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Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, σύμφωνα με το υπ.αριθ.26o /Θέμα 4ο/22-
08/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να 
προβεί στην προμήθεια  ιατρικού βαμβακιού, ιατρικής γάζας και αποστειρωμένης 

κομπρέσας, προϋπολογιστικής δαπάνης 11.000€ + ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για το χρονικό διάστημα 

του ενός έτους με δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμη έτος και μέχρι εξαντλήσεως των 

αποθεμάτων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 

31 και 118 του Ν.4412/2016: 

Καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή κλειστών προσφορών   στο Γραφείο 
Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας έως την 09/11/2018, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ.. 

 
Το άνοιγμα αυτών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12/11/2018 και ώρα 10:00. 
 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα 
είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία.  
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Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο 
Φάκελο  σε δύο έντυπα (πρωτότυπο – αντίγραφο). 

Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί το 
διαγωνισμό. 

- Ο αριθμός πρωτ. της  πρόσκλησης. 

-Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής 
προσφορών   του διαγωνισμού. 

-Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα). 

Μέσα στον κυρίως  φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται  δύο 
υποφάκελοι με όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα 
εξής: 

- ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο 
φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε 
αυτόν τοποθετούνται επί ποινής  αποκλεισμού, τα εξής  : 

Α) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά (Η τεχνική προσφορά πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη, 
εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των 
απαιτήσεων της πρόσκλησης) 

Β) Συμπληρωμένους Πίνακες Συμμόρφωσης  

Γ) CD με τα προσφερόμενα είδη και τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών στο 
πρόγραμμα προμηθειών καθώς και εκτύπωση του παραπάνω CD . 

Δ) Πιστοποιητικά εξασφάλισης ποιότητας: της εταιρείας EN ISO, CE MARK και ISO 
των προσφερομένων προϊόντων , τα οποία θα βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους 
του ανάδοχου ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας. Σε περίπτωση 
που αυτά εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς πρέπει να παραπέμπουν σε 
συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά 
Ευρωπαϊκών Προτύπων για πιστοποίηση. 

E) Απαραίτητα δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος. 

- ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, 
επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Στον  φάκελο «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινής  
απόρριψης, τα εξής   :  

Α) CD με τα προσφερόμενα είδη και τις τιμές τους στο πρόγραμμα προμηθειών 
καθώς και εκτύπωση του παραπάνω CD   
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Β) την οικονομική προσφορά  

Η μη κατάθεση CD με καταχωρημένες τις οικονομικές προσφορές σύμφωνα με το 
πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ του Νοσοκομείου που διατίθεται στο site, αποτελεί λόγο 
απόρριψης. 

Επίσης θα αναγράφεται το GMDN του προσφερόμενου υλικού.  

 Οι τιμές προσφορών θα δίνονται ως εξής: 

α)Η τιμή  θα  δίνεται σε ευρώ  ανά μονάδα/τεμαχίου και όχι συσκευασίας . 
Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς 
ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Για τα είδη που δεν είναι καταχωρημένα στο Π.Τ. καταθέτεται σχετική υπεύθυνη 
δήλωση .  

β) Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π .Α.(η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα 
λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών) 

γ) Τιμή με ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (σε 
περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την 
Υπηρεσία). 

- Η τιμή βάσει του Ν. 3918/11 άρθρο 13 ,όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με 
την παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν.4052/2012 θα είναι επί ποινής αποκλεισμού 
ίση ή κατώτερη του ισχύοντος παρατηρητηρίου κατά την κατάθεση της 
προσφοράς. Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές του Π.Τ. 
απορρίπτονται. Για τα είδη που δεν είναι καταχωρημένα στο Π.Τ. κατατίθεται 
σχετική υπεύθυνη δήλωση.   

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Τα τεχνικά και οικονομικά (Πρωτότυπα και αντίγραφα) και τα λοιπά 
στοιχεία της προσφοράς υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD) με 
το πρόγραμμα Hermes. 

Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ ,με τη βοήθεια του οποίου μπορείτε να 
υποβάλλετε τις προσφορές σας σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να ανοίξετε το 
Internet Explorer και να πληκτρολογήσετε το site www.or-co.gr. Επιλέξτε το 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ και μετά επιλέξτε την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ , απ’όπου 
μπορείτε να κατεβάσετε το συγκεκριμένο αρχείο. 

Αυτή η επιλογή δημιουργεί 3 δισκέτες: 

 1. Στοιχεία Προμηθευτή. 

 2.Τεχνική Προσφορά. 

 3.Οικονομική Προσφορά. 
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Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 180 ημέρες. 

Οι προσφέροντες αποδέχονται πλήρως τους όρους της Πρόσκλησης.  

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις. 

Εγγυητική συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται. 

 Η παράδοση  θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Το 
νοσοκομείο θα παραδίδει εγγράφως την παραγγελία στον προμηθευτή με Φαξ ή 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο προμηθευτής υποχρεούται  να εκτελέσει την 
παραγγελία μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση του. 

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : για το χρονικό διάστημα του ενός έτους με δικαίωμα 

προαίρεσης για ένα ακόμη έτος και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία που θα μειοδοτήσει υποχρεούται πριν 
την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει στο Γραφείο Προμηθειών προς 
απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:  

         Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά: 1) τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 2) το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 
(Α.Ε.). 

         Β) Φορολογική Ενημερότητα  

         Γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 
(www.kavalahospital.gr) 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ 

 

http://www.kavalahospital.gr/
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ (ΚΩΔ. 44405) 1.392 ΤΕΜΑΧΙΑ  
Να είναι λευκό, υδρόφιλο, απορροφητικό.  

Να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.  

Να είναι σε συσκευασία ατομική του 1 kg εντός στεγανού περιβλήματος, ώστε να 

προστατεύεται από υγρασία και σκόνη.  

Τιμή κιλού και όχι συσκευασίας 

  

ΓΑΖΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 10Χ10 cm (ΚΩΔ. 18504) 

2.270 ΤΕΜΑΧΙΑ  
Να είναι κατασκευασμένη από μη υφασμένο υλικό (non woven) βισκόζη και 

πολυεστερικές ίνες τουλάχιστον κατά 50% αντίστοιχα.  

Να έχει εξαιρετική απορροφητικότητα των εκκρίσεων μεταξύ του στομίου και του 

σωλήνα.  

Να μην κολλά στο τραύμα.  

Να είναι διαπερατή από αέρα και ταυτόχρονα να αποτελεί φράγμα εισόδου μικροβίων.  

Να διαθέτει κάθετη σχισμή τύπου Υ μέχρι το κέντρο του επιθέματος, προκειμένου να 

προσαρμόζεται τέλεια το επίθεμα στο σωλήνα τραχειοστομίας καλύπτοντας παράλληλα 

την τομή του ασθενή.  

Να δύναται να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες παροχετεύσεις ακόμα και ως προστασία.  

Να είναι αποστειρωμένη, συσκευασμένη σε ασφαλή ατομική συσκευασία των 2 

τεμαχίων.  

Τιμή τεμαχίου. 

 

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ (ΚΩΔ. 42900) ΤΕΜΑΧΙΑ 840  
Αιμοστατική γάζα από οξειδωμένη κυτταρίνη πυκνής ύφανσης.  

Να είναι αποστειρωμένη και απορροφήσιμη.  

Να μην τρίβεται στη χρήση και να έχει εύκολο άνοιγμα συσκευασίας.  

Διάσταση 5 Χ 7,5 cm περίπου.  

Τιμή τεμαχίου 

.  

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΙΣΧΑΙΜΗΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ (ΚΩΔ. 

39728) ΤΕΜΑΧΙΑ 10  
Αιμοστατικός, ελαστικός, αποστειρωμένος επίδεσμος ίσχαιμου περίδεσης.  

Διάσταση 10 Χ 270 cm  

Τιμή τεμαχίου  

 

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΙΣΧΑΙΜΗΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ (ΚΩΔ. 

39727) ΤΕΜΑΧΙΑ 20  
Αιμοστατικός, ελαστικός, αποστειρωμένος επίδεσμος ίσχαιμου περίδεσης.  

Διάσταση 15 Χ 270 cm  
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ΒΑΜΒΑΚΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ- ΒΑΜΒΑΚΟΤΑΙΝΙΕΣ (ΚΩΔ. 44403) ΤΕΜΑΧΙΑ 

6.984  
Να είναι υδρόφιλοι, να έχουν 100% απορροφητικότητα, να αποστειρώνονται στους 

135° χωρίς να αλλοιώνεται η υφή και η ποιότητά τους.  

Να είναι ανθεκτικοί, εύκολοι στην περιτύλιξη και να κόβονται εύκολα μετά το τύλιγμα 

του Διάσταση 10 cm.  

Τιμή τεμαχίου και όχι συσκευασίας.  

 

ΒΑΜΒΑΚΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ- ΒΑΜΒΑΚΟΤΑΙΝΙΕΣ (ΚΩΔ. 44404) ΤΕΜΑΧΙΑ 

14.584  
Να είναι υδρόφιλοι, να έχουν 100% απορροφητικότητα, να αποστειρώνονται στους 

135° χωρίς να αλλοιώνεται η υφή και η ποιότητά τους.  

Να είναι ανθεκτικοί, εύκολοι στην περιτύλιξη και να κόβονται εύκολα μετά το τύλιγμα 

του επιδέσμου.  

Διάσταση 15 cm.  

Τιμή τεμαχίου και όχι συσκευασίας. 

  

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ (PATTIES) ½”X 

1½” (13Χ38 χιλ.) (ΚΩΔ. 40698) ΤΕΜΑΧΙΑ 800  
Να είναι κατασκευασμένα από 100% φυσικό βαμβάκι, με πυκνή ύφανση για μεγάλη 

αντοχή και μεγάλη απορροφητικότητα.  

Το νήμα συγκράτησης να είναι ακτινοσκιερό.  

Να είναι αποστειρωμένα και συσκευασμένα σε 10 patties/πακέτο.  

Διάσταση 13Χ38 χιλ.  

 

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ (ΚΩΔ. 15220) ΤΕΜΑΧΙΑ 4  
Αιμοστατική σκόνη ασβεστούχα, απορροφήσιμη για έλεγχο αιμορραγίας τριχοειδών 

αγγείων.  

 

ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
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