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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ   

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α  Κ Α Λ Υ Ψ Η  Α Ν Α Γ Κ Ω Ν  Τ Ο Υ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟY 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟY ΠΑΤΡΩΝ  “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ”Σ Ε  Υ Γ Ε Ι Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο  Υ Λ Ι Κ Ο  Κ Α Ι  Λ Ο Ι Π Α  Ε Ι Δ Η  
Α Τ Ο Μ Ι Κ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ  Σ Τ Ο  Π Λ Α Ι Σ Ι Ο  Λ Η Ψ Η Σ  Μ Ε Τ Ρ Ω Ν  Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ  Α Π Ο Φ Υ Γ Η Σ  Κ Α Ι  
Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Υ  Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ο Σ Η Σ  Τ Ο Υ  Κ Ο Ρ Ω Ν Ο Ϊ Ο Υ  ( Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Α  Γ Α Ν Τ Ι Α ,  C P V :  
3 3 1 4 1 4 2 0 - 0 ,  Α Π Ο Λ Υ Μ Α Ν Τ Ι Κ Α -  Α Ν Τ Ι Σ Η Π Τ Ι Κ Α ,  C P V :  3 3 6 3 1 6 0 0 - 8 ,  Ι Α Τ Ρ Ι Κ Α  
Α Ν Α Λ Ω Σ Ι Μ Α ,  C P V :  3 3 1 4 0 0 0 0 - 3 )  

Μ Ε  Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Ο  Κ Α Τ Α Κ Υ Ρ Ω Σ Η Σ  Τ Η Ν  Π Λ Ε Ο Ν  Σ Υ Μ Φ Ε Ρ Ο Υ Σ Α  Α Π Ο  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  

Α Π Ο Ψ Η  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  Μ Ο Ν Ο  Β Α Σ Ε Ι  Τ Ι Μ Η Σ .  

 

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/05 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και του Ν. 3527/07 (Φ.Ε.Κ. 25Α΄/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ 
νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Το Ν. 2955/2001 «Προμήθειες νοσοκομείων και λοιπών μονάδων του ΕΣΥ και λοιπές διατάξεις». 
3. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και 
άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Το Ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις». 

5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

6. Τις  αριθμ. 42/τ. Α΄/25-02-2020, 55/τ. Α΄/11-03-2020, 64/τ. Α΄/14-03-2020, 68/τ. Α’/20-03-2020, 
75/τ.Α’/30-03-2020, 84/τ. Α΄/13-04-2020, 90/τ. Α΄/01-05-2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου 
σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 

7. Το Ν. 4675/2020 «Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας-ανάπτυξη των υπηρεσιών 
δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις». 

8. Το Ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και 
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού (Α΄42)», β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του (Α΄55)» και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (A’ 64)» και άλλες 
διατάξεις». 

9. Το Ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις 
(Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
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συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική 
κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις» 

10. Η αριθμ. πρωτ. οικ. 19012/17-03-2020 ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή των διατάξεων 
των Π.Ν.Π. για την αντιμετώπιση της λοίμωξης SARS-Cov-2, αναφορικά με τα θέματα δημοσίων 
συμβάσεων. 

11. Το με αριθμ. 121 (Θέμα 5ο πρακτικό Κε.Συ.Πε. με το οποίο συμπληρώθηκε η αρ. 1 απόφαση 113/12-

05-2020 Κε.Συ.Πε σχετικά με τη διενέργεια Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την προμήθεια ειδών Μ.Α.Π. του 

Πίνακα 2 σε ποσοστό 30%  από τα νοσοκομεία της κάθε ΥΠΕ. 
12. Το από 07-08-2020 (Αρ.Πρωτ.20830/10-08-2020) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 6ης 

ΥΠΕ, σχετικά με διαγωνιστική διαδικασία από τα νοσοκομεία, για την προμήθεια των ειδών Μ.Α.Π., τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τις ποσότητες ανά Νοσοκομείο.  

13. Το Π.Δ 80/2016 ( ΦΕΚ 145/ Α’/26.03.2014) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
14. Τις διατάξεις του ν. 4693/2020 (ΦΕΚ 116/Α΄/17-06-2020) άρθρο 13ο.  
15. Το ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127/τΑ΄/ 29-06-2020) «Ενιαίο κείμενο δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» κεφ. 
53. 

16. Την με αριθμ. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781 τευχ. Β/23-05-2017) ΥΑ σχετικά με «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

17. Την αριθμ. 30/11-08-2020 (Οικονομικά θέμα 1ο,ΑΔΑ 6ΛΜΣ46906Γ-142) Απόφαση του ΔΣ του 
ΠΓΝΠ περί έγκρισης προκήρυξης διαγωνιστικής διαδικασίας για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών για 
προμήθεια Μ.Α.Π. (μέσω του Ν.4693/2020 (άρθρο 13) σε είδη και ποσότητες  για το ΠΓΝΠ.  

18. Τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες της προμήθειας των μέσων ατομικής προστασίας, στα 
πλαίσια αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και 
απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου καθώς και η δημόσια υγεία. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ 

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με έρευνα 

αγοράς μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας, σε εφαρμογή της πράξης νομοθετικού 
περιεχομένου (ΦΕΚ 42/τ.Α’/25-02-2020)  με θέμα “Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού 
διάδοσης κορωνοϊού”, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (CPV 33141420-0: Χειρουργικά 
Γάντια, CPV 33631600- 8: Απολυμαντικά Αντισηπτικά, CPV 33140000-3: Ιατρικά Αναλώσιμα) για την 
κάλυψη των αναγκών του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟY ΠΑΤΡΩΝ, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο των 
έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, για 
χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα και σε βάρος του ΚΑΕ 1311, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 
 

 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η κατεπείγουσα προμήθεια υγειονομικού υλικού και λοιπών 

ειδών ατομικής προστασίας για τις κατεπείγουσες ανάγκες όλων των τμημάτων του Νοσοκομείου, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ως 
ακολούθως, και σύμφωνα με το παράρτημα Α΄. 
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Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

1 

Προστατευτική ολόσωμη φόρμα ΤΥΠΟΥ 

TYVEK 
ΤΕΜ 750 

2 Χειρουργικές Μάσκες 3play με λάστιχο ΤΕΜ 270.000 

 

3 

Μάσκα Αναπνευστικής Προστασίας τύπου 

FFP2 
ΤΕΜ 1.500 

 

4 

Μάσκα Αναπνευστικής Προστασίας τύπου 

FFP3 
ΤΕΜ 1.800 

5 Προστατευτικά ματιών ΤΕΜ 120 

 

6 

Μπλούζες Χειρουργικές 

αποστειρωμένες Αδιάβροχες 
ΤΕΜ 1.500 

 

7 

Μπλούζες Αδιάβροχες μη 

αποστειρωμένες μίας χρήσης 
ΤΕΜ 4.500 

8 Ποδονάρια τύπου μπότας ΤΕΜ 12.000 

9 

α. Γάντια εξεταστικά νιτριλίου SMALL ΤΕΜ 30.000 

   β. Γάντια εξεταστικά νιτριλίου     MEDIUM 
ΤΕΜ 30.000 

γ. Γάντια εξεταστικά νιτριλίου LARGE ΤΕΜ 30.000 

10 Καλύμματα κεφαλής ΤΕΜ 6.000 

11 Ασπίδα προστασίας προσώπου ιατρική ΤΕΜ 150 

12 Αντισηπτικό Χεριών (1/2 λίτρο) ΤΕΜ 750 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 
1) Όλα τα απαιτούμενα είδη να φέρουν σήμανση CE, να εναρμονίζονται στα αντίστοιχα πρότυπα 

της ΕΕ (εφόσον προβλέπεται) και να είναι μακράς ημερομηνίας λήξης. 

2) Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ανά είδος για το σύνολο ή και μέρος της ζητούμενης 
ποσότητας, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Θα 
περιλαμβάνεται η τεχνική περιγραφή για το κάθε είδος ενώ στην οικονομική προσφορά θα αναλύεται 
ξεχωριστά η τιμή για το κάθε είδος. 

3) Σε περίπτωση όπου προσφέρονται ποσότητες μικρότερες της συνολικής ζητούμενης 
ποσότητας ανά είδος, τότε θα υπάρξουν τόσοι μειοδότες όσοι απαιτούνται για να συμπληρωθεί η 
συνολική ζητούμενη ποσότητα ανά είδος.  

4) Η κατακύρωση της προμήθεια θα γίνει ανά είδος και σε όσους μειοδότες απαιτηθεί 
προκειμένου να συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη ποσότητα  

5) Ο χρόνος ισχύς των προσφορών θα είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. 

6) Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά είδος. 
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7) Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής 
με τη μειοδότρια εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός 
μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι 
προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Επίσης το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα 
κατακύρωσης μικρότερης ποσότητας. 

8) Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα, το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από την 
παραγγελία των ειδών. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραγγελιών, η μειοδότρια εταιρία 
οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή. 

9) Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την 
δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 

10) Η διαδικασία της αξιολόγησης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία χωρίς 
διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς), κατά 
την κρίση της επιτροπής και σε εφαρμογή τόσο της παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και του ΦΕΚ 
42/τ. Α΄/25-02-2020. 

11) Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από την δημοσίευση του παρόντος. 

12)  Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά Ι δικαιολογητικά. Από 
κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων. Οι κρατήσεις οι οποίες 
βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες: 

i. Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Φ.Ε.Κ. 545 Β’ /24-3-09): 2,00 %. 

ii. Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β παρ. 2 του Ν. 4172/13 φόρος εισοδήματος, ο οποίος 
παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος. 

iii. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,07% επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16). 

iv. Τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ 
Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%. 

v. Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε άλλης συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 του αρ. 350 του ν. 
4412/2016 (Α΄147). Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται επίσης το αναλογούν χαρτόσημο 3% υπέρ 
Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

vi. Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο. 
13) Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των 

Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: 
α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού και την υπογραφή της 

σύμβασης, χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα 
από το στάδιο οποιαδήποτε διαδικασίας που οδηγεί στη σύναψη της σύμβασης ή όταν έκτακτες 
περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση της σύμβασης. 

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των 
όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης 

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί 
δημοσίων συμβάσεων. 

Οι προσφέροντες αυτοί δε δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση δικαιούνται όμως την άμεση 
αποδέσμευση των εγγυήσεων συμμετοχής. 

14) Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί, κατόπιν αιτιολόγησης από τον προμηθευτή, έπειτα 
από την σύμφωνη γνώμη του Νοσοκομείου, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που ισχύουν για τον 
περιορισμό των μετακινήσεων και των εισαγωγών. 
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Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Στην προσφορά πέραν της οικονομοτεχνικής μελέτης θα πρέπει να αποσταλούν τα κάτωθι: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύσει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 
4250/26.03.2014_ΦΕΚ 74/τ. Α/26.03.2014) του Ν.1599/1986 στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του 
διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει ο οικονομικός φορέας και σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

-Μέχρι και την ημέρα υποβολής προσφοράς ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις 
καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή 
μπορούν να αποκλειστούν από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. 

-Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

-Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι 
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

-Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
-Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής για αναβολή ή ακύρωση-ματαίωση του παρόντος διαγωνισμού. 

-Εάν το προσφερόμενο είδος υπάγεται στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ και σε ποιο κωδικό. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει , να αναφέρεται ή μη ύπαρξη του. 

-Δεσμεύεται για την άμεση παράδοση των ειδών, το αργότερο εντός επτά ημερών από την παραγγελία 
των ειδών. 

2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, (με χρόνο έκδοσης έως τρεις (30 μήνες πριν την υποβολή τους), 
όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους– μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά ιδίως: 

α) στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και  προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
τους διαχειριστές, 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Φορολογική ενημερότητα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

4. Ασφαλιστική ενημερότητα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ 

5. Αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, σε περίπτωση νομικών προσώπων με έκδοση έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

 

 
Σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή 

αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής 
αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να προσκαλούν άμεσα τον επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατάσταση 
των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο 
άρθρο της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4683/2020 (Α’ 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η 
σύμβαση. Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι: α) δεν 
συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο τεσσαρακοστό πρώτο άρθρο της από 
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13-4-2020 Π.Ν.Π. (Α’ 84). 
 

 
 
Γ. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γραφείο Πρωτοκόλλου 

του ΠΓΝΠ 

 

27/08/2020 

ημέρα Πέμπτη και 

ώρα   14:30 μ.μ. 

ΠΓΝΠ – ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Γραφείο 9 

28/08/2020 

ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 10:00 π.μ. 

 

Οι Προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο έως την ως άνω αναγραφόμενη 
ημερομηνία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΠΓΝΠ Ταχ.Δ/ση: Ρίο Πατρών Τ.Κ. 26 504 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από το Γρ. 
Προμηθειών του ΠΓΝΠ, τηλ. 2613 603349, email: pgnpsupplies@pgnp.gr  και achaidop@pgnp.gr 

                 Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που 

θα κατατίθενται μετά την ως άνω προθεσμία, δε θα αξιολογούνται. 

Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή, η 
οποία έχει οριστεί με την υπ΄αριθ.  30/11-08-2020 (Οικονομικά θέμα 1ο,ΑΔΑ 6ΛΜΣ46906Γ-142) 
Απόφαση του ΔΣ του ΠΓΝΠ. 

Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο. 

Ο φάκελος θα φέρει στην εξωτερική του πλευρά τις εξής ενδείξεις: 

1. Την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

2. Τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης. 

3. Τον τίτλο της παρούσας πρόσκλησης. 

4. Τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας. 

5. Την ημερομηνία-προθεσμία υποβολής των προσφορών. 

6. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος. 

7. Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στο Νοσοκομείο με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει 
την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

 
 
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στους εξής διαδικτυακούς τόπους: 
 

 Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης- Πρόγραμμα Διαύγεια: 
https://et.diavgeia.gov.gr 

 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ): https://www.promitheus.gov.gr 

 Υπουργείο Υγείας:  www.moh.gov.gr  

 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας: 
http://www.dypede.gr. 

 ΠΓΝΠ: http://www.pgnp.gr Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική 
μνεία στην προσφορά, αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης πρόσκλησης. 

mailto:pgnpsupplies@pgnp.gr
https://et.diavgeia.gov.gr/
https://www.promitheus.gov.gr/
http://www.moh.gov.gr/
http://www.dypede.gr/
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Δ. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Για ό,τι προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί 

και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και Π.Ν.Π. που έχουν προαναφερθεί στη 
παρούσα πρόσκληση, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν 
μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 

 
 
 
 

                                                                                                         Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΓΝΠ  

 

 

 

                                                                                                           ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΜΑΜΜΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ 

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. 

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. Προστατευτική ολόσωμη φόρμα ΤΥΠΟΥ TYVEK 
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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 μανσέτα από λάστιχο. 

7. Να υπάρχει λάστιχο συγκράτησης και στα κάτω άκρα 

8. 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. 

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

10. Να προσφέρεται σε μεγέθη Μ, L, XL. 

 

Απαιτήσεις – συμμορφώσεις 

1. Ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατηγορίας III 

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

3. Τύπου 4-Β Να πληροί 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 πληροί 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 έχει CE marking από κοινοποιημένο οργανισμό (κατηγορίας ΙΙΙ σύμφωνα με EU 2016/425) 

6. Χρόνος ιδίας ζωής προϊόντος >5 έτη 

7. Μέσα στη συσκευασία να υπάρχει πλήρες ενημερωτικό φυλλάδιο προϊόντος 

8. 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 3play με λάστιχο 

1. Χειρουργική μάσκα με λάστιχο τριών στρωμάτων. 
2. Να είναι υποαλλεργική, κατασκευασμένη από μαλακό υλικό, άνετη, ανθεκτική στην υγρασία με 

άριστη αεροδιαπερατότητα. 
3. Να έχει μεγάλα ενισχυμένα κορδόνια και μαλακό επιρρήνειο έλασμα καθ' όλο το μήκος της 

μάσκας 
4. 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. 
5. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-14683, κατηγορία ΙΙ. 
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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. 

 

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 μόλυνση 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. Προστατευτικά Ματιών (Γυαλιά Προστασίας) 
Οφθαλμών, Διαφανή με Πλευρικά Ανοίγματα Αερισμού.  Να διασφαλίζουν την προστασία 

έναντι υγρών & αερίων. 
 

6. 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. 

 

7. 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). 

 
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). 
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9. Γάντια εξεταστικά νιτριλίου ή βινυλίου με ή χωρίς πούδρα (Latex) 

 Να είναι κατασκευασμένα από 100% συνθετικό βινύλιο 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. Επίσης να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 
455-1, 2, 3, 4. 

 Να διατίθενται σε μεγέθη S,M,L. 
 

Αγορά γαντιών νιτριλίου και σε περίπτωση μη κάλυψης των συγκεκριμένων αναγκών συμπλήρωση των 

ελλειπουσών ποσοτήτων με γάντια τύπου latex με πούδρα ή χωρίς. Απαιτούμενα πιστοποιητικά  CE MARK 

ή άλλα πιστοποιητικά έγγραφα , εφάμιλλης  πιστοποίησης.  

 

10. Καλύμματα κεφαλής 

• Χειρουργικά καλύμματα κεφαλής κατηγορίας Ι 

• 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 

• Ανθεκτικά στο σκίσιμο 

• Αξιολόγηση δείγματος 
 

11. 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 

 
12. Αντισηπτικό Χεριών- Σκεύασμα για την αντισηψία χεριών χωρίς τη χρήση νερού 

1. Υγρό ή γέλη 

2. Να περιέχει ως δραστική ουσία την αιθυλική αλκοόλη τελική συγκέντρωση 70-80% v/v ή την 

ισοπροπυλική αλκοόλη τελική συγκέντρωση 70- 75%, v/v (σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΥ και 

άλλων διεθνών οργανισμών) 

3. Να επιτυγχάνει γρήγορη αντισηψία σε χρόνο από 30’’  έως 1 ΄ 

4. Μπορεί να περιέχει και άλλα εγκεκριμένα δραστικά συστατικά για την αντισηψία χεριών 

(hydrogen peroxide, didecyldimethylammonium chloride, iodine κ.α) 

5. Με ενυδατικούς παράγοντες (πχ γλυκερίνη) 

6. Να έχει πολύ καλή συμβατότητα με το δέρμα και να μην προκαλεί ερεθισμούς στη συχνή 

χρήση του 
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7. Να έχει ευρύ φάσμα δραστικότητας και να καταστρέφει βακτήρια (και μυκοβακτηρίδιο ΤΒ), 

μύκητες , ιούς (HBV, HIV, συμπεριλαμβανομένου και των ελυτροφόρων). 

8. 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) 

 
Οι προδιαγραφές βασίστηκαν στις συστάσεις του παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και FDA  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK144054/ 

https://www.fda.gov/media/136118/download 

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 κωδικός αριθμός του είδους σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 
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 συντήρησή 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 

προσπέκτους που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK144054/
https://www.fda.gov/media/136118/download
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 

άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986): 

ΠΡΟΣ(1): Π.Γ.Ν.Π 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος 

Κατοικίας: 
 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 

(Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου 

(Εmail): 
 

 Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στην υπ΄αριθμ. ……………….     πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 
Μέσων Ατομικής Προστασίας, με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται 
από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

 Δεν τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης, δεν τελώ υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχω υπαχθεί 
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου. 

 Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016. 
 Δεν έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την 

ακεραιότητα μου, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία 
σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

 Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργιά του οικονομικού φορέα και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή 
του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ, 
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 Οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης τόσο των διαχειριστών όσο και των εργαζομένων 
του συμμετέχοντα είναι….…………………………………………………………………………………….. 

  Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 
ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι 
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να 
έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 

 Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 
του άρθρου 75 του Ν.4412/2016. 

 Ο οικονομικός φορέας παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση 
της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού 

 Ο οικονομικός φορέας δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγούν. 
 

 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύομαι για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 
2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 Δεσμεύομαι για την παράδοση των ειδών ότι θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα 30 ημερών από την υπογραφή 
της σύμβασης. 

 
                                                                                                                         Ημερομηνία:               

 Ο/Η Δηλ. 

 

 (Υπογραφή-Σφραγίδα) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 

8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή 

σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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Παράρτημα ΙIΙ – Υπόδειγμα Αναλυτικού Φύλλου Συμμόρφωσης 

 

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

παραπομπές σε όλα τα σημεία των «Απαιτήσεων-Τεχνικών Προδιαγραφών» του Παραρτήματος Ι (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]                                                                                                                          

 

(ονοματεπώνυμο, σφραγίδα) 

 

Σημειώσεις/επεξηγήσεις:  
α. στη στήλη «α/α», θα πρέπει να αναφέρεται ο αύξων αριθμός της απαίτησης-τεχνικής προδιαγραφής,  
β. στη στήλη «Απαίτηση-Τεχνική Προδιαγραφή» το σημείο της απαίτησης-τεχνικής περιγραφής για το οποίο δίνεται 
αναλυτική απάντηση,  
γ. στη στήλη «Απάντηση», θα πρέπει να αναφέρεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ η ικανοποίηση της απαίτησης ύπαρξης της 
εκάστοτε τεχνικής προδιαγραφής,  
δ. στη στήλη «Παραπομπή Τεκμηρίωσης», θα πρέπει να αναφέρεται το αντίστοιχο σημείο στην υποβληθείσα 
προσφορά (φυλλάδιο με τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικό, έγγραφο κλπ) που, κατά την κρίση του οικονομικού 
φορέα, τεκμηριώνει την ικανοποίηση της εκάστοτε τεχνικής προδιαγραφής.  
ε. επιτρέπεται η χρήση επιπλέον στήλης για παρατηρήσεις/σχόλια. 
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Παράρτημα ΙV – Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς 

Α/Α 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ
ΑΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ  

ΣΥΝ. ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ  

 
1 

Προστατευτική ολόσωμη φόρμα 
ΤΥΠΟΥ TYVEK 750    

2 Χειρουργικές Μάσκες 3play με 
λάστιχο 

270.000    

 
3 

Μάσκα Αναπνευστικής Προστασίας 
τύπου FFP2 1.500    

 
4 

Μάσκα Αναπνευστικής Προστασίας 
τύπου FFP3 1.800    

5 Προστατευτικά ματιών 120    

 
6 

Μπλούζες Χειρουργικές 
αποστειρωμένες Αδιάβροχες 1.500    

 
7 

Μπλούζες Αδιάβροχες μη 
αποστειρωμένες μίας χρήσης 4.500    

8 Ποδονάρια τύπου μπότας 12.000    

9 

α. Γάντια εξεταστικά νιτριλίου SMALL 30.000    

   β. Γάντια εξεταστικά νιτριλίου     
MEDIUM 

30.000 
   

γ. Γάντια εξεταστικά νιτριλίου LARGE 30.000    

10 Καλύμματα κεφαλής 6.000    

11 Ασπίδα προστασίας προσώπου 
ιατρική 

150    

12 Αντισηπτικό Χεριών (1/2 λίτρο) 750    

Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρει την αντίστοιχη τιμή και τον Κωδικό του είδους στο 

Παρατηρητήριο Τιμών, εφ’ όσον το συγκεκριμένο είδος αντιστοιχεί σ’ αυτό.  

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν ταυτίζεται με το αντίστοιχο είδος του Παρατηρητηρίου 

Τιμών, θα υποβάλλεται η Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε 

ισχύει, όπου θα πρέπει να δηλώνεται ότι το συγκεκριμένο είδος δεν ταυτίζεται με το αντίστοιχο του 

Παρατηρητηρίου Τιμών. 


