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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ 

    

Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ 

Οηθνλνκηθφ Σκήκα 

  

 Σαρ. Γ/λζε  .............................  33100 Άκθηζζα 

 Πιεξνθ.  .........................................  θνχξα Π. 

 Σει.  ........................................  (22653) 50131 

 Fax  .........................................  (22650) 22086 

 Δ-mail  ............................  diax4@gnamfissas.gr 

 

ΠΡΟΥΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΡΑΜΜΑΣΩΝ 

ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ, ζχοντασ υπόψθ: 

1. τισ διατάξεισ: 

1.1. Σο Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) «Κανονιςμόσ Προμθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Π.Δ.)» 

1.2. Σο Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/16-03-07) «Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 

2004/18/ΕΚ «Περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και 

υπθρεςιϊν» όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τθν Οδθγία 2005/75/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 16θσ Νοεμβρίου 2005» 

1.3. Σο Ν. 3580/07 (134/Α/18-06-07) «Προμικειεσ Φορζων εποπτευομζνων από το Τπουργείο Τγείασ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» 

1.4. Σο Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-95) «Προμικειεσ του δθμόςιου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» 

1.5. Σο Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-05) «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 

διατάξεισ», ωσ τροποποιικθκε με το Ν. 3527/07 (ΦΕΚ 25/Α/09-02-07) «Κφρωςθ ςυμβάςεων υπζρ νομικϊν 

προςϊπων εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» 

1.6. Σο άρκρο 27, παρ. 11 του Ν. 3867/10 (ΦΕΚ 128/Α/03-08-10) περί εκτζλεςθσ ζργων, προμικειασ και ανάκεςθσ 

υπθρεςιϊν μζχρι του ποςοφ των 45.000 € χωρίσ προθγοφμενθ ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ από άλλο όργανο  

2. τισ αποφάςεισ: 

2.1. τθν με αρ. 125/25-02-15 Απόφ. Διοικθτι τθσ 5
θσ

 Τ. Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ με τθν οποία ορίηεται 

ωσ φορζασ υλοποίθςθσ του ενιαίου διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια Ραμμάτων το Γ. Ν. Λάριςασ για το ΠΠΤΤ 

2014 

2.2. τθν με αρ. 817/13-07-15 (ΑΔΑ:ΩΟΔΨ4690ΒΟ-0Η6) δζςμευςθ πίςτωςθσ του Γ. Ν. Άμφιςςασ, για τθν διενζργεια 

πρόχειρου διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια Ραμμάτων 

2.3. τθν με αρ. 624/Δ/09-07-2015 απόφ. Διοικθτι του Γ. Ν. Άμφιςςασ περί ζγκριςθσ διενζργειασ πρόχειρου 

διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια Ραμμάτων 
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ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

Πξφρεηξν δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα Ρακκάησλ (CPV:33141126-9) πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο Σεζζάξσλ Υηιηάδσλ 

Πεληαθνζίσλ Δπξψ (4.500,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληα ΦΠΑ. 

Ο παξψλ δηαγσληζκφο αλαξηάηαη ζην site ηνπ Ννζνθνκείνπ: www.gnamfissas.gr, θαζψο θαη ζην site ηεο 5εο Τ.Πε. 

Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο: http://civil.dypethessaly.gr/hospitals. 

 

Άπθπο 1: Σπόπορ και Υπόνορ Τποβολήρ ηηρ Πποζθοπάρ 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εληφο θιεηζηνχ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη 

επθξηλψο: 

 Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο: «ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΦΙΑ». 

 Ο αξηζκφο θαη ην ζέκα ηεο Πξφζθιεζεο. 

 Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο Πξφζθιεζεο. 

 Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη, ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο 

θαθέινπ, ηα εμήο: 

1. Κιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη: 

1.1. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο. 

1.2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8, παξ. 4 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία πξέπεη: 

i. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ii. Να δειψλεηαη φηη ν ζπκκεηέρσλ απνδέρεηαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

iii. Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ν ζπκκεηέρσλ είλαη αζθαιηζηηθά 

ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο). 

iv. Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ν ζπκκεηέρσλ είλαη θνξνινγηθά 

ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. 

v. Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ν ζπκκεηέρσλ είλαη εγγεγξακκέλνο 

ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην. 

vi. Να δειψλεηαη φηη ν ζπκκεηέρσλ δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ 

δεκνζίνπ θαη δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ. 

vii. Να δειψλεηαη φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε θέξνπλ ζήκαλζε CE. 

viii. Να δειψλεηαη φηη ν ζπκκεηέρσλ, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζε απηφλ, ζα πξνζθνκίζεη, 

εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, φια ηα απνδεηθηηθά ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ έγγξαθα.  

2. Κιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», κε ζαθή ηερληθή πεξηγξαθή, ζχκθσλα κε ηα δεηνχκελα 

ζην Παξάξηεκα ηεο Παξνχζαο. 

3. Κιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε δχν 

αληίγξαθα. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

http://www.gnamfissas.gr/
http://civil.dypethessaly.gr/hospitals
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 ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ρσξίο ΦΠΑ 

 ην πνζνζηφ ηνπ ΦΠΑ 

 ηνλ θσδηθφ θαη ηελ ηηκή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ ηεο ΔΠΤ (εθφζνλ ππάξρεη). 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα πξέπεη λα είλαη μικπόηεπερ ή ίζερ ηεο ηηκήο Παξαηεξεηεξίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ην 

πξνζθεξφκελν είδνο δελ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ή δελ ππάξρεη πιήξεο αληηζηνηρία ησλ ηερληθψλ ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε θαλέλα απφ ηα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ, απηφ πξέπεη επίζεο λα δειψλεηαη ξεηά. 

Οη πξνκεζεπηέο κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζα πξέπεη: 

1. Να δειψλνπλ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ Τιηθψλ ην εξγνζηάζην ζπζθεπαζίαο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο 

ηνπο. 

2. Να θαηαζέζνπλ σο δείγκα απφ κία απηνηειή ζπζθεπαζία, πξνο αμηνιφγεζε. 

Σα έμνδα ειέγρνπ θαη ηα δείγκαηα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη 

Σεηάξηε 29-Ινπι-15 θαη ψξα 14:00 π.κ., ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

Άπθπο 2: Διαδικαζία Διαγωνιζμού 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ηελ Πέκπηε 30-Ινπι-15 θαη ψξα 10:00 π.κ. απφ ηξηκειή Δπηηξνπή. 

Οη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνη ησλ εηαηξεηψλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά δχλαληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. Καηά ηελ εκέξα απηή, θαη κφλνλ απηή, κπνξνχλ εθφζνλ ην επηζπκνχλ λα ιάβνπλ γλψζε 

γηα ηα έγγξαθα ζπκκεηνρήο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Η Δπηηξνπή αθνχ εμεηάζεη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθνξψλ, ζηε ζπλέρεηα (ηελ ίδηα εκέξα) ζα πξνβεί ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζα ζπληάμεη ζρεηηθφ Πξαθηηθφ, ην νπνίν ζα θνηλνπνηεζεί ζην αξκφδην 

απνθαζίδνλ φξγαλν πξνο έγθξηζε. 

Η θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε  ηηκή γηα θάζε α/α είδνπο μερσξηζηά. 

 

Άπθπο 3: Σιμέρ Πποζθοπών - Νόμιζμα 

Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε επξψ (€) θαη ζα αλαγξάθνληαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Πξνζθνξέο πνπ δε δίλνπλ 

ηηο ηηκέο ζε επξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε επξψ κε μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίλεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε ηελ 

πξνζθεξφκελε πνζφηεηα είδνπο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

Άπθπο 4: Υπόνορ Ιζσύορ Πποζθοπών 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

Δάλ νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη 

πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 



 

 

Γ. Ν. Άκθηζζαο - Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο πξνκήζεηαο Ρακκάησλ  ειίδα 4 απφ 6 

 

Άπθπο 5: Παπάδοζη – Παπαλαβή 

Οη παξαδφζεηο ησλ εηδψλ ζην Ννζνθνκείν ζα γίλνληαη ηκεκαηηθά, θαηφπηλ έγγξαθεο παξαγγειίαο απνζηαιείζαο κε 

ηειενκνηνηππία (fax), εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηεο ιήςεο απηήο. 

 

Άπθπο 6: Πληπωμή – Κπαηήζειρ 

Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ, βάζεη ησλ λνκίκσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο απφ ηνλ Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ. 

Ο πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

 

Άπθπο 7: Υπόνορ Ιζσύορ ύμβαζηρ 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί ζα είλαη έμη (6) κήλεο. Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα απηνδίθαηεο 

παξάηαζεο γηα δχν (2) επηπιένλ κήλεο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνκεζεπηή. 

Η ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη κφλν θαηφπηλ έγγξαθεο ζπκθσλίαο 

ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ αξ. 24 ηνπ Π.Γ. 118/07. 

ε πεξίπησζε νινθιήξσζεο ηνπ αληίζηνηρνπ δηαγσληζκνχ ηνπ ΠΠΤΤ, ε ηζρχο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ 

παξνχζα παχεη αδεκίσο γηα ην Ννζνθνκείν. 

 

 

  

 – Ο – 

 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ 

  

 

 κ.α.α 

 

 __________ 

 ΠΑΠΑΔΡΟΟ ΗΛΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

α/α ΒΔΛΟΝΑ 
ΜΗΚΟ ΒΔΛΟΝΑ 

(mm) 
ΓΙΑΜΔΣΡΟ 
ΡΑΜΜΑΣΟ 

ΜΗΚΟ ΡΑΜΜΑΣΟ 
(cm) 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
(ηεκ) 

1. Ράμμα μονόκλωνο από πολςπποπςλένιο, μη αποπποθήζιμο. 

1.1. Μία βειφλα, ζηξνγγπιή, ½ θχθινπ 30 2/0 75 108 

1.2. Γχν βειφλεο, ζηξνγγπιή, ½ θχθινπ 26 3/0 120 12 

2. Ράμμα μονόκλωνο από πολςαμίδιο 

2.1. Μία βειφλα, δέξκαηνο θφπηνπζα, ⅜ θχθινπ 24 3/0 45 180 

2.2. Μία βειφλα, θφπηνπζα, ⅜ θχθινπ 16 4/0 45 144 

2.3. Μία βειφλα, θφπηνπζα, ⅜ θχθινπ 27 3/0 75 336 

2.4. Μία βειφλα, ζηξνγγπιή, ½ θχθινπ, ζειηά 50 0 150 48 

2.5. Μία βειφλε, θφπηνπζα, ⅜ θχθινπ 36 2/0 75 264 

2.6. Γχν βειφλεο, θφπηνπζα, ⅜ θχθινπ, ηάζεσο 90 1 75 72 

2.7. Μία βειφλα, δέξκαηνο θφπηνπζα, ⅜ θχθινπ 48-50 1 100 72 

2.8. Μία βειφλα, ζηξνγγπιή, ½ θχθινπ, ζειηά 48 1 1,5 108 

2.9. Γχν βειφλεο ζπάηνπιαο, ⅜ θχθινπ 6,5 9/0 30 12 

3. Ράμμα μονόκλωνο, βπαδείαρ αποππόθηζηρ 

3.1. Μία βειφλε, ζηξφγγπιε, ½ θχθινπ 40 2 90 36 

3.2. Μία βειφλε, ζηξφγγπιε, ½ θχθινπ 31 2/0 70 108 

4. Ράμμα πολύκλωνο ζςνθεηικό, μέζηρ αποππόθηζηρ 

4.1. Μία βειφλα, ζηξφγγπιε, ½ θχθινπ 26 3/0 70 192 

4.2. Μία βειφλα, ζηξφγγπιε, ½ θχθινπ 30 2/0 75 216 

4.3. 
Μία βειφλα, ζηξφγγπιε, ½ θχθινπ, 
εληζρπκέλε 

40 1 120 60 

4.4. Γηπιή ζπάηνπια 8 5/0 45 36 

4.5. Μία βειφλα, ζηξφγγπιε, ½ θχθινπ 48 2 75 168 

4.6. Μία βειφλε, ζηξφγγπιε, ½ θχθινπ 40 2/0 75 444 

4.7. Μία βειφλε, ζηξφγγπιε, ½ θχθινπ 40 0 75 144 

4.8. Μία βειφλε, ζηξφγγπιε, ½ θχθινπ 48 1 90 396 

4.9. Μία βειφλε, εληζρπκέλε, ηχπνπ “J” 30 1 75 72 

4.10. Γηπιή βειφλα ζπάηνπιαο, ⅜ θχθινπ 6,5 7/0 30 12 

5. Ράμμα πολύκλωνο ζςνθεηικό, ηασείαρ αποππόθηζηρ 

5.1. Μία βειφλα, θφπηνπζα, ⅜ θχθινπ 24 3/0 70 84 

5.2. Μία βειφλα, θφπηνπζα, ⅜ θχθινπ 24 2/0 70 84 

5.3. Μία βειφλα, ζηξνγγπιή, ½ θχθινπ 36 2/0 90 60 

5.4. Μία βειφλα, ζηξφγγπιε, ½ θχθινπ 24 3/0 70 60 

5.5. Μία βειφλα, θφπηνπζα, επζεία 51 2/0 70 36 

6. Ράμμα από πλεκηή μέηαξα με βελόνα, μη αποπποθήζιμη 

6.1. Μία βειφλα, δέξκαηνο θφπηνπζα, ⅜ θχθινπ 24 3/0 45 168 

6.2. Μία βειφλα, θφπηνπζα, ⅜ θχθινπ 26 2/0 75 408 

6.3. Μία βειφλα, ζηξνγγπιή, ½ θχθινπ 40 1 75 72 

6.4. Μία βειφλα, ζηξνγγπιή, ½ θχθινπ 30 2/0 75 144 

6.5. Μία βειφλα, δέξκαηνο θφπηνπζα, ⅜ θχθινπ 19 4/0 45 48 

6.6. Γχν βειφλεο, δέξκαηνο θφπηνπζα, ⅜ θχθινπ 8 7/0 45 24 

6.7. Γχν βειφλεο ζπάηνπιαο, ⅜ θχθινπ 6,5 9/0 45 12 

7. Ράμμα από πλεκηή μέηαξα σωπίρ βελόνα, μη αποπποθήζιμη 

7.1. Υσξίο βειφλα, απνιηλψζεηο ησλ 10 ηεκ – 2/0 75 72 

7.2. Υσξίο βειφλα, απνιηλψζεηο ησλ 10 ηεκ – 2 75 36 

7.3. Υσξίο βειφλα, απνιηλψζεηο ησλ 10 ηεκ – 1 75 72 



 

 

Γ. Ν. Άκθηζζαο - Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο πξνκήζεηαο Ρακκάησλ  ειίδα 6 απφ 6 

 

 

Γενικέρ Πποδιαγπαθέρ 

1. Τπνρξεσηηθή αλαθνξά ηνπ εξγνζηαζηαθνχ θσδηθνχ παξαγσγήο θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο. 

2. Οη αλαθεξφκελεο ελδείμεηο λα παξαηίζεληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα (Κ.Τ.Α. ΓΤ7/νηθ.2460/94, άξζξν 4, 

παξ. 4). 

3. Να αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά: 

3.1. Πάρνο ξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Φαξκαθνπνηία (Gauge Number). Μήθνο ξάκκαηνο (ζην κεηξηθφ 

ζχζηεκα). 

3.2. Δάλ ε βειφλε είλαη απνζπψκελε 

3.3. Πξνβιεπφκελε ρξήζε 

3.4. Δάλ είλαη ρξσκαηηζκέλν 

3.5. Πηζαλή δνκή (κνλφθισλν, πνιχθισλν, πιεθηφ ή ζηξηθηφ) 

3.6. Πηζαλή επηθάιπςε 

3.7. Η κέζνδνο απνζηείξσζεο ησλ ξακκάησλ. 

4. Να αλαθέξνληαη επθξηλψο ζηε ζπζθεπαζία ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην είδνο, ζην κήθνο θαη πάρνο ηνπ ξάκκαηνο, 

ζην είδνο θαη κήθνο ηεο βειφλεο. 

5. Σα πιηθά λα είλαη ζπζθεπαζκέλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαηεξείηαη ε ζηεηξφηεηα ηνπο. 

6. Σν κήθνο ηεο βειφλεο κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν έσο 10% ηνπ δεηνπκέλνπ. 

7. Σν κήθνο ησλ ειεπζέξσλ ξακκάησλ (απνιηλψζεηο) κπνξεί αλ είλαη έσο θαη 10% κηθξφηεξν θαη έσο θαη 20% 

κεγαιχηεξν απφ ην δεηνχκελν κήθνο. Αλ ην κήθνο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ειεχζεξνπ ξάκκαηνο είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 

δεηνπκέλνπ δε ζα ιακβάλεηαη ππφςε σο θξηηήξην αμηνιφγεζεο ην επηπιένλ κήθνο. ε πεξίπησζε πξνζθνξψλ κε 

δηαθνξεηηθφ αξηζκφ λεκάησλ αλά ζπζθεπαζία ζα ιεθζεί ππφςε ε αλά ηεκάρην ηηκή. 

8. Σν κήθνο ηνπ ξάκκαηνο κπνξεί λα είλαη έσο θαη 10% κηθξφηεξν ηνπ αλαγξαθφκελνπ. Αλ ην κήθνο ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ κε βειφλα ξάκκαηνο είλαη κεγαιχηεξν ηνπ δεηνπκέλνπ δε ζα ιακβάλεηαη ππφςε σο θξηηήξην 

αμηνιφγεζεο ην επηπιένλ κήθνο. 

9. Να θαηαηεζνχλ ηα θπιιάδηα νδεγηψλ ησλ παθέησλ ζπζθεπαζίαο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ξακκάησλ. 

10. Η θαηάζεζε δεηγκάησλ αλά θαηεγνξία ξάκκαηνο είλαη ππνρξεσηηθή. 

11. Σα ξάκκαηα λα παξαδίλνληαη εληφο εμακήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο. 


