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ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις: 

1.1. Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» 

1.2. Το Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/16-03-07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» 

1.3. Το Ν. 3580/07 (134/Α/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 

1.4. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-95) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

1.5. Το Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις», ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/07 (ΦΕΚ 25/Α/09-02-07) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών 

προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

1.6. Το άρθρο 27, παρ. 11 του Ν. 3867/10 (ΦΕΚ 128/Α/03-08-10) περί εκτέλεσης έργων, προμήθειας και 

ανάθεσης υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 45.000 € χωρίς προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας από άλλο 

όργανο 

2. τις αποφάσεις: 

2.1. την με αρ. 125/25-02-15 Απόφ. Διοικητή της 5ης Υ. Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με την οποία ορίζεται 

ως φορέας υλοποίησης του ενιαίου διαγωνισμού για την προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού το Γ. Ν. Καρδίτσας 

για το ΠΠΥΥ 2014 

2.2. την με αρ. 737/ΔΣ/29-07-2015 απόφ. Διοικητή του Γ. Ν. Άμφισσας περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου 

διαγωνισμού για την προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού 

2.3. την με αρ. 957/04-08-15 (ΑΔΑ:7ΒΦΥ4690ΒΟ-Ω5Α) δέσμευση πίστωσης του Γ. Ν. Άμφισσας, για την 

διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού (CPV:33141110-4), προϋπολογισθείσας δαπάνης 

Δεκατριών Χιλιάδων Ευρώ (13.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ. 

Ο παρών διαγωνισμός αναρτάται στο site του Νοσοκομείου: www.gnamfissas.gr, καθώς και στο site της 5ης Υ.Πε. 

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας: http://civil.dypethessaly.gr/hospitals. 

Άρθρο 1 : Τρόπος και Χρόνος Υποβολής της Προσφοράς 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους εντός κλειστού φακέλου, στον οποίο θα 

αναγράφονται ευκρινώς: 

 η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» 

 ο αριθμός και το θέμα του διαγωνισμού 

 η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

 τα στοιχεία του αποστολέα 

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται, σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους που φέρουν τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου, τα εξής: 

1. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος θα περιλαμβάνει: 

1.1. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. 

1.2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ. 4 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία πρέπει: 

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 

ii. Να δηλώνεται ότι ο συμμετέχων αποδέχεται πλήρως τους όρους του διαγωνισμού. 

iii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, ο συμμετέχων είναι 

ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής). 

iv. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, ο συμμετέχων είναι φορολογικά 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις. 

v. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, ο συμμετέχων είναι 

εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο. 

vi. Να δηλώνεται ότι ο συμμετέχων δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών 

του δημοσίου και δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών 

του Δημοσίου. 

vii. Να δηλώνεται ότι τα προσφερόμενα είδη φέρουν σήμανση CE. 

viii. Να δηλώνεται ότι ο συμμετέχων, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτόν, θα 

προσκομίσει, εφόσον του ζητηθεί, όλα τα αποδεικτικά των παραπάνω στοιχείων έγγραφα.  

2. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με σαφή τεχνική περιγραφή. 

3. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται η οικονομική προσφορά σε 

δύο αντίγραφα. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Την προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ 
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 το ποσοστό του ΦΠΑ 

 τον κωδικό και την τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει). 

Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι μικρότερες ή ίσες της τιμής Παρατηρητηρίου. Σε περίπτωση που το 

προσφερόμενο είδος δεν περιλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο Τιμών ή δεν υπάρχει πλήρης αντιστοιχία των τεχνικών 

του χαρακτηριστικών με κανένα από τα είδη του Παρατηρητηρίου, αυτό πρέπει επίσης να δηλώνεται ρητά. 

Οι προμηθευτές με την προσφορά τους θα πρέπει να καταθέσουν δείγμα προς αξιολόγηση. Τα έξοδα για τα δείγματα 

βαρύνουν τον συμμετέχοντα. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι 

Τετάρτη 16-Σεπ-15  και ώρα 14:00, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. 

Άρθρο 2 : Διαδικασία Διαγωνισμού 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την Πέμπτη 17-Σεπ-15 και ώρα 10:00 από τριμελή Επιτροπή. 

Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά δύνανται να παρευρίσκονται στη 

διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών. Κατά την ημέρα αυτή, και μόνον αυτή, μπορούν εφόσον το επιθυμούν να 

λάβουν γνώση για τα έγγραφα συμμετοχής των συμμετεχόντων. 

Η Επιτροπή αφού εξετάσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφορών, στη συνέχεια (την ίδια ημέρα) θα προβεί στην 

οικονομική αξιολόγηση των τεχνικά αποδεκτών προσφορών και θα συντάξει σχετικό Πρακτικό, το οποίο θα 

κοινοποιηθεί στο αρμόδιο αποφασίζον όργανο προς έγκριση. 

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για κάθε α/α είδους και το σύνολο των διαστάσεων αυτού. 

Άρθρο 3 : Τιμές Προσφορών – Νόμισμα 

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ (€) και θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δε 

δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ με ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον 

χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα 

άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε ή προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη 

την προσφερόμενη ποσότητα είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Άρθρο 4 : Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερόμενου, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Εάν οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους και αποδέχθηκαν την παράταση, οι 

προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Άρθρο 5 : Παράδοση – Παραλαβή 

Η παράδοση των ειδών στο Νοσοκομείο θα γίνεται τμηματικά, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αποσταλείσας με 

τηλεομοιοτυπία (fax), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την λήψη αυτής. 
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Άρθρο 6 : Πληρωμή – Κρατήσεις 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου, βάσει των 

νομίμων δικαιολογητικών πληρωμής και μετά από έγκριση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Επίτροπο 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο. 

Άρθρο 7 : Χρόνος Ισχύος Σύμβασης 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Το Νοσοκομείο έχει 

το δικαίωμα αυτοδίκαιης παράτασης για δύο (2) επιπλέον μήνες, χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του 

προμηθευτή. 

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μόνο κατόπιν έγγραφης 

συμφωνίας των συμβαλλομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 24, παρ. 4 του Π.Δ. 118/07. 

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του αντίστοιχου διαγωνισμού του ΠΠΥΥ, η ισχύς της σύμβασης που θα προκύψει από την 

παρούσα παύει αζημίως για το Νοσοκομείο. 

 – Ο – 

 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

  

 

 κ.α.α 

 

 __________ 

 ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ ΗΛΙΑΣ 

 



Γ. Ν. Άμφισσας - Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού  Σελίδα 5 από 5 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ –  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

α/α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 
  

1. 
Καθαριστικό ήπιο αντισηπτικό, για υγιές και εξελκωμένο δέρμα σε μορφή σπρεϋ και αφρού. 
Να μην απαιτείται ξέπλυμα. Συσκευασία 300 ml + 20% 

τεμ. 36 

2. 
Προστατευτική κρέμα για πρόληψη ρήξης της συνέχειας του δέρματος με ενυδατικούς 
παράγοντες και οξείδιο ψευδαργύρου 12% +2% σε συσκευασία 50gr + 10%. 

τεμ. 36 

 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 
  

3. 

Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό ώστε να επιτρέπετε η 
άδηλη αναπνοή του δέρματος.   

Α) 11cm Χ 11cm ± 2cm τεμ. 50 

Β) 15cm Χ 15cm ± 1cm τεμ. 100 

Γ) 20cm Χ 20cm ± 1cm τεμ. 100 

4. 

Αποστειρωμένος μετεγχειρητικός ταχυεπίδεσμος. 
  

Α) 6cm Χ 7cm ± 1cm τεμ. 2.000 

Β) 15cm Χ 8cm ± 1cm τεμ. 3.000 

Γ) 25cm Χ 10cm ± 1cm τεμ. 3.000 

5. Ταινίες σύγκλησης τραύματος τύπου STERI-STRIP 12mm x 100mm + 10% τεμ. 600 

6. 

Ταμπόν οφθαλμολογικά. 
  

Α) τσιγαράκια τεμ. 500 

Β) τρυγονάκια τεμ. 200 

Γ) κυκλοτερή οφθαλμικά επιθέματα μη αποστειρωμένα τεμ. 300 

7. Υδροενεργιτικό τζέλ με ενυδατικούς παράγοντες σε συσκευασία 15gr. ±5gr τεμ. 30 

8. 
Αλγινικό αντιμικροβιακό επίθεμα με άργυρο και κυτταρίνη  υψηλού G που να συνδυάζει 
μεγάλη απορροφητικότητα, αντιμικροβιακή δράση και υψηλή συνοχή 3cm X 45cm + 1cm 
(σχήμα κορδονιού) 

τεμ. 100 

 ΓΑΖΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
  

9. 
Αιμοστατική γάζα από αναγεννημένη κυτταρίνη βακτηριοστατική που να διατηρείται εκτός 
ψυγείου. 10cm Χ 20cm +10% 

τεμ. 60 

10. Γάζα ακτινοσκιερή υδρόφιλη με το μέτρο μέτρα 4.000 

11. Γάζα απλή υδρόφιλη με το μέτρο μέτρα 16.000 

12. Γάζα λαπαροτομίας μη αποστειρωμένη 8 - ply ακτινοσκιερή τεμ. 3.000 

13. Γάζα μη αποστειρωμένη 8 - ply 10x20 τεμ. 1.000 

14. Γάζα μη αποστειρωμένη 8 - ply 10x20 ακτινοσκιερή τεμ. 1.000 

15. Τολύπιο γάζας 40x40 ακτινοσκιερή τεμ. 1.000 

 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 
  

16. 
Επίδεσμοι από βαμβάκι 100% για περίδεση κάτω από το γύψο από βαμβάκι 100% ή υλικό 
μη υφασμένο, απαραιτήτως διατατό 15cm Χ 2,7m ± 1cm Χ + 0,5 m 

τεμ. 480 

17. 

Επίδεσμος ελαστικός από βαμβάκι και πολυαμίδιο πυκνής ύφανσης, σύνθεσης 65% με 
35% περίπου.   

Α) 8cmΧ 4,5m ± 1cm Χ ± 1m τεμ. 2.000 

Β) 12cm Χ 4,5m ± 1cm Χ ± 1m τεμ. 3.000 

18. Χάρτινη επιδεσμική ταινία 2,5cm X 10m + 1m τεμ. 2.800 

 ΚΑΛΤΣΕΣ 
  

19. Κάλτσα αντιθρομβωτική μέχρι το μηρό LARGE τεμ. 60 

20. Κάλτσα αντιθρομβωτική μέχρι το μηρό MEDIUM τεμ. 60 

21. Κάλτσα αντιθρομβωτική μέχρι το μηρό X LARGE τεμ. 60 

22. Κάλτσα σωληνωτή βαμβακερή αποστειρωμένη30x120 τεμ. 150 

 


