ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
CPV ( 39500000-7) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. Γ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Θέμα: Υποβολή πρακτικού σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού διαγωνισμού
με αντικείμενο την προμήθεια Yφαντουργικών ειδών για την κάλυψη των αναγκών του
Γ.Ν.Θ.«Γ. Παπανικολάου» και του Γ.Ν.Θ. « Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ Οργανικη Μονάδα
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Στην Εξοχή, σήμερα 17-09-2019, η παρακάτω επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’
αρ. 686η/2019 απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου και αποτελείται από τους:
1. Κύρκου Άννα
2. Μαλλά Δέσποινα
3. Ταγκαλάκη Γεώργιο
προχώρησε στη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την
προμήθεια Yφαντουργικών ειδών (κουβέρτες, σεντόνια, μαξιλάρια κ.λ.π.),CPV(
39500000-7), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ.«Γ .Παπανικολάου» και του Γ.Ν.Θ. «Γ.
Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και η
κάλυψη της δαπάνης ύψους 25.000 € για το Γ.Ν.Θ.«Γ. Παπανικολάου» και 25.000 € για το
Γ.Ν.Θ.«Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
1. ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1,60μ.Χ2,20μ
Δύο όψεων, σε χρώμα μπλε σκούρο και γαλάζιο, καφέ και μπεζ και άλλα
χρώματα.
Με ρέλι ενίσχυσης πολυεστερικό μεγάλης αντοχής για να μη φθείρεται και
ξεφτάει η κουβέρτα, με κλωστές ραφής ανεξίτηλες όμοια της κουβέρτας, από
αρίστης ποιότητας ακρυλική ύλη με αντοχή στο σκόρο, ανθεκτικές για πλύση
σε ανάλογες θερμοκρασίες για συνθετικές ύλες (ανθεκτικές στους 40°C) και
ήπιο πρόγραμμα στεγνώματος
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ: Κάθε κουβέρτα θα φέρει στο επάνω δεξί άκρο της κέντημα με
ανεξίτηλη κλωστή το λογότυπο του Νοσοκομείου.
2. ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ ΛΕΥΚΕΣ
Ανθεκτικές σε πλύσεις στους 90°C και στο χλώριο, βαμβακερές 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1,65Χ2,40
ΡΑΦΗ: με γύρισμα 1εκ. επάνω και κάτω, με ούγια γυριστή ενισχυμένη στα
πλάγια για να μη φθείρεται
ΥΦΑΣΜΑ: με αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία πλυσίματος (90°C) και στο
χλώριο, βάρους 345γρ/μ² κατ’ ελάχιστον, με δίκλωνα νήματα για υψηλή αντοχή
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ: Κάθε κουβέρτα, θα φέρει στην επάνω δεξιά γωνία ανεξίτηλη
σφραγίδα με το λογότυπο του Νοσοκομείου.
3. ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑ
Βαμβακερά 100%
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1,65-1,70Χ2,40
ΡΑΦΗ:με γύρισμα (ρεβέρ) 1εκ. επάνω και κάτω
ΥΦΑΣΜΑ: σενδονόπανο χρώματος λευκού, βαμβακερό 100%, βάρους 150
γρ/μ² κατ’ ελάχιστο, αντοχής σε πλύσεις στους 90°C και στο χλώριο.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ: Κάθε σεντόνι, θα φέρει στην επάνω δεξιά γωνία ανεξίτηλη
σφραγίδα με το λογότυπο του Νοσοκομείου.
4. ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ
Πλενόμενα με κοινά καθαριστικά
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 0,45Χ0,65 ύψος 10-14εκ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ μέτριας σκληρότητας, γέμιση από Hollow Fibers διάτρητο
πολυεστέρα (υαλοβάμβακα), υποαλλεργικό, ειδικά
σχεδιασμένο να επανέρχεται μετά το πλύσιμο και να έχει
μεγάλη αντοχή.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ από ύφασμα, σύνθεσης 50% βαμβάκι – 50 % πολυέστερ,
για να αναπνέει αντι-μικροβιακό, αντι-αλλεργικό, μαλακό
εύκαμπτο, υψηλής αντοχής.
5. ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΛΕΥΚΕΣ (ΚΕΛΥΦΙΑ)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 0,45Χ0,65
ΡΑΦΗ: με φερμουάρ στην πλευρά του πλάτους
ΥΦΑΣΜΑ: αδιάβροχο, λευκό, εξωτερικά (προστασία από βιολογικά
υγρά) αντιολισθητικό, αντι-μικροβιακό, αντι-αλλεργικό
ευρωπαϊκών προδιαγραφών, βραδύκαυστο χαμηλής
αναφλεξιμότητας ελαστικό προς τις 2 διευθύνσεις για
άνεση κατά την χρήση του μαξιλαριού, υψηλής αντοχής
με την μία του πλευρά μπουρνουζέ βαμβακερή 100% για
να αναπνέει και την άλλη αδιάβροχη.
6. ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ ΣΙΕΛ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 0,45Χ0,65
ΡΑΦΗ: σε φάκελο με εσωτερικό γύρισμα 12-15εκ. περίπου
ΥΦΑΣΜΑ: σενδονόπανο τύπου κάμποτ (ποπλίνα), ύφανσης 1/1,
χρώματος σιέλ, με ανεξίτηλη προδιαγραφών βαφή/λεύκανση
αντοχής στους 90°C και στο χλώριο, βαμβακερό 100%,
προδιαγραφών Υπουργείου Εμπορίου Νο210, βάρους 210γρ/μ²

7. ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 0,45Χ0,65
ΡΑΦΗ: σε φάκελο με εσωτερικό γύρισμα 12-15εκ. περίπου
ΥΦΑΣΜΑ: σενδονόπανο χρώματος λευκού, βαμβακερό 100%, βάρους
150 γρ/μ² κατ’ ελάχιστο, αντοχής σε πλύσεις στους 90°C και στο
χλώριο.
8. ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΣΙΕΛ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1,65Χ2,40
ΡΑΦΗ:
με γύρισμα (ρεβέρ) 1εκ. επάνω και κάτω
ΥΦΑΣΜΑ: σενδονόπανο τύπου κάμποτ (ποπλίνα), χρώματος σιέλ, με
ανεξίτηλη προδιαγραφών βαφή αντοχής στους 90°C και στο χλώριο,
βαμβακερό 100%, προδιαγραφών Υπουργείου Εμπορίου, βάρους 210γρ/μ2
Διακριτικά: Κάθε σεντόνι θα φέρει σφραγίδα από ανεξίτηλο μελάνι μαύρου
χρώματος με το λογότυπο του Νοσοκομείου.
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9. ΥΦΑΣΜΑ ΠΟΠΛΙΝΑ ΠΡΑΣΙΝΗ
Σενδονόπανο τύπου κάμποτ (ποπλίνα) πράσινο (χειρουργείου), βαμβακερό
100%, χρώματος πράσινου με βαφή αντοχής στους 95°C και στο χλώριο
πλάτους 1,60-1,65μ, βάρους 210γρ/μ², χωρίς λάθη και παραφασάδες, πυκνής
ύφανσης ώστε να επιτυγχάνεται αδιαφάνεια και αντοχή.
Για όλα τα υφάσματα
 επεξεργασία προσυρρίκνωσης (SANFORD) για να μην μαζεύει στο
πλύσιμο (3% συστολές)
 με ειδική αντιστατική, υποαλλεργική αντι-τσαλακωτική σιλικονούχα
μάλαξη χωρίς φορμαλδεΰδες για ευκολία στο σιδέρωμα, και με antipilling για να μην χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια

Πιστοποιήσεις
 Έγκριση CE για χρήση σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα (σεντόνια,
μαξιλαροθήκες κλπ) από τον ΕΟΦ
 ISO:9001:2015 και ΕΝ ISO 13485:2016
 Κωδικοί ΕΚΑΠΤΥ, GMDN
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι προμηθευτές που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό υποχρεούνται να
προσκομίσουν μαζί με τις οικονομικές προσφορές και πρότυπα δείγματα για κάθε
είδος κλινοσκεπάσματος στην αρμόδια επιτροπή, η οποία θα ελέγξει αν τα είδη
ιματισμού είναι σύμφωνα με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές. Οι
συμμετέχοντες μπορούν να ζητούν να τους επιστραφούν τα δείγματα ένα μήνα
μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού (ενημέρωση κατακύρωσης). Σε περίπτωση
που ο συμμετέχων προμηθευτής κηρυχθεί ανάδοχος, τα δείγματα μπορεί να
ζητήσει να του επιστραφούν μετά τη λήξη των συμβατικών του υποχρεώσεων
καθώς

αυτά

θα

χρησιμοποιούνται

προκειμένου

να

συγκρίνονται

με

τα

παραλαμβανόμενα είδη.
2. Προϋπόθεση για την παραλαβή των ειδών από τους προμηθευτές είναι:
 η διενέργεια των απαραίτητων ποιοτικών ελέγχων
 η διαπίστωση της καλής τους κατάστασης
 η συμφωνία των τεχνικών τους χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας
 η σύγκριση των ειδών με τα κατατεθέντα δείγματα στο διαγωνισμό.
3. Σε περίπτωση μη συμφωνίας των ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές του
διαγωνισμού ή μη συμφωνίας με τα δείγματα τα οποία είχαν κατατεθεί στο
διαγωνισμό προς αξιολόγηση, το Νοσοκομείο θα αρνείται την παραλαβή τους και ο
προμηθευτής θα θεωρείται έκπτωτος.
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4. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν στον φάκελο
της τεχνικής προσφοράς τους υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα
πρέπει να δηλώνουν ότι:
 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
διακήρυξης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη
γνώση.
 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του
διαγωνισμού.
 Η προσφορά του ισχύει για διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών και ότι
έχουν την δυνατότητα έναρξης άμεσης εκτέλεσης της σύμβασης που θα
τους ανατεθεί από την επόμενη της υπογραφής.
 Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν υπερβαίνουν ή είναι ίσες με τις
τιμές που αναγράφονται στο Παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ όπως αυτό
ισχύει κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών εφόσον υπάρχει.
Σε περίπτωση μη αντιστοίχισης σε συγκεκριμένο κωδικό του Π.Τ αυτό
δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση.
Η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών

1. Μαλλά Δέσποινα

2. Κύρκου Άννα

3. Ταγκαλάκης Γεώργιος
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