ΓΑΕΑ ΚΔ 
ΙΔΤΘΟΠΙΑΣΖ 
(ΣΡΑΤΚΑΣΩΛ) 
ΑΤΣΟΘΟΙΙΖΣΖ 
15cm*10cm Ρεκάρην 7600 0,0624 € 474,54 € 13% 536,23 € 

2Γ 

ΓΑΕΑ ΑΠΙΖ Δ ΚΔΣΡΑ 
ΤΘΔΤΑΗΑ ΣΩΛ 100 
ΚΔΣΡΩΛ Ππζθεπα

ζία 1400 11,1700 € 15.638,00 € 13% 17.670,94 € 

  
ΤΛΟΙΟ 

      
17.149,71 
€   19.379,18 € 

 

 

         

ΠΡΟΟΥΖ: 

1) Όια ηα απαηηνχκελα είδε λα θέξνπλ ζήκαλζε CE, λα ελαξκνλίδνληαη ζηα αληίζηνηρα πξφηππα ηεο ΔΔ (εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη) θαη λα είλαη καθξάο εκεξνκελίαο ιήμεο. 

2) Νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά είηε γηα ην 

ζχλνιν ησλ δεηνπκέλσλ εηδψλ, είηε γηα νξηζκέλα κφλν απφ ηα δεηνχκελα είδε, θαη γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο 

πνζφηεηαο. 

Ξξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ δεηνχκελσλ πνζνηήησλ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζα 

απνξξίπηνληαη. 

3) Ν ρξφλνο ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ ζα είλαη εθαηφλ είθνζη (360) εκεξνινγηαθέο  εκέξεο. 

4) Θξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο 

(ρακειφηεξε ηηκή), αλά είδνο. 

5) Ρν Λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο µε ηε κεηνδφηξηα 

εηαηξεία. Πε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο, ηειηθφο κεηνδφηεο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο 

πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο 

πξνζθνξέο. 

6) Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα πξέπεη λα γίλεη άκεζα, ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ 

εηδψλ. Πε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ησλ παξαγγειηψλ, ε κεηνδφηξηα εηαηξία νθείιεη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  



7) ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα 

επηιέμεη ηελ ακέζσο επόκελε ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. 

8) Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληαία ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ/θάζεσλ 

(Αμηνιφγεζε Γηθαηνινγεηηθψλ, Ρερληθήο, θαη Νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο), θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο θαη ζε εθαξκνγή 

ηφζν ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 117ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηνπ ΦΔΘ 42/η. Α΄/25-02-2020. 

9) Ζ δηαδηθαζία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ μεθηλά απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. 

10) Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά Η δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε ηηκνιφγην 

ηνπ Ξξνκεζεπηή ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά Λφκνπο θαη ζρεηηθέο 

Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ πνπξγείσλ.  

Νη θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη αθφινπζεο: 

  α) πέξ Νξγαληζκψλ Τπρηθήο γείαο (Φ.Δ.Θ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %. 

β) Ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 64 Θεθ. Β παξ. 2 ηνπ Λ. 4172/13 θφξνο εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο 

παξαθξαηείηαη θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο. 

γ) πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ: θξάηεζε 0,07% επί ηεο αμίαο θάζε 

πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ (Λ. 4146/13 - Λ. 4013/11-Λ. 4412/16). 

δ) Ρέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3% επί ηνπ πνζνχ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο, πιένλ εηζθνξάο ππέξ 

Ν.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%. 

ε) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε άιιεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ 

Ξξνζθπγψλ (Α.Δ.Ξ.Ξ), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 350 ηνπ λ. 

4412/2016 (Α΄147). Πηελ παξαπάλσ θξάηεζε παξαθξαηείηαη επίζεο ην αλαινγνχλ ραξηφζεκν 3% ππέξ 

Γεκνζίνπ θαη ΝΓΑ ραξηνζήκνπ 20%. 

Ν αλαινγνχλ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο εθαηφ (%) βαξχλεη ην Λνζνθνκείν. 

11) Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ 

Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα: 

α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 

ρσξίο λα αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ πξνζθεξφλησλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην 

νπνηαδήπνηε δηαδηθαζίαο πνπ νδεγεί ζηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ή φηαλ έθηαθηεο πεξηζηάζεηο θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ 

θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη 

ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο 

γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθ’ 

φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Νη πξνζθέξνληεο απηνί δε δηθαηνχληαη λα αμηψζνπλ απνδεκίσζε  δηθαηνχληαη φκσο ηελ άκεζε απνδέζκεπζε ησλ 

εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο. 

 

Β. ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ 

Πηελ πξνζθνξά πέξαλ ηεο  ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ζα πξέπεη λα απνζηαινχλ ηα θάησζη 

έγγξαθα: 

1. Τπεύζπλε Γήισζε (φπσο εθάζηνηε ηζρχζεη ζε εθαξκνγή θαη ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 ηνπ Λ. 

4250/26.03.2014_ΦΔΘ 74/η. Α/26.03.2014) ηνπ Λ.1599/1986 ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη:  



-Κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο πξνζθνξάο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ 

άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Λ. 4412/2016, γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα 

απνθιεηζηνχλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. 

-Απνδέρεηαη 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.  

-Ρα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 

-Ξαξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 

αλαβνιή ή αθχξσζε-καηαίσζε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

-Δάλ ην πξνζθεξφκελν είδνο ππάγεηαη ζην Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ ηεο ΔΞ θαη ζε πνην θσδηθφ. Πε πεξίπησζε πνπ 

δελ ππάξρεη , λα αλαθέξεηαη ή κε χπαξμε ηνπ. 

-Γεζκεχεηαη γηα ηελ άκεζε παξάδνζε ησλ εηδψλ, ην αξγφηεξν εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ 

εηδψλ. 

2. Απόζπαζκα Πνηληθνύ Κεηξώνπ, (κε ρξφλν έθδνζεο έσο ηξεηο (30 κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο), φπσο ηνπ 

πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πνπ εθδίδεηαη απφ 

αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/2016. Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, 

β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

3. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα αλαγξάθεη γηα ΘΑΘΔ ΛΝΚΗΚΖ ΣΟΖΠΖ ΔΘΡΝΠ ΔΗΠΞΟΑΜΖΠ ΘΑΗ ΔΘΡΝΠ 

ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΖΠ  ΑΘΗΛΖΡΝ 

4. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα αλαγξάθεη ΓΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΡΝ 

ΓΖΚΝΠΗΝ ΘΑΗ   ΡΥΛ ΛΞΓΓ θαη ΓΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΔΠ   

 

Γ. ΣΔΥΛΗΘΖ ΘΑΗ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 

Γ.α: ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Πην θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» ηνπνζεηνχληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ πξέπεη λα 

είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β.   

Δπίζεο λα αλαθέξεηαη  ε ρψξα θαηαγσγήο  ηνπ ηειηθνχ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο, αλ ην θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο,  λα 

δειψζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ,  ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα θαηαζθεπήο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. 

Αλ δελ ην θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο  λα δειψλεηαη  ε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα θαηαζθεπήο ν ηφπνο εγθαηάζηαζήο ηεο,  λα 

επηζπλάπηεηαη /Γ  φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ Δηαηξεία ΑΑΑ ζηε κνλάδα θαηαζθεπήο 

ΒΒΒ θαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο/  ν επίζεκνο αληηπξφζσπνο  έρεη απνδερζεί ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο  ζηνλ πξνζθέξνληα. 

 Ξξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ  νη αλσηέξσ δειψζεηο  ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 
Γβ.: ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Πην θάθειν ηνπνζεηνχληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, κε ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζε Δπξψ.  

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  



Νη ηηκέο ησλ Ξξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Ξξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε πνπ 

δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Ξξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 

ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. 

Θα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε αληηζηνηρία ηνπ θσδηθνχ είδνπο ζε ζρέζε κε ηνλ θσδηθφ ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ Ρηκψλ. Θαηά 

ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ 

Ξαξαηεξεηεξίνπ Ρηκψλ. (Λ. 3918/2011 άξζξν 13, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε  ηνλ Λ. 4052/2012 άξζξν 14). Πε 

πεξίπησζε πνπ ην ππφ πξνκήζεηα είδνο δελ είλαη θαηαρσξεκέλν ζην Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ ηφηε νη ηηκέο δελ 

επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηελ αληίζηνηρε πξνυπνινγηδφκελε ηηκή ηεο δηαθήξπμεο, φπσο επίζεο  

ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ φηη δελ ππάξρεη αληηζηνίρηζε κε ην Ξ.Ρ.(άξζξν 8 παξ. 4 

Λ.1599/1986)  θαη 

λα ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκψλ απφ πξφζθαηνπο δηαγσληζκνχο (ηειεπηαία ζπλαθζείζα ζχκβαζε κε άιιε 

λνζειεπηηθή κνλάδα)  πνπ λα επηβεβαηψλεηαη κε παξαζηαηηθά, (ζχκβαζε κε νπνηνλδήπνηε δεκφζην θνξέα)  

Πε πεξίπησζε αζπλήζηζηα ρακειήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 88 ηνπ λ. 

4412/2016. 

 

 

Γ.ΣΟΠΟ ΘΑΗ ΥΡΟΛΟ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΩΛ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΩΛ 
ΘΑΣΑΙΖΘΣΗΘΖ ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ ΤΠΟΒΟΙΖ 

ΠΡΟΦΟΡΩΛ 

ΣΟΠΟ 

ΓΗΔΛΔΡΓΔΗΑ  

Λ.Κ.ΑΓΡΗΛΗΟΤ 

ΣΡΗΣΖ  05/07/2022 

Ώξα 12:00 πκ Λ.Κ.ΑΓΡΗΛΗΟΤ 

 

 Νη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζε θιεηζηφ θάθειν ζην Νηθνλνκηθφ ηκήκα (Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ) ηνπ Γεληθνχ 

Λνζνθνκείνπ Αηησι/λίαο-Λ.Κ. Αγξηλίνπ, έσο θαη ηελ αλαγξαθφκελε εκεξνκελία θαη ψξα. Ξξνζθνξέο πνπ ζα 

θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία, δε ζα αμηνινγνχληαη. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ 

ηξηκειή επηηξνπή, ε νπνία ζα νξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Ρπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο παξέρνληαη απφ ηελ ππεξεζία. Ζ πξφζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κπνξεί λα παξαιεθζεί απφ ην ηκήκα Ξξνκεζεηψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

 

Γ. ΓΔΛΗΘΑ 

Γηα φηη πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη 

ζπκπιεξσζεί, ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο πξνκήζεηεο λφκσλ θαη Ξ.Λ.Ξ. πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί ζηε παξνχζα πξφζθιεζε, 

ηηο νπνίεο ζεσξείηαη φηη γλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ άγλνηά ηνπο. 



α)Ρα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ πνπ 
βξίζθεηαη εγθαηαζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζην έδαθνο ελφο απφ ηα Θξάηε Κέιε ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο θαη λα θέξνπλ ζε επθξηλή ζέζε ηνπ ηειηθνχ πεξηέθηε ηνπο ηελ πξνβιεπφκελε ζήκαλζε CE, ε 
νπνία απνδεηθλχεη ηελ ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Νδεγίαο 93/42/ΔΝΘ, (Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ. 
130648 - Δλαξκφληζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 93/42/ΔΝΘ «πεξί 
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» - ΦΔΘ 2198/ηεπρ. Β/02-10-09). Γηα ηνλ ιόγν απηό ζα πξέπεη καδί κε 
ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζνύλ ηα αλάινγα πηζηνπνηεηηθά πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ θαηεγνξία 
ζηελ νπνία έρεη ηαμηλνκεζεί ην ελ ιόγσ πξντόλ. Αλ θάπνην πξντόλ δελ εληάζζεηαη ζηε 
δηαδηθαζία ηεο ζήκαλζεο CE, απηό ζα αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ πξνζθνξά. Ρα ηαηξνηερλνινγηθά 
πξντφληα πνπ ππάγνληαη ζηε Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ.130648, (ΦΔΘ 2198/Β/2-10-2009) Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε 
«Ξεξί Δλαξκφληζεο ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο πξνο ηελ Νδεγία 93/42/ΔΝΘ/14-6-93 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά ηα Ηαηξνηερλνινγηθά Ξξντφληα» ηφζν θαηά ηε θάζε ζχληαμεο ηεο 
δηαθήξπμεο, φζν θαη θαηά ηε θάζε ζχλαςεο ηεο αληίζηνηρεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη κε ηε 
δηαηχπσζε θάζε θνξά ησλ αλάινγσλ ελδεηθλπνκέλσλ φξσλ, φηη ηα ελ ιφγσ ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα 
ζα είλαη ζχκθσλα πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο ΘΑ θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο ηνπο, είηε πξφθεηηαη 
γηα παξάδνζε εληφο ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ , είηε γηα εθπξφζεζκε, ψζηε ηα πξντφληα απηά λα 
θέξνπλ νπσζδήπνηε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηε ζρεηηθή ΘΑ ζήκαλζε CE.  

β) Νη πξνκεζεχηξηεο εηαηξείεο ζα πξέπεη ζηηο πξνζθνξέο ηνπο λα δειψλνπλ φηη ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ 
ΘΑ Γ8δ/ΓΞ/1348/2004 «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο 
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» (ΦΔΘ 32/Β/16-01-2004) σο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.  

γ) Ζ ηνπνζέηεζε ησλ επηζεκάλζεσλ ηεο ζπζθεπαζίαο, πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη ζεσξνχληαη 
νπζηψδεηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνδνρή ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ, ή φπνησλ άιισλ 
επηζεκάλζεσλ, πξέπεη λα έρεη γίλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απφ ην πξφζσπν ή ηελ επηρείξεζε πνπ 
ζεσξείηαη θαηαζθεπαζηήο ησλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 93/42/ΔΝΘ, 
(Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ. 130648 - ΦΔΘ 2198/ηεπρ. Β/02-10-09). Ξξνζθνξέο πξντφλησλ πνπ θέξνπλ επηζεκάλζεηο 
πάζεο θχζεσο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο, απφ ηξίηνπο, 
αθφκε θαη εάλ νη ηξίηνη απηνί δηαζέηνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηαλνκέα, εηζαγσγέα ή εμνπζηνδνηεκέλνπ 
αληηπξνζψπνπ, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ρπρφλ παξάβαζε ηνπ φξνπ απηνχ θαηά ηελ δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ζα απνηειεί ιφγν κε απνδνρήο ησλ παξαδηδφκελσλ πιηθψλ.  

Δπηπιένλ: 

δ.    Όια ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξέπεη λα έρνπλ ηππσκέλν απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, ηελ 
νλνκαζία ηνπ θαζψο θαη ην φλνκα ή ην ινγφηππν απηήο, φρη κφλν ζηελ εμσηεξηθή ηνπο ζπζθεπαζία, 
αιιά αηνκηθά ζε θάζε πξντφλ (ηεκάρην εληφο ηεο ζπζθεπαζίαο) μερσξηζηά. Όζα πξντφληα έρνπλ αηνκηθή 
ζπζθεπαζία λα είλαη ηππσκέλα επ' απηήο.  

ε.    Όια ηα πξντφληα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ απνζηείξσζε, πξέπεη εθηφο ησλ παξαπάλσ λα έρνπλ 
ηππσκέλν απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ην ρξφλν παξαγσγήο ηνπο, ην ρξφλν δηαηήξεζεο ησλ 
ηδηνηήησλ ηνπο ή κφλνλ ην ρξφλν πνπ ιήγνπλ απηέο.  

δ.    Όια ηα πξντφληα πνπ είλαη απνζηεηξσκέλα, πξέπεη εθηφο ησλ παξαπάλσ λα αλαγξάθνπλ ην ρξφλν 
απνζηείξσζεο θαη ην ρξφλν ιήμεο απηήο ή κφλν ην ρξφλν ιήμεο απηήο ηππσκέλα ή αλάγιπθα απφ ηελ 
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, θαζψο θαη ηε κέζνδν κε ηελ νπνία απνζηεηξψζεθαλ.  

ε.   Ρν εξγνζηάζην παξαγσγήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001, φπσο απηφ  ηζρχεη (ISO 9001-
2003). Λα θαηαηεζνχλ απνδεηθηηθά έγγξαθα κε ηελ πξνζθνξά. 

. Νη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ επη πνηλή απφξξηςεο : 
  α. Σψξα πξνέιεπζεο ησλ πιηθψλ 
 β. Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη ηφπνο εγθαηάζηαζεο απηνχ, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

θαηαζθεπάδεηαη απφ ηελ ηδία εηαηξεία λα επηζπλάπηεηαη μερσξηζηή .Γ. ε νπνία ζα αλαθέξεη ην 
εξγνζηάζην  πνπ ζα γίλεη ε θαηαζθεπή θαη φηη  ν λφκηκνο εθπξφζσπνο/ επίζεκνο αληηπξφζσπνο έρεη 
απνδερζεί ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζθέξνληα. 

                                                                                  

                                                                                                                          Ο  ΓΗΟΗΘΖΣΖ 

 

                                                                                                                    ΔΡΑΘΔΡΖ ΚΗΥΑΖΙ ΣΟΤ ΗΩΑΛΛΖ 



ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Β ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΓΑΕΑ ΚΔ ΙΔΘΝΞΙΑΠΡΖ  ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΖ (ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΖ ΓΑΕΑ)   

Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ πιηθά ζπκβαηά γηα ρξήζε επί αλνηθηψλ ηξαπκάησλ. Λα έρεη έλα θεληξηθφ ηκήκα 

απφ καιαθφ απνξξνθεηηθφ πιηθφ πνπ ζα έξρεηαη ζε επαθή κε ην ηξαχκα. Ζ επηθάιπςε θαη πεξηθεξεηαθά  λα έρεη 

θνιιεηηθή ηαηλία απφ πνξψδεο εχθακπην πιηθφ ην νπνίν λα επηηξέπεη ηνλ αεξηζκφ ηνπ ηξαχκαηνο. Λα εμαζθαιίδεη 

ηζρπξφ θφιιεκα ζην δέξκα ,λα είλαη  ππναιιεξγηθφ  γηα λα κελ εξεζίδεη ζην ζεκείν πξφζθπζεο . Λα δηαηίζεηαη ζε  

απνζηεηξσκέλε  αηνκηθή ζπζθεπαζία ε νπνία λα  είλαη επρεξψο αλνηγφκελε εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά. 

Λα θέξεη εκεξνκελία ιήμεο. 

Λα πξνζθέξεηαη ζηηο δηαζηάζεηο 7cmΣ6cm, 9cmΣ6cm, 10cmΣ8cm, 10cmΣ10cm, 15cmΣ10cm, 10cmΣ20cm, 

10cmΣ25cm, 10cmΣ30cm, 10cmΣ35cm. 

 

ΙΔΘΝΞΙΑΠΡΖΠ 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΙΔΘΝΞΙΑΠΡΖ 

ΓΔΛΗΘΑ 

Ρν ππφ πξνκήζεηα πιηθφ πξέπεη  

1. λα είλαη θαηλνχξγην, ακεηαρείξηζην, θαη γηα ηελ παξαγσγή ή ηελ θαηαζθεπή ηνπ λα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί νη 

ηειεπηαίεο ηερλνινγηθέο κέζνδνη,  

2. λα είλαη αξίζηεο  πνηφηεηαο, λα κε θέξεη ειαηηψκαηα ή αηέιεηεο ζηελ θαηαζθεπή ηνπ, 

3. λα κπνξεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο πνπ ζα ην ρξεζηκνπνηήζεη  

4. λα είλαη ζπζθεπαζκέλνο ζε πελία .  

5.ηα πελία λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε θνπηηά ησλ 6, 12 ή 24 ηεκαρίσλ. 

 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΑ –ΦΠΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΘΑΗ ΗΓΗΝΡΖΡΔΠ   

1.H ηαηλία λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ χθαζκα βακβαθεξφ ή ζπλζεηηθφ ή ζχκκεηθην πιηθφ. 

2.Ρν ρξψκα ηεο ηαηλίαο λα είλαη άζπξν έσο θαθέ-θφθθηλν ηνπ αλζξσπίλνπ δέξκαηνο. 

3.Ζ κία επηθάλεηα ηεο ηαηλίαο λα είλαη νκνηφκνξθα επηζηξσκέλε κε θνιιεηηθή νπζία πνπ κπνξεί λα είλαη θπζηθή 

ειαζηνκεξήο χιε ή ειαζηηθφ (KREP) ή ζπλζεηηθφ ειαζηνκεξέο θιπ ζην νπνίν λα πεξηέρεηαη νμείδην ηνπ 

ςεπδαξγχξνπ. 

4.Γεληθά ε πνηφηεηα ηνπ ιεπθνπιάζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ ηζρπφλησλ 

ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ θαη ειιείςεη απηψλ ζηηο ζρεηηθέο κνλνγξαθίεο ηεο Βξεηαληθήο Φαξκαθνπνηίαο. 

Γηα ηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν, ε επηηξνπή παξαιαβήο εάλ απαηηεζεί ζα  απνζηείιεη γηα  έιεγρν ζηα αξκφδηα 

εξγαζηήξηα (Δ.Ν.Φ, ΓΣΘ θ.ι.π).   

ΠΠΘΔΑΠΗΑ 

Ρα πελία λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε θνπηηά ησλ 6 ή 12 ή 24 ηεκαρίσλ, ηξφπνο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή 

κεηαθνξά, θαζψο θαη ηελ άξηζηε ζπληήξεζή ηνπ ζε πεξίπησζε καθξνρξφληαο απνζήθεπζεο. 

Νη επηζεκάλζεηο πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία θαηά ηξφπν εκθαλή, επαλάγλσζην θαη 

αλεμίηειν είλαη νη αθφινπζεο: 

1.ε πεξηγξαθή ηνπ πεξηερφκελνπ 

2.νη δηαζηάζεηο  

3.ε πνζφηεηα 

4.ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή 

5.ε ρψξα πξνέιεπζεο 

6.ν αξηζκφο παξηίδαο 

7.ε εκεξνκελία ιήμεσο ηνπ πξντφληνο 

8.ε εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο 

9.ε ζήκαλζε πηζηφηεηαο CE. 

ΓΑΕΑ  ΓΟΝΦΗΙΖ ΑΞΙΖ  ΠΔ ΚΔΡΟΑ 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ  

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. 

ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 

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. 

Υο  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 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ-ΠΠΘΔΑΠΗΑ 

Νη 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. Ρα 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 ΘΟΑΡΗΘΝ ΔΗΓΝΠ κε αλεμίηειε κειάλε. 

8.ε ζήκαλζε πηζηφηεηαο CE. 

ΔΙΔΓΣΝΗ 

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.Ν.Φ., Γ.Σ.Θ. θ.ι.π.) 

Ρα δείγκαηα θαη ηα έμνδα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

 

                                                                     


