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ΠΡΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας: ειδών γάζας με CPV:33141114-2
και σάκους ούρων με CPV:33141615-4.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά , έως την Τρίτη 15-03-2022
και έως τις 11 μμ, σε κλειστό φάκελο λόγω του κατεπείγοντος, για τα κάτωθι είδη προκειμένου να
καλυφθούν οι ανάγκες του Νοσοκομείου μας, προϋπολογισμού 1.778,73 € για βαζελινούχες γάζες, γάζες
λαπαροτομίας μη ακτινοσκίερη 40*40 και 533,20€ για αυτοκόλλητους ουροσυλλέκτες παιδικούς
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1311.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ και τα εν λόγω είδη απαιτείται επι ποινής απόρριψης να είναι
ετοιμοπαράδοτα.
Οι τιμές για το προσφερόμενο είδος θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από
την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος
κωδικός. Να αναφερθεί εάν είναι άμεσα διαθέσιμα:
Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.
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Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος επί ποινής απόρριψης

Τεχνικές προδιαγραφές
Για το είδος με Α/Α 2
1. Να είναι 100% βαμβακερή πυκνής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση.
2. Να πληροί τους όρους EN 14079:2003 και ειδικότερα να είναι άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες,
ελαττώματα της ύφανσης (σχασίματα, παραφασάδες και μπερδεμένες κλωστές κ.λ.π.)
3. Να μη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιοδήποτε ουσία (μηχανέλαια κ.λ.π.).
4. Να έχει διαστάσεις 40x40εκ. η γάζα να είναι τουλάχιστον 18 κλωστών και 24γρ βάρος.
5. Να φέρει κορδόνι ασφάλειας καλά ραμμένο.

Για το είδος με Α/Α 3
1.

Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την

προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία απoδεικvύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας
93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09).
2.

Οι προσφερόμενοι ουροσυλλέκτες πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN

ISO 8669-2:1996.
3.

Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα

παρακάτω στοιχεία:
i.

Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο

κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να
περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
ii.

Το υλικό κατασκευής του ουροσυλλέκτη

iii.

ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT)

iv. η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα
v.

η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση

vi. τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης
vii. κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη
Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων.
4.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο

κατασκευής των ουροσυλλεκτών καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.
5.

Ουσιώδης διευκρίνιση : η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται

παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερόμενων προϊόντων, ή
όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την
επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας
93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Προσφορές ουροσυλλεκτών που
φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας
τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού
κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.
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