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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2018 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕΝΤΟΝΙΑ (CPV 39512100-5) & ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ (CPV 
39512500-9) ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΩΝ, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου   
 
Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 3ης/θ11ο/30-03-2018 συνεδρίασης του Δ.Σ του 

Νοσοκομείου, το Σπηλιοπούλειο Νοσοκομείο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» θα προβεί σε 
διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας με απευθείας ανάθεση, κατόπιν συλλογής 
προσφορών μέσω ανάρτησης στη Διαύγεια, για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕΝΤΟΝΙΑ (CPV 39512100-5) & ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ (CPV 
39512500-9) ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για ένα (1) έτος 
και προϋπολογισμό δαπάνης 3.800,00 ευρώ πλέον. φπα 24% και 700,00 ευρώ 
πλέον φπα 24% αντίστοιχα, ο οποίος βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Νοσοκομείου (ΚΑΕ 1139α). 

Η πληρωμή θα γίνει σε ΕΥΡΩ με την εξόφληση του 100% της συμβατικής 
αξίας, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (πιστοποιητικό φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή αλλά και τη σχετική βεβαίωση της Επιτροπής ότι τα υλικά είναι 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

Η εξόφληση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την 
ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη 
απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

Ο προμηθευτής βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φόρος 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το 
Νοσοκομείο.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Φυσικά Πρόσωπα ή εταιρείες, 
της ημεδαπής η αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται µε 



αντίστοιχο µε τη διαγωνιστική διαδικασία, αντικείμενο και πληρούν τους όρους 
που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο ή μέρος των ζητούμενων ειδών. 
Οι Προσφορές αποστέλλονται ή κατατίθενται στο Γραφείο Προμηθειών του 

Νοσοκομείου (Δ. Σούτσου 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα, τηλ. 213 2023422, Φαξ 210 
6446951, αρμόδια υπάλληλος: Μορφοπούλου Μαρία), μέχρι 02-05-2018. 

1. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν.4412/2016, 
μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:  

α. Η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής.  
β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 
γ. Ο τίτλος της σύμβασης.  
δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής)  
ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα 
2. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά (ΕΠΙ 

ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) πιστοποιήσεις για τα παρακάτω:  
α). Ότι τα προσφερόμενα είδη είναι κατασκευασμένα, σύμφωνα με τις 

διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, διαθέτοντας σήμανση CE (ΚΥΑ 
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648//ΦΕΚ Β/2198/02.10.2009 – εναρμόνιση με το άρθρο 8 της 
οδηγίας 93/42/ΕΟΚ/14.6.1993).  

β). Ότι ο ανάδοχος εφαρμόζει στο σύνολο των δραστηριοτήτων σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001κ.τ.λ. 

γ). Ότι ο ανάδοχος διαθέτει πιστοποίηση, για την τήρηση συστήματος 
αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών ορθής πρακτικής - διανομής 
Ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004).  

3. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος ενδεικτικό της ποιότητας 
υλικού, απόχρωσης, ραφής και μεγεθών. 

4. Τα λοιπά δικαιολογητικά (άρθρο 73 και 80 του Ν.4412/2016) θα 

υποβληθούν στο στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 105 του Ν.4412/2016.  

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης θα υπογραφεί και από τα 
δύο συμβαλλόμενα μέρη σύμβαση, η οποία θα καταρτιστεί σύμφωνα με τα 
σχετικά άρθρα του Ν.4412/2016. 

Η παράδοση των ειδών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα 
για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνει στο Τμήμα και στον χώρο που θα 
υποδειχτεί από το Νοσοκομείο, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή και 
σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016. 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από το αρμόδιο 
όργανο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται τόσο από το άρθρο 208 
του Ν.4412/2016 όσο και από τις οικείες διατάξεις 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 500 ΤΜΧ 
Σύνθεση: 100% Βαμβακερά (ύφασμα: σενδονόπανο τύπου ΚΑΜΠΟΤ - Νο210 

προδιαγραφές Υπ. Εμπορίου), άριστης ποιότητας, μεγάλης ανθεκτικότητας, 
ειδικά κατασκευασμένα για νοσοκομεία.  



Διαστάσεις: 1,70 Χ 2,70 cm – ραφή με γύρισμα ρεβέρ, επάνω μέρος 4 cm 
γύρισμα, κάτω μέρος 1 cm.  

Χρώμα: Λευκό.  
Βάρος: 210gr/m2 
Ύφανση: σταθερή, ανεξίτηλη, ισόπυκνη χωρίς ελαττώματα, ανθεκτική σε 

συχνές πλύσεις υψηλών θερμοκρασιών (95οC), με ισχυρά απορρυπαντικά και 
επανειλημμένες χλωριοποιήσεις - απολυμάνσεις, με ειδική επεξεργασία 
προσυρρίκνωσης (SANFORD) για να μη μαζεύει σημαντικά στο πλύσιμο και με 
ειδική αντιστατική, υποαλλεργική, αντι-τσαλακωτική, σιλικονούχα μάλαξη χωρίς 
φορμαλδεΰδες, με antipilling για να μη χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια.  

Διακριτικά: Να φέρει ανεξίτηλη στάμπα με το λογότυπο του Νοσοκομείου ή 
κεντημένο το λογότυπο με ανεξίτηλες κλωστές.  

Με έγκριση CE από τον ΕΟΦ Ιατροτεχνολογικών προϊόντων.  
Να πληρούνται οι προδιαγραφές υφασμάτων του Υπουργείου Εμπορίου. 

 
ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΣΙΕΛ ΜΕ ΦΑΣΑ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 20 ΤΜΧ 
Σύνθεση: 100% Βαμβακερά (ύφασμα: σενδονόπανο τύπου ΚΑΜΠΟΤ - Νο210 

προδιαγραφές Υπ. Εμπορίου), άριστης ποιότητας, μεγάλης ανθεκτικότητας, 
ειδικά κατασκευασμένα για νοσοκομεία.  

Διαστάσεις: 1,65 Χ 2,70 cm – ραφή με γύρισμα ρεβέρ επάνω μέρος 4cm με 
φάσα, κάτω μέρος 1 cm.  

Χρώμα: Σιέλ. .  
Βάρος: 210gr/m2 
Ύφανση: σταθερή, ανεξίτηλη, ισόπυκνη χωρίς ελαττώματα, ανθεκτική σε 

συχνές πλύσεις υψηλών θερμοκρασιών (95οC), με ισχυρά απορρυπαντικά και 
επανειλημμένες χλωριοποιήσεις - απολυμάνσεις, με ειδική επεξεργασία 
προσυρρίκνωσης (SANFORD) για να μη μαζεύει σημαντικά στο πλύσιμο και με 
ειδική αντιστατική, υποαλλεργική, αντι-τσαλακωτική, σιλικονούχα μάλαξη χωρίς 
φορμαλδεΰδες, με antipilling για να μη χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια.  

Διακριτικά: Να φέρει ανεξίτηλη στάμπα με το λογότυπο του Νοσοκομείου ή 
κεντημένο το λογότυπο με ανεξίτηλες κλωστές.  

Με έγκριση CE από τον ΕΟΦ Ιατροτεχνολογικών προϊόντων.  
Να πληρούνται οι προδιαγραφές υφασμάτων του Υπουργείου Εμπορίου. 
 
ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 300 ΤΜΧ 
Σύνθεση 100% Βαμβακερή (ύφασμα: σενδονόπανο τύπου ΚΑΜΠΟΤ -Νο 210 

προδιαγραφές Υπ. Εμπορίου), άριστης ποιότητας, μεγάλης ανθεκτικότητας, 
ειδικά κατασκευασμένα για νοσοκομεία.  

Διαστάσεις: 0,50Χ0,70 cm.  
Χρώμα: λευκό.  
Βάρος : 210gr/m2.  
Ύφανση: σταθερή, ανεξίτηλη, ισόπυκνη χωρίς ελαττώματα, ανθεκτική σε 

συχνές πλύσεις υψηλών θερμοκρασιών (95οC), με ισχυρά απορρυπαντικά και 
επανειλημμένες χλωριοποιήσεις – απολυμάνσεις, με ειδική επεξεργασία 
προσυρρίκνωσης (SANFORD) για να μη μαζεύει σημαντικά στο πλύσιμο και με 



ειδική αντιστατική, υποαλλεργική, αντι-τσαλακωτική, σιλικονούχα μάλαξη χωρίς 
φορμαλδεΰδες, με anti-pilling για να μη χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια.  

Διακριτικά: Να φέρει ανεξίτηλη στάμπα με το λογότυπο του Νοσοκομείου ή 
κεντημένο το λογότυπο με ανεξίτηλες κλωστές.  

Με έγκριση CE από τον ΕΟΦ Ιατροτεχνολογικών προϊόντων. ανεξίτηλες  
Να πληρούνται οι προδιαγραφές υφασμάτων του Υπουργείου Εμπορίου.  
 
ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ ΣΙΕΛ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 10 ΤΜΧ 
Σύνθεση 100% Βαμβακερή (ύφασμα: σενδονόπανο τύπου ΚΑΜΠΟΤ -Νο 210 

προδιαγραφές Υπ. Εμπορίου), άριστης ποιότητας, μεγάλης ανθεκτικότητας, 
ειδικά κατασκευασμένα για νοσοκομεία.  

Διαστάσεις: 0,50Χ0,70 cm.  
Χρώμα: σιελ.  
Βάρος: 210gr/m2.  
Ύφανση: σταθερή, ανεξίτηλη, ισόπυκνη χωρίς ελαττώματα, ανθεκτική σε 

συχνές πλύσεις υψηλών θερμοκρασιών (95οC), με ισχυρά απορρυπαντικά και 
επανειλημμένες χλωριοποιήσεις – απολυμάνσεις, με ειδική επεξεργασία 
προσυρρίκνωσης (SANFORD) για να μη μαζεύει σημαντικά στο πλύσιμο και με 
ειδική αντιστατική, υποαλλεργική, αντι-τσαλακωτική, σιλικονούχα μάλαξη χωρίς 
φορμαλδεΰδες, με anti-pilling για να μη χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια.  

Διακριτικά: Να φέρει ανεξίτηλη στάμπα με το λογότυπο του Νοσοκομείου ή 
κεντημένο το λογότυπο με ανεξίτηλες κλωστές.  

Με έγκριση CE από τον ΕΟΦ Ιατροτεχνολογικών προϊόντων. ανεξίτηλες  
Να πληρούνται οι προδιαγραφές υφασμάτων του Υπουργείου Εμπορίου.  
 

 

Ο Διοικητής    

 

Δημήτρης Ι.Βεζυράκης 


