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ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΑΣ ΥΔΡΟΦΙΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗΣ

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού
Πίστωση 73.800,00 € με ΦΠΑ

Εχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία και την απόφαση ΔΣ 49/26-11-2015, ΕΗΔ 1, 
προκηρύσσουμε πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, 
για την ανάδειξη Αναδόχου της ανωτέρω προμήθειας.

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αναθέτουσα αρχή Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ

Είδος διαγωνισμού Πρόχειρος

Κριτήριο κατακύρωσης Χαμηλότερη τιμή

Προϋπολογισμός 73.800,00  € με ΦΠΑ, προϋπολογισμός 2015

Διάρκεια σύμβασης Ενα έτος

Κατάθεση προσφορών έως Τρίτη 08/12/2015, ώρα 10:00, στο πρωτόκολλο

Ημερομηνία διενέργειας Τρίτη 08/12/2015, ώρα 12:00

Τόπος διενέργειας Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου

Ισχύς προσφορών 180 ημερολογιακές ημέρες

Δείγματα Ναι (10 μέτρα)

Αποσφράγιση προσφορών και αξιολόγηση σε ένα στάδιο

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Γάζα υδρόφιλη απορροφητική, ποσότητα 572.000 μέτρα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Η απορροφητική γάζα βάμβακος είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης, που έχει 
υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



ΓΝΑ ΚΑΤ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Η  υπό  προμήθεια  γάζα  θα  πρέπει  να  πληροί  τους  όρους  του  εναρμονισμένου 
προτύπου ΕΝ 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 (πχ μηχανέλαια).
 
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 των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο,  να ανήκει  στον 
πέμπτο τύπο του πίνακα 1 του προτύπου ΕΝ 14079/2003 ήτοι:

1. Αριθμός των κλωστών ανά cm2 18
2. Κλωστές κατά στήμονα ανά 10 εκ. 100+5
3. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκ.

στη διεύθυνση του στήμονα 50
4. Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκ. 80 + 5
5. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκ.

στη διεύθυνση της κρόκης 30
6. Ελάχιστη μάζα σε gr/m2 24

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ         
                                                        
Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90 (+-1%) εκ. και μήκος 100 (+-1%) μέτρων(m).

Οι γάζες θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ-ΖΑΚ) του 1 
μέτρου, ή σε φύλλα με μια 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:

1. Τα στοιχεία του εργοστάσιου 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 μελανή.
8. Η σήμανση πιστότητας CE

 ΕΛΕΓΧΟΙ

Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος, καθώς και οι έλεγχοι, θα γίνονται 
σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στο  εναρμονισμένο  πρότυπο  ΕΝ  14079/2003,  που 
αποτελούν αναπόσπαστο  μέρος της παρούσας προδιαγραφής.

Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής, σε ποσοστό 10% της 
προσκομισθείσας ποσότητας.
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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 έλεγχου βαρύνουν τον προμηθευτή.
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες. Δύναται να δοθεί  παράταση μέχρι 12 μήνες, 
με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου για τους πρώτους 2 μήνες και με τη σύμφωνη 
γνώμη του συμβασιούχου προμηθευτή για τους τυχόν επόμενους. 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 
συνεταιρισμοί,  συμπράξεις,  κοινοπραξίες  και  ενώσεις  φυσικών  ή/και  νομικών 
προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που εργάζονται και λειτουργούν νομίμως στην 
Ελλάδα.

5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Η επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής με τους συμμετέχοντες γίνεται νομίμως στην 
ταχυδρομική  διεύθυνση  ή  στο  φαξ  ή  στο  e-mail που  δηλώνει  ο  συμμετέχων,  με 
υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και κατατίθενται 
μέσα  σε  έναν  ενιαίο  σφραγισμένο  φάκελο,  που  περιλαμβάνει  τρεις  επί  μέρους, 
ανεξάρτητους,  σφραγισμένους  φακέλους: α)  φάκελος  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  που  κάθε  ένας  περιέχει  αντιστοίχως  τα  στοιχεία  των  κατωτέρω 
παραγράφων 7, 8, 9.

Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν:

• Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
• Ο  ενιαίος  φάκελος  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  Οι  επί  μέρους  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
• Τον  αριθμό  της  διακήρυξης,  τον  τίτλο  του  διαγωνισμού,  την  επωνυμία  του 

διενεργούντος τον διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας.

7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

O φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει 2 υπεύθυνες δηλώσεις 
του  Ν.  1599/1986,  όπως  ισχύει,  σύμφωνα  με  τα  συνημμένα  στη  διακήρυξη 
υποδείγματα 1) Υπόδειγμα ΥΔ για τα δικαιολογητικά συμμετοχής, 2) Υπόδειγμα ΥΔ για 
τα στοιχεία επικοινωνίας.

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τα στοιχεία που κατά την κρίση του 
διαγωνιζόμενου αποδεικνύουν την ικανότητά του (γνώση και  πείρα) να εκτελέσει  το 
αντικείμενο του διαγωνισμού. Η Τεχνική Προσφορά θα αξιολογηθεί μόνο ως προς την 
ικανότητα του διαγωνιζόμενου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου.
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9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο  φάκελος  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  περιέχει  συμπληρωμένο  το  έντυπο 
οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στη διακήρυξη.

10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον 
η  προσφορά  του  είναι  αποδεκτή  με  βάση  τους  όρους  της  διακήρυξης.  Ισότιμες 
θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή.

11. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ψυχική Υγεία  2%, ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10%, χαρτόσημο 3% επί  ΕΑΑΔΗΣΥ,  ΟΓΑ 20% επί 
χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ, φόρος προμηθευτών 4%. Οι κρατήσεις που θα εφαρμοστούν 
τελικώς είναι αυτές που θα ισχύουν την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος.

12. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η εξόφληση γίνεται με βάση την κείμενη Νομοθεσία. 

13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.
 
Συνημμένα:

1) Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης
2) Υπόδειγμα ΥΔ για τα στοιχεία επικοινωνίας 
3) Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Συντάξασα Τμηματάρχης Προμηθειών Υποδιευθυντής 
Οικονομικής Υπηρεσίας

Καλλιόπη Νταγκαλή Ισμήνη Μαρτίνη Κων/νος Λύτρας

Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών Διοικητής

Παναγιώτα Ανδρούτσου Ευάγγελος Ι. Βουμβουλάκης
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1. Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με 
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Προς: ΓΝΑ ΚΑΤ, για τον διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΑΣ ΥΔΡΟΦΙΛΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗΣ»

Ο/Η (όνομα) :
Επώνυμο :
Ονομα & επώνυμο πατέρα :
Ονομα & επώνυμο μητέρας :
Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος γέννησης :
Τόπος κατοικίας :
Αριθμός δελτίου ταυτότητας :

Με  ατομική  μου  ευθύνη  και  γνωρίζοντας  τις  κυρώσεις  που  προβλέπονται  από  τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

α.   Δεν  έχω   καταδικαστεί  με  αμετάκλητη  απόφαση για  κάποιο  αδίκημα  από  τα 
αναφερόμενα στην περίπτωση  (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 
ΠΔ 118/2007.

β. Δεν τελώ σε πτώχευση και  σε διαδικασία κήρυξης  πτώχευσης (περίπτωση 2, 
εδάφιο α της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007).

γ. Δεν  τελώ  υπό  κοινή  εκκαθάριση  του  ΚΝ  2190/1920,  όπως  ισχύει,  ή  ειδική 
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.

δ. Είμαι  ενήμερος  ως  προς  τις  φορολογικές  μου  υποχρεώσεις  και  ως  προς  τις 
υποχρεώσεις μου, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

ε. Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου κατά 
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι …………  …………………………

ζ. Έλαβα  γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
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2. Υπόδειγμα ΥΔ για τα στοιχεία επικοινωνίας

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Αρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με 
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986)

Προς ΓΝΑ ΚΑΤ
για τον διαγωνισμό

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΑΣ ΥΔΡΟΦΙΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗΣ

Ο/Η (όνομα) :
Επώνυμο :
Ονομα & επώνυμο πατέρα :
Ονομα & επώνυμο μητέρας :
Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος γέννησης :
Τόπος κατοικίας :
Αριθμός δελτίου ταυτότητας :

Με  ατομική  μου  ευθύνη  και  γνωρίζοντας  τις  κυρώσεις  που  προβλέπονται  από  τις 
διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Η γραπτή επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής με τον υπογράφοντα, σχετικά με τον 
διαγωνισμό, θα γίνεται νομίμως στη κατωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση ή στο κατωτέρω 
φαξ ή στο κατωτέρω e-mail:

Ταχυδρομική
διεύθυνση

Φαξ

E-mail

(Ημερομηνία,  υπογραφή,  ονοματεπώνυμο  και  ιδιότητα  υπογράφοντος,  σφραγίδα 
εταιρείας)
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3. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
   
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α Είδος Μονάδα μέτρησης Ποσότητα
Τιμή 

μονάδας 
χωρίς ΦΠΑ

Αξία

1 Γάζα υδρόφιλη απορροφητική μέτρο 572.000   

ΦΠΑ 23%  

Σύνολο  

Οι ανωτέρω τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η αξία προ ΦΠΑ λαμβάνεται υπόψη 
για τη σύγκριση των προσφορών. Εάν στη στήλη αξία προ ΦΠΑ υπάρχει διαφορά μεταξύ της τιμής αριθμητικώς κα της τιμής ολογράφως, λαμβάνεται  
υπόψη η τιμή ολογράφως. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

(Υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα)
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