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ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ και ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΟΣ
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Κέρκυρα 02/11/2020
Αρ. Πρωτ.: 24172

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληρ.:Τσάρα ∆ήµητρα
Τηλ.:26613-60868-539
FAX:26610-81086

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΑ & ΧΡΑΥ», ΜΕ CPV 33141114-2
ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
8.000,00€ συµπ. Φ.Π.Α.

ΣΧΕΤ.:

1. Ν.2955/2001
2. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11
3. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήµερα
4. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα µε το Ν. 3846/2012
5. Ν.4412/2016
6.Ν 3861/2010
7 Π.∆. 80/2016
8. Το αρ. Πρωτ. 24171/02-11-2020 πρωτογενές αίτηµα
ης
ο
9. Αποφ.∆.Σ 35 - θέµα 29 / 15-10-2020
10. Την µε αρ. πρωτ.: 23622/27-10-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, Β.Ε.Ε.Π 0/1140, αρ. ∆έσµευσης

897/0 και Α∆Α: 6Ι0Α4690Β3-Ι1Σ (ΚΑΕ 1311α01),
Το Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας µέχρι την διενέργεια και ολοκλήρωση της ετήσιας
διαγωνιστικής διαδικασίας και προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες του για προµήθεια
«Αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού - ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΑ & Χ-ΡΑΥ»,
παρακαλούµε για την κατάθεση κλειστής σφραγισµένης προσφοράς, για τα είδη που
αναγράφονται στο Παράρτηµα Α και µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιµές κατώτερες ή τουλάχιστον
ίσες του παρατηρητηρίου τιµών της ΕΠΥ, για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρηµένα σε αυτό
και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για τέσσερις µήνες.
Μαζί µε την προσφορά θα πρέπει να προσκοµίσετε Φορολογική ενηµερότητα,
Ασφαλιστική ενηµερότητα και Αντίγραφο ποινικού µητρώου, όλα σε ισχύ για να
καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
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A/A

Είδος υλικού

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

1

ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΑ

100

Σχόλια :
Willospon standard 8 X 5 cm
M/G
ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ∆ΕΙΓΜΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
2

ΓΑΖΑ 40 X 40 8 PLY X-RAY

ΤΕΜΑΧΙΑ

15.000

3

ΓΑΖΑ X-RAY Υ∆ΡΟΦΙΛΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

15.000

4

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΑ ΓΑΖΑ ΜΕ
Υ∆ΡΟΚΟΛΛΟΕΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΦΑ∆ΙΑΖΙΝΗ ΣΕ
ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 1MG/2CM.
∆ΙΑΣΤΑΣΗ 10 Χ 10 CM

ΤΕΜΑΧΙΑ

200

ΤΕΜΑΧΙΑ

200

Σχόλια :
ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ∆ΕΙΓΜΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
5

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΑ ΓΑΖΑ ΜΕ
Υ∆ΡΟΚΟΛΛΟΕΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΦΑ∆ΙΑΖΙΝΗ ΣΕ
ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 1MG/2CM.
∆ΙΑΣΤΑΣΗ 10 Χ 20 CM
Σχόλια :
ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ∆ΕΙΓΜΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ :
ΓΑΖΑ Υ∆ΡΟΦΙΛΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην τεχνική προδιαγραφή της απορροφητικής υδρόφυλλης
γάζας :
(Η απορροφητική γάζα βάµβακος, είναι ύφασµα βάµβακος απλής ύφανσης, που έχει
υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. 2. Χαρακτηριστικά : Η υπό προµήθεια γάζα θα
πρέπει να πληροί τους όρους του εναρµονισµένου προτύπου EN 14079:2003 και
ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσµη, απαλλαγµένη από κόλλες και ελαττώµατα
της ύφανσης(σχίσµατα, παραφασάδες, συσσωµατώµατα κλωστών κλπ), και να µην
παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εµφάνιση από οποιαδήποτε ουσία (µηχανέλαια κλπ).
Να είναι σιδερωµένη και να µην είναι ή να φαίνεται λοξοϋφασµένη ( η γωνία
σύγκλισης του στήµονα µε την κρόκη είναι 90 µοίρες). Ως προς τον αριθµό κλωστών
ανά τετραγωνικό εκατοστόµετρο να ανήκει στον πέµπτο τύπο του πίνακα 1 του
προτύπου EN 14079:2003, δηλαδή: 1 Αριθµός κλωστών ανά τετραγωνικό
εκατοστόµετρο ( cm2 ) 18 2 Κλωστές κατά στήµονα ανά 10 εκατοστά 100 ± 5 3
Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκατοστά στη διεύθυνση του στήµονα 50
4 Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκατοστά 80 ± 5 5 Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε
Newton’s ανά 5 εκατοστά στη διεύθυνση της κρόκης 30 6 Ελάχιστη µάζα σε
γραµµάρια ανά τετραγωνικό µέτρο (gr/m 2 ) 24 3. ∆ιαστάσεις- Συσκευασία: Οι γάζες
ανά 100m, θα παραδίδονται σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο και σε
διαστάσεις 40Χ40cm +/-5cm. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το
περιεχόµενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να
αντέχουν στη µεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήµατος θα αναγράφονται τα
παρακάτω: τα στοιχεία του εργοστασίου παρασκευής• το είδος του περιεχοµένου• η
ηµεροµηνία παραγωγής• ο αριθµός παρτίδας• οι διαστάσεις ( µήκος-πλάτος)• ο
αριθµός της σύµβασης και ο Φορέας• η ένδειξη «κρατικό είδος» µε ανεξίτηλη κόκκινη
µελάνη.• Η σήµανση πιστότητας CE.• 4. Έλεγχοι Η Ταυτοποίηση της απορροφητικής
γάζας βάµβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
εναρµονισµένο πρότυπο EN 14079/2003, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας προδιαγραφής. Ο µακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή
παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκοµισθείσας ποσότητας. Για τον
εργαστηριακό έλεγχο η επιτροπή παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα
δείγµατος την οποία αποστέλλει για έλεγχο στα αρµόδια εργαστήρια (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ.
κλπ). Τα δείγµατα και τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνουν τον
προµηθευτή),
µε την ακόλουθη προσθήκη :
«Να φέρει µία ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεϊκού βαρίου
ανά τριάντα (30) εκατοστά (cm) υφάσµατος». Όσον αφορά την παράγραφο 3 ισχύουν
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τα εξής: ∆ιαστάσεις- Συσκευασία: Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90 (±1%) εκατοστά και
µήκος 100 (±1%) εκατοστών (cm). Οι γάζες θα είναι συσκευασµένες σε πακέτα µε
µορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ ΖΑΚ) του ενός (1) µέτρου ή σε φύλλα µε τη µία διάσταση
90 cm 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 στη µεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήµατος θα
αναγράφονται τα παρακάτω: τα στοιχεία του εργοστασίου παρασκευής• το είδος του
περιεχοµένου• η ηµεροµηνία παραγωγής• ο αριθµός παρτίδας• οι διαστάσεις (
µήκος-πλάτος)• ο αριθµός της σύµβασης και ο Φορέας• η ένδειξη «κρατικό είδος» µε
ανεξίτηλη κόκκινη µελάνη.• Η σήµανση πιστότητας CE.

Οι προσφορές θα αποστέλλονται στο Πρωτόκολλο – Γραµµατεία του Νοσοκοµείου, Ισόγειο
∆ιοικητικές Υπηρεσίες σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο µέχρι την Τρίτη 10/11/2020 και ώρα
14.00, ως εξής:
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ∆ΕΙΞΗ: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ»
 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ: Τρίτη 10/11/2020 και ώρα 14.00,
 ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 24172 / 02-11-2020
Στις προσφορές να αναγράφεται ο κατασκευαστικός οίκος των ειδών και ότι φέρουν
σήµανση CE.
Παρακαλούµε στην προσφορά σας να αναφέρεται :
 Εάν τα υλικά είναι ετοιµοπαράδοτα
 Εάν όχι σε πόσο χρονικό διάστηµα θα είναι η παράδοση
O ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ

