
                

 

                                                     
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Αριθμ. Πρωτ.:12.419 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ         Πειραιάς: 11/09/2020

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ  

ΤΗΛ: 210 – 4592160

Fax:   210 - 4592597 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία 

συλλογής σφραγισμένων προσφορών, για έκτακτη προμήθεια για «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕΣΩΝ 

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ   SARS     COV  -2  »

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 24 / 09 / 2020
ΩΡΑ: 11:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως  αναλυτικά  αναφέρεται  στα  Παραρτήματα 

Α – Δ
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ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1.1.  Του N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»    

( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

 1.2.  Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και  

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007). 

1.3.   Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

1.4.  Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει. 

1.5.    Του Ν.  4152 / 2013 (  Φ.Ε.Κ.  107 Α΄/ 9-5-2013 ),  Παράγραφος Ζ :  Προσαρμογή της 

Ελληνικής  Νομοθεσίας  στην  οδηγία  2011  /  7  της  16-2-2011  για  την  καταπολέμηση  των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6.   Του Ν.  4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ.

1.7.  Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄55/11-03-2020, όπως κυρώθηκε 

με το Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α/03-04-2020).

1.8.  Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄64/14-03-20, όπως κυρώθηκε με 

το Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α/03-04-2020).

1.9.  Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄68/20-03-20, όπως κυρώθηκε με 

το Ν. 4683/2020 (ΦΕΚ 83Α/10-04-2020).

1.10. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄75/30-03-20, όπως κυρώθηκε με 

το Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86Α/25-04-2020).

1.11. Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (Α΄76/03-04-20).

1.12. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄84/13-04-20, όπως κυρώθηκε με 

το Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30-05-2020).

1.13.  Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α’90/01-05-2020, όπως κυρώθηκε 

με το Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30-05-2020).

1.14. Το από 12/5/20 Πρακτικό της 113ης Συνεδρίασης του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ Θέμα 1ο «Αύξηση ειδών 

Μέσων  Ατομικής  Προστασίας  (ΜΑΠ)  και  κατανομή  αυτών  ανά  Δ.Υ.Πε.,  σύμφωνα  με  το 

απόσπασμα Πρακτικού της 50ης /05,05,2020 Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας 

της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού Covid-19»
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1.15. Το από 12/5/20 Πρακτικό της 113ης Συνεδρίασης του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ Θέμα 2ο»  «Επικύρωση 

Τεχνικών Προδιαγραφών Μέσων Ατομικής Προστασίας – CPV 3314000-3 για την κάλυψη των 

κατεπειγουσών αναγκών των φορέων αρμοδιότητας της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας, ως προς τη 

λήψη Μέτρων Αποφυγής και Περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19 μέσω ΕΣΠΑ 

2014-2020

1.16.  Το  από  30/07/2020  Πρακτικό  της  121ης  Συνεδρίασης  του  ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ  Θέμα  5ο 

«Συμπλήρωση της υπ’αρ. 1 Απόφασης της 113ης/12.05.2020 Συνεδρίασης ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ. , σχετικά 

με  τη  διενέργεια  διαγωνιστικής  διαδικασίας  για  την  προμήθεια  ειδών  Μέτρων  Ατομικής 

Προστασίας (ΜΑΠ) του πίνακα 2, σε ποσοστό 30% από τα Νοσοκομεία της κάθε Υ.Πε.»  

1.17.  Το  από  30/07/2020  Πρακτικό  της  121ης  Συνεδρίασης  του  ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ  Θέμα  6ο 

«Επαναπροκήρυξη διαγωνιστικής διαδικασίας ειδών Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για 

τα οποία δεν προέκυψε μειοδότης σύμφωνα με την υπ’αρ. 4 Απόφαση της 118ης /01.07.2020 

Συνεδρίασης ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.»  

1.18.  Την υπ΄  αριθμό  22/08-09-2020  θέμα  28ο απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Νοσοκομείου,  περί 

έγκρισης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε  ενδιαφερόμενο,  να  καταθέσει  προσφορά  για  προμήθεια  υλικών  με  κριτήριο 

ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  τιμής  (τη 

χαμηλότερη τιμή).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν 

εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: 

α)  Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  ημεδαπά ή αλλοδαπά.  β)  Ενώσεις  προμηθευτών που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί. 

3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο παράρτημα Α της παρούσας και 

στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές ). 

4. Οι  προσφορές  μπορούν  να  κατατίθενται  μέχρι  και  την  προηγουμένη  της  ημερομηνίας 

διενέργειας της διαδικασίας, 23/09/2020 έως 14.00 , σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του  

Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η  διαδικασία θα διενεργηθεί  και  η προμήθεια θα υλοποιηθεί  σύμφωνα με τα 

παρακάτω  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής.                                                        
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1.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
ΕΙΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής 

(συμπεριλαμβανομένων  όλων  των  παραρτημάτων  της),  σε  ηλεκτρονική  μορφή,  στην 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο ( ηλεκτρονική διεύθυνση:  www.tzaneio.gr     ) και 

στην  ιστοσελίδα  του  Υπουργείου  Υγείας  (  ηλεκτρονική  διεύθυνση  : 

www.moh.gov.gr/articles/newspaper/promhtheies-symbaseis/prosklhseis-gia-apeytheias-agora-

ygeionomikoy-ylikoy-atomikwn-metrwn-prostasias-kai-farmakwn-me-skopo-thn-antimetwpish-

toy-korwnoioy-covid-19/6727-pgnth-axepa-prosklhsh-ekdhlwshs-endiaferontos-27-2-2020 )

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

1 11101008 Χειρουργικές Μάσκες  με επιρίνιο έλασμα 
αντιαλλεργικές με κορδόνι 25.000 ΤΕΜ

2 11103231 Μάσκα Αναπνευστικής Προστασίας τύπου FFP2 1.200 ΤΕΜ

3 11103168 Μάσκα Αναπνευστικής Προστασίας τύπου FFP3 2.000 ΤΕΜ

4 11101805 Στολή με κουκούλα για SARS 500 ΤΕΜ

5 11101081 Kαλύμματα κεφαλής (Σκούφιες στρογγυλές με 
λάστιχο) 10.000 ΤΕΜ

6 11101193 Ποδονάρια πλαστικά μ.χ. μέχρι το γόνατο 20.000 ΤΕΜ

7 11103167 Προστατευτικά Ματιών (Γυαλιά Προστασίας) 170 ΤΕΜ

8 11103230 Ασπίδα προστασίας από μεταδοτικά νοσήματα 200 ΤΕΜ

9 11103233 Μπλούζες Χειρουργείου μη αποστειρωμένες μίας 
χρήσης 3.500 ΤΕΜ

10 ΥΧ003023 Μπλούζες Χειρουργικές αποστειρωμένες Αδιάβροχες 
LARGE 600 ΤΕΜ

11 A0999020 Αντισηπτικό Χεριών 700 ΤΕΜ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο
Παράρτημα Γ.

2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι  «δεν υπάρχει αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα (από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

• δωροδοκία

• απάτη

• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

• Είναι φορολογικά ενήμερος 

• Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται GMDN και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ / ΕΟΦ

4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO.

5. Γλώσσα: Ελληνική

6. Σε   περίπτωση   κατακύρωσης  :  α)   Η  παράδοση  των  ειδών  θα 

πραγματοποιηθεί   το  20%  της  συνολικής  ποσότητας  να  παραδοθεί  δέκα 

ημέρες από    την υπογραφή της σχετικής σύμβασης  και η υπόλοιπη ποσότητα   

σε  διάστημα  30  ημερών   (από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  )    και  την   

ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.,  β)  η  παράδοση των ειδών  θα  γίνεται  με 

φροντίδα  και  δαπάνες  του  Προμηθευτή, στις  Αποθήκες  της  Υπηρεσίας 

μας.
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7. Σε  περίπτωση  μη  υποβολής  ή  μη  προσήκουσας  υποβολής  των   

αναφερόμενων πιο     πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη  .  

8. Προσφορές  μπορούν  να  υποβάλλονται  όχι  μόνο  για  το  σύνολο  των 

ζητουμένων ποσοτήτων ανά είδος, αλλά και για μέρος της ποσότητας εκάστου 

είδους. Σε κάθε περίπτωση, στον πρώτο πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

Γ,  θα  συμπληρώνεται  επί  ποινή  απόρριψης  και  η  προσφερόμενη 

ποσότητα, για την οποία δεσμεύεται η συμμετέχουσα να παραδώσει στο 

Νοσοκομείο, σύμφωνα με τους όρους παράδοσης του που περιγράφονται 

ανωτέρω. Η  Υπηρεσία,  σε  περίπτωση  που  η  οικονομικότερη  από  άποψη 

τιμής   προσφορά, δεν καλύπτει  το σύνολο της  ζητούμενης  ποσότητας που 

ορίζεται  στην  πρόσκληση  εντός  του  προβλεπόμενου  χρόνου  παράδοσης, 

διατηρεί το δικαίωμα της κατακύρωσης της υπόλοιπης  ποσότητας των ειδών 

από την αμέσως επόμενη οικονομικότερη προσφορά. Σε περίπτωση και πάλι 

μη  κάλυψης  των  ποσοτήτων,  η  διαδικασία  αυτή  θα  ακολουθηθεί  έως  την 

προμήθεια  της  συνολικής  ποσότητας  των  ειδών.   Επισήμανση: Οι  τελικές 

τιμές που θα προκύψουν από τις διαγωνιστικές διαδικασίες πρέπει να έχουν 

την τελική έγκριση από το ΚΕΣΥΠΕ

9. Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι  60  ημερολογιακές  ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

10.  Για την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον απαιτείται η παροχή εγγύησης 

καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο  72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το 

ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 

ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ
GMDN ΕΚΑΠΤΥ

1
2
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Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης - τεκμηρίωσης, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις με 

σχετικές  παραπομπές  σε  όλα  τα  σημεία  των  «Απαιτήσεων-Τεχνικών  Προδιαγραφών»  του 

Παραρτήματος  Δ  (Τεχνική  Περιγραφή),  καθώς  και  σε  κάθε  άλλη  τεχνική  απαίτηση  της 

Αναθέτουσας Αρχής.

Α/Α Απαίτηση - Τεχνική Προδιαγραφή Απάντηση Παραπομπή Τεκμηρίωσης
1
2
…

Ημερομηνία 

Ο/Η δηλών/ούσα

[υπογραφή]  

Η   ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

ΜΑΡΙΑ  ΑΡΒΑΝΙΤΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Δ ΄

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί  σύμφωνα με τις  εγκεκριμένες από το  ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.  
τεχνικές  προδιαγραφές  (113η Συνεδρίαση  Θέμα  2ο 12/05/20  και  121η  Συνεδρίαση  Θέμα  6ο 

30/07/2020) οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

Α. 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 των φορέων για τη χρήση που προορίζονται.
2.2. Να  συνοδεύονται  από  σαφείς  οδηγίες  χρήσεως,  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην 
παράγραφο 
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. 

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.

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Επιπλέον των παραπάνω γενικών τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να ισχύουν:
1. Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης (shelf life) τουλάχιστον 

ενός (1) έτους.
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2. Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων.

3. 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.

Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

1  Ολόσωμες  προστατευτικές  ενδυμασίες  με  ενσωματωμένο  κάλυμμα  κεφαλής  (στολές  
TYVEK  )  

• Ολόσωμη Προστατευτική ενδυμασία με ενσωματωμένο κάλυμμα κεφαλής.
• Να μην προκαλεί ερεθισμό του δέρματος ούτε να έχει ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην 

υγεία.
• Να είναι υγραπωθητική, αδιάβροχη και αδιαφανής.
• Να παραμένει αδιάβροχη και υγραπωθητική όσο διαρκεί η χρήση της.
• 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.

• Να έχει μακριά μανίκια τα οποία στο τελείωμά τους να φέρουν μανσέτα από λάστιχο.
• Να υπάρχει λάστιχο συγκράτησης και στα κάτω άκρα.
• Χωρίς εμφανείς ραφές. Οι ενώσεις να είναι με θερμό-συγκόλληση και καλυμμένες. Το 

φερμουάρ  να  καλύπτεται  με  ενσωματωμένη  αυτοκόλλητη  ταινία,  όπως  και  στην 
περιοχή του λαιμού.

• Να δίνεται  η  δυνατότητα  μεγάλης  διάρκειας έκθεσης  του  χρήστη  στον  βιολογικό  ή 
χημικό παράγοντα.

• Να προσφέρεται σε μεγέθη M, L, XL.
Απαιτήσεις – συμμορφώσεις
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• Ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατηγορίας III.

• Να πληροί τα πρότυπα που έχει θέσει ο ΕΛΟΤ και περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή 
Νόρμα EN 14126/2004  ( Performance requirements and test methods for protective 
clothing against infective agents).

• Τύπου 4-Β Να πληροί το 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 protective to parts of the  
body only (types PB [3] and PB [4]).

• Να πληροί το πρότυπο EN  14325:2001  (protective  clothing  against  chemicals.  Test  
methods  and  performance  classification  of  chemical  protective  clothing  materials,  
seams, joins and assemblages).

• Να έχει  CE marking από κοινοποιημένο οργανισμό  (κατηγορίας ΙΙΙ  σύμφωνα με  EU 
2016/425).

• Χρόνος ιδίας ζωής προϊόντος >5 έτη.

• Μέσα στη συσκευασία να υπάρχει πλήρες ενημερωτικό φυλλάδιο προϊόντος.

• Ταυτόχρονα να είναι εμφανείς στη συσκευασία, όλες οι άλλες απαιτούμενες σημάνσεις 
σύμφωνα με τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις των σχετικών προτύπων για προστασία από 
χημικούς και  βιολογικούς παράγοντες (η κατηγοριοποίηση,  ο  τύπος,  το μέγεθος,  τα 
πικτογράμματα, ημερομηνία κατασκευής, ο αριθμός παρτίδας κλπ).

2. Χειρουργικές Μάσκες  3  play   με λάστιχο  

Χειρουργική μάσκα με λάστιχο τριών στρωμάτων. 
Να είναι υποαλλεργική, κατασκευασμένη από μαλακό υλικό, άνετη, ανθεκτική στην υγρασία 
με άριστη αεροδιαπερατότητα. 
Να έχει μεγάλα ενισχυμένα κορδόνια και μαλακό επιρρήνειο έλασμα  καθ' όλο το μήκος της 
μάσκας 
Να παρέχει  υψηλή  βακτηριακή  προστασία,  διαθέτοντας  εσωτερικό  φίλτρο  απόδοσης  99,8% 
BFE, στο 1 micro, χαμηλής αντίστασης στην διέλευση του αέρα που προσφέρει άνετη αναπνοή. 
Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-14683, κατηγορία ΙΙ. 

3. Μάσκα Αναπνευστικής Προστασίας τύπου FFP2

 Μάσκα  προστασίας  της  αναπνοής  FPP2  με  βαλβίδα.  Να  είναι  αναδιπλούμενη,  τρίπτυχης 
κατασκευής με τα τρία τμήματα να επιτρέπουν την καλύτερη εφαρμογή σε διάφορα σχήματα 
προσώπου και να διασφαλίζουν τη 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). 
Ανεπίστροφη βαλβίδα διάφραγμα που ανοίγει παραβολικά για εύκολη εκπνοή και μείωση της 
θερμότητας.  Το  προϊόν  να  διατίθεται  σε  ατομική  συσκευασία  ώστε  να  αποφεύγεται  η 
ενδεχόμενη μόλυνσή κατά τη διάρκεια της αποθήκευσής. 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 και ΕΝ 14683:2005.
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4.  Μάσκα Αναπνευστικής Προστασίας τύπου FFP3

Μάσκα  προστασίας  της  αναπνοής  FPP3  με  βαλβίδα.  Να  είναι  αναδιπλούμενη,  τρίπτυχης 
κατασκευής με τα τρία τμήματα να επιτρέπουν την καλύτερη εφαρμογή σε διάφορα σχήματα 
προσώπου και να διασφαλίζουν τη 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). 
Ανεπίστροφη βαλβίδα με διάφραγμα που ανοίγει παραβολικά για εύκολη εκπνοή και μείωση 
της  θερμότητας.  Το προϊόν να διατίθεται  σε  ατομική συσκευασία ώστε να αποφεύγεται  η 
ενδεχόμενη μόλυνσή κατά τη διάρκεια της αποθήκευσής. 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 και ΕΝ 14683:2005. 

 5. Μπλούζες Χειρουργικές αποστειρωμένες Αδιάβροχες

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,  5  στρωμάτων,  με  θερμοκόλληση,  απόλυτα  αδιάβροχη,  αποστειρωμένη  με 
ακτινοβολία, ελεύθερη latex, μιας χρήσης. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα ισχύοντα 
διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα και σύμφωνα με το ΕΝ 13795. 

6. Μπλούζες Αδιάβροχες μη αποστειρωμένες μίας χρήσης

Μπλούζα αδιάβροχη, μιας χρήσης, με ενισχυμένα μανίκια. Να διαθέτει μανσέτα, κορδόνια και 
πλήρη  κάλυψη  πλάτης.  Να είναι  κατασκευασμένη  από μη υφασμένο  υλικό  υγροαπωθητικό, 
μαλακό, να παρέχει εύλογη φυσιολογική άνεση στον χρήστη και να ταξινομείται στην κατηγορία 
Ι ανάφλεξης. Να είναι μεγέθους  one size. Να συμμορφώνεται με την οδηγία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 89/686//EEC που αφορά στα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΡΡΕ, Class III).

7. Προστατευτικά Ματιών (Γυαλιά Προστασίας) 

Οφθαλμών,  Διαφανή  με  Πλευρικά  Ανοίγματα  Αερισμού.  Να  διασφαλίζουν  την  προστασία  
έναντι υγρών & αερίων.  

8. Ποδονάρια τύπου μπότας
Πλαστικά μιας χρήσης από ανθεκτικό υλικό. Να είναι αδιάβροχα,  ενώ περιμετρικά να έχουν 
λάστιχο  (στο  ύψος  του  γόνατου)  ώστε  να  εφαρμόζουν  σε  όλα  τα  μεγέθη  παπουτσιών. 
Κατάλληλα για όλες τις ειδικότητες γιατρών (χειρουργεία, εργαστήρια, κλινικές, ιατρεία).

9. Καλύμματα κεφαλής (σκούφοι) 

• Χειρουργικά καλύμματα κεφαλής κατηγορίας I.
• Σχήματος μπερέ με λάστιχο σχήματος w γύρω από το κεφάλι.
• Διαμέτρου περίπου 52 cm.
• Μιας χρήσης.
• Υγροαπωθητικό υλικό (PP, non – woven), Latex – free.
• Υλικό που να αφήνει το δέρμα να αναπνέει, υπο – αλλεργικό, άνετο, αντιιδρωτικό.
• Ανθεκτικό στο σκίσιμο.
Αξιολόγηση δείγματος
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10. 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

11. Σκεύασμα για την αντισηψία χεριών χωρίς τη χρήση νερού (αντισηπτικά χεριών)

• Υγρό ή γέλη.
• Να περιέχει ως δραστική ουσία την αιθυλική αλκοόλη τελική συγκέντρωση 70-80% ν/ν  

ή  την  ισοπροπυλική  αλκοόλη  τελική  συγκέντρωση  70-75%,  ν/ν  (σύμφωνα  με  τις 
συστάσεις του ΠΟΥ και άλλων διεθνών οργανισμών).

• Να επιτυγχάνει γρήγορη αντισηψία σε χρόνο από 30’’ έως 1’.
• Μπορεί  να  περιέχει  και  άλλα  εγκεκριμένα  δραστικά  συστατικά  για  την  αντισηψία 

χεριών (hydrogenperoxide, didecyldimethylammoniumchloride, iodine κ.α.).
• Με ενυδατικούς παράγοντες (πχ γλυκερίνη).
• Να έχει πολύ καλή συμβατότητα με το δέρμα και να μην προκαλεί ερεθισμούς στη 

συχνή χρήση του.
• Να έχει ευρύ φάσμα δραστικότητας και να καταστρέφει βακτήρια (και μυκοβακτηρίδιο 

ΤΒ), μύκητες, ιούς (HBV, HIV, συμπεριλαμβανομένου και των ελυτροφόρων).
• Να έχει άδεια παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος από τον ΕΟΦ (συμπ. Και αυτών 

που υπόκεινται στα: άρθρο 5 του Ν. 4681/2020 & υπ.αρ.37212/23-3-2020 απόφαση 
του  Προέδρου  του  ΕΟΦ).  Εναλλακτικά,  και  με  την  ανωτέρω  σύνθεση  μπορούν  να 
προταθούν προϊόντα που είναι εγκεκριμένα στην ΕΕ ως βιοκτόνα και προορίζονται για 
την αντισηψία χεριών (Biocidal Product Regulation (BPR; EU 528/2012)).

Δ. ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Για όλα τα ζητούμενα είδη ΜΑΠ να κατατεθούν δείγματα επί ποινή απόρριψης.

Διευκρινίσεις:
Δείγματα θα κατατεθούν για όλα τα ζητούμενα μεγέθη και τύπους σύμφωνα με το α/α των 
ειδών της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Τα δείγματα θα αποστέλλονται μέσα σε ενιαίο φάκελο ή κιβώτιο με την ένδειξη «ΔΕΙΓΜΑΤΑ» 
και θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού. Τα δείγματα πρέπει να κατατεθούν 
εις διπλούν. 
Η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον δείγματα κατά το στάδιο 
της τεχνικής αξιολόγησης.
Σε κάθε δείγμα θα αναγράφονται απαραίτητα τα εξής :
1) Το όνομα του προμηθευτή
2) Ο κωδ. αριθ. του είδους σύμφωνα με την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.
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Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπο εμφανή σύμφωνα με τα παραπάνω δεν γίνονται δεκτά.
Εφόσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυνα υλικά ο προμηθευτής υποχρεούται να 
αναφέρει τούτο εγγράφως επί του δείγματος στην Ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας συγχρόνως 
τον τρόπο φύλαξης και συντήρησης τους.

Κατά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  από  το  αρμόδιο  όργανο,  τίθενται  υπόψη  του  τα 
δείγματα.  Η  αξία  των  δειγμάτων  στις  περιπτώσεις  ελέγχου  της  ποιότητας  και  γενικά  της 
καταλληλότητας των ειδών βαρύνει τον προμηθευτή. 

Οι  Προμηθευτές  δύνανται  να  καταθέσουν  και  τεχνικά  φυλλάδια  ή  prospectus που  να 
αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
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