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ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ε.Σ.Υ.                  

         ΚΥΜΗ 22-10-2021 

«Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ  – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ»      ΑΡ. ΠΡΩΤ.:8703 

Γ.Ν. -Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»                             

Δ/ΝΣΗ: Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία 

ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό 

ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μπατσίλη Μαίρη 

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΜΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Τ.Κ. 34003 

ΤΗΛ.: 2222350153 

Ε-ΜAIL: promitheies@gnkymis.gr 

 

 
Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΙΔΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
1.527,00€ ΠΡΟ  ΦΠΑ 13%». 
 

Σχετικά: 1. Την υπ΄ αρίθμ.Γαβ/Γ.Π. οικ.597/3-1-2019 (ΦΕΚ16/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./16-01-2019) υπουργική απόφαση 

με την οποία διορίστηκε η Αγγελοπούλου Βασιλική του Αθανασίου ως Αναπληρώτρια 

Διοικήτρια στο Γ.Ν. Χαλκίδας-Γ.Ν.Κ.Υ. Καρύστου – Γ.Ν.Κ.Υ. Κύμης, με αρμοδιότητα στην 

Αποκεντρωμένη Οργανική μονάδα Κύμης,  

2. Την υπ΄ αρίθμ.2762 απόφαση για «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 

Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Κύμης, Αγγελοπούλου Βασιλική» 

(ΦΕΚ837/Β΄/13-03-2020), 

3. Το Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4. Τις διατάξεις του Ν.4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου» (ΥΔΚ 

21/Α’/21-2-2016), 

5. Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  

6. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

5η Υ.Πε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ  

 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

(ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ) 
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7. Την παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»,  

8. Το Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,  

9. Το Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,  

10. Το Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,  

11.  Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

12.  Το Π.Δ.80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

13.  Την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων»,  

14. Το γεγονός ότι η ανάγκη  προμήθειας ορισμένων ειδών θεωρείται επιτακτική και άμεση για τη 

ζωή και την ακεραιότητα των ασθενών,  

15. Την   υπ΄αρ.πρωτ.8303/08-10-2021 αίτηση της Διαχείρισης υλικού, που αφορά την προμήθεια 
γαζών & χειρουργικών πεδίων απαραίτητων για την διεξαγωγή των χειρουργικών επεμβάσεων 
προς αποφυγή αστοχιών  που παρατηρήθηκαν με την  ακτινοσκιερή γάζα του μέτρου, για 
διάστημα έξι μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 

16. Την υπ΄αρ.πρωτ.8349/11-10-2021 εισήγηση του γραφείου προμηθειών. 

17. Το υπ΄αριθμ.24/15-10-2021,θέμα 50ο απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. για την «ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ    

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ   1.527,00 €  ΠΡΟ ΦΠΑ», (ΑΔΑ: 9ΩΓΗ46904Θ-Μ3Χ)        

18.  Την αρ.πρωτ.8640/20-10-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ΚΑΕ 1311.01 (ΑΔΑ: 

69Σ546904Θ-0ΘΣ). 

 

Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Πρόσκληση είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, στον ιστότοπο 
του Γ.Ν.-ΚΥ ΚΥΜΗΣ (www.ghkymis.gr) και  στον ιστότοπο της 5ης  ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 
(www.dypethessaly.gr). 

 

 

http://www.ghkymis.gr/
http://www.dypethessaly.gr),/
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Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης: ΠΕΜΠΤΗ 28-10-2021 & ώρα 14:00 μ.μ. 

Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-10-2021 & ώρα 11:00 π.μ. 

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιμής. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει επί της χαμηλότερης τιμής. 

 

Προσφορές που θα υπερβαίνουν την προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

H αποστολή δείγματος είναι επί ποινή αποκλεισμού. 

Η δαπάνη θα βρύνει τον ΚΑΕ 1311.01,  CPV 33141114-2 & 33140000-3. 

Αποστείλετε κλειστή οικονομική προσφορά στο γραφείο προμηθειών για την προμήθεια των κάτωθι ειδών: 

Α/Α CPV/ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΑΓΟΡΑΣ/ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

1 33141114-2 ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 12ΠΛΗ, 10 ΕΠΙ 20 ΕΚ                                                                                                                                                      
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Να είναι υδρόφιλη, αρίστης 

ποιότητας, 100% βαμβάκι υψηλών χειρουργικών 
προδιαγραφών. Η υπό προμήθεια γάζα να πληροί τους 
όρους της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας 

και να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το 
εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 14079: 2003. 

Ειδικότερα,να είναι τελείως λευκή, άοσμη,μη 
αποστειρωμένη, απαλλαγμένη από κόλλες, 

ελαττώματα  της ύφανσης (σχισίματα, παραφασάδες 
συσσωματώματα κλωστών κ.τ.λ.), χημικές ουσίες 

(θειούχα ή χλωριούχα κατάλοιπα) και να μην 
παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από 
οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαια κ.τ.λ).Να είναι 

υψηλής απορροφητικότητας,σιδερωμένη,να μην είναι 
ούτε και να φαίνεται λοξοϋφασμένη.Να φέρει 
βαριούχο ακτινοσκιερό νήμα περιεκτικότητας 

τουλάχιστον 45% θεϊκού βαρίου πλεγμένο κατά μήκος 
της γάζας και είναι ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις 
ακτινοβολίας.Να διατίθεται σε συσκευασία ασφαλή 

και πρακτική και φέρει κωδικό παρτίδας και 
ημερομηνία παραγωγής.Να είναι κομμένες ισομετρικά 

χωρίς ξέφτια με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση με 
ορθογωνισμένη και όχι λοξή ύφανση, ενώ το πάχος της 
κλωστής είναι ισομετρικό σε όλη την ύφανση.Να φέρει 

σήμανση CE.Η συσκευασία να είναι εύχρηστη 100 
τεμάχια ανά πακέτο, στο οποίο να αναγράφεται η 

ποσότητα των τεμαχίων.Το πάχος της είναι σύμφωνα 
με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική φαρμακοποιία. Επί του 

εξωτερικού περιβλήματος αναγράφονται τα 
παρακάτω:α.Τα στοιχεία του εργοστασίου β.Το είδος 

του περιεχομένου γ.Η ημερομηνία παραγωγής δ.Ο 
αριθμός παρτίδας ε. Οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος) 
ζ. Η σήμανση πιστότητας CE.  Να αποσταλλεί δείγμα 

ΤΜΧ  3000 0,065 / 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

195,00 
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2 33141114-2/ 
4.5.102 

ΚΟΜΠΡΕΣΣΕΣ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ "ΤΥΠΟΥ 
ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ" 8 ΠΛΗ, 40 ΕΠΙ 40 ΕΚ                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Να είναι μη αποστειρωμένη, 
απορροφητική,άοσμη,τελείως λευκή,απαλλαγμένη 

από κόλλες και χημικές ουσίες (θειούχα ή χλωριούχα 
κατάλοιπα),χωρίς ελαττώματα  ύφανσης (σχισίματα, 
παραφασάδες συσσωματώματα κλωστών κ.τ.λ.)Να 

έχουν ισομετρικό πάχος  κλωστής σε όλη την 
ύφανση,να είναι ορθογωνισμένη και όχι 

λοξή.Κομμένες ισομετρικά χωρίς ξέφτια.Να είναι 
κατασκευασμένη από υδρόφιλη γάζα, με 100% 

βαμβακερές κλωστές, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
προδιαγραφή EN14079, υφασμένη με 18 

κλωστές/cm2.Να είναι γαζωμένη περιμετρικά και 
διαγωνίως,με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση και να 
φέρουν υφασμάτινο βρόγχο μήκους τουλάχιστον 15 

εκατοστών,καλά γαζωμένο. 
Να φέρουν βαριούχο ακτινοσκιερό νήμα 

περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεϊκού βαρίου 
πλεγμένο κατά μήκος της γάζας και να είναι ορατό 

ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας.Να 
διατίθεται σε συσκευασία 100 τεμαχίων και να 

συσκευάζονται σε χάρτινο περιτύλιγμα κατά τρόπο 
που να προστατεύονται από 

εξωγενείς παράγοντες (πχ σκόνη κλπ).Επί του 
εξωτερικού περιβλήματος αναγράφονται τα 

παρακάτω:α.Τα στοιχεία του εργοστασίου β.Το είδος 
του περιεχομένου γ.Η ημερομηνία παραγωγής δ.Ο 

αριθμός παρτίδας ε. Οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος) 
ζ. Η σήμανση πιστότητας CE.                                                                                  

Να αποσταλλεί δείγμα. 

ΤΜΧ  3000 0,192 576,00 

3 33140000-3 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΠΟΥ150 ΕΠΙ 180 ΕΚΑΤΟΣΤΑ                                                                                                                                                                                                                                                  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:Να είναι 3 στρωμάτων (non-woven, 
film, non-woven).Το επιφανειακό στρώμα να είναι 

κατασκευασμενο από αριστης ποιότητας υλικό non-
woven.Το μεσαίο στρώμα να είναι κατασκευασμένο 
απο φίλμ και να ειναι αεροδιαπερατό.Το κατώτατο 
στρώμα να είναι κατασκευασμένο απο non wooven 

φιλικό προς τον ασθενή με καλή εφαρμογή και να μην 
γλίστράει.Να είναι υψηλής αντοχής και μην 

αποσυντίθεται κατά την διάρκεια της επέμβασης.Σε 
ατομική συσκευασία και μιας χρήσης.Να 

ξεδιπλώνονται με άσηπτη τεχνική με την βοήθεια 
σημάτων ή βελών. Να έχει διαστάσεις περίπου 150 επι 

180 εκατ.                                                                                   
Να αποσταλεί δείγμα. 

ΤΜΧ  200 3,78 756,00 

  
 

ΣΥΝΟΛΟ   6200   1527,00 
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Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών, εφόσον το 

αναφερόμενο είδος αντιστοιχεί σ΄ αυτό. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν ταυτίζεται με αντίστοιχο είδος του Παρατηρητηρίου Τιμών, ζητείται η υποβολή 

Υπεύθυνης Δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου  8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία πρέπει να δηλώνεται ότι το 

συγκεκριμένο είδος δεν ταυτίζεται με αντίστοιχο του Παρατηρητηρίου Τιμών. 

Η επιτροπή για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού δύναται να προτείνει την κατακύρωση μεγαλύτερης ή 

μικρότερης ποσότητας κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια Διεύθυνση και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προμηθειών. 

 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

• Χρόνος ισχύος προσφορών: Εξήντα (60) ημέρες. 

• Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. 

• Το κόστος μεταφοράς, παράδοσης των ειδών βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 

 

Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». 

 
 

 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
Γ.Ν.–Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ 

“Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” 
 
 
 
 

                     ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 
 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
1. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

2. VIOLAK AE, mail:info@violak.gr, sales@violak.gr 

3. DUCASCO ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ, mail: info@ducasco.gr 

4. BBD – ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ, ,mail:info@lainiotis.gr 

5. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΓΚΑΣ Ε.Ε., mail:sales@digas.gr 

 

 

 

mailto:sales@violak.gr
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