
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

4
η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 

 
Οικονομικό Τμήμα / Γραφείο  Προμηθειών                                              ΔΡΑΜΑ  27.04.2021   

Πληροφορίες: Τσαουσίδου Μαρία                                                            Αρ.Πρωτ.: 7226 

ΤΗΛ.: 2521350222             

FAX : 2521025997 

E-mail: grafeio.promithion@dramahospital.gr  

URL: www.dramahospital.gr  

Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32                                    

 AΔΑ:  Ψ1ΥΖ4690ΒΡ-ΥΚΦ                                                                                           

 

ΘΕΜΑ :  

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από 

οικονομική άποψη, βάσει τιμής. » 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, έχοντας υπόψη τις Διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν,  

 του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α’ 147/ 08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,  

 και ειδικότερα τις διαδικασίες της Απευθείας  Ανάθεσης, όπως αυτές αναλύονται και ορίζονται στα  Άρθρα 

2 (περ. 31), 118 και 120 (παρ.3), 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να καταθέσει την οικονομική προσφορά του, που αφορά στην 

προμήθεια Ειδών Ευπρεπισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 13.220,00€ με ΦΠΑ. 

 

Διαδικασία Προμήθειας: 

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει 

τιμής. 

 

Χρόνος ισχύος προσφορών: 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμέυουν τους προσφέροντες με τη συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα(360) 

ημέρες. 

 

Υποβολή Προσφορών: 

Οι προσφορές κατατίθενται Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση: 

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ / Τ.Κ.:66132, 

με ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΗΣΗΣ », υπόψη κ. Τσαουσίδου 

Μαρίας. 

mailto:grafeio.promithion@dramahospital.gr
http://www.dramahospital.gr/


 

ΤΗΛ.: 2521350222 , FAX:2521025997. 

Κατάθεση προσφορών από 28.04.2021 έως 21.05.2021. 

 

Τιμή προσφοράς:  

Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική εκτέλεση της υπηρεσίας. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που 

υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου 

(όπου υπάρχει). Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.  

 

Ανώτατη τιμή προσφοράς ορίζεται το ποσό των13.220,00€ με Φ.Π.Α., επί του συνόλου των ειδών. Τιμές 

άνω του προαναφερόμενου ποσού απορρίπτονται.  

 

Χρηματοδότηση και Τρόπος πληρωμής:  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, κατόπιν έκδοσης σχετικών 

παραστατικών και πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, που θα εκδοθεί στο όνομα 

του από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκ της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας. 

 Για εντάλματα πληρωμής άνω των 1.500,00€ απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας. 

 Για εντάλματα πληρωμής άνω των 3.000,00€ απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής και Ασφαλιστικής 

Ενημερότητας. 

 

Στην Προσφορά να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των εν λόγω ειδών. 

 

Ειδικοί Όροι συμμετοχής: 

 

 Ο Προμηθευτής δηλώνει με την συμμετοχή του ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως 

την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό 

τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις 

ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

  Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί. 

 
 

Περιγραφή Προμήθειας  

 

 

         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ     

         «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ (CPV 33700000-7)» 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (επί ποινή αποκλεισμού): 

 

1. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για την εμπορία και διακίνηση ειδών καθαριότητας – ατομικής 

περιποίησης. 

2. Να κατατεθούν δείγματα των προσφερόμενων προϊόντων. Δείγματα χαρτικών στην πρωτότυπη 

συσκευασία τους.  



 

3. Να κατατεθούν Φυλλάδια – Τεχνικές Προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών. 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/Μ.Μ. 

ΤΙΜΗ 

ΤΕΜ. 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ME ΦΠΑ 

 

1 

Σερβιέτες 

λοχείας 

(μεγάλης ροής) 

Σερβιέτες λοχείας 

μεγάλης ροής με 

μεγαλύτερο μέγεθος από 

το κανονικό  και επιπλέον 

απορροφητικότητα. 

 

5.000τεμ 

 

 

0,21€ 

 

 

 

 

1.050,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.302,00€ 

2 

Εσώρουχο 

λοχείας μιας 

χρήσεως (πάνα 

βρακάκι LARGE) 

Εσώρουχο λοχείας μιας 

χρήσεως ( πάνα 

βρακάκι),με 

αντιβακτηριδιακό υλικό και 

απορροφητικό πυρήνα, 

ανατομικό σχεδιασμό, να 

προσφέρει προστασία και 

άνεση κατά τη χρήση. 

Μέγεθος  LARGE  

 

500 τεμ 

 

 

0,32€ 

 

160,00€ 

 

 

 

 

198,40€ 

3 

 

Επιθέματα 

στήθους 

 

Επιθέματα στήθους, λεπτά 

με μεγάλη 

απορροφητικότητα, να 

προστατεύουν το δέρμα, 

να επιτρέπουν στην 

επιδερμίδα να αναπνέει  με 

αδιάβροχη εξωτερική 

επίστρωση κατά των 

διαρροών, μιας χρήσης. 

 

 

 

 

3.000 τεμ 

 

 

0,05 € 

 

 

150,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

186,00€ 

 

 

 

 

4 Βρεφικό λάδι  

Να είναι φυσικής 

προέλευσης, κατάλληλο 

για ενυδάτωση και 

προστασία του ευαίσθητου 

βρεφικού δέρματος . 

Συσκευασία 75 ml έως 150 

ml 

 

350 Τεμ. 

 

1,10 € 

 

385,00€ 

 

 

435,05€ 



 

5 
Κρέμα θηλής 

λανολίνη   

Να παρέχει γρήγορη 

ανακούφιση στις 

πληγωμένες θηλές ,να 

αποτελείται από 100% 

καθαρή εξευγενισμένη 

λανολίνη, να  είναι 

υποαλλεργική 

,δερματολογικά ελεγμένη 

και να μην περιέχει 

πρόσθετα , συντηρητικά 

και αρώματα. Να μην 

χρειάζεται να αφαιρούται 

τυχόν υπολείμματα πριν το 

θηλασμό και να είναι 

ασφαλής για μητέρες και 

βρέφη.  

Συσκευασία 7 έως 10 ml 

350 Τεμ. 5,50€ 1.925,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

2.387,00€ 

6 
 Σαμπουάν 

βρεφικό  

Σαμπουάν – αφρόλουτρο 

κατάλληλο για νεογνά/ 

βρέφη, να καθαρίζει το 

δέρμα και το τριχωτό της 

κεφαλής του νεογνού 

ταυτόχρονα. Συσκευασία 

100 έως 150 ml 

350 τεμ. 1,50€ 525,00€ 

 

 

 

651,00€ 

7 Χαρτοπετσέτες 

α) Συσκευασία : 

1000 τεμ. το πακέτο 

β) Διαστάσεις: 

25 X 25 εκ. το τεμάχιο 

γ) Βάρος : 1 γρ. 

+_ 5% 

δ) Όψη και αφή 

πορώδη και μαλακή 

ε) Να είναι από πρωτογενή 

χαρτοπολτό λευκού 

χρώματος και να μην 

περιέχουν ουσίες που 

μπορούν να βλάψουν 

αυτούς που τις 

χρησιμοποιούν. 

Η συσκευασία των 

προϊόντων να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 65 

της ΥΑ 91354 (ΦΕΚ  

2983/Β/30.08.2017) 

«Κωδικοποίηση Κανόνων 

Διακίνησης και Εμπορίας 

Προϊόντων και  

Παροχής Υπηρεσιών 

(Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

600 πακ. 2,50€ 1.500,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.860,00€ 

8 

Αφρολέξ 

περιποίησης 

ασθενών 

Διαστάσεις 18Χ18Χ1cm  

(30 πακ Χ 1000 τεμ = 

30.000 τεμ) 

100.000 τεμ. 0,05 5.000,00€ 

 

6.200,00€ 



 

  
 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜ. 

110.160 

 

  

 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ 24% 

 

 10.660,85€ 

  

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

 

 13.219,45€ 

  

 

 

 

 

                                                                                                     

 

                                                                                                Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

                                                                                                  

 

 

 

 

                                                                                                                    ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ 

 

                                                                                                                        

 

 

 

                                                                                                                       


