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«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών 
για την προμήθεια  Επιδεσμικού Υλικού  (CPV 33141110-3)»

ΤΤΟΟ Γ. Ν Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α ΑΘΗΝΩΝΘΗΝΩΝ «Ι «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.

2. Την  υπ.  αριθ.  6/27.03.2014  (Θέμα  14ο)  Απόφαση  του  ΔΣ  του  Νοσοκομείου  σχετικά  με  την

έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού ,με

προϋπολογισθείσας  δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ . 

3. Το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της  17ης/03.12.13 (θέμα 3ο) Συνεδρίασης

της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών

προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής».

4. Την κατάσταση για την προμήθεια  του επιδεσμικού υλικού (είδη και  ποσότητες)  και  τεχνικών

προδιαγραφών τους σύμφωνα με τα στοιχεία της Διαχείρισης Φαρμακείου,και όπως  εγκρίθηκαν με την

υπ. Αριθ. 6/27-3-2014 (Θέμα 14 0 ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου .

5.    Τα περιγραφόμενα προϊόντα πρέπει να φέρουν επί της εξωτερικής συσκευασίας τους,αναγραφές

με τα στοιχεία του προμηθευτή και του περιεχομένου των προϊόντων των αντίστοιχων συσκευασίων.Οι

τεχνικές  προδιαγραφές  τους  να  είναι  σύμφωνες  με  τις  προδιαγραφές  της  Ελληνικής  ή  Ευρωπαϊκής

Φαρμ/σίας και τα επίσημα Διεθνή Πρότυπα.

6.   Τις Ενιαίες Τεχνικές προδιαγραφές του είδους χαρτοβάμβακα .

ΠΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ    

1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια Επιδε-

σμικού Υλικού  που θα διενεργηθεί βάσει του ΠΠΥΥ 2012, προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικο-

ποιήσει.

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα

του Νοσοκομείου www.  hippocratio  .gr   (Γραφείο Προμηθειών / Διαγωνισμοί - Διαπραγματεύσεις).

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε περί-

πτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν

οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις επιπλέον ημέρες.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την 5η Μαΐου  2014

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hippocratio.gr.

[1]

http://www.hippocratio.gr/


5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασί-

σει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμε-

τοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

6. Με την  οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί  Πρόχειρος  Μειοδοτικός

Διαγωνισμός για την προμήθεια του Επιδεσμικού  Υλικού, με προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2012.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ

Συνημμένα:

- Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών (σσ.)
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                Τα είδη και οι ποσότητες του  διαγωνισμού

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ

/KOYTIA

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ  (συμ/νου

ΦΠΑ)
1 Αυτοκόλλητος  ελαστικός  κατά

μήκος

επίδεσμος10cmX4,5m(τύπου

tensoplast)

5.500τεμάχια 13.400,00

2 Ταινίες  χειρουργικές  χάρτινες

υποαλλεργικές  διαστάσεων

2,5cmX9,14cm(τύπου micropore)

2.400κουτία 5.500,00

3 Επίδεσμοι  γάζας   απλοί

διαστάσεων 10cm x 5m

800τεμάχια 140,00

4 Γάζα λαπαροτομίας  ακτινοσκιερή

40χ40 cm 8-PLY X-ra

50.000τεμάχια 13.800,00

5 Χαρτοβάμβακας πακ/5kg 1.700πακέτα 12.100,00
Συνολική προυπολογισθείσα 

δαπάνη

44.940,00
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ

Α. ΣΚΟΠΟΣ

H προδιαγραφή αυτή καλύπτει την προμήθεια χαρτοβάμβακα σε μορφή

φύλλων για τις ανάγκες των Νοσοκομείων.

Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Μορφή

Ο  χαρτοβάμβακας  θα  είναι  λευκός  με  απαλή  υφή,   κατάλληλος  για

Νοσοκομειακή χρήση.  Τα φύλλα του χαρτοβάμβακα θα πρέπει  να είναι

ομοιόμορφα χωρίς τοπικά αραιώματα και σχισίματα.

2. Βάρος

Το βάρος του χαρτοβάμβακα θα πρέπει να είναι δεκαοχτώ γραμμάρια ανά

τετραγωνικό μέτρο (18 g/m2), με ανοχή ± 5% (ISO 536).

3. Σύσταση
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Από χημικό πολτό 100%  (ISO 9184).

4. Αντοχή σε εφελκυσμό

Κατά  την  έννοια  του  μήκους,  150  γραμμάρια  κατ’  ελάχιστο,  σε  ταινία

πλάτους 1,5 εκατοστών (cm).

Κατά  την  έννοια  του  πλάτους,  70  γραμμάρια  κατ’  ελάχιστο,  σε  ταινία

πλάτους 1,5 εκατοστών (cm) (ISO 1924).

5. Απορροφητικότητα

Προσδιοριζόμενη  κατά  TAPPI T432,  om-82  η  απορροφητικότητα  μίας

σταγόνας νερού όγκου 0,01ml να έχει  μέγιστο χρόνο απορρόφησης 25

δευτερόλεπτα (max 25s).

6. Τέφρα

Mέγιστη τιμή τέφρας ένα τοις εκατό (max 1%, ISO 2144).

Γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ο χαρτοβάμβακας θα παραδίδεται

Σε φύλλα διαστάσεων 60 x 40 εκατοστών (cm), τοποθετημένα σε πακέτα των

πέντε κιλών (5kg) ανά πακέτο.

Τα πακέτα θα είναι συσκευασμένα σε απαραβίαστη πλαστική συσκευασία, η

οποία θα προστατεύεται από τις καταπονήσεις από  σκληρό  χάρτινο κουτί ή

χαρτοκιβώτια. Ο τρόπος συσκευασίας θα δηλώνεται στην τεχνική προσφορά

από τους συμμετέχοντες.

Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να

παρέχουν προστασία από την υγρασία και τη ρύπανση και να αντέχουν στη

μεταφορά.

Επίσης στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία πρέπει να αναγράφονται τα

εξής στοιχεία:

1. τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία, τόπος)

2. Το είδος του περιεχομένου και η σύσταση (χημικός πολτός 100%) 

3. Οι διαστάσεις των φύλλων

4. Το καθαρό βάρος
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5. Ο αριθμός της σύμβασης και η ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ με ανεξίτηλη κόκ-

κινη μελάνη.

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προμηθευτές με την προσφορά τους θα πρέπει:

1. Να δηλώνουν το εργοστάσιο κατασκευής του χαρτοβάμβακα (ρολών χάρ-

του), το εργοστάσιο κοπής και συσκευασίας και τον τόπο εγκατάστασής

τους.

2. Να καταθέσουν ως δείγμα στην 1η  ΥΠΕ Αττικής δύο  αυτοτελείς συσκευα-

σίες (δείγμα – αντίδειγμα) βάρους 5 χιλιογράμμων , τα οποία κατά την

αξιολόγηση θα εξεταστεί από το Γενικό Χημείο του Κράτους για τη συμφω-

νία των χαρακτηριστικών τους  με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Ε. ΕΛΕΓΧΟΙ

Από τη Επιτροπή Παραλαβής διενεργείται μακροσκοπικός έλεγχος και 

λαμβάνονται δείγματα εις διπλούν, τα οποία αποστέλλονται στο Γενικό Χημείο 

του Κράτους για τον έλεγχο των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών, σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τα έξοδα ελέγχου και τα δείγματα βαρύνουν τον προμηθευτή.
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