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ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 40/20 
ΓΙΑ ΣΘΝ ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΤΑ ΚΑΛΤΨΘ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ Ε ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΘ 

ΑΣΟΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ 
 
 
 
Ζχοντασ υπόψη:  
 
Α) Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν ςήμερα:  
1. Του Ν. 2955/2001 «Ρρομικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των Ρε.Σ.Υ. και άλλεσ διατάξεισ».  
2. Του Ν. 3329/2005 «Εκνικό ςφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ».  
3. Του Ν. 3580/2007 «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 

άλλεσ διατάξεισ».  
4. Του Ν. 3918/2011 «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο Σφςτθμα Υγείασ & άλλεσ διατάξεισ».  
5. Του Ν. 4238/2014 (Αϋ38) «Ρρωτοβάκμιο Εκνικό Δίκτυο Υγείασ (Ρ.Ε.Δ.Υ.), αλλαγι ςκοποφ Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. και λοιπζσ 

διατάξεισ».  
6. Του Ρ.Δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ».  
7. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν.  
8. Του Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/07.08.2017) «Μεταρρφκμιςθ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ, επείγουςεσ ρυκμίςεισ 

αρμοδιότθτασ Υπουργείου Υγείασ και άλλεσ διατάξεισ».  
9. H παρ.4 του αρ.9 του  ΡΔ 80/2016. 
10. Τθν Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΦΕΚ 42/τ. Α’/25-02-2020) με κζμα «Κατεπείγοντα μζτρα αποφυγισ και 

περιοριςμοφ διάδοςθσ κορωνοϊοφ». 
11. Τθν Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11-03-2020) με κζμα «Κατεπείγοντα μζτρα αποφυγισ και 

περιοριςμοφ διάδοςθσ κορωνοϊοφ». 
11. Το υπϋαρικμ, οικ. 14190/28.02.2020 ζγγραφο του Υπουργείου Υγείασ με κζμα: «Επείγουςεσ προμικειεσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ του Κορωνοϊοφ. 
12. Το αρ. 109/20-03-2020 πρακτικό ςυνεδρίαςθσ του ΚΕΣΥΡΕ 
13. Το αρ. 110/27-03-2020 πρακτικό ςυνεδρίαςθ του ΚΕΣΥΡΕ 
14. Το αρ. 113/12-05-2020 πρακτικό ςυνεδρίαςθσ του ΚΕΣΥΡΕ 
 
Β) Σα ζγγραφα και τισ αποφάςεισ: 
1. Το υπ.αρικμ. 9606/01.07.2020 αίτθμα του τμιματοσ Λοιμϊξεων.  
2. Τθν αρικμ. 6451/29.06.2020 απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 6θσ Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου-Ιονίων Νιςων-

Θπείρου-Δυτικισ Ελλάδασ. 
3. Τθν αρικμ. 9628/01.07.2020 (ΑΔΑ: ΨΤ6Η46906Ω-ΜΝ8) απόφαςθ Διοικθτι του Νοςοκομείου περί Ζγκριςθσ διενζργειασ 

ζρευνασ αγοράσ για τθν κατεπείγουςα προμικεια υγειονομικοφ υλικοφ και λοιπϊν ειδϊν ατομικισ προςταςίασ για τισ 
κατεπείγουςεσ ανάγκεσ του Νοςοκομείου και για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) μινα. 

4. Τισ αρικμ. 1037-1038/01.07.2020 (ΑΔΑ: ΨΟ8Μ46906Ω-ΩΘΤ) ζγκριςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ 
 
 
 



 
 

ΠΡΟΚΘΡΤΕΙ 
 

Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ με τθν διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ με ζρευνα αγοράσ μζςω 
τθσ ιςτοςελίδασ του Υπουργείου Υγείασ, ςε εφαρμογι τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΦΕΚ 42/τ. Αϋ/25-02-
2020) με κζμα «Κατεπείγοντα μζτρα αποφυγήσ και περιοριςμοφ διάδοςησ κορωνοϊοφ», για τθν προμικεια 
υγειονομικοφ υλικοφ και λοιπϊν ειδϊν ατομικήσ προςταςίασ (CPV 3314000-3 και 18424000-7 ) για τισ 
κατεπείγουςεσ ανάγκεσ όλων των τμθμάτων του Νοςοκομείου, για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) μινα, με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, ςε βάροσ του ΚΑΕ 1311,1329 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΤΛΙΚΩΝ ΜΜ ΠΟ. Σ.Μ. ΦΠΑ% 
ΠΡΟΫΠ/Α 
ΔΑΠΑΝΘ  ΦΠΑ  

ΠΡΟΫΠ/Α 
ΔΑΠΑΝΘ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΚΑΕ 

1 ΜΑΣΚΕΣ FFP3 ΤΕΜ 50 7,45 6% 372,50 22,35 394,85 1311 

2 ΜΑΣΚΕΣ FFP2 ΤΕΜ 500 5,8 6% 2.900,00 174,00 3.074,00 1311 

3 ΚΙΤ-VIRUS TRANSPORT TUBES 3ML  TESTS 600 3,00 24% 1.800,00 432,00 2.232,00 1329 

4 ΜΡΛΟΥΗΕΣ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΕΣ ΜΧ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΤΕΜ 1.000 3,00 24% 3.000,00 720,00 3.720,00 

1311 

5 ΓΑΝΤΙΑ  ΕΛΑΣΤΙΚΑ  ΡΟΥΔΑΙΣΜΕΝΑ  S ΤΕΜ 20.000 0,03 6% 600,00 36,00 636,00 1311 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΡΟΥΔΑΙΣΜΕΝΑ  M ΤΕΜ 20.000 0,03 6% 600,00 36,00 636,00 1311 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΡΟΥΔΑΙΣΜΕΝΑ  L ΤΕΜ 10.000 0,03 6% 300,00 18,00 318,00 1311 

8 ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ * Lt 200 4,7 6% 940,00 56,40 996,40 1311 

ΤΝΟΛΑ   52350     10.512,50   12.007,25   

 
ΠΡΟΟΧΘ: 
 

1) Πλα 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, μζςω του 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου promithies@gni-hatzikosta.gr. Θα περιλαμβάνεται θ τεχνικι περιγραφι για το κάκε είδοσ ενϊ ςτθν 
οικονομικι προςφορά κα αναλφεται ξεχωριςτά θ τιμι για το κάκε είδοσ. 
 3) Ο χρόνοσ ιςχφσ των προςφορϊν κα είναι εκατόν είκοςι (120) θμερολογιακζσ  θμζρεσ. 
 4) Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ 
τιμι), ανά είδοσ. 
 5) Το Νοςοκοµείο διατθρεί το δικαίωµα να προβεί ςτθ διαπραγμάτευςθ τθσ προςφερόμενθσ τιµισ µε τθ μειοδότρια 
εταιρεία. Σε 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. 

6) Θ παράδοςθ των ειδϊν κα πρζπει να γίνει άμεςα, το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν παραγγελία των 
ειδϊν. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ εκτζλεςθσ των παραγγελιϊν, θ μειοδότρια εταιρία οφείλει να ειδοποιιςει εγγράφωσ τθν 
Ανακζτουςα Αρχι.  
 7) ε περίπτωςη αδυναμίασ εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ, η Αναθζτουςα Αρχή θα ζχει την δυνατότητα να επιλζξει την 
αμζςωσ επόμενη ςυμφερότερη από οικονομική άποψη προςφορά βάςει τιμήσ. 
 8) Θ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί ενιαία χωρίσ διάκριςθ ςταδίων/φάςεων 
(Αξιολόγθςθ Δικαιολογθτικϊν, Τεχνικισ, 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. 
 9)Θ διαδικαςία κατάκεςθσ των προςφορϊν ξεκινά από τθν δθμοςίευςθ του παρόντοσ. 
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 10) Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά Ι δικαιολογθτικά. Από κάκε τιμολόγιο του 
Ρρομθκευτι κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε φορά Νόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ 
των αρμόδιων Υπουργείων.  
Οι κρατιςεισ οι οποίεσ βαρφνουν τον προμθκευτι είναι οι ακόλουκεσ: 
  α) Υπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ (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) Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων: κράτθςθ 0,07% επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ 
προ φόρων και κρατιςεων (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16). 

δ) Τζλοσ 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 Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ), 
κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παρ. 3 του αρ. 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ147). Στθν παραπάνω 
κράτθςθ παρακρατείται επίςθσ το αναλογοφν χαρτόςθμο 3% υπζρ Δθμοςίου και ΟΓΑ χαρτοςιμου 20%. 
Ο αναλογοφν Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό (%) βαρφνει το Νοςοκομείο. 
 11) 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. 

 12) 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. 

 
 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

 
την προςφορά πζραν τησ οικονομοτεχνικήσ μελζτησ θα πρζπει να αποςταλοφν ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 

1. Τπεφθυνη Δήλωςη (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.  
-Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι. 
-Ραραιτείται 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 Ραρατθρθτιριο Τιμϊν τθσ ΕΡΥ και ςε ποιο κωδικό. Σε περίπτωςθ που 
δεν υπάρχει , να αναφζρεται ι μθ φπαρξθ του. 
-Δεςμεφεται για τθν άμεςθ παράδοςθ των ειδϊν, το αργότερο εντόσ τριϊν θμερϊν από τθν παραγγελία των ειδϊν. 

2. Απόςπαςμα Ποινικοφ Μητρϊου, (με χρόνο ζκδοςθσ ζωσ τρεισ (30 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: 
α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιριϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιριϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ 
διαχειριςτζσ, 
β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιριϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου.  

3. Φορολογική ενημερότητα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΘ ΧΘΣΘ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΡΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΣ  ΑΚΙΝΘΤΟΥ 



4. Αςφαλιςτική ενημερότητα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ   
ΤΩΝ ΝΡΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΕ ΔΘΜΟΡΑΣΙΕΣ   

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

Σε 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 
Ρφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 52 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), που προβλζπεται ςτο εικοςτό ζβδομο άρκρο τθσ από 
20-03-2020 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (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. Στθν 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 
Ρ.Ν.Ρ. (Α’ 84). 

 
Γ. ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ 

promithies@gni-hatzikosta.gr 

07/07/2020 
Ϊρα 11:00πμ Γ.Ν.Ι. Γ.ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ 

07/07/2020 
 

 
 Οι προςφορζσ κα κατατίκενται θλεκτρονικά ςτο email: promithies@gni-hatzikosta.gr ζωσ και τθν αναγραφόμενθ 

θμερομθνία και ϊρα. Ρροςφορζσ 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. 

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

ενδιαφζροντοσ μπορεί να παραλθφκεί από το τμιμα Ρρομθκειϊν του Νοςοκομείου. 
 

 

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

ςχετικϊν με τισ προμικειεσ νόμων και Ρ.Ν.Ρ. 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 Α – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΗΘΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 
 

 ΓΕΝΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΛΙΚΩΝ 

 
1. Τα 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.  Το 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 πληροί τισ ακόλουθεσ απαιτήςεισ: 
3.1. Θ ςυςκευαςία κα είναι του εργοςταςίου παραγωγισ. Το κόςτοσ τθσ δεν κα επιβαρφνεται με πρόςκετα υλικά που δεν 
επιςτρζφονται ςτον προμθκευτι. 
3.2. Σε 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. ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ.130648/30-9-2009 Κοινισ Υπουργικισ 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 Τα 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 Τισ ειδικζσ ςυνκικεσ αποκικευςθσ ι/ και  χειριςμοφ. 
3.2.5 Τισ ενδεδειγμζνεσ προειδοποιιςεισ και προφυλάξεισ. 
 

 

ΕΙ∆Θ ΑΝΑΛΤΣΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΩΝ ΗΘΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΜΑΣΚΑ 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. Το προϊόν να διατίκεται ςε ατομικι ςυςκευαςία ϊςτε να αποφεφγεται θ ενδεχόμενθ μόλυνςι 
κατά τθ διάρκεια τθσ αποκικευςισ. Σε 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.  

ΜΑΣΚΑ FFP2 

Μάςκα προςταςίασ τθσ αναπνοισ FPP2 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 διάφραγμα που ανοίγει παραβολικά για εφκολθ εκπνοι και μείωςθ τθσ 
κερμότθτασ. Το προϊόν να διατίκεται ςε ατομικι ςυςκευαςία ϊςτε να αποφεφγεται θ ενδεχόμενθ μόλυνςι κατά τθ 
διάρκεια τθσ αποκικευςισ. Σε 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. 

ΚΙΤ-VIRUS 
TRANSPORT 
TUBES 3ML 

Κit για τθν λιψθ δείγματοσ, 

 Από ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΣΕ ΣΩΛΘΝΑΙΟ ΓΙΑ ΙΟΥΣ, ΧΛΑΜΥΔΙΑ & ΟΥΟΓΕΝΝΘΤΙΚΑ ΜΥΚΟΡΛΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΑ 
ΜΟΝΟ ΛΘΨΘ. Από Υλικό που περιζχει κρεπτικό ηωμό για τουσ 

παραπάνω μικροοργανιςμοφσ και μίγμα αντιβιοτικϊν για καταςτολι των μυκιτων και 
gram +/- μικροβίων. Να φυλάςςεται ςε κερμοκραςία δωματίου. Σε κάκε ςωλθνάριο να 
υπάρχουν 3ml υλικοφ μεταφοράσ. Το ςωλθνάριο να είναι κωνικό με επίπεδο πυκμζνα να 
ςτθρίηεται και περιζχει πλαςτικζσ μπίλιεσ για τθν καλφτερθ ανάδευςθ. Να είναι ςφμφωνο 



με το πρότυπο CLSI M40-A2. Συςκευαςμζνα ςε πακζτα των 50 τεμαχίων. Να φζρει 
ςιμανςθ IVD CE Mark. 

 Αποςτειρωμζνοι ςτυλεοί χωρίσ υλικό μεταφοράσ ςε μεμονωμζνθ ςυςκευαςία, 
κατάλλθλοι για λιψθ διαφόρων δειγμάτων (ρινικό, φαρυγγικό, λαιμοφ, κολπικό, 
βουβωνικισ περιοχισ, μαςχάλθσ, ορκικό, πλθγισ, παρείασ ι κοπράνων). Το ςτζλεχοσ να 
είναι πλαςτικό με εγκοπι ςτα 100mm για εφκολθ αποκοπι εντόσ ςωλθναρίου 
αντίςτοιχου φψουσ. Να καταλιγει ςε κανονικό tip από «μεταξζνιο» nylon ειδικά 
επεξεργαςμζνο (flocked) για να αποδίδει πάνω από το 80% του μικροβιακοφ φορτίου 
που ζλαβε, ενϊ ςτθν περίπτωςθ μοριακϊν τεχνικϊν αποδίδει 10 με 15 ng γενετικοφ 
υλικοφ. Χριςιμο για μοριακζσ τεχνικζσ και για λιψεισ από περιοχζσ με χαμθλό 
μικροβιακό φορτίο. Το nylon εγκλωβίηει το δείγμα ενόσ των ινϊν όπωσ το βαμβάκι οπότε 
απελευκερϊνει γριγορα το μικροβιακό φορτίο. Συςκευαςμζνα ςε πακζτο των 100 
τεμαχίων. Να φζρει ςιμανςθ IVD CE Mark. 

ΜΡΛΟΥΗΕΣ 
ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΕΣ 
ΜΧ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ 

Μπλοφηα χειρουργικι με μανςζτα, ολικισ προςταςίασ και ενίςχυςθσ – FFP ςε όλθ τθν επιφάνειά τθσ χωρίσ να φζρει 
πλαςτικζσ ενιςχφςεισ και ραφζσ για προςταςία από λοιμϊδθ νοςιματα, 5 ςτρωμάτων, με κερμοκόλλθςθ, απόλυτα 
αδιάβροχθ, αποςτειρωμζνθ με ακτινοβολία, ελεφκερθ latex, μιασ χριςθσ. Να είναι καταςκευαςμζνθ ςφμφωνα με 
τα ιςχφοντα διεκνι και ευρωπαϊκά πρότυπα και ςφμφωνα με το ΕΝ 13795.  

ΓΑΝΤΙΑ  ΕΛΑΣΤΙΚΑ  
ΡΟΥΔΑΙΣΜΕΝΑ  
S-M-L 

Σα πνμζθενυιεκα βάκηζα πνέπεζ κα είκαζ πζζημπμζδιέκα απυ ημζκμπμζδιέκμ μνβακζζιυ πμο ανίζηεηαζ 

εβηαηεζηδιέκμξ ηαζ θεζημονβεί κυιζια ζημ έδαθμξ εκυξ απυ ηα Κνάηδ Μέθδ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ ηαζ κα θένμοκ 

ζε εοηνζκή εέζδ ημο ηεθζημφ πενζέηηδ ημοξ ηδκ πνμαθεπυιεκδ ζήιακζδ CE, δ μπμία απμδεζηκφεζ ηδ ζοιιυνθςζή 

ημοξ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ. μδδβίαξ 93/42/ΔΟΚ, (ΓΤ8δ/Γ.Π. μζη. 130648- Δκανιυκζζδ ηδξ εεκζηήξ κμιμεεζίαξ πνμξ 

ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ μδδβίαξ 93/42/ΔΟΚ « πενί ζαηνμηεπκμθμβζηχκ πνμσυκηςκ» - ΦΔΚ 2198/ ηεοπ. Β. / 2-10-09)  

2. Σα πνμζθενυιεκα βάκηζα πνέπεζ κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ πνμηφπςκ ΔΝ 455-1:2000, ΔΝ 455-

2:2009 ηαζ ΔΝ 455-3:2006.  

3. Η δζενβαζία απμζηείνςζδξ ηςκ πνμσυκηςκ πνέπεζ κα επζηονχκεηαζ ηαζ κα εθέβπεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ 

ηςκ ακηίζημζπςκ εκανιμκζζιέκςκ πνμηφπςκ.  

4. Σα πνμζθενυιεκα βάκηζα πνέπεζ κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ θάηελ θοζζημφ εθαζηζημφ.  

5. ηδκ εηζηέηα / ζοζηεοαζία πνέπεζ κα ακαβνάθμκηαζ ιε εοηνζκή ηαζ εοακάβκςζημ ηνυπμ ημοθάπζζημκ ηα παναηάης 

ζημζπεία:  

α. Σμ υκμια ή δ ειπμνζηή επςκοιία ηαζ ηδ δζεφεοκζδ ημο ηαηαζηεοαζηή. ε πενίπηςζδ πμο  

μ ηαηαζηεοαζηήξ δεκ έπεζ έδνα ζε πχνα ηδξ εονςπασηήξ έκςζδξ, ή εηζηέηα ή δ ζοζηεοαζία  

πνέπεζ κα πενζθαιαάκμοκ επζπθέμκ ημ υκμια ηαζ ηδ δζεφεοκζδ ημο ελμοζζμδμηδιέκμο  

ακηζπνμζχπμο ημο.  

α. Σμ οθζηυ ηαηαζηεοαζήξ ημο βακηζμφ  

β. Έκδεζλδ ακ ημ βάκηζ έπεζ ή υπζ πμφδνα  

δ. Η έκδεζλδ ' ΑΠΟΣΔΙΡΩΜΔΝΟ'  

ε. Η ιέεμδμξ απμζηείνςζδξ (β' αηηζκμαμθία)  

ζη. Ο ηςδζηυξ ηδξ πανηίδαξ ημο μπμίμο κα πνμδβείηαζ δ έκδεζλδ 'ΠΑΡΣΙΓΑ' (ή LOT)  

γ. H έκδεζλδ ηδξ μνζαηήξ διενμιδκίαξ αζθαθμφξ πνήζεςξ, εηθναγυιεκδ ζε έημξ ηαζ ιήκα  

δ. Η έκδεζλδ υηζ ημ πνμσυκ πνμμνίγεηαζ βζα ιία ηαζ ιυκδ πνήζδ  

ε. Οζ εζδζηέξ ζοκεήηεξ απμεήηεοζδξ (ακεεηηζηή ζοζηεοαζία αζθάθεζαξ)  

ζ. Κάεε πνμεζδμπμίδζδ ή / ηαζ θδπηέα πνμθφθαλδ  

Οζ ακςηένς πθδνμθμνίεξ ιπμνεί κα πανέπμκηαζ οπυ ιμνθή ζοιαυθςκ.  

6. Οζ ζοιιεηέπμκηεξ ζημκ δζαβςκζζιυ πνέπεζ κα δδθχζμοκ ζηδκ ηεπκζηή ημοξ πνμζθμνά ημ ενβμζηάζζμ ηαηαζηεοήξ 

ηςκ βακηζχκ ηαεχξ ηαζ ημκ ηυπμ εβηαηάζηαζήξ ημο.  

7. Καηά ηδ δζάνηεζα εηηέθεζδξ ηςκ ζοιαάζεςκ δ διενμιδκία πανάδμζδξ ηςκ βακηζχκ δεκ εα πνέπεζ κα απέπεζ 

πενζζζυηενμ απυ 6 ιήκεξ απυ ηδκ διενμιδκία παναβςβήξ ημοξ.  

8. Οοζζχδδξ δζεοηνίκζζδ: δ ημπμεέηδζδ ηςκ επζζδιάκζεςκ ηδξ ζοζηεοαζίαξ πμο ακαθένμκηαζ παναπάκς ηαζ 

εεςνμφκηαζ μοζζχδεζξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ απμδμπή ηςκ πνμζθενυιεκςκ πνμσυκηςκ, ή υπμζςκ άθθςκ 

επζζδιάκζεςκ, πνέπεζ κα έπεζ βίκεζ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμκ απυ ημ πνυζςπμ ή επζπείνδζδ πμο εεςνείηαζ 

ηαηαζηεοαζηήξ ηςκ πνμσυκηςκ ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ μδδβίαξ 93/42/ΔΟΚ, ( ΓΤ8δ/Γ.Π.. μζη. 130648-ΦΔΚ 

2198/ηεοπ. Β/ 2-10-09). Πνμζθμνέξ βακηζχκ πμο θένμοκ επζζδιάκζεζξ πάζδξ θφζεςξ πμο έπμοκ ημπμεεηδεεί, ζε 

μπμζμδήπμηε ιένμξ ηδξ ζοζηεοαζίαξ ημοξ, απυ ηνίημοξ, αηυιδ ηαζ εάκ μζ ηνίημζ αοημί δζαεέημοκ ηδκ ζδζυηδηα ημο 

δζακμιέα, εζζαβςβέα ή ελμοζζμδμηδιέκμο ακηζπνμζχπμο, απμννίπημκηαζ ςξ απανάδεηηεξ. Σοπυκ πανάααζδ ημο υνμο 

αοημφ ηαηά ηδ δζάνηεζα εηηέθεζδξ ηςκ ζοιαάζεςκ εα απμηεθεί θυβμ ιδ απμδμπήξ ηςκ παναδζδυιεκςκ οθζηχκ.  

9. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ δείγματα των προϊόντων δφναται να ελζγ-χονται ωσ προσ τθ 
ςυμμόρφωςι τουσ με ανωτζρω πρότυπα. Τυχόν μθ ςυμμόρφωςθ κα απο-τελεί λόγο μθ αποδοχισ των 
παραδιδόμενων υλικϊν. 

ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ 
ΨΕΚΑΣΜΟ  
 

Απμθοιακηζηυ ηαεανζζηζηυ ιζηνχκ επζθακεζχκ πςνίξ αθδεΰδεξ, θαζκυθεξ ή άθαηα αιιςκίμο χζηε κα ελαηιίγεηαζ 

πςνίξ κα αθήκεζ πδιζηά οπμθείιιαηα. Άμζιμ άπνςιμ ιδ ημλζηυ,ζε ιμνθή ζπνέο, ορδθή πενζεηηζηυηδηα ζε 

αθημυθεξ, ιεβαθφηενδ ή ίζδ ημο 65% χζηε κα ελαζθαθίγεζ ιεβάθδ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ ηαπφηδηα δνάζδξ. 

Δονέςξ θάζιαημξ (έκακηζ ζχκ, ιοηήηςκ, ααηηδνζδίςκ ζοιπενζθαιαακμιέκμο πμθοακεεηηζηχκ ππ MRSA, VRE, 

ACINETOBACTER, ιοημααηηδνζδίμο), εονείαξ ζοιααηυηδηαξ ιε οθζηά. Γμπείμ 1lt. Να δζαεέηεζ άδεζα ΔΟΦ ηαζ 

ζήιακζδ CE. 

 


