
                                                                                                ΑΔΑ: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Άρτα: 2-9-2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                              Αριθμ. Πρωτ.:ΔΣ /81
6η Υ.ΠΕ. 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Ταχ. Δ/νση: ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 1 
Τ.Κ. 47100 – ΑΡΤΑ
ΤΗΛ. 2681361128
ΦΑΞ 2681021414

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΧΕΙΡΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ» (CPV 
33141114-2) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΣΑΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ  45.000,00 € συμπερ. 
Φ.Π.Α.»
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

ΣΧΕΤ : Η αριθμ. 22/10-07-2014 (Θέμα 7ο), Απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Άρτας.

Το Γ.Ν. Άρτας,  έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 118/07 «Κ.Π.Δ.» και το Π.Δ 60/07.
2. Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007), όπως ισχύει σήμερα
3. Το  Ν.  2286/95  (ΦΕΚ  19/Α/1-2-95)  «Προμήθειες  του  δημοσίου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών 

θεμάτων».
4. Το Ν. 3329/2005 « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως 

αυτός συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε από το Ν. 3527/07.
5. Το αριθμ. 2053/25-04-2014 έγγραφο της ΕΠΥ
6. Την κατευθυντήρια οδηγία 1/2013 της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.
7. Το αρίθμ. πρωτ. 9006/25-4-2014 έγγραφο της Ε.Π.Υ. 
8. Την αριθμ. 22/10-7-2014 (Θ. 7ο) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου 
9. Το  Γ.Ν.  Άρτας  σε  εκτέλεση  της  ανωτέρω  σχετικής  προβαίνει  στην  διενέργεια   Πρόχειρου  Μειοδοτικού 

Διαγωνισμού,  για  την  προμήθεια  «ΙΑΤΡΙΚΗ  ΓΑΖΑ»  για  τις  ανάγκες  του  Γ.Ν.  Άρτας,  με  κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για επτά (7)  μήνες, προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00 € συμπερ. 
Φ.Π.Α..

Κάθε προμηθευτής επί ποινή απόρριψης, συμμετέχει με μια μόνο προσφορά. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται.  
Η τεχνικο-οικονομική αξιολόγηση θα διενεργηθεί ενιαία στον ίδιο χρόνο : στις 18-9-2014 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00 π.μ. από αρμόδια επιτροπή.
Αναλυτικά  τα  ζητούμενα  είδη  και  οι  τεχνικές  προδιαγραφές   αναφέρονται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  της 
παρούσας.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή 
συνεταιρισμοί. 
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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Γ.Ν. Άρτας
Ταχ. Δ/νση: Λόφος 

Περάνθης 1
Τ.Κ. 47100, Άρτα

17-09-2014
Ημέρα Τέταρτη

Ώρα: 14:00

Τμήμα Προμηθειών
1ος Όροφος
Γ.Ν. Άρτας

Ταχ. Δ/νση: Λόφος 
Περάνθης 1

Τ.Κ. 47100, Άρτα

18-09-2014
Ημέρα: Πέμπτη 

Ώρα: 10:00

Προσφορές  που  κατατίθενται  μετά  την  παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα,  είναι  εκπρόθεσμες  και 
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 
● Η παρούσα έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα  «Διαύγεια»  και στο site του Γ.Ν. Άρτας  www.  gnartas  .gr  
● Στην  περίπτωση που κρίνετε  ότι  προκειμένου  να  συντάξετε  την  προσφορά σας  απαιτούνται  σχετικές  
πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο αρμόδιο τμήμα, τηλέφωνο επικοινωνίας :  2681361128, Fax: 
2681021414 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Άρθρο 1ο

ΧΡΌΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΌΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ
1. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με  
απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μας απαραίτητα 
μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι 17-09-2014 και μέχρι τις 
14:00 μ.μ. άλλως θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
2. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας θα πρέπει να φέρει την ένδειξη  «Να μην 
ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Άρθρο 2ο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΡΌΠΟΣ ΣΎΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα  
στο Π.Δ. 118/2007, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίγραφα. Σε ένα από τα 
αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη  
“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”,  να  μονογράφεται  από  τον  υποψήφιο  ανάδοχο  και  να  φέρει  συνεχή  αρίθμηση.  Το 
περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) Η λέξη «Προσφορά».
β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης. 
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα  
τα εξής:
Α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος περιλαμβάνει:
 Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει,  στην οποία 
πρέπει:
• Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού  και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους των τεχνικών 

προδιαγραφών. 
• Να δηλώνεται ότι  μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 
φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.

• Να δηλώνεται  ότι  μέχρι  και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι  εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επιμελητήριο.

• Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν ταυτίζεται με αντίστοιχο είδος του Παρατηρητηρίου Τιμών  , 
ζητείται επιπλέον  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε 
ισχύει,  στην  οποία  πρέπει  να  δηλώνεται  ότι  το  συγκεκριμένο  είδος  δεν  ταυτίζεται  με  αντίστοιχο  του 
Παρατηρητηρίου Τιμών.

http://www.gnartas.gr/
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•  Να δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης και παραιτούνται από κάθε δικαίωμα  
αποζημίωσης τους σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής για αναβολή,  ακύρωση 
-ματαίωση του εν λόγω διαγωνισμού.

«Η  ανωτέρω  υπεύθυνη  δήλωση  φέρει  ημερομηνία  εντός  των  τελευταίων  τριάντα  ημερολογιακών  
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση  
του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., ακόμα και αν άλλως ορίζεται  
στην εκάστοτε προκήρυξη».
β) Τα Τεχνικά Στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο) 
γ) Τα απαραίτητα πιστοποιητικά-βεβαιώσεις, όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος περιλαμβάνει:
Τα  Οικονομικά  Στοιχεία της  προσφοράς  (πρωτότυπο  και  αντίγραφο)Υποβάλλεται  σε  έντυπη  και 
ηλεκτρονική  μορφή σε πίνακα,  στον οποίο θα πρέπει να προστεθούν τα ακόλουθα  στοιχεία από τον 
συμμετέχοντα:

• προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α.,
• το ποσοστό Φ.Π.Α. ( 23%),
• κωδικός (REF) του προσφερόμενου είδους του κατασκευαστή,
• κωδικός και  τιμή  Παρατηρητήριου Τιμών, αν υφίσταται.
•

  α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

 ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Η εκτέλεση των παραγγελιών θα γίνεται τμηματικά και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη σχετική  
παραγγελία του αρμόδιου τμήματος του Νοσοκομείου.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες του Νοσοκομείου  
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 Η κατακύρωση του διαγωνισμού  θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη Χαμηλότερη τιμή στο 
σύνολο των ποσοτήτων ανά είδος. 

4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα φέρουν 
και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Άρθρο 3ο

ΧΡΌΝΟΣ ΙΣΧΎΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ
1. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως  
απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν  
από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη  
λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού  υποχρεωτικά  ματαιώνονται,  εκτός  εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά  περίπτωση, 
αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο  
διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την  
πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

Άρθρο 4ο

ΤΙΜΕΣ
1. Με την προσφορά, η τιμή των ειδών δίνεται όπως καθορίζεται στη πρόσκληση. Οι τιμές θα εκφράζονται σε  
ευρώ € συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,  εκτός 
από τον Φ.Π.Α., για παράδοση του είδους.
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2. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση 
που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δε δικαιούνται,  κατά την  
γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς.
3. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.

Άρθρο 5ο

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ –ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1. Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  γίνεται  διασταύρωση  της  τιμής  της  οικονομικής 

προσφοράς με την αντίστοιχη τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως καταγράφηκε κατά την 
τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των οικονομικών προσφορών.

2. Στον προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση.
3. Ο προμηθευτής  στον οποίο κατακυρώθηκαν τα είδη, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης,  για την υπογραφή της σχετικής  σύμβασης, 
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

Ο προμηθευτής  μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από  
την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης του είδους 
αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης.

4. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση,  δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, 
κηρύσσεται  έκπτωτος με  απόφαση του  αρμόδιου  για  τη  διοίκηση  φορέα οργάνου,  ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.

5. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη Σύμβαση. Το  
κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,  
πρόσκληση και απόφαση κατακύρωσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

6. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης πρέπει να καλύπτει σε ποσοστό το 10% της 
συνολικής  συμβατικής  αξίας  του  είδους  χωρίς  τον  Φ.Π.Α. και  θα  προσκομιστεί  από  τον 
προμηθευτή, στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού.

7. Η σύμβαση αρχίζει με την ημερομηνία υπογραφής και λήγει μετά επτά (7) μήνες. Σε περίπτωση που  
ολοκληρωθεί ο σχετικός διαγωνισμός που διενεργείται από άλλα Νοσοκομεία – 6η ΥΠΕ – Ε.Π.Υ.  από 
το  εγκεκριμένο  Π.Π.Υ.Υ.  2012  για  την  προμήθεια  ειδών  της  διακήρυξης  παύει  να  ισχύει  η  όποια 
σύμβαση που θα προκύψει από την εν λόγω διαδικασία.
                                                                              Άρθρο 6ο

ΤΡΌΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ – ΚΡΑΤΉΣΕΙΣ
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο 
από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 
 
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από 
κάθε τιμολόγιο του προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.  
 Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 
εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή 
(οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΠΔ 166/2003 ( ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003 ) « 
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται 
υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.
Η αμοιβή του προμηθευτή θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως κάθε 
φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 
Θα παρακρατείται : 
1- ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του   Ν.2198/94 φόρος εισοδήματος.
2- Μ.Τ.Π.Υ. 1,50 % άρθρο 22 Π. Δ. 422/1981 
3- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ: 2 % στο ποσό του Μ.Τ.Π.Υ. άρθρο 10 Ν. 187/1943
4- ΟΓΑ Χαρτοσήμου: 20 % στο ποσό του χαρτοσήμου άρθρο 10 Ν. 187/1943
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5- ΥΠΕΡ Υ. Υ. & Κ. Α. : 2 % στο ΚΑΕ 5291 άρθρο 3, παρ. (ε). εδ.  (εε) Ν. 3580/2007, η 
κράτηση γίνεται στην αξία του τιμολογίου μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλων 
παρακρατούμενων ποσών υπέρ τρίτων. 
6- Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σε ποσοστό 0,10% επί της αξίας κάθε 

σύμβασης  (  εκτός  του  ΦΠΑ  )  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  Ν.  4013/11  όπως 
τροποποιήθηκε και  ισχύει  με το Ν.  4072/12 ,  τέλος χαρτοσήμου 3 % (στο 10 % υπέρ 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) , πλέον 20 % εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (στο τέλος χαρτοσήμου). 

    Ο Φ.Π.Α καταβάλλεται από την Υπηρεσία

Άρθρο 7ο

ΓΕΝΙΚΑ
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που έχουν προαναφερθεί 
στην παρούσα πρόσκληση, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν 
μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.
Το  παράρτημα  των  τεχνικών  προδιαγραφών  που  επισυνάπτεται  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της  
παρούσης. 
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ :
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

 ΠΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ
 ΠΟΣ. ΓΙΑ 7 
ΜΗΝΕΣ

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Η απορροφητική γάζα βάμβακος είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης που έχει υποστεί 
πλήρη λεύκανση και κάθαρση.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους Τoυ εναρμονισμένου προτύπου ΕΝ 
14079:2003  και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, 
ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π. και να 
μη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες μηχανέλαια κ.λπ.
Να είναι σιδερωμένη και να μη είναι ή να φαίνεται λοξοϋφασμένη η γωνία σύγκλισης του 
στήμονα με την κρόκη να είναι 900 μοίρες.
Aριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο  του πίνακα 1 
του προτύπου ΕΝ 14079:2003 . 
Aριθμός κλωστών ανα τετραγωνικό μέτρο                  18
Κλωστές κατά στήμονα ανα 100 mm                        100-+5

Eλάχιστο φορτίο θραύσης σε Νewton,s ανά  
mm στη διεύθυνση του στήμονα                              50
κλωστές κατά κρόκη ανα 100 mm                             80+-5
Eλάχιστο φορτίο θραύσης σε Νewton,s ανά  
mm στη διεύθυνση της κρόκης                                 30
ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο  24
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90(+-1%)εκατοστά (cm)και μήκος 100(+-1%)μέτρων(m).
Oι γάζες θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ-ΖΑΚ) του ενός 
μέτρου ή σε φύλλα με τη μία διάσταση 90cm 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 στην μεταφορά. Επί του 
εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω:
1.τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής
2.του είδους του περιεχόμενου
3.η ημερομηνία παραγωγής
4.ο αριθμός παρτίδας
5.οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος)
6.ο αριθμός της σύμβασης και ο φορέας.
7.η ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ με ανεξίτηλη μελάνη.
8.η σήμανση πιστότητας CE.
ΕΛΕΓΧΟΙ
Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα εναρμονισμένου προτύπου ΕΝ 14079:2003  που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προδιαγραφής.O μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την 
επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10 % της προσκομισθείσης ποσότητας. Για τον 
εργαστηριακό έλεγχο, η επιτροπή παραλαβής εάν απαιτηθεί θα  αποστείλει για  έλεγχο στα 

ΜΕΤΡΑ 180.000
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αρμόδια εργαστήρια (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. κ.λ.π.)
Τα δείγματα και τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή.

2

ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην τεχνική προδιαγραφή της βαμβακερής απορροφητικής γάζας 
με την ακόλουθη προσθήκη:
*να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βαρίου  ανά 
τριάντα εκατοστά υφάσματος. ΜΕΤΡΑ

13.000

3

ΓΑΖΑ  ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ  8 PLY ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ  40*40cm (ΚΟΜΠΡΕΣΣΕΣ 
ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην τεχνική προδιαγραφή της βαμβακερής απορροφητικής γάζας 
με την ακόλουθη προσθήκη:
*να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βαρίου 
διπλωμένη

ΤΕΜΑΧΙΑ
13.500

4
ΓΑΖΑ  ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΑΠΛΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ  8 PLY ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ  5*5 cm ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην τεχνική προδιαγραφή της βαμβακερής απορροφητικής γάζας.

ΤΕΜΑΧΙΑ

10.000

5
ΓΑΖΑ  ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΑΠΛΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ  8 PLY ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ  10*10 cm ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην τεχνική προδιαγραφή της βαμβακερής απορροφητικής γάζας.

ΤΕΜΑΧΙΑ

20.000

6
ΓΑΖΑ  ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΑΠΛΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ  8 PLY ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ  10*20 cm ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην τεχνική προδιαγραφή της βαμβακερής απορροφητικής γάζας.

ΤΕΜΑΧΙΑ

20.000

7

ΓΑΖΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ  8 PLY ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ  10*20 cm ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην τεχνική προδιαγραφή της βαμβακερής απορροφητικής γάζας 
με την ακόλουθη προσθήκη:
*να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βαρίου 
διπλωμένη

ΤΕΜΑΧΙΑ

2.000

8

ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗΣ 8 cm*8 cm    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Κατασκευασμένα από γάζα υδρόφιλη 24 κλωστών εξαιρετικής απορροφητικότητας, σε 
σχήμα σφαιρικό χωρίς να προκαλούν ερεθισμούς στους ιστούς απλά και με ακτινοσκιερό 
νήμα.    

ΤΕΜΑΧΙΑ
2.000

9

ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗΣ 20 cm*20 cm    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Κατασκευασμένα από γάζα υδρόφιλη 24 κλωστών εξαιρετικής απορροφητικότητας, σε 
σχήμα σφαιρικό χωρίς να προκαλούν ερεθισμούς στους ιστούς απλά και με ακτινοσκιερό 
νήμα.  Σε διάφορα μεγέθη    

ΤΕΜΑΧΙΑ
2.900

10
ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗΣ 40 cm*40 cm    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Κατασκευασμένα από γάζα υδρόφιλη 24 κλωστών εξαιρετικής απορροφητικότητας, σε 
σχήμα σφαιρικό χωρίς να προκαλούν ερεθισμούς στους ιστούς απλά και με ακτινοσκιερό 
νήμα.  Σε διάφορα μεγέθη    

ΤΕΜΑΧΙΑ
5.000

11
Οφθαλμολογικά γαζάκια αποστειρωμένα (Ταμπόν) ΤΕΜΑΧΙΑ

2.000

12

Υποαλλεργικός, αποστειρωμένος, αυτοκόλλητος μετεγχειρητικός επίδεσμος,με επίστρωση 
δερμοφιλούς πολυουρεθάνης, να μην κολλά στην πληγή, να λεχει καλή συγκολλητική ουσία, 
να μην τσαλακώνεται διστάσεων 7χ5 cm. 

ΤΕΜΑΧΙΑ

23.000

13

Υποαλλεργικός, αποστειρωμένος, αυτοκόλλητος μετεγχειρητικός επίδεσμος,με επίστρωση 
δερμοφιλούς πολυουρεθάνης, να μην κολλά στην   πληγή, να έχει καλή συγκολλητική ουσία,   
να μην τσαλακώνεται διστάσεων 8χ15 cm. 

ΤΕΜΑΧΙΑ

21.000

14 Υποαλλεργικός, αποστειρωμένος, αυτοκόλλητος μετεγχειρητικός επίδεσμος,με επίστρωση 
δερμοφιλούς πολυουρεθάνη  ς, να μην κολλά στην πληγή, να έχει καλή συγκολλητική ουσία,   

ΤΕΜΑΧΙΑ 15.000
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να μην τσαλακώνεται διστάσεων 20χ10 cm. 

15

Υποαλλεργικός, αποστειρωμένος, αυτοκόλλητος μετεγχειρητικός επίδεσμος,με επίστρωση 
δερμοφιλούς πολυουρεθάνη  ς, να μην κολλά στην πληγή, να έχει καλή συγκολλητική ουσία,   
να μην τσαλακώνεται διστάσεων 30χ10 cm. 

ΤΕΜΑΧΙΑ

10.000

16
ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ : 8Χ10 cm

ΤΕΜΑΧΙΑ

500

17
ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ : 10Χ15 cm

ΤΕΜΑΧΙΑ

500

18
ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ : 15Χ20 cm

ΤΕΜΑΧΙΑ

500

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
1.Οι προμηθευτές με τη προσφορά τους ,πρέπει να δηλώνουν τα στοιχεία (επωνυμία, τόπος)του εργοστασίου κατασκευής του 
επιδεσμικού υλικού)που θα πραγματοποιήσει την ύφανση και τις λοιπές επεξεργασίες υδροφιλία λεύκανση ,ξήρανση κ.λ.π.)και το οποίο 
θα διαθέτει άδεια βεβαίωσης δυνατότητας παραγωγής επιδεσμικού υλικού από τον Ε.Ο.Φ. ή αντίστοιχης επίσημης αρχής  και βεβαίωση 
από τον κοινοποιημένο οργανισμό ότι τα προϊόντα του προμηθευτή κυκλοφορούν στο εμπόριο με τη σήμανση CE.Αντίγραφο της 
ανωτέρω αδείας και βεβαίωσης θα κατατίθενται με την προσφορά.
2..να καταθέσουν πιστοποιητικό εκδοθέν από πιστοποιημένο οργανισμό (όπου θα αναγράφεται και η ημερομηνία  ισχύος αυτού) ότι τα 
προϊόντα της κατασκευάστριας εταιρείας κατηγορίας IIα γάζες απλές και γάζες ακτινοσκιερές είναι σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΚ και 
μπορούν να φέρουν τη σήμανση CE.
3.Nα καταθέσουν επίσημο κατάλογο του πιστοποιημένου οργανισμού όπου θα αναγράφεται η κατασκευάστρια εταιρεία υπέρ της οποίας 
έχει εκδώσει το εν λόγω πιστοποιητικό.

          Ο Διοικητής του Γ.Ν. Άρτας

 
                                                                                                           ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     
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