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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας προτίθεται να προχωρήσει στην  προκήρυξη του  διαγωνισμού για την
προμήθεια  «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ» (CPV: 33198000-4)  προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του
Νοσοκομείου. 

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 68/14-12-2015 (θέμα 6ο) απόφασης της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
και  προτύπων  παρακαλούνται  οι  προμηθευτές,  οι  επίσημοι  φορείς  ή  και  ενώσεις  των  ιδίων  προμηθευτών  που
δραστηριοποιούνται στο χώρο, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών η οποία άρχεται από την επομένη της ως άνω
ανάρτησης  (δηλαδή     έως  και  05/10/2016), να  αποστείλουν  στην  Υπηρεσία  μας,  τεχνικές  προδιαγραφές  για  την
προμήθεια «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ», σε έντυπη και μαγνητική μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν
οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η απόφαση της ΕΠΥ της οποίας το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής
http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis.

Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες μέρες από 07:00π.μ έως 15:00μ.μ. στο Γραφείο προμηθειών του Γ.Ν
Ανατολικής Αχαΐας , Άνω Βουλωμένο , ΤΚ  25100 - Αίγιο, τηλ: 2691059437-338

Email: prom2@gnaigio.gr. 

  
ANNOUNCEMENT

The  General  Hospital  of  Eastern  Achaias”  tends  to  proceed  to  an  invitation  to  tender  for  the  provision
«HOSPITAL ITEMS FROM PAPER» (CPV: 33198000-4) in order to cover the needs of the General Hospital.   

In  compliance  with  decision  n.  68/14-12-2015  (subject  6ο)  of  EPY  in  regards  to  the  required  technical
specifications  and standards,  all  Suppliers  and Integrated  Companies  providing similar  products  or  services,  are
requested to submit their technical specification requirements for « HOSPITAL ITEMS FROM PAPER » to our Department,
within twenty (20) days (that is until   05/10  /2016) in print, cd, dvd and usb forms, in order to draw the final technical
specifications for the Tender. 

All other matters should be handled in compliance with the decision of EPY as posted on the official website
http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis.

For further information contact the Supply  Department of the General, Hospital of Eastern Achaias , number
2691059437-338, during working hours and days (Monday to Friday 07:00am – 15:00pm). 

Email: prom2@gnaigio.gr.

H προισταμένη οικονομικού                                                                                 Ο Διοικητικός Διευθυντής
     Financial Supervisor                                                                                              Managing director 
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1. Μορφή
Ο χαρτοβάμβακας να είναι  λευκός  με  απαλή υφή,
άριστης ποιότητας, καθαρός, υπέρ-απορροφητικός,
πολύ  μαλακός,  δίφυλλος,  πυκνοπλεγμένος,
συσκευασμένος κατάλληλα ώστε να διασφαλίζεται η
ασφαλής  μεταφορά  και  κατάλληλος  για
νοσοκομειακή χρήση. Τα φύλλα του χαρτοβάμβακα
θα  πρέπει  να  είναι  ομοιόμορφα  χωρίς  τοπικά
αραιώματα και σκισίματα.
2.Βάρος
Το  βάρος  του  χαρτοβάμβακα  θα  πρέπει  να  είναι
δεκαοχτώ  γραμμάρια  ανά  τετραγωνικό  μέτρο
(18g/m2) με ανοχή 5% (ISO 536).
3. Σύσταση
Ο  χαρτοβάμβακας  θα  πρέπει  να  αποτελείται  από
χημικό ή μηχανικό πολτό.
4.Αντοχή σε εφελκυσμό
Ο χαρτοβάμβακας πρέπει να παρουσιάζει αντοχή σε
εφελκυσμό με τις εξής τιμές:
Κατά  την  έννοια  του  μήκους,  150  γραμμάρια  κατ’
ελάχιστο, σε ταινία πλάτους 1,5 εκατοστών (cm).
Κατά  την  έννοια  του  πλάτους,  70  γραμμάρια  κατ’
ελάχιστο, σε ταινία πλάτους 1,5 εκατοστών (cm).
5. Συσκευασία
Ο  χαρτοβάμβακας  θα  παραδίδεται  σε  φύλλα
διαστάσεων 60 x 40 εκατοστών (cm), τοποθετημένα
σε  πακέτα  των  πέντε  κιλών  (5kg)  ανά  πακέτο.  Τα
πακέτα  θα  είναι  συσκευασμένα  σε  απαραβίαστη
πλαστική  συσκευασία.  Ο τρόπος  συσκευασίας θα
δηλώνεται  στην  τεχνική  προσφορά  από  τους
συμμετέχοντες. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να
επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν
προστασία από την υγρασία και τη ρύπανση και να
αντέχουν στη μεταφορά.
Επίσης στην συσκευασία πρέπει  να αναγράφονται
τα εξής στοιχεία:
1.  Τα  στοιχεία  του  εργοστασίου  παραγωγής
(επωνυμία, τόπος)
2. Το είδος του περιεχομένου και η σύσταση
3. Οι διαστάσεις των φύλλων
4.Το καθαρό βάρος

1. FORM
The  cellulose  wadding must  be white  with
smooth texture, excellent quality, clean, super-
absorbent, very soft, two-ply, suitably packaged
to ensure safe transport and suitable for hospital
use.  The  wadding  sheets  should  be  evenly
without local dilutions and tears.
2.Weight
The weight of the  cellulose wadding should be
eighteen  grams  per  square  meter  (18g  /  m2)
with a tolerance of 5% (ISO 536).
3.Recommendation
The  cellulose  wadding should  consist  of
chemical or mechanical pulp.
4.Tensiles  trength
The  cellulose wadding should exhibit  a  tensile
strength  with  the  following  values:
Within  the  meaning  of  length,  150  grams
minimum,  in  width  tape  1.5  centimeters  (cm).
Within  the  meaning  of  the  width,  70  grams
minimum, in width tape 1.5 centimeters (cm).
5. Package
The  cellulose  wadding will  be  delivered in  a
dimensional  sheets  60  x  40  centimeters  (cm),
placed in a package of five pounds (5kg) per
package.  The  packages  will  be  packed  in
tamper-proof  plastic  packaging.  The  way  of
package  will  be  declared  in  the  technical
proposal  of  the  participants.  Packaging
materials  must  not  influence the  content  and
should  provide  protection  from  moisture  and
pollution and to withstand transport.
Also in the packaging must bear the following
information:
1. The items of  production plant (name, place)
2.  The  type  of  content  and  composition
3.  The  dimensions  of  the  sheets
4. The net weight
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΥ.
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