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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ ΝΑΞΟΥ ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν.4412/2016, ΤΟΥ 20% ΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 39.315,52 € ΑΝΕΥ ΦΠΑ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του αρ. 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143Α/2014)
3. Τις διατάξεις των άρθρων 2β, 4 και 9 του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016)
4. Την µε αρ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) Απόφαση Αν.
Υπ. Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά µε την ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών»
5. Τον Ν.3329/2005 <Eθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις> (ΦΕΚ Α΄81/4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7986/11-10-2021 έρευνα αγοράς με ΑΔΑ:6Χ5Ο469Η2Ο2ΩΡ
7. Tην υπ’ αριθμό 559/2021 απόφαση Δ.Σ. των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων του
Γ.Ν. Σύρου και Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου με ΑΔΑ:9ΕΞ6469070-504
8. Το πρωτογενές αίτημα με αριθμό πρωτ. 8683/10-12-2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
με ΑΔΑΜ: 21REQ009715840
9. Την υπ’ αριθμ. 366/09-12-2021 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ.:
9ΤΞΧ469Η2Ο-4Ω3 σε βάρος του Κ.Α.Ε.: 1311 όπως αναρτήθηκε και έλαβε
μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ: 21REQ009716169
10. Την ανάγκη κάλυψης της ανωτέρω δαπάνης
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Το Γενικό Νοσοκομείο- Κέντρο Υγείας Νάξου, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που
εδρεύειστην Χώρα της Νάξου, 84300, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει τεχνική,
οικονομική προσφορά και δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και άλλων ιατρικών
αναλωσίμων του Γ.Ν. – Κ.Υ Νάξου βάσει διενέργειας απευθείας ανάθεσης κατά παρέκκλιση,
σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθ. 6 του Ν.4412/2016, του 20%της συνολικής αξίας, ενδεικτικού
προϋπολογισμού 39.315,52€ άνευ ΦΠΑ, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα 1 της
παρούσας πρόσκλησης.
Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων
ειδών, όπως και τα λοιπά έγγραφα που περιγράφονται και σχετίζονται με την καταλληλόλητα
του οικονομικού φορέα.
Αναλυτικά τα υπό προμήθεια υλικά παρατίθενται στον πίνακα 1

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α/Α

ΚωδικόςΕίδους

Είδος

Μονάδα
μέτρησης

1

43478

Ασπίδα
προστασίας
προσώπου ιατρική

ΤΕΜ

2

31812

Γάντια εξεταστικά νάιλον
διαφανή μη αποστειρωμένα

ΤΕΜ

3

43538

ΓΑΝΤΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ
ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ LARGE
χωρίς
πούδρα, χωρίς λάτεξ που
παράγονται χωρίς φυσικό
καουτσούκ.
Μη
αποστειρωμένα, αμφιδέξια,
μίας χρήση
(σε
περίπτωση μη κάλυψης,
συμπλήρωση
των
ελλειπουσών ποσοτήτων με

ΤΕΜ

20% της
συνολικής
ποσότητας

Ενδεικτική
τιμή
μονάδος
προ ΦΠΑ

Ενδεικτικό
κόστος ανά
είδος χωρίς
ΦΠΑ

100

1,68 €

168,00 €

800

0,00245 €

1,96 €

60000

0,06882 €

4.129,71 €
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γάντια λάτεξ)

4

5

6

7

8

9

10

43047

43589

43672

17410

17408

17406

17407

ΓΑΝΤΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ
ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ MEDIUM χωρίς
πούδρα, χωρίς λάτεξ που
παράγονται χωρίς φυσικό
καουτσούκ.
Μη
αποστειρωμένα, αμφιδέξια,
μίας χρήση
(σε
περίπτωση μη κάλυψης,
συμπλήρωση
των
ελλειπουσών ποσοτήτων με
γάντια λάτεξ)

ΤΕΜ

ΓΑΝΤΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ
ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ X-LARGE χωρίς
πούδρα, χωρίς λάτεξ που
παράγονται χωρίς φυσικό
καουτσούκ.
Μη
αποστειρωμένα, αμφιδέξια,
μίας χρήση
(σε
περίπτωση μη κάλυψης,
συμπλήρωση
των
ελλειπουσών ποσοτήτων με
γάντια λάτεξ)

ΤΕΜ

ΓΑΝΤΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ
ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
SMALL χωρίς
πούδρα, χωρίς λάτεξ που
παράγονται χωρίς φυσικό
καουτσούκ.
Μη
αποστειρωμένα, αμφιδέξια,
μίας χρήση
(σε
περίπτωση μη κάλυψης,
συμπλήρωση
των
ελλειπουσών ποσοτήτων με
γάντια λάτεξ)

ΤΕΜ

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ LATEX
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
Ν.8,5
Γάντια Latex Αποστειρωμένα
Ζεύγος

ΖΕΥΓΟΣ

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ LATEX
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
Ν.6,5
Γάντια Latex Αποστειρωμένα
Ζεύγος

ΖΕΥΓΟΣ

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ LATEX
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Ν.7 Γάντια
Latex Αποστειρωμένα Ζεύγος

ΖΕΥΓΟΣ

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ LATEX
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
Ν.7,5
Γάντια Latex Αποστειρωμένα

ΖΕΥΓΟΣ

100000

0,06882857

6.882,86 €

40000

0,0704

2.816,00 €

52000

0,06882857

3.579,09 €

600

0,26433

158,60 €

600

0,26433

158,60 €

800

0,26433

211,47 €

1400

0,264333

370,07 €
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Ζεύγος
11

12

17409

17478

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ LATEX
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
Ν.8
Γάντια Latex Αποστειρωμένα
Ζεύγος

ΖΕΥΓΟΣ

Καλύμματα
κεφαλής
Καπέλο
με
λάστιχο
(χειρουργικές σκούφιες)

ΤΕΜ

13

17465

Κοστούμια
μ.χ.
αποστειρωμένα LARGE

μη

TEM

14

23740

Κοστούμια
μ.χ.
μη
αποστειρωμένα MEDIUM

ΤΕΜ

15

17466

Κοστούμια
μ.χ.
μη
αποστειρωμένα X-LARGE

TEM

16

43272

Μάσκα
Αναπνευστικής
Προστασίας τύπου FFP2

ΤΕΜ

Μάσκα
Αναπνευστικής
Προστασίας τύπου FFP3

ΤΕΜ

Μπλούζες Αδιάβροχες μη
αποστειρωμένες
μίας
χρήσης X-LARGE ή ONESIZE

ΤΕΜ

17
18

17473

720

0,264333

190,32 €

3200

0,0194

62,08 €

80

1,123333

89,87 €

40

1,123333

44,93 €

80

1,123333

89,87 €

4000

0,483978

1.935,91 €

800

0,8741

699,28 €

3600

0,716333

2.578,80 €

320

1,28

409,60 €

160

1,30666

209,07 €

400

1,344

537,60 €

19

17475

Μπλούζες χειρουργείου μ.χ.
αποστειρωμένες LARGE

TEM

20

17474

Μπλούζες χειρουργείου μ.χ.
αποστειρωμένες MEDIUM

TEM

21

17427

Μπλούζες χειρουργείου μ.χ.
αποστειρωμένες X-LARGE

TEM

22

17442

Ποδιές νάιλον μ.χ.
(σακούλα) σε συσκευασία
των 100)

ΤΕΜ
(30
συσκευασίες
ή 3000 τεμ)

1200

0,0239 €

28,68 €

2400

0,0161 €

38,64 €

2600

0,42545 €

1.106,17 €

80

1,359 €

108,72 €

600

3,5475 €

2.128,50 €

800

3,99666 €

3.197,33 €

23

17419

Ποδονάρια κοντάμελάστιχο

ΤΕΜ

24

44166

Ποδονάρια μπότα - γκέτες
(κνήμης)

ΖΕΥΓΟΣ

25

17461

Προστατευτικά
Ματιών
(Γυαλιά Προστασίας μίας
χρήσης)

ΤΕΜ

Προστατευτική
φόρμα τύπου
LARGE

ολόσωμη
TYVEKXX-

ΤΕΜ

Προστατευτική
ολόσωμη
φόρμα
τύπου
TYVEKEXTRALARGE

ΤΕΜ

26

27

43201

43669
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28

43292

Προστατευτική
ολόσωμη
φόρμα τύπου TYVEKLARGE

ΤΕΜ

29

17480

Προστατευτική
φόρμα
TYVEKMEDIUM

ολόσωμη
τύπου

ΤΕΜ

30

Προστατευτική
ολόσωμη
φόρμα τύπου TYVEKXXXL

ΤΕΜ

31

Στειλεοί για λήψη PCRTEST

ΤΕΜ

32

17439

Στρωματοθήκες με λάστιχο
μ.χ.

TEM

33

43273

Χειρουργικές Μάσκες 3ply
με λάστιχο

ΤΕΜ

600

3,99666 €

2.400,00 €

200

3,99666 €

799,40 €

400

4,75 €

1.900,00 €

800

0,47 €

376,00 €

1200

0,53 €

636,00 €

26700

0,047733

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ

1.274,47 €

39.315,52
€

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα είδη της πρόσκλησης, για τη συνολική
ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε είδους. Η προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει
περισσότερα από ένα είδη θα πρέπει να περιλαμβάνει διακριτές προσφορές για κάθε ένα
είδος, οι οποίες αξιολογούνται χωριστά και η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιλέξει είδος της
συνολικής προσφοράς, εφόσον αυτό αξιολογηθεί ως η πλέον συμφέρουσα προσφορά.

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών (τεχνικών, οικονομικών και
δικαιολογητικών συμμετοχής) είναι η 16/12/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.
Οι προσφορές μετά των δικαιολογητικών υποβάλλονται στο email: info@naxoshospital.gov.gr.

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
«Τεχνική Προσφορά»
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, όπως
αναλυτικά περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης.
Για τις ανάγκες της αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν
συμπληρωματικές διευκρινήσεις και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία.
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«Οικονομική Προσφορά»

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή και όλα τα είδη της προμήθειας,
όπως αυτά παρουσιάζονται στην εν λόγω πρόσκληση. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και µονογραµµένη από
τον προσφέροντα.
Ο ανάδοχος θα πρέπει στην τιμή της προσφοράς του να περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.
Η τιμή για κάθε είδος της προσφοράς του συμμετέχοντα δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τη τιμή από το Παρατηρητήριο τιμών.
Απορρίπτονται προσφορές που ξεπερνούν το εκτιμώμενο κόστος ανά
είδος/τμήμα.
Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος
κωδικός είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή
(για τις περιπτώσεις που έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες
από τις τιμές που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής
Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του
διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α’/02.03.2011
Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών,
αυτό θα δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα επισυνάπτεται στην οικονομική
προσφορά.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Α)Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως παράγραφο 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.
Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα,
σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου
1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη
υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται
στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
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περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80, παρ. 9 του Ν.4412/2016).
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ
του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).
Β)Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που
δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή της.
Γ)Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που
δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή της.
Δ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
Ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, γενικό
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα
με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί
εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται
επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού
προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα,
εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του
οικονομικού φορέα.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση
του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη
σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
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Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα,
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου
εκπροσώπου.
ΣΤ) Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος
του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Χρόνος Παράδοσης των υλικών
Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται τμηματικά ή εξ’ ολοκλήρου όπως θα ορίζεται
στην έγγραφη παραγγελία του Γ.Ν.-Κ.Υ Νάξου, η οποία θα δίδεται στον προμηθευτή
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα που επιθυμεί το Γ.Ν.-Κ.Υ Νάξου την
προσκόμισή τους. Η παραγγελία θα περιλαμβάνει την ακριβή ποσότητα και οποιοδήποτε άλλο
στοιχείο είναι απαραίτητο. Ο προμηθευτής, σε περίπτωση κωλύματος που αφορά στην
παράδοση, οφείλει να ενημερώνει εγγράφως το Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου, μέχρι την προηγούμενη από
την ημερομηνία εκτέλεσης της παραγγελίας. Σε περίπτωση που κάποιο από τα είδη δεν
υπάρχει στην αγορά, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει το Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου, το αργότερο
κατά την ημέρα παραλαβής της παραγγελίας, προσκομίζοντας ταυτόχρονα βεβαίωση των
αρμοδίων ότι το είδος δεν υπάρχει στην αγορά. Το Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου σε περίπτωση μη εκτέλεσης
της παραγγελίας εντός δέκα πέντε (15) ημερών διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην
προμήθεια του είδους από το ελεύθερο εμπόριο καταλογίζοντας τη διαφορά της τυχόν
επιπλέον δαπάνης σε βάρος του προμηθευτή εισπραττόμενης σύμφωνα με τις διατάξεις του
Νόμου περί εισπράξεως των Δημοσίων Εσόδων. Οι παραγγελίες θα δίνονται γραπτώς ή
ηλεκτρονικά και ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει τα συμβατικά είδη στο Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου,
μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται από την παραγγελία. Τα προσκομιζόμενα είδη θα
συνοδεύονται από το/τα προβλεπόμενο/α παραστατικά αποστολής στο/στα οποίο θα
αναγράφεται ευκρινώς το είδος, η ποσότητα και ό,τι άλλο στοιχείο είναι απαραίτητο. Η
παράδοση θα γίνεται στις αποθήκες του Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου, σε σημείο που θα υποδείξει η
υπηρεσία. Ο τρόπος παράδοσης βαρύνει τον ανάδοχο. Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να
ανταποκρίνεται σε κάθε παραγγελία εκ μέρους του Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου,ανεξαρτήτως από ημέρα,
ώρα κλπ. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη
λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις
προϋποθέσεις:

ακόλουθες σωρευτικές
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α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β)
έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από
σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του
συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον
αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου
παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του
αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στo άρθρο 207 του Ν.4412/16.
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία
εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221, ο
συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση
επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις
περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται
κυρώσεις.Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται
να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο
οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της
σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

2. Παραλαβή των υλικών
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες,
που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο
ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με μακροσκοπική εξέταση. Η παραλαβή των υλικών και
η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την παράδοσή τους. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού
πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη
σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των
δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου
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αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει
τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του
φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω,
αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι
από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της
επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει
τα σχετικά πρωτόκολλα.

3. Κυρώσεις – Έκπτωση Αναδόχου
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,
(β) στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση
ή/και δεν συμμορφώθηκε με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες
με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της
σύμβασης και
(γ) εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή
συντήρησε αυτάμέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 περί χρόνου παράδοσης
υλικών.
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ανωτέρω
περίπτωση (β), του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται
έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της ως άνω
προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
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4. Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά μετά την εκτέλεση κάθε παραγγελίας και την
οριστική παραλαβή των υλικών αυτής. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή.
Η πληρωμή του μειοδότη, θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη
λήψη του τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής πρακτικού οριστικής
παραλαβής σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, με την προϋπόθεση της προσκόμισης των
απαραίτητων δικαιολογητικών, όπου απαιτείται, καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου
ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
γ) Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ
φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την
κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

1.
Τα υλικά που παραδίδονται πρέπει τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά να βρίσκονται σε
απόλυτη συμφωνία με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή.
2.

Ειδικότερα, τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τους εξής όρους:

2.1. Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες του νοσοκομείου για τη χρήση που
προορίζονται.
2.2.

Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως.

2.3.

Να έχουν κατά το δυνατόν μακρύτερο χρόνο λήξης.

2.4.

Να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου.

2.5. Να έχουν κατάλληλη συσκευασία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Το
προϊόν πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσής του να
μην έχει παρέλθει χρόνος μεγαλύτερος από το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής διάρκειας ζωής
του. Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε ποσότητα προϊόντων που έχουν
αλλοιωθεί πριν από την ημερομηνία λήξης τους, μολονότι έχουν τηρηθεί οι συνθήκες
συντήρησης που προβλέπονται από τον κατασκευαστή.
2.6. Από τα ζητούμενα είδη η ιατρική μάσκα (χειρουργική) υπάγεται στην Οδηγία
93/42/ΕΟΚ/Regulation (EU) 2017/745 ως ιατροτεχνολογικό προϊόν ενώ τα υπόλοιπα
ζητούμενα μέσα ατομικής προστασίας υπάγονται στον Κανονισμό ΕΕ 2016/425

3.

Η συσκευασία των ειδών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

3.1. Η συσκευασία θα είναι του εργοστασίου παραγωγής. Το κόστος της δεν θα επιβαρύνεται
με πρόσθετα υλικά που δεν επιστρέφονται στον προμηθευτή.
3.2. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε μονάδα του περιεχομένου της,
πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις στα Ελληνικά ή Αγγλικά, με την επιφύλαξη
τυχόν διαφορετικών ή ειδικότερων ρυθμίσεων της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ και της υπ’ αριθ.
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-9-2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία έγινε η
προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς αυτήν:
3.2.1.Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και διεύθυνση του
εγκατεστημένου στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
3.2.2. Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να
αναγνωρίσει το προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της συσκευασίας.
3.2.3. Η ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, χωρίς
υποβιβασμό της επίδοσης.
3.2.4. Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή/ και χειρισμού.
3.2.5. Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
1.
Επιπλέον των παραπάνω γενικών τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να ισχύουν:
2.
Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης (shelflife)
τουλάχιστον ενός (1) έτους.
3.
Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων.
4.
Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο
τα παρακάτω στοιχεία: α. η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ», β. η μέθοδος αποστείρωσης, γ. η
ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα, δ. η
ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση.
1. Ασπίδα προστασίας προσώπου ιατρική
Να παρέχει την μέγιστη προστασία προσώπου για νοσοκομεία, οδοντιατρεία, ιατρικά και
χημικά εργαστήρια και για διασώστες εκτάκτων αναγκών.

Να είναι κατασκευασμένη από αντιθαμπωτικό υλικό

Να μην επηρεάζει τη όραση του χρήστη

Να είναι ελαφριά, άνετη, με μαλακό λάστιχο ή ιμάντα που να περνά γύρο από το κεφάλι
(μέτωπο)


Χωρίς λατέξ
Η διάφανη ασπίδα στην περιοχή του μετώπου να περιλαμβάνει προστατευτικό
σφουγγάρι.
Κάθε συσκευασία ασπίδας προστασίας προσώπου να αποτελείται από τρία (3) τεμάχια:



1. Φύλλο προστασίας.
2. Βάση στήριξης.
3. Ιμάντα ή Λάστιχο προσαρμογής στο κεφάλι


Εάν είναι επαναχρησιμοποιούμενη να πληροί το πρότυπο EN 166

2. Γάντια εξεταστικά νάιλον διαφανή μη αποστειρωμένα
Γάντια νάυλον μ/χ (πακέτο 100τεμ) διαφανή μιας χρήσης. Να δηλώνεται το υλικό κατασκευής
Κατασκευασμένα από υλικό P.E. - διάφανα. Να συνδυάζουν άριστα αντοχή και αφή, να είναι
λεπτά, με καλή εφαρμογή και να μην σχίζονται εύκολα. Δεν γλιστράνε και δεν κολλάνε κατά την
εφαρμογή τους. Σε συσκευασία ανά 100 τεμάχια .
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3. Γάντια εξεταστικά νιτριλίου χωρίς πούδρα (LatexFree) Διάφορα μεγέθη (σε
περίπτωση μη κάλυψης, συμπλήρωση των ελλειπουσών ποσοτήτων με γάντια λάτεξ)
Να είναι κατασκευασμένα από 100% συνθετικό υλικό νιτριλίου χωρίς παρουσία πούδρας.
Να είναι αμφιδέξια, να έχουν ανατομικό σχεδιασμό, μήκος 240mm και ενισχυμένη μανσέτα με
σύστημα που να εμποδίζει την αναδίπλωση του ρεβέρ.
Να είναι πιστοποιημένα ως προς τη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EEC,
89/686/EEC , 90/128/EEC&CEMark. Επίσης να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών
Προτύπων ΕΝ 455-1, 2, 3, 4.
Να διατίθενται σε μεγέθη S,M,L,XL.
Σε περίπτωση μη κάλυψης των συγκεκριμένων αναγκών σε γάντια νιτριλίου συμπλήρωση των
ελλειπουσών ποσοτήτων με γάντια από φυσικό λάτεξ χωρίς την παρουσία πούδρας με τις
υπόλοιπες ανωτέρω προδιαγραφές.
Σε περίπτωση μη κάλυψης των συγκεκριμένων αναγκών σε γάντια νιτριλίου και σε γάντια από
φυσικό λάτεξ χωρίς την παρουσία πούδρας συμπλήρωση των ελλειπουσών ποσοτήτων με
γάντια από φυσικό λάτεξ με πούδρα με τις υπόλοιπες ανωτέρω προδιαγραφές.

4. Χειρουργικά γάντια γενικής χειρουργικής με πούδρα
Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό latex πολύ καλής ποιότητας
Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή, μακριές μανσέτες οι οποίες να έχουν
ενισχυμένο πάχος για καλύτερη συγκράτηση στο αντιβράχιο, για να αποφεύγεται η
αναδίπλωση.
Να προσφέρονται σε όλα τα μεγέθη (Νο 6,5-8,5) με ολικό μήκος γαντιού 300 mm για
κάθε μέγεθος, (μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση ± 20mm)
Να είναι προπουδραρισμένα με βιο- απορροφήσιμο άμυλο (όχι πυριτικό μαγνήσιο).
Να είναι αποστειρωμένα με 3ετή διάρκεια αποστείρωσης . Η διαδικασία της
αποστείρωσης πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με τα
εναρμονισμένα πρότυπα.
Τα προσφερόμενα γάντια να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που
βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση στη συσκευασία του ζεύγους
γαντιών τη σήμανση CE και τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού.
Να αναγράφουν στη συσκευασία την ημερομηνία παραγωγής, τον τρόπο και τη λήξη
της αποστείρωσης, τον αριθμό παρτίδας, τη διεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής &
του αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τη σήμανση CE με τον αριθμό του
κοινοποιημένου οργανισμού πιστοποίησης.
Κάθε ζεύγος γαντιών να φέρει διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας (εσωτερική
σταθερή γαντοθήκη και εξωτερική αδιάβροχη θήκη).Να υπάρχει διάκριση δεξί αριστερό και να αναγράφεται στην εσωτερική γαντοθήκη.
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Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 455-1 ως προς την ποιότητα κατασκευής , ΕΝ
455-2 ως προς την αντοχή και τις διαστάσεις και ΕΝ 455-3 ως προς την ασφάλεια από
βιολογικούς κινδύνους 21DIAB000016077 2021-03-23 (περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη,
χημικούς επιταχυντές) και το πρότυπο ΕΝ 374-2:2003 ως προς τη διείσδυση
μικροοργανισμών (performancelevel 3, AQL 0,65). Κάθε παρτίδα να συνοδεύεται από
τα αποτελέσματα και τα πιστοποιητικά ελέγχου του κοινοποιημένου οργανισμού βάσει
των απαιτήσεων των παραπάνω προτύπων .
Να σταλούν δείγματα από κάθε μέγεθος για αξιολόγηση στη συσκευασία τους.

5.






Καλύμματα κεφαλής - Καπέλα με λάστιχο (Χειρουργικές σκούφιες)
Σχήματος μπερέ με λάστιχο γύρω από το κεφάλι
Μιας χρήσης
Υγροαπωθητικό υλικό (non- woven), Latex- free
Υλικό που να αφήνει το δέρμα να αναπνέει, υπο-αλλεργικό, άνετο, αντιιδρωτικό
Ανθεκτικάστοσκίσιμο

6. Κοστούμια μ.χ. μη αποστειρωμένα διάφορα μεγέθη
Χειρουργικό κουστούμι μιας χρήσης δύο τεμαχίων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 13795, από υγροαπωθητικό, αεροδιαπερατό μη υφασμένο υλικό. Να διαθέτουν
υψηλή αντίσταση στη διαβροχή και στη μεταφορά μικροβίων, να είναι ανθεκτικά στο
σχίσιμο και να μην αφήνουν χνούδι. Αποτελούνται από καζάκα με λαιμόκοψη
σχήματος V ή με στρογγυλή λαιμόκοψη , κοντά μανίκια και τσέπη και από παντελόνι σε
ίσια γραμμή με δέστρες στη μέση.
7. Μάσκα Αναπνευστικής Προστασίας τύπου FFP2
Μάσκα προστασίας της αναπνοής FPP2 χωρίς βαλβίδα.
Να είναι αναδιπλούμενη προκειμένου να διασφαλίζεται η μη εισχώρηση μολυσματικών στο
εσωτερικό της μάσκας.
Να διαθέτει καμπύλο, χαμηλό προφίλ για να παρέχει καλύτερη ορατότητα στον χρήστη και να
είναι η χρήση της συμβατή και με άλλα μέσα ατομικής προστασίας (πχ γυαλιά προστασίας).
Σε κάθε μάσκα να αναγράφεται το πρότυπο κατασκευής EN 149:2001, το επίπεδο
προστασίας, ο κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης CE, ο κωδικός προϊόντος και ο
κατασκευαστής.
Να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα
πρότυπα EN 149:2001+A1:2009
8. Μάσκα Αναπνευστικής Προστασίας τύπου FFP3



Μάσκα προστασίας της αναπνοής FPP3 χωρίς βαλβίδα.
Να είναι αναδιπλούμενη προκειμένου να διασφαλίζεται η μη εισχώρηση
μολυσματικών στο εσωτερικό της μάσκας.
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Να διαθέτει καμπύλο, χαμηλό προφίλ για να παρέχει καλύτερη ορατότητα στον χρήστη
και να είναι η χρήση της συμβατή και με άλλα μέσα ατομικής προστασίας (πχ γυαλιά
προστασίας).
Σε κάθε μάσκα να αναγράφεται το πρότυπο κατασκευής EN 149:2001, το επίπεδο
προστασίας, ο κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης CE, ο κωδικός προϊόντος και ο
κατασκευαστής.
Να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης
με τα πρότυπα EN 149:2001+A1:2009.

9. Μπλούζες Αδιάβροχες μη αποστειρωμένες μίας χρήσης









Να είναι μιας χρήσεως, μη αποστειρωμένη
Nα έχει δέσιμο στο λαιμό και στην μέση
Να έχει μακρύ μανίκι με ελαστική μανσέτα
Να παρέχει πλήρηκάλυψη πλάτης
Να διαθέτει CE (Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΕ 2016/425)
Να είναι κατασκευασμένη από non – woven υλικό υγροαπωθητικό και αδιάβροχο
Να πληροί το πρότυπο EN 13034 - TypePB [6]
Να είναι μεγέθους one size

10. ΜπλούζεςΧειρουργικές αποστειρωμένεςΑδιάβροχες
Μπλούζα χειρουργική με μανσέτα, ολικής προστασίας και ενίσχυσης – FFP σε όλη την
επιφάνειά της χωρίς να φέρει πλαστικές ενισχύσεις και ραφές για προστασία από λοιμώδη
νοσήματα, με θερμοκόλληση, απόλυτα αδιάβροχη, αποστειρωμένη με ακτινοβολία ή και ΕΤΟ,
ελεύθερη latex, μιας χρήσης.
Να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα
πρότυπα EN 13795.
11. Ποδιέςνάιλονμ.χ. Αδιάβροχες
Ποδιά μίας χρήσης που καλύπτει όλη την πρόσθια επιφάνεια της στολής, πλαστική
δετή πίσω σε λευκό χρώμα και συσκευασία των 100 τεμ.
12. Ποδονάρια κοντά
 Ποδονάρια μιας χρήσηςμε λαστιχάκι
 Aπό ανθεκτικό υλικό, αντιολισθητικά, ανθεκτικά στο σκίσιμο
 Ενόςμεγέθους (one-size).
 Nα διαθέτουν σήμανση CE.
13.




Ποδονάρια τύπου μπότας (κνήμης).
Πλαστικά, μιας χρήσης, από ανθεκτικό υλικό.
Να είναι αδιάβροχα
Να είναι μακριά μέχρι το γόνατο ενώ περιμετρικά να έχουν λάστιχο (στο ύψος του
γόνατου) για σωστή στήριξη
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Να φοριούνται πάνω από τα υποδήματα και να εφαρμόζουν σε όλα τα μεγέθη
παπουτσιών
Κατάλληλα για όλους του χώρους (χειρουργεία, εργαστήρια, κλινικές, ιατρεία).

14. Προστατευτικά Ματιών (Γυαλιά Προστασίας μίας χρήσης)








Τα γυαλιά πρέπει να προσφέρουν και πλάγια προστασία (φαρδείς βραχίονες για
προστασία ματιού από όλες τις γωνίες).
Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από επαγγελματίες που φορούν ήδη γυαλιά
Οι φακοί να έχουν αντιθαμβωτική επίστρωση
Nα έχουνευρύ οπτικό πεδίο
Να έχουν αυξημένη ανθεκτικότητα για την προστασία των οφθαλμικών βλεννογόνων.
Να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νόρμα ΕΝ 166
Να φέρουν σήμανση CE στην συσκευασία

15. Προστατευτική ολόσωμηφόρμα ΤΥΠΟΥ TYVEK
1. Ολόσωμη Προστατευτική ενδυμασία με ενσωματωμένο κάλυμμα κεφαλής
2. Να μην προκαλεί ερεθισμό του δέρματος ούτε να έχει ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην
υγεία.
3. Να είναι υγροαπωθητική, αδιάβροχη και αδιαφανής.
4. Να παραμένει αδιάβροχη και υγροαπωθητική όσο διαρκεί η χρήση της
5. Να είναι όσο το δυνατόν ελαφριά και εύκαμπτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση
του ατόμου που τη φορά, να μην παρεμποδίζει τις κινήσεις και ταυτόχρονα να παρέχει
αποτελεσματική προστασία.
6. Να έχει μακριά μανίκια τα οποία στο τελείωμά τους να φέρουν λάστιχο.
7. Να υπάρχει λάστιχο συγκράτησης και στα κάτω άκρα
8. Χωρίς εμφανείς ραφές στο εξωτερικό. Οι ενώσεις να είναι με θερμό-συγκόλληση και
καλυμμένες. Το φερμουάρ να καλύπτεται με ενσωματωμένη αυτοκόλλητη ταινία,
όπως και στην περιοχή του λαιμού.
Απαιτήσεις – συμμορφώσεις
1. Ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατηγορίας III
2. Να πληροί τα πρότυπα πουέχειθέσει ο ΕΛΟΤ και περιγράφονται στηνΕυρωπαϊκή Νόρμα
ΕΝ 14126/2004 (Performance requirements and test methods for protective clothing
against infective agents).
3. Τύπου 4-Β Να πληροίτo πρότυπο EN 14605:2005 +A1 2009(protective clothing against
liquid chemicals - performance requirements for clothing with liquid-tight (type 3) or
spray-tight (type 4) connections, including items providing protection to parts of the
body only (types PB [3] and PB [4])
4. Να έχει CEmarking από κοινοποιημένο οργανισμό (κατηγορίας ΙΙΙ σύμφωνα με EU
2016/425)
5. Χρόνοςιδίας ζωής προϊόντος>3 έτη
6. Ταυτόχρονα να είναι εμφανείς στη συσκευασία, όλες οι άλλες απαιτούμενες σημάνσεις
σύμφωνα με τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις των σχετικών προτύπων.
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16. Στειλεοί

Στειλεός με άξονα αλουμινίου ή πλαστικού, με εγκοπή και βύσμα από συνθετικό υλικό ή
Dacron. ΠΡΟΣΟΧΗ! Όχι βαμβακοφόροιστυλεοί.
Οι στειλεοί συνοδεύονται από αντίστοιχο φιαλίδιο μεταφοράς που εμπεριέχει ειδικό υλικού
μεταφοράς ιών.Τα ανωτέρω υλικά να μη χρειάζονται φύλαξη σε ψυγείο ως τη χρήση τους.

17. Στρωματοθήκες με λάστιχο μ.χ.
Να είναι από ανθεκτικό υλικό υψηλής αντοχής.
· Να είναι αντιολισθητικές.
· Να φέρουν λάστιχο περιμετρικά για καλύτερη εφαρμογή.








18. ΧειρουργικέςΜάσκες 3ply μελάστιχο
Χειρουργική μάσκα με κορδόνια ή λαστιχάκια, τριών στρωμάτων.
Να είναι υποαλλεργική, κατασκευασμένη από μαλακό υλικό, άνετη, ανθεκτική στην υγρασία
με άριστη αεροδιαπερατότητα.
Κατά μήκος και στην άνω στην άνω πλευρά της μάσκας να υπάρχει εσωτερικό εύκαμπτο
επιρρίνειο έλασμα .
Να παρέχει υψηλή βακτηριακή προστασία, διαθέτοντας εσωτερικό φίλτρο απόδοσης
μεγαλύτερο BFE ≥ 98%, στο 1 micro, χαμηλής αντίστασης στην διέλευση του αέρα που
προσφέρει άνετη αναπνοή. Να είναι IIR σε σχέση με την ικανότητα αντοχής στην εκτίναξη
υγρών – αδιάβροχη.
Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-14683, κατηγορία ΙΙ.
Να φέρουν παράλληλες πτυχώσεις σε όλους το πλάτος τους και να καλύπτουν πλήρως το
κάτω τμήμα του προσώπου
ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Για όλα τα είδη ΜΑΠ να κατατεθούν δείγματα επί ποινή απόρριψης για όλα τα ζητούμενα
μεγέθη και τύπους. Στα δείγματα να αναγράφεται το α/α του κάθε είδους όπως αυτό
διαφαίνεται στο σχετικό πίνακα, προς διευκόλυνση της επιτροπής αξιολόγησης του
διαγωνισμού.

Η Αν. Διοκήτρια
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