
1  

           

                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & 
Δυτικής Ελλάδας 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 

 

 

 

     Λευκάδα 03-07-2020 

     Αριθ. Πρωτ.: 5916 

 

 
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφορίες: ΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
Ταχ. Δ/νση: Φιλοσόφων  
Τηλέφωνο: 26453 60307- 306 
FAX: 26450-25377 
e-mail: mitsoura@ghol.gr 
           vasovaggeli@ghol.gr 
 

 ΠΡΟΣ :  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

(Σεντόνια Πράσινα) – ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΊΟΥ» ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ. 

 

    Το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας μετά την υπ’ αριθ. 4η /02-07-2020 θ. 2ο απόφαση Δ.Σ. 

 ( ΑΔΑ: ΩΑ254690ΒΧ-ΣΣΜ ) διενεργεί πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια 

«ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (Σεντόνια Πράσινα) – ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΊΟΥ» όπως  περιγράφονται στον 

παρακάτω πίνακα και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 

Α/
Α 

Είδος Ποσότητες 

1 Πράσινα Σεντόνια (220 x 160) 500 τεμ 

2 
Τετράγωνα Σεντόνια  Χειρουργείου 
Πράσινα (130 x 130) 

500 τεμ 

3 
Σχιστά Σεντόνια Χειρουργείου Πράσινα  
(220 x 160) 

45 τεμ 

4 Μπλούζες Χειρουργείου Πράσινες 90 τεμ 
 

 

 Τεχνικές Προδιαγραφές 

1. Σεντόνια Χειρουργείου: 

Κατασκευασμένα για Νοσοκομειακή χρήση από ύφασμα άριστης ποιότητας βαμβάκι 100%, καλά 

εκκοκκισμένο , βάρους 210m2, μεγάλης αντοχής σε συχνό πλύσιμο & υψηλές θερμοκρασίες πλυσίματος, 

αποστείρωσης (ατμού), χωρίς συρρίκνωση κατά την πλύση στο πλυντήριο. Το χρώμα να παραμένει 

αναλλοίωτο στις υψηλές θερμοκρασίες και στο χλώριο. Η ύφανση του να είναι ομαλή, ισόπυκνη, 
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συνεκτική με πυκνότητα κλωστών, αντοχή υφάσματος, απώλεια βάρους & συστολή (όπως ορίζονται στις 

επίσημες προδιαγραφές υφασμάτων του Υπουργείου Εμπορείου). Επίσης το ύφασμα να είναι 

απαλλαγμένο από ξένες ουσίες αντιστατικό, υποαλλεργικό, αντιμικροβιακό.  

Απαραίτητη η κατάθεση δείγματος. 

 

2. Μπλούζες Χειρουργείου απλές πολλαπλών χρήσεων: 

 Από ειδικό αδιαφανές ύφασμα με σύνθεση 50% καθαρό βαμβάκι και 50% πολυεστέρα, με 

βάρος υφάσματος 160 - 180 gr/m
2 
, χωρίς λάθη και παραφασάδες.. 

 Ελεύθερο από κόλλα, αντιστατικό, υποαλλεργικό, να μην μπαινει στο πλύσιμο (συστολή 

στήμονα 2% και κρόκης 2% ) 

 Με επεξεργασία αντι – χνουδιασμός για την απελευθέρωση ινιδια, όπως προβλέπουν οι 

κοινοτικές οδηγίες. 

 Υψηλής αντοχής στο πλύσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες (90 – 95
ο
C) . Με σταθερότητα 

χρωματισμού στο νερό και το χλώριο. 

 Με αντιτσαλακωτή σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδεϋδες για ευκολία στο σιδέρωμα. 

 Να έχει γίνει επεξεργασία αδιαβροχοποίησης με fluorocarbon, που κάνει το ύφασμα 

υδρόφοβο, αιμοφοβο και απωθητικό της σκόνης. 

 Να αποστειρώνονται σε κλίβανο ατμού στους 134
 ο

C . 

 Η μπλούζα να είναι μακριά ( μάκρος 150 cm), με πλακοραφές στις πλαϊνές ραφές και πολύ 

καλά στερεωμένα στα κορδόνια. 

 Τα μανίκια να είναι ρεγκλάν μακριά (85 cm σε συνολικό μήκος με την μανσέτα ) για ευκολία 

στην κίνηση, με ελάχιστη βαμβακερή μανσέτα (10 – 12 cm), μεγάλης αντοχής, να μην 

ξεχειλώνει, ούτε μαζεύει και να σφίγγει το καρπό. 

 Οι μπλούζες να έχουν αλληλεπικαλυπτόμενη πλάτη για τη διασφάλιση της άσηπτης 

τεχνικής, με δέσιμο με κορδόνια αντοχής ( ένα ζεύγος στο λαιμό και ένα ζεύγος στη μέση), 

τα πίσω κομμάτια να έχουν εσωτερικό δέσιμο για σταθερότητα και κάλυψη όλης της 

πλάτης). 

  Η λαιμόκοψη να είναι στρογγυλή και να υπάρχει εξωτερικά μπροστά χρωματική ένδειξη 

μεγέθους από ύφασμα. 

 Οι μπλούζες να έχουν χρώμα πράσινο σκούρο. 

 Σε μεγέθη XL και ΧΧL, (το φάρδος να είναι πάνω από 180cm) 

 Ο προμηθευτής να φέρει πιστοποιητικό εργαστηρίου κατασκευής προς απόδειξη της 

σύνθεσης. 

  Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE MARK από τον ΕΟΦ ( ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων) και ISO της προμηθεύτριας εταιρείες. 

 Απαραίτητη η κατάθεση δείγματος. Τα δείγματα να είναι ενδεικτικά της ποιότητας, 

απόχρωσης και της ραφής του υφάσματος. 

 

 

 

  

   Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον 
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ίσες με αυτές του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε 

αυτό. 

 Ύψος πιθανής δαπάνης: 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

Η αποστολή δειγμάτων για κάθε είδος είναι υποχρεωτική. 

 

Όροι συμμετοχής 

1. 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, στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο 

εξωτερικό του φακέλου που τις περιέχει. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο. 

Υποχρεωτικά σε δύο (2) αντίγραφα τόσο οι  ΤΕΧΝΙΚΕΣ όσο και οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ προσφορές. 

 

2. Η τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις: 

Υπέρ  ΑΕΠΠ 0,06% (άρθρο 350 παρ 3  Ν4412/2016-ΚΥΑ1191/2017) 

Χαρτόσημο 3% επί ΑΕΠΠ 

ΟΓΑ Χαρτ/μου 20%επί Χαρτ. ΑΕΠΠ 

Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% 

Χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ 

ΟΓΑ Χαρτ/μου 20% επί Χαρτ. ΕΑΑΔΗΣΥ 

Φόρος Προμηθευτών 4% 

 (Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου προ ΦΠΑ). 
 
3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο (Ο προσφέρων υποχρεούται με την προσφορά του να 

δηλώσει το ποσοστό ΦΠΑ επί της % στο  οποίο υπάγεται το είδος).   

4. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 

την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

5. Οι προσφορές θα ισχύουν τουλάχιστον για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επομένη της 

διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

6. Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες, ή ανεπίδεκτες εκτίμησης, εκπρόθεσμες, υπό αίρεση ή 

τέτοιες που τροποποιούν τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος δεν γίνονται δεκτές. 

7. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα 

δικαιολογητικά και για το σύνολο της αξίας, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 

8. Σε περίπτωση που το προσκομισθέν είδος δεν είναι σύμφωνο με την υπογραφείσα σύμβαση, ο 

προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού 

εγγράφου να το αντικαταστήσει με άλλο σύμφωνο με τη σύμβαση. 

9. Οι προσφέροντες υποχρεωτικά θα αναγράφουν στην προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση των όρων της 

πρόσκλησης αυτής και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και με την υποβολή της προσφοράς ο 
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προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται 

στην προσφορά του όπως είναι υποχρεωτικό. 

 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

  Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πρόσκληση, πρέπει να καταθέσουν εγγράφως 

προσφορές μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών και συγκεκριμένα από 03-07-2020 ημέρα 

Παρασκευή έως και 10-07-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. στη γραμματεία του 

Νοσοκομείου. 

  Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και να 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται 

στην Υπηρεσία στις εργάσιμες μέρες και ώρες. Οι προσφορές θα ανοιχθούν στις 13-07-2020 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. στο γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου. 

    Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά υποστελλόμενες προσφορές δεν 

πληρούν τα οριζόμενα στις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, δε λαμβάνονται υπόψη. 

    Προσφορές που υποβάλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια 

της πρόσκλησης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης 

των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που 

καθορίζεται από την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που 

κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Οι προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα  

επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν  

    Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη “Προσφορά”, β. Ο 

πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. γ. Ο αριθμός της 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του 

αποστολέα. 

 

 

                                                                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                    

                                                                                                                             ΜΠΑΚΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      
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