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1, ΣΚΟΠΟΣ
Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις και τα ελάχιστα τεχνικά
χαρακτηριστικά, που απαιτούνται για την προμήθεια, βαμβακερών σεντονιών, τα
οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του Ε.Κ.Α.Β. στα ασθενοφόρα .

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
1. Οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας
2. Πληροφορίες από την εγχώριο βιομηχανία και εμπόριο.
3. Τεχνικές προδιαγραφές υφασμάτων / τεύχος Α / Υπουργείου
Εμπορίου.
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ισχύουν οι αναφερόμενες στο βιβλίο «Τεχνικές Προδιαγραφές Υφασμάτων»
του Υπουργείου Εμπορίου, Τεύχος Α΄ έκδοση 3 η – Υ – 02002, σελίδα 133.
4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ισχύουν επίσης όσα αναφέρονται στο «Μέρος Πρώτο» του, εν λόγω, τεύχους.
5. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
Τα παραδιδόμενα σεντόνια να έχουν διαστάσεις 250cm X 165cm να έχουν
χρώμα λευκό και να φέρουν ανεξίτηλη σφραγίδα 20cn X 6cm με γράμματα Ε.Κ.Α.Β.
6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
1)
Για την κατασκευή των σεντονιών απαιτείται κοπή του παραπάνω υφάσματος
κατά την Δ/νση της κρόκης και κάθετα ως προς την παρυφή (ούγια) κατόπιν να
πραγματοποιείται διπλή αναδίπλωση και μηχανική ραφή, των αποκοπτόμενων
πλευρών, με βαμβακερή κλωστή.
2)
Η βαμβακερή κλωστή ραφής να είναι όμοιου χρώματος με το υπόλοιπο ύφασμα.
3)
Το νούμερο της κλωστής να είναι 40 / 3/
4)
Οι αναδιπλώσεις πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες όχι κυματοειδής και να
έχουν διαστάσεις:
α) Ένα εκατοστόμετρο ( 1CM ) στο ένα άκρο του σεντονιού (πλευρά ποδιών).
β) Τέσσερα εκατοστόμετρα ( 4CM ) στο άλλο άκρο (πλευρά κεφαλής)
γ) Οι ραφές των αναδιπλώσεων πρέπει να γίνονται προς τα μέσα αναδιπλούμενα
άκρα, του υφάσματος, απέχοντας τρία χιλιοστά από το σημείο της εσωτερικής
αναδίπλωσης.
δ) Ο αριθμός των βελονιών της ραφής των αναδιπλώσεων, πρέπει να είναι 40 + 2 ανά
δέκα (10) εκατοστόμετρα και η ραφή να γίνεται με το μικρότερο δυνατό μέγεθος
βελόνας.
Επίσης προς αποφυγή διαρροής της ραφής στα άκρα των αναδιπλώσεων, αυτή
επαναφέρεται κατά τρία εκατοστόμετρα ( 3CM ).
7.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
α) Τα σεντόνια να προσκομίζονται από τον προμηθευτή σε σε συσκευασία των είκοσι
(20) σεντονιών ανά κιβώτιο.
β) Κάθε σεντόνι, αφού διπλωθεί παράλληλα , τοποθετείται μέσα σε πλαστικό διαφανή
σάκο, συσκευάζονται μέσα σε χαρτοκιβώτιο κατάλληλων διαστάσεων και ικανής
αντοχής ώστε, να αποφεύγονται φθορές κατά τις μετακινήσεις.
γ) Στο εξωτερικό μέρος των χαρτοκιβώτιων και σε εμφανές σημείο τους να
επικολλάται ετικέτα πάνω στην οποία να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:
(1)
Τα στοιχεία του κατασκευαστή.
(2) Η ονομασία του υλικού.
(3) Το μέγεθος των περιεχομένων σεντονιών.
(4) Ο αριθμός των περιεχομένων σεντονιών.
8. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ολόκληρη η ποσότητα των σεντονιών, να παραδοθεί εντός είκοσι (20) ημερών
από την κατακύρωση του διαγωνισμού στον μειοδότη, με φροντίδα και δαπάνη του
προμηθευτή, στη Νοσηλευτική Υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β. Ιωαννίνων.
9. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Κατά την υποβολή των προσφορών οι προμηθευτές υποχρεούνται να καταθέσουν
δείγμα σεντονιού, καθ' όλα όμοιο με το προσφερόμενο (χρώμα διαστάσεις,
αναδιπλώσεις κλπ), για καλύτερη αξιολόγηση. Προσφορά χωρίς δείγμα θα
απορρίπτεται χωρίς να αξιολογείται. Όρος απαράβατος.
10. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η χαμηλότερη τιμή.

