
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑff 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

 

                                                                                                                                      Πειραιάς 15-6-2016 

 
ΑΡΙΘΜ. :Α05/15-6-2016 

 

 

 
ΘΕΜΑ :« ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΓΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΥ – Κ.Υ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 2ΗΣ ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ 

ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 15.867€  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
 

     Καλούνται, όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν γραπτή προσφορά, έως την 

30/6/2016 ημέρα . Πέμπτη και ώρα 09:00π.μ.  για την προμήθεια  γάζας για την 

κάλυψη των αναγκών των Μ.Υ. – Κ.Υ. αρμοδιότητας της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, 

σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές. 

 

1. Οι προσφορές θα απευθύνονται στη Διοίκηση 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 γάζας ) 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. 

6. Η παράδοση των ειδών θα γίνει στις κατά τόπους Μ.Υ. – Κ.Υ. της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς 

και Αιγαίου, εφ άπαξ, και μετά από γραπτή παραγγελία. 

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.Δ 118/2007 
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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 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 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 2132004277, Φαξ : 2132004292  

 

        

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ α.α  
 

 
 

    ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ – ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  
 

ΚΩΔΙΚΟΣ  α/α ΕΙΔΟΣ  Μ.Μ.  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

30003344 1 ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ 
ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ  

ΠΑΚ. (100 
ΜΕΤΡΩΝ) 

1050 ΠΑΚΕΤΑ  

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 
 

 

ΕΙΔΟΣ ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ, 100m 

M.M.  ΠΑΚΕΤΟ (100 ΜΕΤΡΩΝ) 

ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΙΓΑΛΕΩ 25 

ΠΕΙΡΑΙΑ 90 

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 60 

ΡΟΔΟΣ 90 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 50 

ΣΑΜΟΣ 40 

ΠΛΩΜΑΡΙ 60 

ΧΙΟΣ 60 

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 50 

ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 30 

ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ 10 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 15 

ΚΑΜΙΝΙΑ 30 

ΜΟΣΧΑΤΟ  20 

ΝΙΚΑΙΑ 70 

ΠΕΡΑΜΑ 15 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 90 

ΣΑΛΑΜΙΝΑ 20 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 80 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 15 

ΒΑΡΗΣ 25 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 25 

ΜΕΓΑΡΩΝ 25 

ΑΙΓΙΝΑΣ 30 

ΓΑΛΑΤΑ 25 

  

ΣΥΝΟΛΟ 1050 ΠΑΚΕΤΑ  

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  

Η απορροφητική γάζα βάμβακος είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης, που έχει υποστεί 

πλήρη λεύκανση και κάθαρση.  

 
1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : 

Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου ΕΝ 

14079:2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες και 
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ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφάδες, συσσωματώματα, κλωστών κλπ) και να μην 

παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιαδήποτε ουσία ( μηχανέλαια κλπ.) 

 Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται λοξουφασμένη ( η γωνία 

σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη είναι 90 μοίρες). 

 Ως προς τον αριθμό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον 

πέμπτο τύπο του πίνακα 1 του προτύπου ΕΝ 14079:2003 ήτοι:  

 Αριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο (cm2) : 18 

 Κλωστές ανά στήμονα ανά 10 εκατοστά : 100+5 

 Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s  ανά 5 εκατοστά στη διεύθυνση του στήμονα 

: 50 

 Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκατοστά : 80+5 

 Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s  ανά 5 εκατοστά στη διεύθυνση της κρόκης: 

30 

 Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/m2) : 24 

 

2. Διαστάσεις – Συσκευασία 

Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90(+1%) εκατοστά και μήκος 100 (+1%) μέτρα (m). 

Οι γάζες θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ ΖΑΚ) του ενός (1) 

μέτρου ή σε φύλλα με τη μια διάσταση 90cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. 

Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν 

προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά. 

Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω: 

Τα στοιχεία του εργοστασίου παρασκευής 

Το είδος του περιεχομένου 

Η ημερομηνία παραγωγής 

Ο αριθμός παρτίδας 

Οι διαστάσεις ( μήκος – πλάτος)  

Ο αριθμός της σύμβασης και ο φορέας 

Η ένδειξη «κρατικό είδος» με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη  

Η σήμανση πιστότητας CE 

 

3. Έλεγχοι  

Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 14079/2003. Ο μακροσκοπικός 

έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκομισθείσας 

ποσότητας. 
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Για τον εργαστηριακό έλεγχο η επιτροπή παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα 

δείγματος την οποία αποστέλλει για έλεγχο στα αρμόδια εργαστήρια (ΕΟΦ, ΓΧΚ κλπ.). Τα 

δείγματα και τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή.  

 

 

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ α.α  

 

 

ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  
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