ΑΔΑ: 6Θ3Ζ4690ΒΧ-ΠΒΘ

22PROC011181468 2022-09-02
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.09.02 12:25:32
EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
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Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Αριθ. Πρωτ: 10832

Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων - Ηπείρου &
Δυτικής Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Ταχ. Δ/νση: Φιλοσόφων

ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο

Τ.Κ. 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ
Τηλέφωνο: 2645 360287
Πληροφορίες: Πολίτη Αικ.
e-mail: kpoliti@ghol.gr
Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για προμήθεια
«ΓΑΖΑ» του ΓΝ Λευκάδας.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 2β, 4 και 9 του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016).
4. Την µε αρ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) Απόφαση Αν. Υπ.
Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά µε την ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες και παροχή οδηγιών».
5. Τον Ν.3329/2005 <Eθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις> (ΦΕΚ Α΄81/4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα.
6. Τον Ν.4782/2021
7. Το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 22REQ011048468 όπως επισυνάπτεται
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
8. Την υπ’αριθμ.πρωτ 1000/02-09-2022 (ΑΔΑ: Ψ0ΔΦ4690ΒΧ-Η7Ε) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης με Αριθμ. Δέσμευσης 311/0.
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9.Το Εγκεκριμένο Αίτημα του Νοσοκομείου με ΑΔΑΜ: 22REQ011178040
10.Την υπ’ αριθ. ΣΥΝ. 9η /26-08-2022 θέμα 6ο Απόφασης ΔΣ του Νοσοκομείου(ΑΔΑ:
ΨΑΔΣ4690ΒΧ-1ΙΥ)
11.της υπ'αριθμ.1001/02-09-2022 Απόφασης Διοικητή περί ορισμού της Επιτροπής
Διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού, με ΑΔΑ: 6ΠΔΘ4690ΒΧ-ΥΙ1
12.Την ανάγκη κάλυψης της ανωτέρω δαπάνης
Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την προσφοράς σας για προμήθεια «ΓΑΖΑ» CPV:
33141114-2 προϋπολογισθείσας δαπάνης 29.063,50 € άνευ ΦΠΑ 13% ή 32.841,76€ με ΦΠΑ
13%, για διάστημα 12 μηνών ή μέχρι εξάντληση των ποσοτήτων και κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής , σύμφωνα με τα
κατωτέρω:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1

ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ X-RAY ΣΕ
ΜΕΤΡΑ 90Χ100

2

3
4
5
6
7
8

9
10

ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΠΛΗ ΣΕ ΜΕΤΡΑ
90Χ100
ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΕΡΓΙΚΗ ΓΑΖΑ
(σε ρολλό) 10X15 cm
ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΕΡΓΙΚΗ ΓΑΖΑ
(σε ρολλό) 10X20 cm
ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΕΡΓΙΚΗ ΓΑΖΑ
(σε ρολλό) 10X10 CM
ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 10Χ10 8 PLY
13 κλωστές
ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 10Χ20 8 PLY
17 κλωστές
ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΤΕΜΑΧΙΑ
7,5Χ7,5 12-PLAY 17 κλωστές
ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 7,5Χ7,5 8PLAY
ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 10Χ10
12-PLAY

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΦΠΑ

ΠΟΣΟ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΠΟΣΟ ΜΕ
ΦΠΑ

4.000

0,19

13%

760,00

858,80

ΜΕΤΡΑ

40.000

0,1680

13%

6.720,00

7.593,60

ΤΕΜ

100

1,026

13%

102,60

115,94

ΤΕΜ

220

1,20

13%

264,00

298,32

ΤΕΜ

70

0,87

13%

60,90

68,82

ΤΕΜ

200.000

0,013

13%

2.600,00

2.938,00

ΤΕΜ

20.000

0,028

13%

560,00

632,80

ΤΕΜ

20.000

0,026

13%

520,00

587,60

ΤΕΜ

20.500

0,012

13%

246,00

277,98

ΤΕΜ

100.000

0,03
0,35

13%
13%

3.000,00
9.800,00

3.390,00
11.074,00

ΤΕΜ

28.000

ΤΕΜ

100

5,80

13%

580,00

655,40

ΤΕΜ

15.000

0,058

13%

870,00

983,10

ΤΕΜ

50.000

0,050

13%

2.500,00

2.825,00

ΜΕΤΡΑ

11

12

13

14

ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 40Χ40
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ 10Χ20
(ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ)
ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΑΖΑ
ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10Χ20 24PLY
ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΑΖΑ
ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10Χ20 12PLY
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ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΑΖΑ
ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10Χ10 12PLY

ΤΕΜ

16.000

0,03
ΣΥΝΟΛΟ

13%

480,00
29.063,50

542,40
32.841,76

Απαραίτητη η προσκόμιση ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ επί ποινή αποκλεισμού.
Οι προσφερόμενες τιμές δεν πρέπει να ξεπερνούν την προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά
είδος.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α/Α 1.ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ X-RAY ΣΕ ΜΕΤΡΑ 90cm Χ 100cm
1.1 Περιγραφή:
Η απορροφητική γάζα βάμβακος είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης, που έχει υποστεί
πλήρη λεύκανση και κάθαρση.
1.2 Χαρακτηριστικά:
Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληρεί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου ΕΝ
14079:2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες και
ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφάδες, συσσωματώματα, κλωστών κλπ), και να
μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυτταρή 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 ΕΝ 14079:2003 ήτοι:
1. Αριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο (cm2) : 18
2. Κλωστές ανά 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/m2): 24
1.3 Διαστάσεις – Συσκευασία:
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Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90(±1%) εκατοστά και μήκος 100 (±1%) μέτρα (m).
Οι γάζες θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ ΖΑΚ) του ενός (1)
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 στη μεταφορά.
Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω:
1. Το στοιχεία του εργοστασίου παρασκευής
2. Το είδος του περιεχομένου
3. Η ημερομηνία παραγωγής
4. Ο αριθμός παρτίδας
5. Οι διαστάσεις (μήκος – πλάτος)
6. Ο αριθμός της σύμβασης και ο φορέας
7. Η ένδειξη «κρατικό είδος» με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη
8. Η σήμανση πιστότητας CE.
1.4 Έλεγχοι
Η Ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 14079/2003.
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 (ΕΟΦ, ΓΧΚ κλπ)
Τα δείγματα και τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή.
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην τεχνική προδιαγραφή της βαμβακερής απορροφητικής γάζας
1 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4) με την ακόλουθη προσθήκη: « Να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή
περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεϊκού βαρίου ανά τριάντα (30) εκατοστά (cm)
υφάσματος»
2.ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΠΛΗ 90X100
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Η απορροφητική γάζα βάμβακος να είναι από 100% υδρόφιλο φυσικό βαμβάκι
πιστοποιημένο για ιατρική χρήση και να επαληθεύει στην χρήση αυτές του τις ιδιότητες.
Να 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 μην είναι ή να φαίνεται λοξοϋφασμένη, η γωνία σύγκλισης του
στήμονα με την κρόκη να είναι 900 μοίρες.
Ως προς τον αριθμό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο του
πίνακα 1 του προτύπου ΕΝ 14079:2003 .
Aριθμός κλωστών ανα τετραγωνικό μέτρο
Κλωστές κατά στήμονα ανα 100 mm

18
100-+5

Eλάχιστο φορτίο θραύσης σε Νewton,s ανά
50 mm στη διεύθυνση του στήμονα
κλωστές κατά κρόκη ανα 100 mm

50
80+-5

Eλάχιστο φορτίο θραύσης σε Νewton,s ανά
50 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
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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
αρμόδια εργαστήρια (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. κ.λ.π.)
3.ΓΑΖΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΕΡΓΙΚΗ (ΣΕ ΡΟΛΟ) 15cmΧ10cm
4.ΓΑΖΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΕΡΓΙΚΗ (ΣΕ ΡΟΛΟ) 10cmΧ20cm
5.ΓΑΖΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΕΡΓΙΚΗ (ΣΕ ΡΟΛΟ) 10cmΧ10cm
Οι παραπάνω γάζες A/A (3,4, και 5) να έχουν τις εξής Τεχνικές Προγιαγραφές:
Να είναι κατασκευασμένες από υλικά συμβατά για χρήση επί ανοικτών τραυμάτων. Να έχει
ένα κεντρικό τμήμα από μαλακό απορροφητικό υλικό που θα έρχεται σε επαφή με το
τραύμα. Η επικάλυψη και περιφερειακά να έχει κολλητική ταινία από πορώδες εύκαμπτο
υλικό το οποίο να επιτρέπει τον αερισμό του τραύματος αλλά να μην επιτρέπει την είσοδο
μικροοργανισμών. Να εξασφαλίζει ισχυρό κόλλημα στο δέρμα ,να είναι υποαλλεργικό για
να μην ερεθίζει στο σημείο πρόσφυσης . Να διατίθεται σε αποστειρωμένη ατομική
συσκευασία η οποία να είναι ευχερώς ανοιγόμενη εξωτερικά και εσωτερικά. Να φέρει τη
σήμανση CE.
Να φέρει ημερομηνία λήξης. Να αναφέρεται η συσκευασία και οι διαστάσεις.
Να προσφέρεται στις διαστάσεις, 10cmΧ10cm, 15cmΧ10cm, 10cmΧ20cm.
6.ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ, ΤΕΜΑΧΙΑ 10Χ10 CM 8 PLY 13 κλωστές
 Να κατασκευασμένη από 100% βαμβάκι, λεύκανση χωρίς χλώριο
 Να διαθέτει 13 κλωστές ανά τετραγωνικό εκατοστό
 Να είναι 8 διπλώσεων
 Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ14079
 Να έχει διπλωμένες άκρες, που δεν ξεφτίζουν, ακόμα κι αν χρειαστεί η γάζα να
ξεδιπλωθεί αρκετές φορές
 Να διαθέτει σήμανση CE, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EEC περί
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και να είναι ταξινομημένη ως ιατροτεχνολογικό
προϊόν κλάσης ΙΙα
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 Να διατίθεται σε διαστάσεις 5Χ5 - 7,5 Χ 7,5 -10Χ10 και 10Χ20 αποστειρωμένη και
μη αποστειρωμένη

7.ΓΑΖΕΣ ΑΠΛΕΣ 7.5x7.5cm 8ply 17 κλωστές
 Να κατασκευασμένη από 100% βαμβάκι, λεύκανση χωρίς χλώριο
 Να διαθέτει 17 κλωστές ανά τετραγωνικό εκατοστό
 Να είναι 8 διπλώσεων
 Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ14079
 Να έχει διπλωμένες άκρες, που δεν ξεφτίζουν, ακόμα κι αν χρειαστεί η γάζα να
ξεδιπλωθεί αρκετές φορές
 Να διαθέτει σήμανση CE, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EEC περί
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και να είναι ταξινομημένη ως ιατροτεχνολογικό
προϊόν κλάσης ΙΙα
 Να διατίθεται σε διαστάσεις 5Χ5 - 7,5 Χ 7,5 -10Χ10 και 10Χ20 αποστειρωμένη και
μη αποστειρωμένη
8-12-13-14 ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΑΖΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ
 Να κατασκευασμένη από 100% βαμβάκι, λεύκανση χωρίς χλώριο
 Να διαθέτει 17 κλωστές ανά τετραγωνικό εκατοστό
 Να είναι 12 & 24 διπλώσεων
 Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ14079
 Να έχει διπλωμένες άκρες, που δεν ξεφτίζουν, ακόμα κι αν χρειαστεί η γάζα να
ξεδιπλωθεί αρκετές φορές
 Να διαθέτει σκιαστική ίνα από πολυπροπυλένιο με περιεκτικότητα 60% σε θειϊκό
βάριο BaSO4, υφασμένη ανάμεσα στις κλωστές για να είναι σταθερή
 Ν α διατίθενται σε χάρτινη συσκευασία των 100τμχ
 Να διαθέτει σήμανση CE, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EEC περί
ιατροτεχνολογικών προϊόντων
 Ναδιατίθεται σε διαστάσεις 5Χ5 - 7,5 Χ 7,5 -10Χ10 και 10Χ20 αποστειρωμένη και μη
αποστειρωμένη
10.ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 40 Χ 40cm ακτινοσκιερή (X-RAY), 8 ply
Να είναι μιας χρήσης, βαμβακερή.
Να είναι προπλυμένη για μεγαλύτερη απορροφητικότητα.
Να είναι λευκού χρώματος.
Να είναι διπλωμένη μέχρι 8 φορές (8 ply)
Να έχει διαστάσεις 45Χ45
Να είναι 20 κλωστών, ακτινοσκιερή, ραμμένο το ακτινοσκιερό στοιχείο και βρόχο από 100%
βαμβάκι.
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Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί
ιατροτεχνολογικών προϊόντων
Να έχει υποβληθεί σε αξιολόγηση συμμόρφωσης η οποία κατέδειξε ότι ικανοποιεί όλες τις
απαιτήσεις της ως άνω οδηγίας.
Να έχει ταξινομηθεί ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης ΙΙα
Να πληροί το πρότυπο ΕΝ14079
Να διαθέτει μάζα 27gr/m2 κατ’ ελάχιστο
Να διαθέτει πυκνότητα νήματος: Στημόνι 120/10 εκ – Υφάδι 80/10εκ
Να είναι συσκευασμένη ανά 5 τεμάχια για εύκολη καταμέτρηση μέσα σε σε σακούλα
νάυλον και εντός κιβωτίου για ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση.
11.ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ 10X20 (ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ)
Να είναι από 100% οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη, η οποία να απορροφάται από 2
έως 14 ημέρες.
Διάσταση περίπου 10*20cm.
Για διεγχειρητική χρήση, ανοιχτή και LAP χειρουργική.
Η γάζα να εισέρχεται από TROCAR 5 και 10ΜΜ, χωρίς να αλλοιώνεται το σχήμα.
Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.

Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραμμένες χωρίς σβησίματα, προσθήκες,
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Θα φέρουν τον τίτλο της
εταιρείας ή του ιδιώτη και θα απευθύνονται προς την υπηρεσία που διενεργεί την
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος. Θα φέρουν σαν τίτλο την προμήθεια που αφορά και τον αριθμό
της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό
του φακέλου που τις περιέχει.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο που θα περιέχει υποφάκελλο
δικαιολογητικών συμμετοχής, υποφάκελλο τεχνικής προσφοράς και υποφάκελλο
οικονομικής προσφοράς. Υποχρεωτικά σε δύο (2) αντίγραφα τόσο οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ όσο και οι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ.
1. Ο υποφάκελος των δικαιολογητικών θα περιέχει :
Α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-
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μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του . Η υποχρέωση προσκόμισης του ως
άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
στην ως παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού
φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η
προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου
του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του
Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την
παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με
εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.
Β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση
που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή της.
Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με
εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.
Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση
που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή της.
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Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με
εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.
Δ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά

περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του

οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου,
εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του
ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης
σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη
νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
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ΣΤ) Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος
του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
2. Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει:
Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης .
3. Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει:
Την οικονομική προσφορά όπου θα αναφέρεται η τιμή μονάδος του είδους και
απαραίτητα ο αύξοντας αριθμός της κατάστασης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι

κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 09/09/2022, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:30 μμ στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου Λευκάδας.
Η αποσφράγιση θα γίνει στις 12/09/2022 ημέρα Δευτέρα.
Σε κάθε περίπτωση, πριν την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ όλα
τα ανωτέρω δικαιολογητικά, διαφορετικά θα πρέπει να προσκομιστούν όσα από αυτά
έχουν λήξει.
Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια μπορούν να ζητηθούν από την υπηρεσία μας
κ.Πολίτη Αικατερίνη τηλ:2645360287, το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Πρωτογενές αίτημα αναρτημένο στο
ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22REQ011048468).
Ο
ΔΙΟΙΚ/ΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ
ΜΠΑΚΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

