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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                   ΚΤΠΑΡΗΗΑ 06/07/2022 
6ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ                                           ΑΡ. ΠΡΩΣ. 3909 
ΖΠΔΗΡΟΤ  ΚΑΗ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ                                 
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΜΔΖΝΗΑ            
ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΚΤΠΑΡΗΗΑ 
 
              
Σκήκα: Οηθνλνκηθό            
Γξαθείν: Πξνκεζεηώλ        
Πιεξνθνξίεο: Γ. Πόηαξε, Γ. Καιθαβνύξα 
Γ/λζε: Αι. Καιαληδάθνπ  13 
Κππαξηζζία,  Σ.Κ.  24 500 
Σει. 27613-60170 
E-MAIL: promitheies@noskypar.gr 

 

ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 
ΑΡ. 03/2022 

 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΕΑ  13.226,40€ ΠΛΔΟΝ 
ΦΠΑ 13% CPV:33141114-2, ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 
ΜΔΖΝΗΑ (Ν.Μ.ΚΤΠΑΡΗΗΑ), ΜΔ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΝΑΘΔΖ  

 

ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΚΛΖΖ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 
Γεληθό Ννζνθνκείν Μεζζελίαο (ΝΟ/ΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 
ΚΤΠΑΡΗΗΑ) 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
Δπαλαιεπηηθή Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα 
απεπζείαο αλάζεζε  

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε κόλν βάζε 
ηηκήο αλά είδνο 

ΥΡΟΝΟ ΑΠΟΣΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ζκεξνκελία 14/07/2022 – Ζκέξα : Παξαζθεπή 

Ώξα: 14:00 κ.κ.  

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ  
Ζκεξνκελία 15/07/2022 – Ζκέξα : Γεπηέξα  

Ώξα: 10:00 π.κ. 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
 Γ.Ν. Μεζζελίαο (Ννζειεπηηθή Μνλάδα Κππαξηζζίαο,    
Αιέμαλδξνπ Καιαληδάθνπ 13 ΣΚ 24500, Κππαξηζζία ) 

Κσδηθόο Αξηζκνύ Δμόδνπ (ΚΑΔ)  1311 

ΚΩΓΗΚΟ CPV 33141114-2 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 
13.226,40€ (πιένλ ΦΠΑ 13% & 24%) ή 15.798,77 € κε ην 
Φ.Π.Α.  
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Ζ δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΔΜΑΥΗΑ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Γύν (2) έηνη 

ΣΡΟΠΟ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 
Αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ζην 
πξόγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ΚΖΜΓΖ 

 

Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο : 

1. Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Φ.Δ.Κ. 147 Α΄/2016), 
όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 2. Σνπ Ν. 3580/2007(Φ.Δ.Κ. 134/Α/2007). 

2. Σνπ Ν. 3580/2007 (Φ.Δ.Κ. 134/Α/2007)  
3. Σνπ Ν. 4025/1-03-2012. 
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 113/2010 ΄΄ Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο ΄΄ 

(Φ.Δ.Κ. 194   Α΄2010) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  
5. Σνπ Π.Γ. 80/16 (Φ.Δ.Κ. 145 Α/5-8-16) πεξί ΄΄Αλάιεςεο ππνρξεώζεσλ από ηνπο 

Γηαηάθηεο΄΄  
6. Σνπ Ν.4250/2014 (Φ.Δ.Κ. Α΄74/26-03-2014), άξζξν 1 (πεξί θαηάξγεζε ηεο 

ππνρξέσζεο επηθπξώζεσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ.  
7. Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 

ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 143 
Α΄/2014), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  

8. Σνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ 
θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην 
δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 112 Α΄/2010), όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  

9. Σνπ Ν. 3329/4-4-2005 (ΦΔΚ 81/05, άξζξν 7, παξ.8 ππνπ.. 17). 
10. Σνπ Ν. 4472/2017 (Α’ 74) , άξζξν 27 ζρεηηθά κε έθδνζε απόθαζεο έγθξηζεο 

ζθνπηκόηεηαο γηα θάζε είδνπο πξνκήζεηαο , παξνρήο ππεξεζηώλ θιπ.  
11. Σνλ νξγαληζκνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ β.δ. 31/1-20/2/56 (ΦΔΚ 56Α΄) θαζώο 

ηξνπνπνηήζεθε- ζπκπιεξώζεθε κεηαγελέζηεξα θαη αλακνξθώζεθε κε ηελ αξ. 
Τ4α/νηθ.121798/12 (ΦΔΚ 3477/31-12-2012 Β΄) απόθαζε Οηθνλνκηθώλ, 
Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Τγείαο. 

12. Σελ κε αξ. Τ4α/νηθ. 123890/2012 (ΦΔΚ 3499/31.12.2012 Σεύρνο Γεύηεξν) 
Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ –Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο-Τγείαο, ζρεηηθά κε ηνλ Δλνπνηεκέλν Οξγαληζκό ηνπ 
Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ – Κ.Τ. Κππαξηζζίαο 

13. Σελ ππ΄αξίζκ. 20573/22.10.2020 Πξάμε Γηνηθήηξηαο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 
Μεζζελίαο κε ηελ νπνία εθρσξεί πέξαλ ησλ αξκνδηνηήησλ, πνπ πξνβιέπνληαη 
γηα ηνλ Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ζηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 3329/2005 θαη 
άιιεο αξκνδηόηεηεο 

 
Σηο Απνθάζεηο:  
 

1) Σελ ππ’ αξηζκ. 17/31-07-2020 (Θ: 41) Απόθαζε Γ.. ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 
Μεζζελίαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ δηαγσληζκνύ.  

2) Σελ ππ’αξηζκ. 10/08-03-2022 (Θ: 2) Απόθαζε Γ.. ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 
Μεζζελίαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο πηλάθσλ πξνγξακκαηηζκνύ 
πξνκεζεηώλ-ππεξεζηώλ θάησ ησλ 30.000 € ηνπ έηνπο 2022-2023 ηεο Ν.Μ. 
Κππαξηζζίαο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο. 
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3) Σελ ππ’ αξηζκ. 43/31-01-2022 Πξάμε Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ηνπ Γ. Ν. Μεζζελίαο 
ζρεηηθά κε ηε ζπγθξόηεζε ηξηκεινύο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηεο παξνύζαο 
πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνκήζεηα ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΕΑ. 

4) Σελ κε αξ. πξ. 737/07-07-2022 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο πνπ 
θαηαρσξήζεθε ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ ηεο Τπεξεζίαο καο κε α/α   772/07-07-2022  
θαη αλαξηήζεθε ζηε Γηαύγεηα κε ΑΓΑ: Ω5Κ946904Τ-3ΝΕ               . 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 

Δπαλαιεπηηθή δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα Ηαηξηθήο Γάδαο, 
πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 13.226,40 € πιένλ ηνπ ΦΠΑ ή 15.798,77 € κε ην 
Φ.Π.Α., γηα ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) έηνη, 

βάζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η) πνπ επηζπλάπηνληαη θαη 
ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, σο θάησζη : 

 

       

Ν.Μ. ΚΤΠΑΡΘΘΑ CPV:33141114-2, KAE: 1311     

ΘΑΣΡΘΚΗ ΓΑΖΑ      

Α/Α ΕΘΔΟ Μ/Μ ΠΟΟΣΗΣΑ TIMH M/M ΤΝΟΛΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

13% 

1 ΓΑΕΑ ΑΠΛΖ Δ ΜΔΣΡΑ  ΜΣΡ 40.000 0,1064 4256,0000 4809,2800 

2 
ΓΑΖΑ ΑΚΣΘΝΟΚΘΕΡΗ ΜΕ ΣΟ 

ΜΕΣΡΟ 100 x 0,9 ΜΣΡ 30.000 0,0900 2700,0000 3051,0000 

3 
ΣΟΛΤΠΘΑ ΓΑΖΑ 
ΑΚΣΘΝΟΚΘΕΡΑ  ΣΜΥ 2.000 0,0150 30,0000 33,9000 

  ΛΕΤΚΟΠΛΑΣΗ ΜΕ ΓΑΖΑ           

4 

ΣΑΘΝΘΑ ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΗ 
METAΞΩΣΗ ΤΠΟΑΛΛΕΡΓΘΚΗ 

2,5 CM*9,14 ΣΜΥ 4.500 0,3219 1448,5500 1636,8600 

5 

ΣΑΘΝΘΑ ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΗ 
METAΞΩΣΗ ΤΠΟΑΛΛΕΡΓΘΚΗ 

5 CM*9 ΣΜΥ 4.000 0,6060 2424,0000 2739,1200 

6 

ΓΑΖΑ ΜΕ ΛΕΤΚΟΠΛΑΣΗ 
(ΣΡΑΤΜΑΣΩΝ) 

ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΗ  7Υ6 CM  
περίπου ΣΜΥ 15.000 0,0138 207,0000 233,9100 

7 

ΓΑΖΑ ΜΕ ΛΕΤΚΟΠΛΑΣΗ 
(ΣΡΑΤΜΑΣΩΝ) 

ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΗ 10X20 CM  
περίπου ΣΜΥ 15.000 0,0742 1113,0000 1257,6900 
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ΓΑΖΑ ΜΕ ΛΕΤΚΟΠΛΑΣΗ 
(ΣΡΑΤΜΑΣΩΝ) 

ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΗ 9X10 CM  
περίπου ΣΜΥ 10.000 0,0999 999,0000 1128,8700 

9 

ΓΑΖΑ ΜΕ ΛΕΤΚΟΠΛΑΣΗ 
(ΣΡΑΤΜΑΣΩΝ) 

ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΗ 10X30 CM  
περίπου ΣΜΥ 8.000 0,0969 775,2000 875,9800 

     
13952,7500 15766,6100 

 

 

 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 
 
Αλαζέηνπζα Αξρή: Γεληθό Ννζνθνκείν Μεζζελίαο (Ννζειεπηηθή Μνλάδα 
Κππαξηζζίαο), Γηεύζπλζε Αιέμαλδξνπ Καιαληδάθνπ 13 Κππαξηζζία ΣΚ 24500, 
Σειέθσλν: 2761360170  

 e-mail: promithies@noskypar.gr & kalkavoura@noskypar.gr 

Πιεξνθνξίεο: Γεσξγία  Πόηαξε, Γεσξγία Καιθαβνύξα 
 

 

 

 

2. ΣΡΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ  

ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΛΖΞΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖ 

ΓΗΑΓΩΝΗΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Πξσηόθνιιν Γεληθνύ 

Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο 

(Ννζειεπηηθή Μνλάδα 

Κππαξηζζίαο) 

       14/07/2022 

ΩΡΑ 14:00κ.κ. 

Γεληθό Ννζνθνκείν Μεζζελίαο 

(Ννζειεπηηθή Μνλάδα 

Κππαξηζζίαο), Αιέμαλδξνπ 

Καιαληδάθνπ 13 Κππαξηζζία, Σ.Κ 

24500, Γξαθείν Πξνκεζεηώλ 

ζηηο 15/07/2022 ώξα 10:00 π.κ. 

 

3.  ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ (επί πνηλή απνθιεηζκνύ) 
 
α. Τπεύζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνύ 

πξνζώπνπ όηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. ε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ ε πξναλαθεξόκελε 

ππεύζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ, όπσο απηόο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 79Α ηνπ Ν.4412/2016. Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνύ νηθνλνκηθνύ 

mailto:promithies@noskypar.gr
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θνξέα εθαξκόδεηαη επίζεο όηαλ ην πξόζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδόζεθε 

ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή 

επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ ελ ιόγσ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό. θαη αθνξά αα) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ 

πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ (Η.Κ.Δ) θαη 

πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηώζεηο 

αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. (άξζξν 80 παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016, όπσο ζπκπιεξώζεθε 

κε ηελ παξ. 7αγ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4506/2019) γγ) ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ 

ζπλεηαηξηζκώλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ή δδ) ζηηο ππόινηπεο 

πεξηπηώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λόκηκν εθπξόζσπν.(άξζξν 

80 παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016 θαη άξζξν 73 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016)  

β. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα 

γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016)  

Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (β θαη γ) γίλνληαη απνδεθηά εθόζνλ είλαη ελ ηζρύ θαηά ην 
ρξόλν ππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξόλνο ηζρύνο, 
εθόζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο. (άξζξν 80 
παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ θπζηθά ή 
λνκηθά πξόζσπα ή ελώζεηο /θνηλνπξαμίεο απηώλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνύλ ηνπο 
όξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

 
Οη ελώζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 
καδί κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά 
γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. 
Γηα ηνπο πλεηαηξηζκνύο, απαηηείηαη βεβαίσζε επνπηεύνπζαο αξρήο όηη ν 
πλεηαηξηζκόο ιεηηνπξγεί λόκηκα. 
εκείσζε: ε πεξίπησζε θνηλνπξαθηηθνύ ζρήκαηνο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε 
πιήξεο επσλπκία θαη δηεύζπλζε, θαζώο θαη ν αξηζκόο ηειεθώλνπ, θαμ θαη ε 
δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) όισλ ησλ κειώλ ηνπ. 
 

4. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Οη πξνζθνξέο είλαη δπλαηό: 
α. λα ππνβάιινληαη ζην πξσηόθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κέρξη θαη ηελ 
πξνεγνύκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, ήηνη 14/07/2022, εκέξα 
Πέκπηε θαη ώξα  14:00κ.κ. 
β. λα απνζηέιινληαη ζηε δηεύζπλζε ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο κε νπνηνδήπνηε 
ηξόπν θαη λα παξαιακβάλνληαη κε απόδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε όκσο πξνϋπόζεζε 
λα έρνπλ παξαιεθζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ηεο 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Δθόζνλ ε πξνζθνξά απνζηαιεί ζηελ Τπεξεζία 
Γηελέξγεηαο κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Να μην 
ανοιχθεί από ηην ηαχυδρομική υπηρεζία ή ηη γραμμαηεία». 
 

    5. ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζηελ 

ειιεληθή γιώζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν,  
2. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο: 
2.1. Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ. 
2.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό. 



6 
 

2.3. Ο αξηζκόο ηεο πξόζθιεζεο θαη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ. 
2.4. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
2.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 
3. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη όια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά 
ζηνηρεία θαη εηδηθόηεξα ηα εμήο: 
3.1. ΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηνύληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν 
κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ». 
3.2. ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν 
θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ».  
3.3. TA OIKONOMIKA ΣΟΗΥΔΗΑ επί πνηλή απνξξίςεσο ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηό 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ».  
3.4. Οη θάθεινη ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ πξνζθνξάο ζα 
θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
 
6.Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 
 
 Ζ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα ζηάδην, πνπ 
πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ επηκέξνπο βήκαηα: 

  Παξαιαβή ησλ θαθέισλ θαη απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

 Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο 

 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε ηερληθώλ πξνζθνξώλ 

 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

 Αλάδεημε αλαδόρνπ 
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, πξνζζήθεο ή δηνξζώζεηο. 

Σν θξηηήξην γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο ήηνη ε ρακειόηεξε 
πξνζθεξόκελε ηηκή αλά είδνο, ρσξίο Φ.Π.Α. 
7. Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ζύκβαζεο 

 
ηελ παξνύζα δηαθήξπμε δελ απαηηείηαη 
 
8. Δηδηθνί όξνη 
 
Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξώλ ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξώ. 
Κάζε είδνπο άιιε δαπάλε βαξύλεη ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα πξέπεη λα έρεη 
ζπλππνινγηζζεί ζηελ πξνζθνξά. 
Οη ηηκέο ζα θαηαγξάθνληαη σο εμήο: 
Α) Σηκή ρσξίο ΦΠΑ 
Β) ύλνιν πξνζθεξόκελεο ηηκήο 
Γ) Πνζνζηό ΦΠΑ θαη ύλνιν ΦΠΑ 
Γ) πλνιηθό θόζηνο κε ΦΠΑ 
Ζ ηηκή ρσξίο ΦΠΑ ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ. 
 
9. Απόξξηςε Πξνζθνξώλ 
 
ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ είλαη ζύκθσλεο κε όινπο ηνπο 
όξνπο, ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, ελώ είλαη 
δπλαηό, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, λα ζεσξεζνύλ απνδεθηέο 
θαη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνύο. Ωο 
αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνί λννύληαη νη απνθιίζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ 
δελ επεξεάδνπλ ηελ πξνκήζεηα ή ηελ πνηόηεηα εθηέιεζήο ηεο, δελ πεξηνξίδνπλ ζε 
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θαλέλα ζεκείν ηα δηθαηώκαηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 
Πξνζθέξνληνο θαη δελ ζίγνπλ ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ Πξνζθεξόλησλ. 
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δύλαηαη λα απνξξίςεη αηηηνινγεκέλα πξνζθνξά, κεηά από 
ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ. 

 
ύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξνύζα, απνξξίπηεηαη πξνζθνξά ζε θάζε κία από 
ηηο θάησζη πεξηπηώζεηο: 

 
1 Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνύ. 
2. Με έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθόκηζε δηθαηνινγεηηθώλ. 
3. Πξνζθνξά πνπ δελ θαιύπηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
4. Πξνζθνξά πνπ είλαη αόξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο. 
5. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή. 
6. Πξνζθνξά πνπ ππεξβαίλεη ηελ πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε. 
7. Γελ είλαη ζύκθσλε κε ηνπο επί κέξνπο ππνρξεσηηθνύο όξνπο ηεο παξνύζαο, όπνπ 
απηνί αλαθέξνληαη. 

8. Πξνζθνξά πνπ ηα είδε δελ έρνπλ αληηζηνηρεζεί κε ηνλ θσδηθό ηνπ 
Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ, εθόζνλ αληηζηνηρίδνληαη 

9. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, απνξξίπηνληαη 
 
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ 14/07/2022, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 14:00 
κ.κ. είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη από ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην 
δηαγσληζκό. 
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζύλνιν ηεο Πξνκήζεηαο ή γηα θάζε είδνο 
μερσξηζηά.  
 
Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ζε εθαηόλ είθνζη εκέξεο (120) . 
 
 
10. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο: 
Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
πξνβιέπεηαη ε άζθεζε έλζηαζεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 127, ηνπ Ν. 
4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147 Α΄/2016).  
 

 
11. Τπνγξαθή  & Γηάξθεηα ύκβαζεο 
Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξώλεηαη νξηζηηθά ε πξνκήζεηα είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ιήμεη απηά πνπ έρεη πξνζθνκίζεη 
θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο: 

 Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα. 

 Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα γηα όινπο ηνπο θνξείο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνύ 
ηεο επηρείξεζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο, δελ παξνπζηαζηεί γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, 
θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ Αξκνδίνπ Οξγάλνπ. Ζ Αλαζέηνπζα αξρή 
ζηελ πεξίπησζε απηή θαιεί ηνλ πξώην επηιαρόληα γηα ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη 
αθνινπζείηαη αληίζηνηρα ε ίδηα δηαδηθαζία. 
 
Ζ ζύκβαζε νξίδεηαη γηα δύν (2) έηνη. 
 
12.  Παξαθνινύζεζε θαη παξαιαβή 
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Ζ παξάδνζε ησλ πιηθώλ γίλεηαη εμνινθιήξνπ ή ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 
ηνπ αθηηλνινγηθνύ ηκήκαηνο θαη θαηόπηλ παξαγγειίαο από ην αξκόδην ηκήκα. 
 
Ζ παξαιαβή πξαγκαηνπνηείηαη από ηηο αξκόδηεο επηηξνπέο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί γηα 
ην ζθνπό απηό ζύκθσλα κε ην άξζξν 221 , παξ.11β ηνπ Ν.441/2016. 
Καηά ηα ινηπά θαη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία, ηηο αληηξξήζεηο, ηηο γλσζηνπνηήζεηο θαη 
όηη άιιν αθνξά ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη ηελ παξαιαβή ησλ αγαζώλ ζε εθηέιεζε 
ηεο  παξνύζαο  ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/2016.   

 
13. Πιεξσκή αλαδόρνπ 
 
Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο αλσηέξσ 
πξνκήζεηαο, ζε ρξόλν πξνζδηνξηδόκελν από ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα 
ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ ζύκθσλα θαη κε ην άξζξν 13. Ζ 
πιεξσκή ζα ιάβεη ρώξα βάζεη ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ Αλαδόρνπ θαη ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη 
από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, θαζώο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνύ πνπ ηπρόλ 
δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 
Αλαδόρνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ. 
Όια ηα ηηκήκαηα ηεο  ύκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά 
θαη δελ ππόθεηληαη ζε θακία αλαζεώξεζε ή αύμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία 
νινθιήξσζεο ηεο ύκβαζεο.  

Γελ πξνβιέπεηαη πξνθαηαβνιή 
 
 
 

14. Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 
 

1.Καζ ́ όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 
ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενύηαη δε λα ιακβάλεη ππόςε 
ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο.  
2.Ο Αλάδνρνο, εθόζνλ ηνπ δεηεζεί από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενύηαη λα 
παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ πξνκήζεηα (ηαθηηθέο θαη 
έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε 
απνθάζεσλ.  
3.Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζε λα ηεξεί ηηο 
ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο ηηο πεξηβαιινληηθήο, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην 
δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθό Γίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 
πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην 
Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Ν 4412/2016.  
4. Ο Αλάδνρνο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ώζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή 
παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
5. Απαγνξεύεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε 
ππεπζπλόηεηεο θαη  επζύλεο, πνπ απνξξένπλ γηα απηόλ από ηελ παξνύζα.  
  

Ζ ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ ζπληζηά ηεθκήξην όηη ν 
δηαγσληδόκελνο, αιιά θαη θάζε κέινο ηνπ (ζε πεξίπησζε δηαγσληδόκελεο ζύκπξαμεο 
ή θνηλνπξαμίαο), έρεη ιάβεη πιήξε γλώζε ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο θαη απνδέρεηαη 
αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο. 
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Οη όξνη ηεο παξνύζαο εξκελεύνληαη κε ηξόπν ώζηε λα κελ πξνθύπηεη 
αληίζεζή ηνπο κε θαλόλεο δηθαίνπ. ε πεξίπησζε ζύγθξνπζεο όξνπ ηεο 
Γηαθήξπμεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηεπρώλ ηεο) πξνο επηηαθηηθό θαλόλα 
δεκνζίνπ δηθαίνπ ή πξνο θαλόλα δεκόζηαο ηάμεο, ππεξηζρύεη ν θαλόλαο 
δηθαίνπ. 
 
15. Μαηαίσζε: 
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα καηαίσζεο εμ’ νινθιήξνπ ή ηκεκάησλ ηνπ 
δηαγσληζκνύ ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο, κε εηδηθώο αηηηνινγεκέλε 
απόθαζε ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, κεηά από γλώκε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ κε 
ππνρξέσζε ηελ αλαθνίλσζε ηεο καηαίσζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
 
 

                             Ο  ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ    
 
 
 

                                              ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

 
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΩΝ ΜΟΥΔΤΜΑΣΩΝ 
 

Α. ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΖΑ 

 

α/α 1. ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ Ε ΜΕΣΡΑ 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η απορροφθτικι γάηα βάμβακοσ να είναι από φφαςμα 100% βαμβάκι, υδρόφιλοσ, 

απλισ φφανςθσ και να ζχει υποςτεί πλιρθ λεφκανςθ και κάκαρςθ. 

 

2. ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Η υπό προμικεια γάηα κα πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ τθσ Ελλθνικισ 

Φαρμακοποιίασ IV και ειδικότερα να είναι τελείωσ λευκι, άοςμθ, απαλλαγμζνθ από 

κόλλεσ, ελαττϊματα τθσ φφανςθσ (ςχίςματα παραφαςάδεσ, ςυςςωματϊματα 

κλωςτϊν κ.λ.π) και να μθν παρουςιάηει κατά τόπουσ ρυπαρι εμφάνιςθ από 

οποιεςδιποτε ουςίεσ (μθχανζλαια κ.λ.π). 

Να είναι ςιδερωμζνθ και να μθν είναι ι να φαίνεται λοξοχφαςμζνθ (θ γωνία 

ςφγκλιςθσ του ςτιμονα με τθν κρόκθ να είναι 90ο μοίρεσ). 

Ωσ προσ τον αρικμό κλωςτϊν ανά τετραγωνικό εκατοςτόμετρο να ανικει ςτον 

τζταρτο τφπο τθσ Ελλθνικισ Φαρμακοποιίασ IV, ιτοι : 

Αρικμόσ κλωςτϊν ανά τετραγωνικό εκατοςτόμετρο (cm2) 18 

Κλωςτζσ κατά ςτιμονα ανά 100 εκατοςτά (cm) 100±5 

Ελάχιςτο φορτίο κραφςθσ ςε Newtons, ανά 5 εκατοςτά (cm) 

ςτθ διεφκυνςθ του ςτιμονα 50 

Κλωςτζσ κατά κρόκθ ανά 10 εκατοςτά (cm) 80±5 

Ελάχιςτο φορτίο κραφςθσ ςε Newtons, ανά 5 εκατοςτά (cm) 

ςτθ διεφκυνςθ τθσ κρόκθσ 30 

Ελάχιςτθ μάηα ςε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μζτρο (gr/m2) 24 
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Να φζρει τθ ςιμανςθ CE. 

Να είναι καταςκευαςμζνθ με το πρότυπο ΕΝ14079. 

 

3. ΔΙΑΣΑΕΙ – ΤΚΕΤΑΙΑ 

Οι γάηεσ κα ζχουν πλάτοσ 90 (+ - 1%) εκατοςτά (cm) και μικοσ 100 (+ - 1%) 

μζτρων (m). 

Οι γάηεσ κα είναι ςυςκευαςμζνεσ ςε πακζτα με μορφι αναδίπλωςθσ (ΖΙΚ-ΖΑΚ) 

του ενόσ (1) μζτρου ι ςε φφλλα με τθ μία διάςταςθ 90 cm ςε απαραβίαςτθ 

ςυςκευαςία ανά πακζτο. 

 

4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Σα υλικά ςυςκευαςίασ δεν πρζπει να επθρεάηουν το περιεχόμενο, πρζπει να 

παρζχουν προςταςία από τθν υγραςία, τθ ρφπανςθ και να αντζχουν ςτθν 

μεταφορά. 

Επί του εξωτερικοφ περιβλιματοσ κα αναγράφονται τα παρακάτω: 

1. Σα ςτοιχεία του εργοςταςίου παραγωγισ 

2. Σο είδοσ του περιεχομζνου 

3. Η θμερομθνία παραγωγισ 

4. Ο αρικμόσ παρτίδασ 

5. Οι διαςτάςεισ (μικοσ και πλάτοσ) 

6. Ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ και ο Φορζασ 

7. Η ζνδειξθ ΚΡΑΣΙΚΟ ΕΙΔΟ με ανεξίτθλθ κόκκινθ μελάνθ 

8. Η ςιμανςθ Ποιότθτασ CE 

9. υςκευαςία 100 μζτρα ανά πλαςτικι ςακοφλα. 

 

5. ΕΛΕΓΧΟΙ 

Η ταυτοποίθςθ τθσ απορροφθτικισ γάηασ βάμβακοσ κακϊσ και οι ζλεγχοι κα 

γίνονται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτισ ςελίδεσ 956 ζωσ 960 τθσ Ελλθνικισ 

Φαρμακοποιίασ IV που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ 

προδιαγραφισ. 
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Ο μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ γίνεται από τθν επιτροπι παραλαβισ και ςε 

ποςοςτό 10% τθσ προςκομιςκείςασ ποςότθτασ. 

Για τον εργαςτθριακό ζλεγχο, θ επιτροπι παραλαβισ ξεχωρίηει τθν αναγκαία 

ποςότθτα δείγματοσ τθν οποία αποςτζλλει για ζλεγχο ςτα αρμόδια εργαςτιρια 

(ΕΟΦ, ΓΧΚ κ.λ.π). 

Σα δείγματα και τα ζξοδα του εργαςτθριακοφ ελζγχου βαρφνουν τον 

προμθκευτι. 

 

α/α 2. ΓΑΖΑ ΤΔΡΟΦΙΛΗ ΚΑΙ ΑΚΣΙΝΟΚΙΕΡΗ 

 

Ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν τεχνικι προδιαγραφι του είδουσ με α/α 1 

(παράγραφοι 1,2,3,4,5) με τθν ακόλουκθ προςκικθ: 

«να φζρει μια ακτινοςκιερι κλωςτι, περιεκτικότθτασ τουλάχιςτον 45% κεϊκοφ 

βαρίου, ανά τριάντα (30) εκατοςτά (cm) υφάςματοσ». 

Η ακτινοςκιερι κλωςτι να είναι πλεγμζνθ εςωτερικά τθσ γάηασ. 

 

α/α 3. ΣΟΛΤΠΙΑ ΓΑΖΑ ΑΚΣΙΝΟΚΙΕΡΑ 

 

Σολφπια γάηασ ακτινοςκιερά ςτρογγυλά (κουκουτςάκια) μθ αποςτειρωμζνα με 

πυκνι φφανςθ και υψθλι απορροφθτικότθτα διαμζτρου 1,5 cm (8cmx8cm). 

 

 

Β. ΛΕΤΚΟΠΛΑΣΗ ΜΕ ΓΑΖΑ 

 

α/α 4. ΣΑΙΝΙΑ ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΗ METAΞΩΣΗ ΤΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ 2,5 CM*9,14 

 

α/α 5. ΣΑΙΝΙΑ ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΗ METAΞΩΣΗ ΤΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ 5 CM*9 

 

H ταινία να είναι καταςκευαςμζνθ από μετάξι αρίςτθσ ποιότθτοσ.  

Σο χρϊμα τθσ ταινίασ να είναι άςπρο. 
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Η μία επιφάνεια τθσ ταινίασ να είναι ομοιόμορφα επιςτρωμζνθ με κολλθτικι 

ουςία που μπορεί να είναι φυςικι ελαςτομερισ φλθ ι ελαςτικό (KREP) ι ςυνκετικό 

ελαςτομερζσ κ.λ.π 

Να κόβεται εφκολα με το χζρι κατά μικοσ και κατά πλάτοσ. 

Γενικά θ ποιότθτα του λευκοπλάςτθ να ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ των 

ςχετικϊν ιςχυόντων εναρμονιςμζνων προτφπων και ελλείψει αυτϊν ςτισ ςχετικζσ 

μονογραφίεσ τθσ Βρετανικισ Φαρμακοποιίασ. 

Για τον εργαςτθριακό ζλεγχο, θ επιτροπι παραλαβισ εάν απαιτθκεί κα  

αποςτείλει για  ζλεγχο ςτα αρμόδια εργαςτιρια (Ε.Ο.Φ, ΓΧΚ κ.λ.π).   

 

  

Α/Α 6. ΓΑΖΑ ΜΕ ΛΕΤΚΟΠΛΑΣΗ (ΣΡΑΤΜΑΣΩΝ) ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΗ 7Χ6 CM  περίπου 

 

Α/Α 7. ΓΑΖΑ ΜΕ ΛΕΤΚΟΠΛΑΣΗ (ΣΡΑΤΜΑΣΩΝ) ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΗ 10X20 CM  

περίπου 

 

Α/Α 8. ΓΑΖΑ ΜΕ ΛΕΤΚΟΠΛΑΣΗ (ΣΡΑΤΜΑΣΩΝ) ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΗ 9X10 CM  

περίπου 

 

Α/Α 9. ΓΑΖΑ ΜΕ ΛΕΤΚΟΠΛΑΣΗ (ΣΡΑΤΜΑΣΩΝ) ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΗ 10X30 CM  

περίπου 

 

Να είναι αυτοκόλλθτθ και αδιάβροχθ. - Να είναι αποςτειρωμζνθ, ςε ατομικι 

ςυςκευαςία - Να είναι υποαλλεργικι - Να φζρει θμερομθνία λιξθσ. 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΛΕΤΚΟΠΛΑΣΗ (ΓΕΝΙΚΑ) 

 

Σο υπό προμικεια υλικό πρζπει: 

Να είναι καινοφργιο, αμεταχείριςτο και για τθν παραγωγι ι τθν καταςκευι του, 

να ζχουν χρθςιμοποιθκεί οι τελευταίεσ τεχνολογικζσ μζκοδοι. 

 

Να είναι αρίςτθσ  ποιότθτασ και να μθ φζρει ελαττϊματα ι ατζλειεσ ςτθν 

καταςκευι του και να μθ προκαλοφν ερεκιςμοφσ ι αλλεργία. 

 

Να μθν αφινει υπολείμματα ςυγκολλθτικισ ουςίασ μετά τθν αφαίρεςθ. 
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Να μπορεί να καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ που κα το χρθςιμοποιιςει. 

 

Ο λευκοπλάςτθσ να είναι ςυςκευαςμζνοσ ςε πθνία. 

 

Σα πθνία να είναι ςυςκευαςμζνα ςε κουτιά των 6 ι 12 ι 24 τεμαχίων. 

 

ΤΚΕΤΑΙΑ 

Σo υπό προμικεια υλικό πρζπει να είναι  ςυςκευαςμζνο όπωσ αναφζρεται ςτα 

γενικά χαρακτθριςτικά με τρόπο που εξαςφαλίηει τθν αςφαλι μεταφορά κακϊσ και 

τθν άριςτθ ςυντιρθςι του ςε περίπτωςθ μακροχρόνιασ αποκικευςθσ. 

Οι επιςθμάνςεισ που πρζπει να τοποκετοφνται ςτθν εξωτερικι ςυςκευαςία 

κατά τρόπο εμφανι, ευανάγνωςτο και ανεξίτθλο είναι οι ακόλουκεσ: 

1.θ περιγραφι του περιεχόμενου 

2.οι διαςτάςεισ  

3.θ ποςότθτα 

4.τα ςτοιχεία του καταςκευαςτι 

5.θ χϊρα προζλευςθσ 

6.ο αρικμόσ παρτίδασ 

7.θ θμερομθνία λιξεωσ του προϊόντοσ 

8.θ θμερομθνία παραγωγισ του προϊόντοσ 

9.θ ςιμανςθ πιςτότθτασ CE.  

 

Γ.  ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ 

 

1. Οι προμθκευτζσ με τθν προςφορά τουσ, πρζπει να δθλϊνουν τα ςτοιχεία 

(επωνυμία, τόποσ) του εργοςταςίου καταςκευισ του επιδεςμικοφ υλικοφ 

που κα πραγματοποιιςει τθν φφανςθ και τισ λοιπζσ επεξεργαςίεσ 

(υδροφιλία, λεφκανςθ, ξιρανςθ κ.λ.π) και το οποίο κα διακζτει άδεια-

βεβαίωςθ, δυνατότθτασ παραγωγισ επιδεςμικοφ υλικοφ από το ΕΟΦ ι 

αντίςτοιχθσ επίςθμθσ Αρχισ, και βεβαίωςθ από τον κοινοποιθμζνο 

οργανιςμό ότι τα προϊόντα του προμθκευτι κυκλοφοροφν ςτο εμπόριο με τθ 

ςιμανςθ CE. Αντίγραφο τθσ ανωτζρω άδειασ και βεβαίωςθσ, κα κατατίκεται 

με τθν προςφορά. 

2. Να κατακζςουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν 

Ιατροτεχνολογικϊν Προϊόντων, ςφμφωνα με τθν οποία τα προϊόντα 

κατθγορίασ Ι-επίδεςμοι γάηασ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ μποροφν να 

κυκλοφοροφν ςτο εμπόριο φζροντασ τθν ςιμανςθ CE ι βεβαίωςθ 

πιςτοποιθμζνου φορζα. 

3. Να κατακζςουν πιςτοποιθτικό εκδοκζν από πιςτοποιθμζνο οργανιςμό 

(όπου κα αναγράφεται και θ θμερομθνία ιςχφοσ αυτοφ) ότι τα προϊόντα τθσ 
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καταςκευάςτριασ εταιρείασ ΙΙα γάηεσ απλζσ και γάηεσ ακτινοςκιερζσ είναι 

ςφμφωνα με τθν οδθγία 93/42/ΕΚ και μποροφν να φζρουν τθ ςιμανςθ CE. 

4. Να κατακζςουν επίςθμο κατάλογο του πιςτοποιθμζνου οργανιςμοφ όπου 

κα αναγράφεται θ καταςκευάςτρια εταιρεία υπζρ τθσ οποίασ ζχει εκδοκεί το 

πιςτοποιθτικό και το είδοσ του προϊόντοσ για το οποίο ζχει εκδϊςει το εν 

λόγω πιςτοποιθτικό. 

 

        Τα ςημεία 1,2,3 και 4 τησ παραγράφου αυτήσ θεωροφνται «απαράβατοι όροι». 

 

 

 

 


