
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑff 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

 

                                                                                                                        Πειραιάς27/7/2016  
       No A18    
       (αριθµ. πρωτ. 33528)  
 

                                                                      ΠΡΟΣ : ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  
 

 
ΘΕΜΑ :« ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ 
ΒΑΜΒΑΚΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΥ ΚΥ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 2ΗΣ ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ , ΓΙΑ 
ΕΝΑ ΕΤΟΣ.  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  15.480,00€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) 
 
     Καλούνται, όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν γραπτή προσφορά, έως την 
07/9/2016 ηµέρα Tετάρτη και ώρα 09:00µ.  για την προµήθεια  σε ΒΑΜΒΑΚΙ  για την 
κάλυψη των αναγκών των Μ.Υ. – Κ.Υ. αρµοδιότητας της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, για ένα 
έτος , σύµφωνα µε τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές. 
 

1. Οι προσφορές θα απευθύνονται στη ∆ιοίκηση 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιώς 
και Αιγαίου, στην οδό Θηβών 46-48, 185-43 και θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο 
στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (3ος όροφος) αναγράφοντας στον τίτλο τη λέξη 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ», το προσφερόµενο είδος(προµήθεια σε βαµβάκι) και να έχει ισχύ 
εξήντα (60) ηµερών   

2. Οι τιµές θα δοθούν σε ευρώ αναλυτικά, δηλ. τιµή µονάδας,  Φ.Π.Α. και συνολική τιµή, 
µε την αρίθµηση του συνηµµένου πίνακα.  

3. Η προσφορά θα είναι καθαρογραµµένη, χωρίς διορθώσεις, θα φέρει σφραγίδα της 
επιχείρησης και υπογραφή του προσφέροντα 

4. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εταιρείες ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να σηµειώσουν στην προσφορά τους: 
α) σελίδα παρατηρητηρίου και τιµή (εφόσον υπάρχει το είδος που προσφέρουν) 
β) αν δεν υπάρχει αντίστοιχο του προσφερόµενου είδους στο παρατηρητήριο, θα το 
γράψουν οπωσδήποτε στην προσφορά τους ( υπ’ ευθύνη τους). 
Εάν δεν ακολουθούνται τα παραπάνω, η προσφορά τους δεν θα λαµβάνεται 
υπόψη.   

5. Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή, ανά είδος 
του πίνακα. 

6. Η παράδοση των ειδών θα γίνει στις Μ.Υ. – Κ.Υ. αρµοδιότητας της 2ης ΥΠΕ 
τµηµατικά, σε τρεις (3) δόσεις , και µέσα σε µία εβδοµάδα µετά από την 
έγγραφη παραγγελία από την κάθε ΜΥ- ΚΥ του συνηµµένου πίνακα. 
Σε περίπτωση µη παραλαβής των προς προµήθεια ειδών από την επιτροπή 
παραλαβής, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να τα αντικαταστήσουν σύµφωνα µε 
τα όσα προβλέπονται στο Π.∆ 118/2007 

7. Η πληρωµή θα γίνει εντός 60 ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής του τιµολογίου, 
µε επιταγή Τραπέζης και αφού έχουν γίνει οι προβλεπόµενες από το Νόµο  κρατήσεις 
οι οποίες ενδεικτικά έχουν ως εξής : 
α)  2% Ν.3580/2007 υπέρ Ψυχικής Υγείας  
β) 0,10% επί της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
γ) στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% σύµφωνα µε τον 2198/94. 
Ο Φ.Π.Α βαρύνει τη 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου. 

      7.   Για την έκδοση του εντάλµατος απαιτείται η υποβολή : 
α)Τιµολογίου εις διπλούν  
β)Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας 



γ)Πρωτόκολλο εισαγωγής των ειδών στην αποθήκη υλικού της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και 
Αιγαίου. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τα µέλη της επιτροπής 
αγορών ή το τµήµα Προµηθειών στο τηλέφωνο 2132004278, Φαξ : 2132004292  

 

        
Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  

 
ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ Υ∆ΡΟΦΙΛΟ  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ  

   
Περιγραφή: Το υδρόφιλο βαµβάκι είναι άριστης ποιότητας, σύµφωνα  µε τις απαιτήσεις της 
Ελληνικής Φαρµακοποιίας έκδοση IV. 
ΒΑΡΟΣ: 1000γρ. 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  

1. Βαµβάκι λευκό υδρόφιλο, µαλακό, άοσµο, µε συνεχείς οµοιόµορφες ίνες χωρίς 

κόµβους, άριστης ποιότητας, αναλλοίωτος µετά την αποστείρωση. 

2. Να παρουσιάζει σηµαντική αντίσταση στην τάση.  

3. Όταν ανακινείται να µην αφήνει σηµαντική ποσότητα σκόνης.  

4. Επίσης να είναι υδρόφιλο, απορροφητικό και η ικανότητα κατακράτησης νερού να µην 

είναι µικρότερη από 23g (+-2), νερού ανά γραµµάριο.   

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Η συσκευασία θα είναι ατοµική, εντός πλαστικού στεγανού 
περιβλήµατος που  θα προστατεύει το περιεχόµενο από υγρασία και σκόνη µε µορφή 
αναδίπλωσης ΖΙΚ ΖΑΚ, σε συσκευασία ρολού του 1κιλού. Οι ατοµικές συσκευασίες θα είναι 
τοποθετηµένες σε πλαστικές διαφανείς σακούλες κατάλληλες για την αποθήκευση του 
προϊόντος, καθαρού βάρους έως 10 κιλά. 
 
Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται: 

1. Το είδος του περιεχοµένου 

2. Το καθαρό βάρος 

3. Τα στοιχεία του κατασκευαστή 

Οι προµηθευτές στον διαγωνισµό πρέπει να δηλώσουν την τεχνική τους προσφορά το 
εργοστάσιο κατασκευής και συσκευασίας του βαµβακιού καθώς και το τόπο εγκατάστασης 
του. Επίσης οι προµηθευτές πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο 
κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων σύµφωνα µε την οποία τα προϊόντα 
κατηγορίας Ι –Φαρµακευτικό Βαµβάκι της κατασκευάστριας εταιρείας µπορούν να 
κυκλοφορούν στο εµπόριο φέροντας την σήµανση CE ή βεβαίωση Κοινοποιηµένου 
Οργανισµού. 
 
 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ α/α ΕΙ∆ΟΣ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

30003791 1 ΒΑΜΒΑΚΙ  
 

ΠΑΚΕΤΑ 1.240 
(ΤΟΥ 1 kgr) 

1.240  
ΚΙΛΑ 

 
KATANOMH ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 
 ΒΑΜΒΑΚΙ  

 
Μ.Μ. ΚΙΛΟ 
ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΙΓΑΛΕΩ 35 
ΠΕΙΡΑΙΑ 50 
ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 100 
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 40 
ΡΟ∆ΟΣ 50 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 60 
ΣΑΜΟΣ 40 
ΧΙΟΣ 35 
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 100 
ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 100 



ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ 10 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 20 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 40 
ΚΑΜΙΝΙΑ 50 
ΜΟΣΧΑΤΟ 30 
ΝΙΚΑΙΑ 40 
ΠΕΡΑΜΑ 20 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 70 
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 10 
ΚΩΣ 40 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 70 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 30 
ΒΑΡΗΣ 40 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 40 
ΜΕΓΑΡΩΝ 40 
ΑΙΓΙΝΑΣ  40 
ΓΑΛΑΤΑ 40 
  
ΣΥΝΟΛΟ 1.240   ΚΙΛΑ 
 

 
 

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  
 

ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ονοµασία Τράπεζας: 
Κατάστηµα: 
(∆/νση οδός – αριθµός Τ.Κ. – fax) 
Ηµεροµηνία Έκδοσης 
 
Προς  
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ 
ΑΡΙΘΜΟΝ…………………………… 
ΓΙΑ ……………………………………ΕΥΡΩ 
 
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση µεµονωµένης 
εταιρίας: της Εταιρίας…………………Οδός …………………Αριθµός 
…………….Τ.Κ………..] ή   
[ Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 
 
α)……………………………οδός………………………….αριθµός………………………
Τ.Κ. 
β)……………………..οδός…………………………………αριθµός……………………  
Τ.Κ. 
γ)………………………οδός ………………………………..αριθµός…………………… 
Τ.Κ. 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους 
ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας] 
 
και µέχρι του ποσού των ευρώ…………………………………………για την καλή εκτέλεση 
της σύµβασης µε αριθµό……………. που αφορά στο διαγωνισµό της…………..µε 
αντικείµενο «………………….» συνολικής αξίας…………………., σύµφωνα µε τη µε 
αριθµό…………………………διακήρυξή σας. 
 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, 
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 


