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ΘΕΜΑ

ΑΙΣΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ
Ζχοντασ υπόψθ
1. Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν
1.1. του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
1.2. του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-05) «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ»
1.3. του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «Περί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ»
1.4. του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-06-07) «Προμικειεσ Φορζων εποπτευομζνων από το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ»
1.5. Σου Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Προμικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των Πε..Τ. και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα, ςε ςυνδυαςμό με τον Ν.3580/2007(Φ.Ε.Κ. Αϋ 134/18-06-2007).
1.6. Σου Ν.3918/2011 (Φ.Ε.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ".
1.7. Σου Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) "Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ-καταργιςεισ, ςυγχωνεφςεισ Νομικϊν προςϊπων και
Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα".
1.8. Σισ διατάξεισ του Ν.4782/9-3-2021(Φ.Ε.Κ.36/Α/9-3-2021),’’Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ
πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ
διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία’’
2.
3.

4.

5.
6.

Σθν με αρ. 37/20-05-2021 (κζμα 9ο), απόφαςθ Δ ζγκριςθσ του πίνακα προγραμματιςμοφ διαχειριςτικοφ ζτουσ 2021 και πιςτϊςεισ 2022
Σισ διατάξεισ του Π.Δ.101/18 (ΦΕΚ 194 Α/20-11-2018) : Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2013/59/Ευρατόμ του
υμβουλίου, τθσ 5θσ Δεκεμβρίου 2013, για τον κακοριςμό βαςικϊν προτφπων αςφάλειασ για τθν προςταςία από τουσ κινδφνουσ που
προκφπτουν από τισ ιοντίηουςεσ ακτινοβολίεσ και τθν κατάργθςθ των Οδθγιϊν 89/618/Ευρατόμ 90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ,
97/43/Ευρατόμ και 2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ L13/17.1.2014) - Θζςπιςθ Κανονιςμϊν Ακτινοπροςταςίασ.
ο
τθν με αρ. 52/22.10.2021 απόφαςθ Δ.. (Θζμα 17 / ΑΔΑ: 6ΦΧΜ4690ΒΟ-ΠΚΟ) του Γ. Ν. Άμφιςςασ περί ζγκριςθσ Διαγωνιςτικισ
Διαδικαςίασ Ιατρικισ Γάηασ, για τα υπόλοιπα είδθ τα οποία δεν κατακυρϊκθκαν, ςτον υπϋαρικμ. 6221/27-09-2021 ςυνοπτικό πρόχειρο
ανοιχτό διαγωνιςμό, με τισ ίδιεσ προδιαγραφζσ και ποςότθτεσ και με ενδεικτικζσ τιμζσ ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,
τθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ του Γ. Ν. Άμφιςςασ, καταχωρικθκε με α.α/1790/26.10.2021 ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν
Πλθρωμισ ΑΔΑ: 60ΒΓ4690ΒΟ-ΕΝ.
Σισ άμεςεσ ανάγκεσ τθσ Τπθρεςίασ
Ρροςκαλοφμε

Όλουσ, όςουσ ενδιαφζρονται να κατακζςουν προςφορά για τθν Προμικεια Ιατρικισ Γάηασ (CPV: 33141114-2) ςτο Γ. Ν. Άμφιςςασ,
προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 5384,74 € ςυμπ. ΦΡΑ 13%, για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν. Άμφιςςασ για ζνα (1) ζτοσ και με κριτιριο κατακφρωςθσ
τθν Πλζον υμφζρουςα από Οικονομικι άποψθ Προςφορά Αποκλειςτικά Βάςθ τθσ Σιμισ.
Οι απαιτιςεισ και οι ανάγκεσ του Γ. Ν. Άμφιςςασ περιγράφονται ςτθν παροφςα (ΡΑΑΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ)
θσ
Η Ρρόςκλθςθ κα λάβει δθμοςιότθτα ςτο ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, site 5 ΥΡΕ και site Γ. Ν. Άμφιςςασ.
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτο Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ ςτισ 18.11.2021. θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 10.00 από τθν αρμόδια επιτροπι.
Η τελευταία μζρα υποβολισ προςφορϊν είναι θ προθγοφμενθ τθσ διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, θ 17.11.2021 θμζρα Τετάρτθ και ϊρα
14.00
Οι προςφορζσ κα αποςτζλλονται με email ςτο diax2@gnamfissas.gr ι log1@gnamfissas.gr , όπου κα πρωτοκολλείται το κυρίωσ ςϊμα του
email με ευκφνθ του αρμοδίου υπαλλιλου (ΠΡΟΟΧΘ!!! θ οικονομικι προςφορά πρζπει να είναι ςε μορφι ςυμπιεςμζνου &
κρυπτογραφθμζνου φακζλου), και κα περιλαμβάνουν:
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Ηλεκτρονικόσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίοσ κα περιλαμβάνει:

1.1. Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό τουσ
1.2. Να δθλϊνεται ότι, ο προςφζρων αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ
1.3. Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςυμπλθρωμζνθ ςφμφωνα με το
(Παράρτθμα II)
Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ:
Θ θμερομθνία τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ πρζπει να είναι εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ
θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν (δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΠ).
Για τισ περιπτϊςεισ (γ) και (δ), τθν υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλουν :






οι διαχειριςτζσ ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και των προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
ο Πρόεδροσ ι ο Διευκφνοντασ φμβουλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.)
ο Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τουσ υνεταιριςμοφσ.
ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου.
Κάκε μζλοσ ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν ι κοινοπραξίασ.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου
Αντίγραφο φορολογικισ ενθμερότθτασ
Αντίγραφο αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ
Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ:

α) Για τα φυςικά πρόςωπα να προςκομιςτεί Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Τπθρεςία και οι μεταβολζσ
του.
β) Κάκε ςυμμετζχοντοσ θμεδαποφ ι αλλοδαποφ νομικοφ προςϊπου, όπωσ το ιςχφον καταςτατικό, κατά περίπτωςθ, Φ.Ε.Κ., ι
επικυρωμζνο αντίγραφο ι απόςπαςμα του καταςτατικοφ. τοιχεία και ζγγραφα από τα οποία πρζπει να προκφπτουν, ο Πρόεδροσ και ο
διευκφνων φμβουλοσ και τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν µε
τθν υπογραφι τουσ, το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό
αναλόγωσ µε τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου, πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ τθσ εταιρείασ από το ΓΕΜΗ,
το οποίο να ζχει εκδοκεί τισ τελευταίεσ 30 θμζρεσ πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι να προςκομιςτεί ςτα ζγγραφα νομιμοποίθςθσ
του διαγωνιςμοφ.
2.

Ηλεκτρονικόσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ», με ςαφι τεχνικι περιγραφι
Θλεκτρονικό αρχείο με ςαφι τεχνικι περιγραφι
(Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι ο προςφζρων αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ Σεχνικισ περιγραφισ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ
Παράρτθμα I).
3. Ηλεκτρονικόσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ», όπου τοποκετείται θ οικονομικι προςφορά.
Θ οικονομικι προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει:

τθν προςφερόμενθ τιμι χωρίσ ΦΠΑ

το ποςοςτό του ΦΠΑ

τον κωδικό και τθν τιμι του Παρατθρθτθρίου Σιμϊν τθσ ΕΠΤ
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ κα πρζπει να είναι μικρότερεσ ι ίςεσ τθσ τιμισ Παρατθρθτθρίου. ε περίπτωςθ που το προςφερόμενο είδοσ δεν
περιλαμβάνεται ςτο Παρατθρθτιριο Σιμϊν ι δεν υπάρχει πλιρθσ αντιςτοιχία των τεχνικϊν του χαρακτθριςτικϊν με κανζνα από τα είδθ του
Παρατθρθτθρίου, αυτό πρζπει επίςθσ να δθλϊνεται ρθτά.
Για αποςτολι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δθμιουργείτε αρχείο ςε μορφι pdf. Προχπόκεςθ είναι να ζχετε τθν εφαρμογι 7-Zip ι παρόμοια.
Με δεξί κλικ ςτο φάκελο επιλζγεται 7-Zip -> Προςκικθ ςε αρχείο ςυμπίεςθσ… το παράκυρο που κα εμφανιςτεί, υπάρχει ζνα πλαίςιο ςτθ
μζςθ και δεξιά με το όνομα Κρυπτογράφθςθ. Εκεί κα ειςάγεται 2 φορζσ τον κωδικό πρόςβαςθσ (πρζπει να είναι διαφορετικόσ για κάκε ςασ
προςφορά) του ςυμπιεςμζνου αρχείου και ςτθ ςυνζχεια, πατϊντασ ΟΚ, κα δθμιουργθκεί ζνα ςυμπιεςμζνο και κρυπτογραφθμζνο αρχείο.
(ΡΟΣΟΧΗ!!! Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΖΗΤΗΘΕΙ με νζο email, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ &
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ).
–Ο–
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΥΙΑ

_____________
κ.α.α.
ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ

ελίδα 2 από 8

ΑΔΑ: Ψ2Λ64690ΒΟ-Ζ59

21PROC009516859 2021-11-11

ελίδα 3 από 8
ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ
ΡΑΑΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ – ΡΟΣΟΤΗΤΕΣ
Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
α/α

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΤ

ΕΙΔΟ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Θ απορροφθτικι γάηα βάμβακοσ να είναι φφαςμα βάμβακοσ απλισ φφανςθσ
που ζχει υποςτεί πλιρθ λεφκανςθ και κάκαρςθ
Θ γάηα κα πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ του εναρμονιςμζνου προτφπου
Ε.Ν.14079- 2003 και ειδικότερα να είναι τελείωσ λευκι, άοςμθ, απαλλαγμζνθ
από κόλλεσ, ελαττϊματα τθσ φφανςθσ (ςχίςματα, παραφάδεσ, ςυςςϊματα
κλωςτϊν κ.λ.π.) και να μθν παρουςιάηει κατά τόπουσ ρυπαρι εμφάνιςθ από
οποιεςδιποτε ουςίεσ (μθχανζλαιο κ. α.). Κλωςτζσ κατά ςτιμονα ανά 10 cm
100+/- 5 Ελάχιςτο φορτίο κραφςθσ ςε Newton ανά 5 εκατοςτά ςτθ διεφκυνςθ
τθσ κρόκθσ 30 Ελάχιςτθ μάηα ςε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μζτρο 24

3

11-05-13-0002

Οι γάηεσ να ζχουν πλάτοσ 90+/-1 εκατοςτά και μικοσ 100+/-1 μζτρων κα να
είναι ςυςκευαςμζνεσ ςε πακζτα με μορφι αναδίπλωςθσ(ΗΙΚ-ΗΑΚ)του ενόσ
Γάηα Απλι Τδρόφιλθ με το μζτρο μζτρου ι ςε φφλλα με τθ μία διάςταςθ 90cm.ςε απαραβίαςτθ ςυςκευαςία ανά
πακζτο. Σα υλικά ςυςκευαςίασ δεν πρζπει να επθρεάηουν το περιεχόμενο,
πρζπει να παρζχουν προςταςία από τθν υγραςία, τθ ρφπανςθ και να αντζχουν
ςτθ μεταφορά. Επί του εξωτερικοφ περιβλιματοσ να κα αναγράφονται τα
παρακάτω: α)Σα ςτοιχεία του εργοςταςίου παραγωγισ, β)Σο είδοσ του
περιεχομζνου, γ)Θ θμερομθνία παραγωγισ, δ)Ο αρικμόσ παρτίδασ, ε)Οι
διαςτάςεισ (μικοσ –πλάτοσ, η)Θ ζνδειξθ ΚΡΑΣΙΚΟ ΕΙΔΟ με ανεξίτθλθ κόκκινθ
μελάνθ, θ)Θ ςιμανςθ πιςτότθτασ CE
Θ ταυτοποίθςθ τθσ απορροφθτικισ γάηασ βάμβακοσ κακϊσ και οι ζλεγχοι κα
γίνονται ςφμφωνα με το εναρμονιςμζνο πρότυπο ΕΝ 14079-2003 που
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ προδιαγραφισ. Ο
μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ γίνεται από τθν επιτροπι παραλαβισ και ςε ποςοςτό
10% τθσ προςκομιςκείςασ ποςότθτασ.

4
5

11-05-03-0001

ΓΑΗΑ ΕΓΚΑΤΜΑΣΩΝ 10X10cm

Γάηα βαηελινοφχα ειδικι για εγκαφματα 1ου,2ου,3ου βακμοφ 10X10cm ± 1cm

ΓΑΗΑ ΕΓΚΑΤΜΑΣΩΝ 10X10cm

Γάηα βαηελινοφχα ειδικι για εγκαφματα 1ου,2ου,3ου βακμοφ 10X10cm ± 1cm,
με αντιβιοτικι ουςία
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α/α

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΤ

ΕΙΔΟ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Οι γάηεσ λαπαροτομίασ να καταςκευάηονται από φφλλα υφάςματοσ γάηασ
βαμβακερισ απορροφθτικισ.
Θ απορροφθτικι γάηα βάμβακοσ, είναι φφαςμα βάμβακοσ απλισ φφανςθσ που
ζχει υποςτεί πλιρθ λεφκανςθ και κάκαρςθ

6

ΓΑΗΑ ΛΑΠΑΡΟΣΟΜΙΑ ΜΘ
ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΘ 8- ΠΛΘ
11-05-14-0001 ΑΚΣΙΝΟΚΙΕΡΘ
40x40

Θ γάηα κα πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ του εναρμονιςμζνου προτφπου
Ε.Ν.14079- 2003 και ειδικότερα να είναι τελείωσ λευκι, άοςμθ, απαλλαγμζνθ
από κόλλεσ, ελαττϊματα τθσ φφανςθσ (ςχίςματα, παραφάδεσ, ςυςςϊματα
κλωςτϊν κ.λ.π.) και να μθν παρουςιάηει κατά τόπουσ ρυπαρι εμφάνιςθ από
οποιεςδιποτε ουςία (μθχανζλαιο κ. α.). Κλωςτζσ κατά ςτιμονα ανά 10 cm
100+/- 5 Ελάχιςτο φορτίο κραφςθσ ςε Newton ανά 5 εκατοςτά ςτθ διεφκυνςθ
τθσ κρόκθσ 30 Ελάχιςτθ μάηα ςε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μζτρο 24
Θ ταυτοποίθςθ τθσ απορροφθτικισ γάηασ βάμβακοσ κακϊσ και οι ζλεγχοι κα
γίνονται ςφμφωνα με το εναρμονιςμζνο πρότυπο ΕΝ 14079-2003 που
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ προδιαγραφισ. Ο
μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ γίνεται από τθν επιτροπι παραλαβισ και ςε ποςοςτό
10% τθσ προςκομιςκείςασ ποςότθτασ.
Σο φφαςμα να φζρει μία ακτινοςκιερι κλωςτι ανά φφλλο, θ οποία κα είναι
υφαςμζνθ ι κολλθμζνθ. Σα φφλλα γάηασ κα πρζπει να είναι γαηωμζνα
περιμετρικά και χιαςτί και να μθν ζχουν κακόλου ξζφτια. Θα φζρουν
υφαςμάτινο βρόγχο μικουσ τουλάχιςτον 15 εκατοςτϊν και ςτθ ςυνζχεια
αυτοφ γαηωμζνθ ακτινοςκιερι βαριοφχα ταινία, τουλάχιςτον 3 εκατοςτϊν
μικουσ και τουλάχιςτον ενόσ εκατοςτοφ πλάτουσ. (Μικοσ-πλάτοσ Δίπλεσ
40χ40 8πλθ)
ΓΑΗΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΘ, ΑΚΣΙΝΟΚΙΕΡΘ, υδρόφιλθ, αρίςτθσ ποιότθτασ, 100%
βαμβάκι υψθλϊν χειρουργικϊν προδιαγραφϊν. Να πλθροί τουσ όρουσ τθσ
Ελλθνικισ και Ευρωπαϊκισ Φαρμακοποιίασ και να είναι καταςκευαςμζνθ
ςφμφωνα με το εναρμονιςμζνο πρότυπο ΕΝ 14079: 2003. Να είναι τελείωσ
λευκι, άοςμθ, απαλλαγμζνθ από κόλλεσ, ελαττϊματα τθσ φφανςθσ (ςχιςίματα,
παραφαςάδεσ ςυςςωματϊματα κλωςτϊν κ.τλ.) από χθμικζσ ουςίεσ (κειοφχα ι
χλωριοφχα κατάλοιπα) και να μθν είναι κατά τόπουσ ρυπαρι από
οποιεςδιποτε ουςία (μθχανζλαια κ.τ.λ).
Να είναι υψθλισ απορροφθτικότθτασ, άοςμθ, ςιδερωμζνθ και να μθν είναι
λοξοχφαςμζνθ.

8

ΓΑΗΑ ΛΑΠΑΡΟΣΟΜΙΑ ΜΘ
ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΘ 8- ΠΛΘ
11-05-04-0006 ΑΚΣΙΝΟΚΙΕΡΘ
10x20

Φζρει βαριοφχο ακτινοςκιερό νιμα περιεκτικότθτασ τουλάχιςτον 45% κειικοφ
βαρίου πλεγμζνο κατά μικοσ τθσ γάηασ και είναι ορατό ακόμθ και ςε μικρζσ
δόςεισ ακτινοβολίασ.
Να διατίκεται ςε ςυςκευαςία αςφαλι και πρακτικι και να φζρει κωδικό
παρτίδασ και θμερομθνία παραγωγισ.
Να είναι κομμζνεσ ιςομετρικά χωρίσ ξζφτια με μεγάλθ εςωτερικι αναδίπλωςθ
με ορκογωνιςμζνθ και όχι λοξι φφανςθ, ενϊ το πάχοσ τθσ κλωςτισ να είναι
ιςομετρικό ςε όλθ τθν φφανςθ.
Θ ςυςκευαςία να είναι εφχρθςτθ 100 τεμάχια ανά πακζτο, ςτο οποίο να
αναγράφεται θ ποςότθτα των τεμαχίων.
Σο πάχοσ τθσ να είναι ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι και Ελλθνικι φαρμακοποιία.
Επί του εξωτερικοφ περιβλιματοσ αναγράφονται τα παρακάτω: α. Σα ςτοιχεία
του εργοςταςίου, β. Σο είδοσ του περιεχομζνου, γ. Θ θμερομθνία παραγωγισ,
δ. Ο αρικμόσ παρτίδασ, ε. Οι διαςτάςεισ (μικοσ και πλάτοσ), η. Θ ςιμανςθ
πιςτότθτασ CE.
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ΚΩΔ. ΕΙΔΟΤ

ΕΙΔΟ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σα τολφπια γάηασ να καταςκευάηονται από φφαςμα γάηασ όπωσ θ βαμβακερι
απορροφθτικι γάηα:
Θ απορροφθτικι γάηα βάμβακοσ, είναι φφαςμα βάμβακοσ απλισ φφανςθσ που
ζχει υποςτεί πλιρθ λεφκανςθ και κάκαρςθ
Θ γάηα κα πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ του εναρμονιςμζνου προτφπου
Ε.Ν.14079- 2003 και ειδικότερα να είναι τελείωσ λευκι, άοςμθ, απαλλαγμζνθ
από κόλλεσ, ελαττϊματα τθσ φφανςθσ (ςχίςματα, παραφάδεσ, ςυςςϊματα
κλωςτϊν κ.λ.π.) και να μθν παρουςιάηει κατά τόπουσ ρυπαρι εμφάνιςθ από
οποιεςδιποτε ουςίεσ (μθχανζλαιο κ. α.). Κλωςτζσ κατά ςτιμονα ανά 10 cm
100+/- 5 Ελάχιςτο φορτίο κραφςθσ ςε Newton ανά 5 εκατοςτά ςτθ διεφκυνςθ
τθσ κρόκθσ 30 Ελάχιςτθ μάηα ςε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μζτρο 24

9

ΣΟΛΤΠΙΑ ΓΑΗΑ ΑΚΣΙΝΟΚΙΕΡΑ

Σα υλικά ςυςκευαςίασ δεν πρζπει να επθρεάηουν το περιεχόμενο, πρζπει να
παρζχουν προςταςία από τθν υγραςία, τθ ρφπανςθ και να αντζχουν ςτθ
μεταφορά. Επί του εξωτερικοφ περιβλιματοσ να κα αναγράφονται τα
παρακάτω: α)Σα ςτοιχεία του εργοςταςίου παραγωγισ, β)Σο είδοσ του
περιεχομζνου, γ)Θ θμερομθνία παραγωγισ, δ)Ο αρικμόσ παρτίδασ, ε)Οι
διαςτάςεισ (μικοσ -πλάτοσ), η)Θ ζνδειξθ ΚΡΑΣΙΚΟ ΕΙΔΟ με ανεξίτθλθ κόκκινθ
μελάνθ, θ)Θ ςιμανςθ πιςτότθτασ CE
Θ ταυτοποίθςθ τθσ απορροφθτικισ γάηασ βάμβακοσ κακϊσ και οι ζλεγχοι κα
γίνονται ςφμφωνα με το εναρμονιςμζνο πρότυπο ΕΝ 14079-2003 που
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ προδιαγραφισ. Ο
μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ γίνεται από τθν επιτροπι παραλαβισ και ςε ποςοςτό
10% τθσ προςκομιςκείςασ ποςότθτασ.
Επίςθσ τα τολφπια να ζχουν διπλωμζνα εςωτερικά άκρα χωρίσ κακόλου ξζφτια.
Να φζρουν ακτινοςκιερι κλωςτι.

9.1
9.2

11-05-11-0001

8x8

11-05-11-0005

40x40

ΔΙΑΣΑΕΙ 8x8
ΔΙΑΣΑΕΙ 40x40
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Β. ΡΟΣΟΤΗΤΕΣ
Α/Α

Κωδικόσ Είδουσ

Περιγραφι Είδουσ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΘ ΣΙΜΘ
πλζον ΦΠΑ 13%

Ποςότθτα

3

11-05-13-0002

ΓΑΗΑ ΑΠΛΘ ΤΔΡΟΦΙΛΘ (ΜΕ ΣΟ
ΜΕΣΡΟ).

0,09 €

26.800

4

11-05-03-0001

ΓΑΗΑ ΕΓΚΑΤΜΑΣΩΝ 10X10 cm

0,138 €

745

ΓΑΗΑ ΕΓΚΑΤΜΑΣΩΝ 10X10 cm με
αντιβιοτικι ουςία

0,90 €

200

5

6

11-05-14-0001

ΓΑΗΑ ΛΑΠΑΡΟΣΟΜΙΑ ΜΘ
ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΘ 8-ΠΛΘ X-RAY
40X40cm.

0,219 €

8300

8

11-05-04-0006

ΓΑΗΑ ΜΘ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΘ 8-ΠΛΘ
X-RAY 10X20cm.

0,0378 €

3000

9.1

11-05-11-0001

ΣΟΛΤΠΙΟ ΓΑΗΑ ΑΚΣΙΝΟΚΙΕΡΟ
1,5cm (8X8)

0,0129 €

1500

9.2

11-05-11-0005

ΣΟΛΤΠΙΟ ΓΑΗΑ ΑΚΣΙΝΟΚΙΕΡΟ
40X40mm

0,060 €

2000
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ΡΑΑΤΗΜΑ II (ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ)

ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρκρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν
(άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟ(1):

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Ο – Θ Όνομα:

Επϊνυμο:

Όνομα και Επϊνυμο Πατζρα:

Όνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:
Θμερομθνία γζννθςθσ(2):

Σόποσ Γζννθςθσ:

Αρικμόσ Δελτίου Σαυτότθτασ:

Σθλ:

Θμερ/νια ζκδοςθσ Σαυτότθτασ :

Σόποσ Κατοικίασ:

Αρ. Σθλεομοιοτφπου (Fax):

Οδόσ:

Αρικ:

ΣΚ:

Δ/νςθ
Θλεκτρ.
Σαχυδρομείου (Εmail):

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τθσ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι
μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ μου:
α) ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθσ διακιρυξθσ ………………………….
β) Ζχω εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ μου όςον αφορά ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) προσ ςτουσ φορείσ
που είμαι υπόχρεοσ και ςτθν πλθρωμι φόρων και τελϊν όςον αφορά τισ φορολογικζσ μου υποχρεϊςεισ.
γ) Δεν υπάρχει εισ βάροσ μου τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν παρ.1 του άρκρου 73 του Ν.
4412/2016,δθλαδι για:i) υμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου
τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (EE L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), ii) Δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται, ςτο
άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ
Ζνωςθσ (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ς.1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (EE L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο
εκνικό δίκαιο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ μου, iii) Απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.2803/2000 (Αϋ 48), iv) τρομοκρατικά εγκλιματα ι
εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΤ του
υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (EE L 164 τθσ 22.6.2002, ς.3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, v) Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005,
ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), vi)
παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και
για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι
νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
δ) δεν ζχω καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ μου δραςτθριότθτασ και διαγωγισ, ι
για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ
χρεωκοπίασ.
ε) δεν τελϊ ςε αποκλειςμό από διαγωνιςμοφσ με βάςθ αμετάκλθτθ απόφαςθ του Τπουργοφ Ανάπτυξθσ
ςτ) δεν τελϊ ςε πτϊχευςθ, διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ, ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναςτολι
επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων ι οποιαδιποτε άλλθ παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ μου ι ςε εκνικζσ
διατάξεισ νόμου.
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η) είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι

……………………………….. με πιςτοποίθςθ του αρμόδιου φορζα.

θ) κατζχω τισ απαραίτθτεσ άδειεσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθν πϊλθςθ των ςχετικϊν υλικϊν και τθν παροχι των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν, κακϊσ
και το κατάλλθλα εξειδικευμζνο προςωπικό για τθν πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν.
κ) ςε περίπτωςθ φπαρξθσ ελαττωματικοφ προϊόντοσ, κα προβϊ ςε άμεση αντικατάςταςι του με νζο, που να πλθροί τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ
που αναφζρονται ςτθν πρόςκλθςθ.
ι) ζλαβα υπόψθ τισ υποχρεϊςεισ ςχετικά με τισ διατάξεισ περί προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και των ςυνκθκϊν εργαςίασ που ιςχφουν ςτον τόπο όπου
πρόκειται να εκτελεςκεί θ ςφμβαςθ.
ια) είμαι ςε κζςθ, εφόςον μου ηθτθκεί και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να παράςχω κάκε δικαιολογθτικό ι ζγγραφο που αποδεικνφει τισ πλθροφορίεσ και
δθλϊςεισ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα διλωςι μου .
ιβ)το ΦΕΚ ι καταςτατικό ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ είναι …………………………………………………………………………………………………………

ιγ) το ΦΕΚ ι καταςτατικό νόμιμισ εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ είναι

(4) …………………………………………………………………………..

Ημερομθνία:
/
/
Ο – Η Δθλ.
(Υπογραφι)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8
τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον
περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.
(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.
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