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ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 81/20 
ΓΙΑ ΣΘΝ ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΤΑ ΚΑΛΤΨΘ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ Ε ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΘ 

ΑΣΟΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΘΨΘ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΜΕΣΡΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟΦΤΓΘ, ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΤ ΣΘ 
ΔΙΑΔΟΘ ΚΟΡΩΝΟΪΟΤ ΚΑΙ ΣΘ ΔΙΑΦΑΛΙΘ ΣΘ ΔΘΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ 

 
Ζχοντασ υπόψθ:  
Α) Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν ςιμερα: 

1. Σο Ν.2362/95 «περί Δθμόςιου Λογιςτικοφ Ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ» 
2. Σο Ν. 3527/2007 «Κφρωςθ ςυμβάςεων υπζρ Ν.Π. εποπτευομζνων από το ΤΤ& ΚΑ και λοιπζσ διατάξεισ» 
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 
4. Σισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 

και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και 
ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1. 

5. Σισ διατάξεισ του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…», 

6. Σισ διατάξεισ του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 
διατάξεισ” 

7. Σου Ν. 3329/2005 «Εκνικό ςφςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ». 
8. Σου Ν. 3580/2007 «Προμικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 

άλλεσ διατάξεισ». 
9. Σου Ν. 2955/2001 «Προμικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των Πε..Τ. και άλλεσ διατάξεισ». 
10. Σου Ν. 4238/2014. 
11. Σισ διατάξεισ του Ν.4486/2017 (115/Α'/7-8-2017) “Μεταρρφκμιςθ τθσ Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Τγείασ, επείγουςεσ 

ρυκμίςεισ αρμοδιότθτα Τπουργείου Τγείασ και άλλεσ διατάξεισ” 
12. Σο Ν. 3310/2005 «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία 

ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων» 
13. Σο Ν. 3414/2005 «Σροποποίθςθ του Ν. 3310/2005». 
14. Σο Ν. 4129/2013 «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 
15. Σο Ν. 4675/2020 «Πρόλθψθ, προςταςία και προαγωγι τθσ υγείασ-ανάπτυξθ των υπθρεςιϊν δθμόςιασ υγείασ και άλλεσ 

διατάξεισ».  
16. Σο άρκρο 19 του ν. 4675 (ΦΕΚ 54/Α’/11-03-2020). 
17. Σο υπϋαρικμ, οικ. 1490/28.02.2020 ζγγραφο του Τπουργείου Τγείασ με κζμα: «Επείγουςεσ προμικειεσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ του Κορωνοϊοφ 
18. Σο με αρικ. Πρωτ. Οικ.17794/13-03-2020 ζγγραφο Γενικοφ Γραμματζα Τπθρεςιϊν Τγείασ του Τπουργείου Τγείασ 
19. Σθν αρικμ. Οικ. 19012/17.03.2020 ερμθνευτικι εγκφκλιο του Τπουργείου Τγείασ 
20. Σο Ν2690/99. 
21. Σου Ν. 3918/2011 «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο φςτθμα Τγείασ & άλλεσ διατάξεισ». 
22. Σου Π.Δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ».( Π.Δ. 80/2016 άρκρο 9 παρ.4.)  
23. Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2Γ του άρκρου 32 του ν.4412/2016. 
24. Σθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (ΦΕΚ 42/τ. Α’/25-02-2020) με κζμα «Κατεπείγοντα μζτρα αποφυγισ και 

περιοριςμοφ διάδοςθσ κορωνοϊοφ». 
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25. Σισ διατάξεισ τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου Αϋ55/11-03-2020, Αϋ64/14-03-20, Αϋ68/20-03-20, Αϋ75/30-03-20, 
Αϋ84/13-04-20, 90/τ. Αϋ/01-05-2020. 

26. Σο Ν. 4682/2020 «Κφρωςθ: α) τθσ από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μζτρα αποφυγισ και περιοριςμοφ τθσ 
διάδοςθσ του κορωνοϊοφ (Αϋ42)», β) τθσ από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν 
ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ του (Αϋ55)» και γ) τθσ 
από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ 
COVID-19 (A’ 64)» και άλλεσ διατάξεισ». 

27. Σο Ν. 4690/2020 «Κφρωςθ: α) τθσ από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν 
τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ (Α’ 84) και β) τθσ από 1.5.2020 Π.Ν.Π. 
«περαιτζρω μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και 
τθν επάνοδο ςτθν κοινωνικι και οικονομικι κανονικότθτα» (Α’ 90) και άλλεσ διατάξεισ» 

28. Θ Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 2020/C108 I/01 01-04-20. 
29. Σισ διατάξεισ του Ν.4682/20 (Αϋ76/03-04-20). 

 
Β) Σα ζγγραφα και τισ αποφάςεισ: 

1. Σισ αρικμ.121 (Θ5) και 113 (1θσ)/12.05.2020 αποφάςεισ του ΚΕΤΠΕ. 
2. Σισ αρικμ. 113 ,128 ςυνεδριάςεισ του Κε..Τ.Π.Ε. 
3. Σθν αρικμ. 26/11.11.2020 Απόφαςθ του Δ του Νοςοκομείου (ΑΔΑ: ΩΚ6Α46906Ω-ΓΕ8) 
4. Σθν ανάγκθ για τθν εφρυκµθ λειτουργία του Νοςοκοµείου µασ λόγω των επειγουςϊν αναγκϊν που προζκυψαν λόγω 

των εξελίξεων ςχετικά µε τθν διάδοςθ του κορονοϊοφ. 
 

ΠΡΟΚΘΡΤΕΙ 
 

Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ με τθν διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ με ζρευνα αγοράσ μζςω τθσ 
ιςτοςελίδασ του Τπουργείου Τγείασ, ςε εφαρμογι τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (ΦΕΚ 42/τ. Αϋ/25-02-2020) με κζμα 
«Κατεπείγοντα μζτρα αποφυγισ και περιοριςμοφ διάδοςθσ κορωνοϊοφ», για τθν προμικεια μζςων ατομικισ προςταςίασ 
(CPV 3314000-3, 33141420-0) για τισ κατεπείγουςεσ ανάγκεσ του Νοςοκομείου, για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) μινα, με 
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, ςε βάροσ του ΚΑΕ 1311 όπωσ 
αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω:  

 
Α. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΠΡΟΚΛΘΘ 
 
Αντικείμενο τθσ πρόςκλθςθσ είναι θ κατεπείγουςα προμικεια υγειονομικοφ υλικοφ και λοιπϊν ειδϊν ατομικισ 

προςταςίασ για τισ κατεπείγουςεσ ανάγκεσ όλων των τμθμάτων του Νοςοκομείου, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, ωσ ακολοφκωσ, και ςφμφωνα με το παράρτθμα Αϋ. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΗΘΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ MM ΠΟΟΣΗΣΑ ΚΑΕ 

1 ΓΑΝΣΙΑ ΝΙΣΡΙΛΙΟΤ S (ι και latex) TEM 15.000 1311 

2 ΓΑΝΣΙΑ ΝΙΣΡΙΛΙΟΤ M (ι και latex) TEM 20.000 1311 

3 ΓΑΝΣΙΑ ΝΙΣΡΙΛΙΟΤ L (ι και latex) TEM 15.000 1311 

4 ΜΑΚΕ FFP2 (χωρίσ βαλβίδα εκπνοισ) TEM 2.500 1311 

5 ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΑ ΜΑΣΙΩΝ TEM 100 1311 

6 ΜΠΛΟΤΗΕ ΜΧ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕ  TEM 5.000 1311 

7 ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΟΝΣΑ TEM 2.000 1311 

8 ΜΑΚΕ FFP3 TEM 150 1311 

9 TAYVEK TEM 300 1311 

10 ΑΠΙΔΕ ΠΡΟΩΠΟΤ TEM 150 1311 

11 ΣΑΜΠΛΕΣΕ ΧΛΩΡΙΟΤ TEM 5.000 1311 

12 ΤΔΑΣΟΔΙΑΛΤΣΕ ΑΚΟΤΛΕ TEM 1.000 1311 
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ΠΡΟΟΧΘ: 
 

1) Όλα τα απαιτοφμενα είδθ να φζρουν ςιμανςθ CE, να εναρμονίηονται ςτα αντίςτοιχα πρότυπα τθσ ΕΕ (εφόςον 
προβλζπεται) και να είναι μακράσ θμερομθνίασ λιξθσ. 
 2) Οι προςφορζσ μποροφν να υποβάλλονται ανά είδοσ για το ςφνολο ι και μζροσ τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ. τθν 
προςφορά κα περιλαμβάνεται τόςο θ τεχνικι περιγραφι για το κάκε είδοσ ενϊ ςτθν οικονομικι προςφορά κα αναλφεται 
ξεχωριςτά θ τιμι για το κάκε είδοσ. 
 3) ε περίπτωςθ όπου προςφζρονται ποςότθτεσ μικρότερεσ τθσ ςυνολικισ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ κάκε είδουσ, τότε 
κα υπάρξουν τόςοι μειοδότεσ όςοι απαιτοφνται για να ςυμπλθρωκεί θ ςυνολικι ηθτοφμενθ ποςότθτα κάκε είδουσ. 
 4) Ο χρόνοσ ιςχφσ των προςφορϊν κα είναι εκατόν είκοςι (120) θμερολογιακζσ  θμζρεσ. 
 5) Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ 
(χαμθλότερθ τιμι), ανά είδοσ. Θ κατακφρωςθ τθσ προμικειασ κα γίνει, ανά είδοσ, και ςε όςουσ μειοδότεσ απαιτθκεί 
προκειμζνου να ςυμπλθρωκεί θ ςυνολικι ηθτοφμενθ ποςότθτα. 
 6) Σο Νοςοκοµείο διατθρεί το δικαίωµα να προβεί ςτθ διαπραγμάτευςθ τθσ προςφερόμενθσ τιµισ µε τθ μειοδότρια 
εταιρεία. ε περίπτωςθ που υπάρχουν ιςότιµεσ ι ιςοδφναµεσ προςφορζσ, τελικόσ μειοδότθσ επιλζγεται ο μειοδότθσ που 
προκφπτει κατόπιν διαπραγμάτευςθσ, αφοφ κλθκοφν όλοι οι προςφζροντεσ που είχαν ιςότιµεσ ι ιςοδφναµεσ προςφορζσ. 
Επίςθσ το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα κατακφρωςθσ μικρότερθσ ποςότθτασ. 
 7) Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν επιτρζπονται. Αντιπροςφορζσ δε γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

8) Θ παράδοςθ των ειδϊν κα πρζπει να γίνει άμεςα, το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν παραγγελία των 
ειδϊν. ε περίπτωςθ αδυναμίασ εκτζλεςθσ των παραγγελιϊν, θ μειοδότρια εταιρία οφείλει να ειδοποιιςει εγγράφωσ τθν 
Ανακζτουςα Αρχι.  
 9) ε περίπτωςθ αδυναμίασ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι κα ζχει τθν δυνατότθτα να επιλζξει τθν 
αμζςωσ επόμενθ ςυμφερότερθ από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. 
 10) Θ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί ενιαία χωρίσ διάκριςθ ςταδίων/φάςεων 
(Αξιολόγθςθ Δικαιολογθτικϊν, Σεχνικισ, και Οικονομικισ προςφοράσ), κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ και ςε εφαρμογι τόςο τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 117του Ν.4412/2016 και του ΦΕΚ 42/τ. Αϋ/25-02-2020. 
 11)Θ διαδικαςία κατάκεςθσ των προςφορϊν ξεκινά από τθν δθμοςίευςθ του παρόντοσ. 
 12) Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά Ι δικαιολογθτικά. Από κάκε τιμολόγιο 
του Προμθκευτι κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε φορά Νόμουσ και ςχετικζσ 
Εγκυκλίουσ των αρμόδιων Τπουργείων.  
Οι κρατιςεισ οι οποίεσ βαρφνουν τον προμθκευτι είναι οι ακόλουκεσ: 
  α) Τπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Τγείασ (Φ.Ε.Κ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %. 

β) Ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 64 Κεφ. Β παρ. 2 του Ν. 4172/13 φόροσ ειςοδιματοσ, ο οποίοσ 
παρακρατείται κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ. 

γ) Τπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων: κράτθςθ 0,07% επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ 
προ φόρων και κρατιςεων (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16). 

δ) Σζλοσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3% επί του ποςοφ τθσ ανωτζρω κράτθςθσ, πλζον ειςφοράσ υπζρ Ο.Γ.Α. 
ποςοςτοφ 20%. 

ε) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε άλλθσ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (Α.Ε.Π.Π), 
κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παρ. 3 του αρ. 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ147). τθν παραπάνω 
κράτθςθ παρακρατείται επίςθσ το αναλογοφν χαρτόςθμο 3% υπζρ Δθμοςίου και ΟΓΑ χαρτοςιμου 20%. 
Ο αναλογοφν Φ.Π.Α. επί τοισ εκατό (%) βαρφνει το Νοςοκομείο. 
 13) Θ Ανακζτουςα Αρχι, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των Αποτελεςμάτων του 

Διαγωνιςμοφ, διατθρεί το δικαίωμα: 
α. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ, ακφρωςθ ι διακοπι του διαγωνιςμοφ και τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να 

αναλαμβάνει οποιαδιποτε υποχρζωςθ ζναντι των προςφερόντων και ανεξάρτθτα από το ςτάδιο οποιαδιποτε διαδικαςίασ που 

οδθγεί ςτθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ι όταν ζκτακτεσ περιςτάςεισ κακιςτοφν αδφνατθ τθν κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

β. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν επανάλθψι του με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των 

προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ 

γ. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και να προςφφγει ςτθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ, εφ’ όςον 

ιςχφουν οι προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Οι προςφζροντεσ αυτοί δε δικαιοφνται να αξιϊςουν αποηθμίωςθ  δικαιοφνται όμωσ τθν άμεςθ αποδζςμευςθ των εγγυιςεων 

ςυμμετοχισ. 

 14) Ο χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατακεί κατόπιν αιτιολόγθςθσ από τον προμθκευτι, ζπειτα από τθν ςφμφωνθ 

γνϊμθ του Νοςοκομείου, λαμβάνοντασ υπόψθ τα μζτρα που ιςχφουν για τον περιοριςμό των μετακινιςεων και των ειςαγωγϊν. 

15) Σο Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα τθσ μθ κατακφρωςθσ - ςυμβαςιοποίθςθσ και απορρόφθςθσ μζρουσ ι του 

ςυνόλου τθσ ηθτοφμενθσ από τθν πρόςκλθςθ ποςότθτασ των ειδϊν. 
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Β. ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Γενικό Νοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ. 

ΧΑΣΗΘΚΩΣΑ» 

Λεωφόροσ Μακρυγιάννθ 

Γρ.Προμθκειϊν 

ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΘΝ 

ΠΡΟΚΛΘΘ με αρικμό : 81/20 

17/11/2020 
Ϊρα 11:00πμ 

Γ.Ν.Ι. Γ.ΧΑΣΗΘΚΩΣΑ 
Γρ. Προμθκειϊν 

17/11/2020 
Ϊρα 11:00πμ  

 
 Θ προςφορά υποβάλλεται ςυνταγμζνθ ι μεταφραςμζνθ επιςιμωσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (ενθμερωτικά και τεχνικά 

φυλλάδια μποροφν να υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι), ςε δφο 
αντίτυπα, ζνα πρωτότυπο και ζνα αντίγραφο, και μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςυνοδευόμενθ από 
δείγματα εισ διπλοφν(όπωσ αναφζρεται και ςτο Παράρτθμα Α.Δ.) ςτον οποίο κα αναγράφονται ευκρινϊσ τα εξισ: 

 

τοιχεία Αποςτολζα (υποψήφιου Αναδόχου/Χορηγητή):   
Ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου ι Επωνυμία νομικοφ προςϊπου, Σαχυδρομικι διεφκυνςθ, Σθλζφωνο, Αρικμόσ 

τθλεομοιοτυπίασ και διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 
 

Διεφθυνςη υποβολήσ και ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ : 
ΠΡΟ:  Γενικό Νοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΣΗΘΚΩΣΑ»  

ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΚΛΘΘ με αρικμό : 81 /20 

Καταλθκτικι Θμερομθνία Τποβολισ Προςφορϊν: 17.11.2020- 11:00πμ 

ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΜΕΩΝ ΑΣΟΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ» 

       ΠΡΟΟΧΘ: Να ΜΘΝ αποςφραγιςκεί από τθν Σαχυδρομικι Τπθρεςία & το Πρωτόκολλο. 

 

 Προςφορζσ που κα κατατίκενται μετά τθν παραπάνω προκεςμία, δε κα αξιολογοφνται. Θ αξιολόγθςθ των 
προςφορϊν κα γίνει από τριμελι επιτροπι, θ οποία κα οριςτεί για το ςκοπό αυτό. 

 
Συχόν διευκρινιςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ παρζχονται από τθν υπθρεςία. Θ πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ μπορεί να παραλθφκεί από το τμιμα Προμθκειϊν του Νοςοκομείου. 
 

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 
Οι ςυμμετζχοντεσ, οφείλουν να αποςτείλουν, υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά τουσ, πζραν τθσ οικονομοτεχνικισ 
προςφοράσ, φάκελο δικαιολογθτικϊν (ςε δφο αντίτυπα, ζνα πρωτότυπο και ζνα αντίγραφο), ΕΠΙ ΠΟΙΝΘ 
ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ, με τα ακόλουκα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά 
 

1. Τπεφκυνθ Διλωςθ (όπωσ εκάςτοτε ιςχφςει ςε εφαρμογι και των άρκρων 1 και 3 του Ν. 4250/26.03.2014_ΦΕΚ 
74/τ. Α/26.03.2014) του Ν.1599/1986 ςτθν οποία να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ςτον οποίο 
ςυμμετζχει ο οικονομικόσ φορζασ και ςφμφωνα με τθν οποία κα δθλϊνεται ότι:  
-Μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ προςφοράσ ο οικονομικόσ φορζασ δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των 
άρκρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι μποροφν να 
αποκλειςτοφν από τθν ςυμμετοχι τουσ ςε διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου. 
-Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 
-Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ των οποίων οι προςφζροντεσ 
ζλαβαν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ.  
-Σα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι. 
-Παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 
αναβολι ι ακφρωςθ-ματαίωςθ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 
-Εάν το προςφερόμενο είδοσ υπάγεται ςτο Παρατθρθτιριο Σιμϊν τθσ ΕΠΤ και ςε ποιο κωδικό. ε περίπτωςθ που 
δεν υπάρχει , να αναφζρεται ι μθ φπαρξθ του. 
-Δεςμεφεται για τθν άμεςθ παράδοςθ των ειδϊν, το αργότερο εντόσ πζντε θμερϊν από τθν παραγγελία των 
ειδϊν. 
 

2. Απόςπαςμα Ποινικοφ Μθτρϊου, (με χρόνο ζκδοςθσ ζωσ τρεισ 3 μινεσ πριν τθν υποβολι τουσ), όπωσ του 
ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου που εκδίδεται 
από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ 
παραγράφου 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ: 
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α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιριϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιριϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ 
διαχειριςτζσ, 
β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιριϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου.  
 

3. Φορολογικι ενθμερότθτα (ςε ιςχφ) που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΘ ΧΡΘΘ ΕΚΣΟ ΕΙΠΡΑΞΘ ΚΑΙ ΕΚΣΟ 
ΜΕΣΑΒΙΒΑΘ  ΑΚΙΝΘΣΟΤ 
 

4. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα (ςε ιςχφ) που να αναγράφει ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ Ε ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΣΟΤ 
ΔΘΜΟΙΟΤ ΚΑΙ   ΣΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ Ε ΔΘΜΟΠΡΑΙΕ   
 

5. Αποδεικτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ΓΕΜΘ, ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων με ζκδοςθ ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 
6. Πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ και υντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν χζςεων 

για τθν περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016. Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
πιςτοποιθτικοφ που προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 80 (του ν. 4412/2016), αυτό 
αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του 
.ΕΠ.Ε. ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 με χρόνο ζκδοςθσ, μετά 
τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ,  ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι: «δεν ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ 
φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3)πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα 
με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 
ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ 
επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ 
εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ». Θ υπεφκυνθ διλωςθ πρζπει να ζχει θμερομθνία υπογραφισ μετά τθν κοινοποίθςθ του 
Νοςοκομείου τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

 
ε περίπτωςθ κωλφματοσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ζκδοςθσ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν ι αδυναμίασ ζκδοςθσ αυτϊν, 
λόγω αναςτολισ λειτουργίασ των αντίςτοιχων αρμόδιων υπθρεςιϊν ι μερικισ αναςτολισ λειτουργίασ αυτϊν, ςτο πλαίςιο των 
μζτρων αντιμετϊπιςθσ τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ι για άλλο ςοβαρό λόγο, να προςκαλοφν άμεςα τον επιλεγζντα 
ανάδοχο να υποβάλει ςε αντικατάςταςθ των απαιτοφμενων, ανά περίπτωςθ, δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80 του ν. 4412/2016 
μόνο υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ι θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ 
Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 52 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), που προβλζπεται ςτο εικοςτό ζβδομο άρκρο τθσ από 
20-03-2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Α’ 68), όπωσ αυτι κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), 
προκειμζνου να εκδοκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ και να ςυναφκεί θ ςφμβαςθ. τθν υποβαλλόμενθ υπεφκυνθ 
διλωςθ δθλϊνονται από τον επιλεγζντα ανάδοχο ότι: α) δεν ςυντρζχει κανζνα νόμιμο κϊλυμα ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία, 
β) εξακολουκεί να πλθροί όλα τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που προβλζπονται ςτθν οικεία διακιρυξθ και γ) υποχρεοφται να 
προςκομίςει τα νομίμωσ προβλεπόμενα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο τεςςαρακοςτό πρϊτο άρκρο τθσ από 13-4-2020 
Π.Ν.Π. (Α’ 84). 

 

Δ. ΣΕΧΝΙΚΘ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 
τον φάκελο τεχνικισ προςφοράσ (ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ) τοποκετοφνται όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν τα 

τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα όςα αναφζρονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ  Α.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ. 
τον φάκελο οικονομικισ προςφοράσ (ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ) τοποκετοφνται όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν τθν 

οικονομικι προςφορά, με τθν τιμι ςε ευρϊ. τθν τιμι κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, κακϊσ και κάκε 
άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ που προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, εκτόσ από τον ΦΠΑ, που κα δίνεται ξεχωριςτά, είτε ωσ 
ποςοςτό, είτε ωσ απόλυτθ τιμι.  τθν οικονομικι προςφορά να αναφζρεται ότι ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ είναι εκατόν 
είκοςι (120) θμερολογιακζσ θμζρεσ από το άνοιγμα των προςφορϊν. 
 

Ε. ΓΕΝΙΚΑ 
Για ότι προβλζπεται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, ιςχφουν οι διατάξεισ, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ςυμπλθρωκεί, των 

ςχετικϊν με τισ προμικειεσ νόμων και Π.Ν.Π. που ζχουν προαναφερκεί ςτθ παροφςα πρόςκλθςθ, τισ οποίεσ κεωρείται ότι 
γνωρίηουν οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό και δεν μποροφν να επικαλεςτοφν άγνοιά τουσ. 
 

     Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
 
 
  ΠΤΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΗΘ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Αϋ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΗΘΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 
Α.  ΓΕΝΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΛΙΚΩΝ 
 
1. Σα υλικά που παραδίδονται πρζπει τα τεχνικά τουσ χαρακτθριςτικά να βρίςκονται ςε απόλυτθ ςυμφωνία με τθν τεχνικι προςφορά του 

προμθκευτι. 
 
2. Ειδικότερα, τα προςφερόμενα υλικά πρζπει να πλθροφν τουσ εξισ όρουσ: 
2.1. Να ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ ανάγκεσ των φορζων για τθ χριςθ που προορίηονται. 
2.2. Να ςυνοδεφονται από ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο  
2.3. Να ζχουν κατά το δυνατόν μακρφτερο χρόνο λιξθσ. 
2.4. Να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά ποιοτικοφ ελζγχου. 
2.5. Να ζχουν κατάλλθλθ ςυςκευαςία, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο.  Σο προϊόν πρζπει να είναι πρόςφατθσ 

παραγωγισ και κατά τθν θμερομθνία παράδοςισ του να μθν ζχει παρζλκει χρόνοσ μεγαλφτεροσ από το ζνα τρίτο (1/3) τθσ ςυνολικισ διάρκειασ 
ηωισ του. Ο προμθκευτισ ζχει υποχρζωςθ να αντικακιςτά κάκε ποςότθτα προϊόντων που ζχουν αλλοιωκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τουσ, 
μολονότι ζχουν τθρθκεί οι ςυνκικεσ ςυντιρθςθσ που προβλζπονται από τον καταςκευαςτι.  

 
 3. Θ ςυςκευαςία των ειδϊν πρζπει να πλθροί τισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ: 
3.1. Θ ςυςκευαςία κα είναι του εργοςταςίου παραγωγισ. Σο κόςτοσ τθσ δεν κα επιβαρφνεται με πρόςκετα υλικά που δεν επιςτρζφονται 
ςτον προμθκευτι. 
3.2. ε εμφανζσ ςθμείο τθσ ςυςκευαςίασ, κακϊσ και ςε κάκε μονάδα του περιεχομζνου τθσ, πρζπει να αναγράφονται οι ακόλουκεσ 
ενδείξεισ ςτα Ελλθνικά  ι Αγγλικά, με τθν επιφφλαξθ τυχόν διαφορετικϊν ι ειδικότερων ρυκμίςεων τθσ Οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ και τθσ υπ’ αρικ. 
ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-9-2009 Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ με τθν οποία ζγινε θ προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ προσ αυτιν: 
3.2.1 Επωνυμία και διεφκυνςθ του καταςκευαςτι. Εάν ο καταςκευαςτισ εδρεφει ςε χϊρα εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, πρζπει να 
αναγράφεται θ επωνυμία και  διεφκυνςθ του εγκατεςτθμζνου ςτθν Κοινότθτα εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του. 
3.2.2 Σα ςτοιχεία που είναι απολφτωσ αναγκαία, προκειμζνου ο χριςτθσ να είναι ςε κζςθ να αναγνωρίςει το προϊόν, τθν ποςότθτά του και 
το περιεχόμενο τθσ ςυςκευαςίασ. 
3.2.3 Θ θμερομθνία μζχρι τθν οποία το προϊόν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αςφαλϊσ, χωρίσ υποβιβαςμό τθσ επίδοςθσ.  
3.2.4 Σισ ειδικζσ ςυνκικεσ αποκικευςθσ ι/ και  χειριςμοφ. 
3.2.5 Σισ ενδεδειγμζνεσ προειδοποιιςεισ και προφυλάξεισ. 

 
Β) ΓΕΝΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ  
 
Επιπλζον των παραπάνω γενικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν κα πρζπει να ιςχφουν: 

1. Σα προςφερόμενα προϊόντα πρζπει να ζχουν χρόνο αποςτείρωςθσ (shelf life) τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ. 
2. Θ διεργαςία αποςτείρωςθσ των προϊόντων πρζπει να επικυρϊνεται και να ελζγχεται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των αντίςτοιχων 
εναρμονιςμζνων προτφπων. 
3. τθν ετικζτα / ςυςκευαςία πρζπει να αναγράφονται με ευκρινι και ευανάγνωςτο τρόπο τα παρακάτω ςτοιχεία: α. θ ζνδειξθ 
«ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΟ», β. θ μζκοδοσ αποςτείρωςθσ, γ. θ ζνδειξθ τθσ οριακισ θμερομθνίασ αςφαλοφσ χριςεωσ, εκφραηόμενθ ςε ζτοσ και μινα, δ. 
θ ζνδειξθ ότι το προϊόν προορίηεται για μία και μόνθ χριςθ. 
 
Γ. ΑΝΑΛΤΣΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΩΝ ΗΘΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Α/Α  ΕΙ∆Θ ΑΝΑΛΤΣΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΩΝ ΗΘΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

1 

ΓΑΝΣΙΑ ΝΙΣΡΙΛΙΟΤ 

 Από 100% ςυνκετικό υλικό Νιτριλίου, χωρίσ ποφδρα για χριςθ από άτομα με αλλεργία ςτο latex και 
διαχείριςθ χθμικϊν παραγόντων.  

 Κατάλλθλα για επικίνδυνα χθμικά περιβάλλοντα εργαςίασ. ( Πρότυπο EN 374 :2003 ). Να 
αναφζρονται οι χθμικοί παράγοντεσ ωσ προσ τουσ οποίουσ ζχουν ελεγχκεί. 

 Ανκεκτικά κατά τθ χριςθ (ΕΝ 388 :2003 ), να πλθροφν τα πρότυπα ΕΝ 455-1:2000, ΕΝ 455-
2:2009+Α2:2013 , ΕΝ 455-3:2006 ΕΝ: 455-4:2009. 

 Με πιςτοποίθςθ CE και τον αρικμό του κοινοποιθμζνου Οργανιςμοφ. 

 υςκευαςία και ςιμανςθ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 15223:2016 Να αναγράφεται το υλικό του 
γαντιοφ, ότι δεν περιζχει ποφδρα, ότι δεν είναι διαπερατά από υγρά, θμερομθνία παραγωγισ και 
γιρανςθσ του προϊόντοσ, θ διεφκυνςθ του εργοςταςίου παραγωγισ, του εξουςιοδοτθμζνου 
αντιπροςϊπου ςε Ευρωπαϊκι χϊρα, τα πρότυπα ΕΝ 455-1, ΕΝ455-2, ΕΝ455-3 και τα ςφμβολα των 
προτφπων ΕΝ 388, ΕΝ 374. 

 Αποςτολι δείγματοσ ςτο ςτάδιο αξιολόγθςθσ (όχι αποςτολι μεμονωμζνων γαντιϊν αλλά ςε 
κλειςτι ςυςκευαςία. 

 Να προςφζρονται ςε μεγζκθ Small-Medium-Large-X-Large. 

2 

3 

4 
ΜΑΚΑ FFP2 

(χωρίσ βαλβίδα 
εκπνοισ) 

Μάςκα προςταςίασ τθσ αναπνοισ FPP2 χωρίσ βαλβίδα.  
Να είναι αναδιπλοφμενθ, προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ μθ ειςχϊρθςθ μολυςματικϊν ςτο εςωτερικό τθσ 
μάςκασ. 
Να διακζτει καμπφλο, χαμθλό προφίλ για να παρζχει καλφτερθ ορατότθτα ςτον χριςτθ και να είναι θ χριςθ 
τθσ ςυμβατι και με άλλα μζςα ατομικισ προςταςίασ (πχ γυαλιά προςταςίασ).  
ε κάκε μάςκα να αναγράφεται το πρότυπο καταςκευισ EN 149:2001, το επίπεδο προςταςίασ, ο κωδικόσ 
εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ CE, ο κωδικόσ προϊόντοσ και ο καταςκευαςτισ. 
 Να κατατίκενται επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ, τα πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ με τα πρότυπα EN 
149:2001+A1:2009 
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5 
ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΑ 

ΜΑΣΙΩΝ 

 Σα γυαλιά πρζπει να προςφζρουν και πλάγια προςταςία (φαρδείσ βραχίονεσ για προςταςία ματιοφ από 
όλεσ τισ γωνίεσ). 

 Να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από επαγγελματίεσ που φοροφν ιδθ γυαλιά. 

 Να ζχουν ευρφ οπτικό πεδίο. 

 Να ζχουν  αυξθμζνθ ανκεκτικότθτα για τθν προςταςία των οφκαλμικϊν βλεννογόνων. 

 Να ζχουν καταςκευαςτεί ςφμφωνα με τθν ευρωπαϊκι νόρμα ΕΝ 166. 
Να φζρουν ςιμανςθ CE ςτθ ςυςκευαςία. 

6 
ΜΠΛΟΤΗΕ ΜΧ 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΕ 

Μπλοφηεσ Αδιάβροχεσ μθ αποςτειρωμζνεσ μίασ χριςθσ. Μπλοφηα αδιάβροχθ, μιασ χριςθσ, με ενιςχυμζνα 
μανίκια. Να διακζτει μανςζτα, κορδόνια και πλιρθ κάλυψθ πλάτθσ. Να είναι καταςκευαςμζνθ από μθ 
υφαςμζνο υλικό υγροαπωκθτικό, μαλακό, να παρζχει εφλογθ φυςιολογικι άνεςθ ςτον χριςτθ και να 
ταξινομείται ςτθν κατθγορία Ι ανάφλεξθσ. Να είναι μεγζκουσ one size. Να ςυμμορφϊνεται με τθν οδθγία τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 89/686//EEC που αφορά ςτα Μζςα Ατομικισ Προςταςίασ (ΡΡΕ, Class III). 

7 
ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ 

ΚΟΝΣΑ 

 Ποδονάρια μιασ χριςθσ με λαςτιχάκι 

 Από ανκεκτικό υλικό, αντιολιςκθτικά, ανκεκτικά ςτο ςκίςιμο 

 Ενόσ μεγζκουσ (one-size) 

 Να διακζτουν ςιμανςθ CE. 

8 ΜΑΚΕ FFP3 

Μάςκα προςταςίασ τθσ αναπνοισ FPP3 με βαλβίδα. Να είναι αναδιπλοφμενθ, τρίπτυχθσ καταςκευισ με τα 
τρία τμιματα να επιτρζπουν τθν καλφτερθ εφαρμογι ςε διάφορα ςχιματα προςϊπου και να διαςφαλίηουν 
τθ μθ ειςχϊρθςθ μολυςματικϊν ςτο εςωτερικό τθσ μάςκασ. Να διακζτει καμπφλο, χαμθλό προφίλ για να 
παρζχει καλφτερθ ορατότθτα ςτον χριςτθ και να είναι θ χριςθ τθσ ςυμβατι και με άλλα μζςα ατομικισ 
προςταςίασ (πχ γυαλιά προςταςίασ). Ανεπίςτροφθ βαλβίδα με διάφραγμα που ανοίγει παραβολικά για 
εφκολθ εκπνοι και μείωςθ τθσ κερμότθτασ. Σο προϊόν να διατίκεται ςε ατομικι ςυςκευαςία ϊςτε να 
αποφεφγεται θ ενδεχόμενθ μόλυνςι κατά τθ διάρκεια τθσ αποκικευςισ. ε κάκε μάςκα να αναγράφεται το 
πρότυπο καταςκευισ EN 149:2001, το επίπεδο προςταςίασ, ο κωδικόσ εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ CE, ο 
κωδικόσ προϊόντοσ και ο καταςκευαςτισ. Να κατατίκενται επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ, τα 
πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ με τα πρότυπα EN 149:2001+A1:2009 και ΕΝ 14683:2005.  

9 TAYVEK 

Ολόςωμθ Προςτατευτικι ενδυμαςία , 1. Ολόςωμθ Προςτατευτικι ενδυμαςία με ενςωματωμζνο κάλυμμα 
κεφαλισ. 2. Να μθν προκαλεί ερεκιςμό του δζρματοσ οφτε να ζχει ανεπικφμθτεσ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία. 3. 
Να είναι υγροαπωκθτικι, αδιάβροχθ και αδιαφανισ. 4. Να παραμζνει αδιάβροχθ και υγροαπωκθτικι  όςο 
διαρκεί θ χριςθ τθσ 5. Να είναι όςο το δυνατόν ελαφριά και εφκαμπτθ, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ 
άνεςθ του ατόμου που τθ φορά, να μθν παρεμποδίηει τισ κινιςεισ και ταυτόχρονα να παρζχει 
αποτελεςματικι προςταςία. 6. Να ζχει μακριά μανίκια τα οποία ςτο τελείωμά τουσ να φζρουν μανςζτα από 
λάςτιχο. 7. Να υπάρχει λάςτιχο ςυγκράτθςθσ και ςτα κάτω άκρα. 8. Χωρίσ  εμφανείσ ραφζσ. Οι ενϊςεισ να 
είναι με κερμό-ςυγκόλλθςθ και καλυμμζνεσ. Σο φερμουάρ να  καλφπτεται  με ενςωματωμζνθ αυτοκόλλθτθ 
ταινία, όπωσ και ςτθν περιοχι του λαιμοφ. 9. Να δίνεται θ δυνατότθτα μεγάλθσ διάρκειασ ζκκεςθσ του 
χριςτθ ςτον βιολογικό ι χθμικό παράγοντα. 10. Να προςφζρεται ςε μεγζκθ M, L, XL. Απαιτιςεισ – 
ςυμμορφϊςεισ: 1. Ολόςωμθ προςτατευτικι ενδυμαςία κατθγορίασ III, 2. Να πλθροί τα πρότυπα που ζχει 
κζςει ο ΕΛΟΣ και περιγράφονται ςτθν Ευρωπαϊκι Νόρμα ΕΝ 14126/2004 (Performance requirements and test 
methods for protective clothing against infective agents). 3. Σφπου  4-Β Να πλθροί τo 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 πλθροί το πρότυπο ΕΝ 14325: 2001  (Protective clothing against chemicals. 
Test methods and performance classification of chemical protective clothing materials, seams, joins and 
assemblages). 5. Να ζχει CE marking από κοινοποιθμζνο οργανιςμό (κατθγορίασ ΙΙΙ ςφμφωνα με EU 
2016/425). 6.  Χρόνοσ ιδίασ ηωισ προϊόντοσ >5 ζτθ. 7. Μζςα ςτθ ςυςκευαςία να υπάρχει πλιρεσ ενθμερωτικό 
φυλλάδιο προϊόντοσ . 8. Σαυτόχρονα να είναι εμφανείσ ςτθ ςυςκευαςία, όλεσ οι άλλεσ απαιτοφμενεσ 
ςθμάνςεισ  ςφμφωνα με τισ εφαρμόςιμεσ απαιτιςεισ των ςχετικων προτφπων για προςταςία από χθμικοφσ 
και βιολογικοφσ παράγοντεσ ( θ κατθγοριοποίθςθ, ο τφποσ, το μζγεκοσ, τα πικτογράμματα, θμερομθνία 
καταςκευισ, ο αρικμόσ παρτίδασ κλπ).  

10 
ΑΠΙΔΕ 

ΠΡΟΩΠΟΤ 

·    Να παρζχει τθν μζγιςτθ προςταςία προςϊπου για νοςοκομεία, οδοντιατρεία, ιατρικά και χθμικά 
εργαςτιρια και για διαςϊςτεσ εκτάκτων αναγκϊν. ·    Να είναι καταςκευαςμζνθ από αντικαμπωτικό 
υλικό·       Να μθν επθρεάηει τθ όραςθ του χριςτθ·       Να είναι ελαφριά, άνετθ,  με μαλακό λάςτιχο ι  ιμάντα 
που να περνά γφρο από το κεφάλι (μζτωπο).·       Χωρίσ λατζξ·       Θ διάφανθ αςπίδα ςτθν περιοχι του 
μετϊπου να  περιλαμβάνει προςτατευτικό ςφουγγάρι.Κάκε ςυςκευαςία αςπίδασ προςταςίασ προςϊπου να 
αποτελείται από τρία (3) τεμάχια:1. Φφλλο προςταςίασ.2. Βάςθ ςτιριξθσ.3. Ιμάντα ι Λάςτιχο προςαρμογισ 
ςτο κεφάλι 

 
 
Δ. ΔΕΙΓΜΑΣΑ 
 
Για όλα τα ηθτοφμενα είδθ ΜΑΠ να κατατεκοφν δείγματα. 
Διευκρινίςεισ: 
Σα δείγματα κα αποςτζλλονται μζςα ςε ενιαίο φάκελο ι κιβϊτιο με τθν ζνδειξθ «ΔΕΙΓΜΑΣΑ» και κα αναγράφονται όλα τα ςτοιχεία του 
διαγωνιςμοφ.  

Για τα ηθτοφμενα είδθ ΜΑΠ να κατατεκοφν δείγματα εισ διπλοφν επί ποινι απόρριψθσ. Θ καταλθκτικι θμερομθνία των προςφορϊν και 
των δειγμάτων είναι θ 17/11/2020 Θμζρα Σρίτθ και ϊρα 11:00. 

Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει επιπλζον δείγματα κατά το ςτάδιο τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ. 
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