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

Γ Ι Α  Σ Η Ν  Κ Α Σ Ε Π Ε Ι Γ Ο Τ  Α  Κ Α Λ Τ Ψ Η  Α Ν Α Γ Κ Ω Ν  Σ Ο Τ  Γ . Ν .  Η Λ Ε Ι Α   ( Ν . Μ .  

Π Τ Ρ Γ Ο Τ -  Ν . Μ .  Α Μ Α Λ Ι Α Δ Α  -  Ν . Μ .  Κ Ρ Ε  Σ Ε Ν Ω Ν )   Ε  Τ Γ Ε Ι Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο  Τ Λ Ι Κ Ο  Κ Α Ι  

Λ Ο Ι Π Α  Ε Ι Δ Η  Α Σ Ο Μ Ι Κ Η   Π Ρ Ο  Σ Α  Ι Α   Σ Ο  Π Λ Α Ι  Ι Ο  Λ Η Ψ Η   Μ Ε Σ Ρ Ω Ν  Π Ρ Ο  Σ Α  Ι Α   

Α Π Ο Φ Τ Γ Η   Κ Α Ι  Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι  Μ Ο Τ  Σ Η   Δ Ι Α Δ Ο  Η   Σ Ο Τ  Κ Ο Ρ Ω Ν Ο Ϊ Ο Τ  ( Χ Ε Ι Ρ Ο Τ Ρ Γ Ι Κ Α  

Γ Α Ν Σ Ι Α ,  C P V :  3 3 1 4 1 4 2 0 - 0 ,  Α Π Ο Λ Τ Μ Α Ν Σ Ι Κ Α -  Α Ν Σ Ι  Η Π Σ Ι Κ Α ,  C P V :  3 3 6 3 1 6 0 0 - 8 ,  

Ι Α Σ Ρ Ι Κ Α  Α Ν Α Λ Ω  Ι Μ Α ,  C P V :  3 3 1 4 0 0 0 0 - 3 )  

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

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

 

Το Γενικό Νοςοκομείο Ηλείασ ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του Ν. 3329/05 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/4-4-2005) «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» και του Ν. 3527/07 (Φ.Ε.Κ. 25Αϋ/09-02-2007) «Κφρωςθ ςυμβάςεων 
υπζρ νομικϊν προςϊπων εποπτευομζνων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 
λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν. 

2. Το Ν. 2955/2001 «Ρρομικειεσ νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων του ΕΣΥ και λοιπζσ 
διατάξεισ». 

3. Το Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο “Ρρόγραμμα 
Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

4. Το Ν. 4486/2017 «Μεταρρφκμιςθ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ, επείγουςεσ ρυκμίςεισ 
αρμοδιότθτασ Υπουργείου Υγείασ και άλλεσ διατάξεισ». 

5. Το Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

6. Τισ  αρικμ. 42/τ. Αϋ/25-02-2020, 55/τ. Αϋ/11-03-2020, 64/τ. Αϋ/14-03-2020, 68/τ. Α’/20-03-

2020, 75/τ.Α’/30-03-2020, 84/τ. Αϋ/13-04-2020, 90/τ. Αϋ/01-05-2020 Ρράξεισ Νομοκετικοφ 
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Ρεριεχομζνου ςχετικά με τα μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19. 

7. Το Ν. 4675/2020 «Ρρόλθψθ, προςταςία και προαγωγι τθσ υγείασ-ανάπτυξθ των υπθρεςιϊν 
δθμόςιασ υγείασ και άλλεσ διατάξεισ». 

8. Το Ν. 4682/2020 «Κφρωςθ: α) τθσ από 25.2.2020 Ρ.Ν.Ρ. «Κατεπείγοντα μζτρα αποφυγισ και 
περιοριςμοφ τθσ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ (Αϋ42)», β) τθσ από 11.3.2020 Ρ.Ν.Ρ. «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 Ρ.Ν.Ρ. «Κατεπείγοντα μζτρα 
αντιμετϊπιςθσ τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 (A’ 64)» και άλλεσ 
διατάξεισ». 

9. Το Ν. 4690/2020 «Κφρωςθ: α) τθσ από 13.4.2020 Ρ.Ν.Ρ. «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 Ρ.Ν.Ρ. «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» 

10. Η αρικμ. πρωτ. οικ. 19012/17-03-2020 ερμθνευτικι εγκφκλιοσ για τθν εφαρμογι των 
διατάξεων των Ρ.Ν.Ρ. για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ λοίμωξθσ SARS-Cov-2, αναφορικά με τα κζματα 
δθμοςίων ςυμβάςεων. 

11. Το με αρικμ. 121 (Θζμα 5ο
 πρακτικό Κε.Συ.Ρε. με το οποίο ςυμπλθρϊκθκε θ αρ. 1 απόφαςθ 

113/12-05-2020 Κε.Συ.Ρε ςχετικά με τθ διενζργεια Διαγωνιςτικισ Διαδικαςίασ για τθν προμικεια ειδϊν 
Μ.Α.Ρ. του Ρίνακα 2 ςε ποςοςτό 30%  από τα νοςοκομεία τθσ κάκε ΥΡΕ. 

12. Τα από 04-08-2020, 05-08-2020 και 07-08-2020 μθνφματα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου τθσ 6θσ
 

ΥΡΕ, ςχετικά με διαγωνιςτικι διαδικαςία από τα νοςοκομεία, για τθν προμικεια των ειδϊν Μ.Α.Ρ., 
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τισ ποςότθτεσ ανά Νοςοκομείο.  

13. Το Ρ.Δ 80/2016 ( ΦΕΚ 145/ Α’/26.03.2014) «Ανάλθψθ Υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ». 
14. Τισ διατάξεισ του ν. 4693/2020 (ΦΕΚ 116/Αϋ/17-06-2020) άρκρο 13ο

.  

15. Το ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127/τΑϋ/ 29-06-2020) «Ενιαίο κείμενο δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, 
ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για 
το Ελεγκτικό ςυνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» 
κεφ. 53. 

16. Τθν με αρικμ. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781 τευχ. Β/23-05-2017) ΥΑ ςχετικά με «φκμιςθ ειδικότερων 
κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

17. Τθν αρικμ. 562/07-08-2020 Ρράξθ Διοικθτι του Γ.Ν. Ηλείασ (ΑΔΑ: ΨΡ4Σ46907Ε-ΣΦ9) περί 
ζγκριςθσ διενζργειασ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν 
κάλυψθ κατεπειγουςϊν αναγκϊν για προμικεια Μ.Α.Ρ. (μζςω του Ν.4693/2020 (άρκρο 13) ςε είδθ 
και ποςότθτεσ ανά νοςθλευτικι μονάδα του Γ.Ν. Ηλείασ.  

18. Τισ άμεςεσ και επιτακτικζσ ανάγκεσ τθσ προμικειασ των μζςων ατομικισ προςταςίασ, ςτα 
πλαίςια αντιμετϊπιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ εφρυκμθ και 
απρόςκοπτθ λειτουργία του Νοςοκομείου κακϊσ και θ δθμόςια υγεία. 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 
 

 

Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ με ζρευνα 
αγοράσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Υπουργείου Υγείασ, ςε εφαρμογι τθσ πράξθσ νομοκετικοφ 
περιεχομζνου (ΦΕΚ 42/τ.Α’/25-02-2020)  με κζμα “Κατεπείγοντα μζτρα αποφυγισ και περιοριςμοφ 
διάδοςθσ κορωνοϊοφ”, για τθν προμικεια μζςων ατομικισ προςταςίασ (CPV 33141420-0: Χειρουργικά 
Γάντια, CPV 33631600- 8: Απολυμαντικά Αντιςθπτικά, CPV 33140000-3: Ιατρικά Αναλϊςιμα) για τθν 
κάλυψθ των αναγκϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Ηλείασ (Ν.Μ. Πφργου, Ν.Μ. Αμαλιάδασ, Ν.Μ. 
Κρεςτζνων), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει τιμισ, ςτο πλαίςιο των ζκτακτων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ του κορωνοϊοφ και τθ 
διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ, για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) μινα και ςε βάροσ του ΚΑΕ 1311, 
όπωσ αναλυτικά περιγράφονται κατωτζρω: 

 



ΑΔΑ: 6ΘΟΩ46907Ε-309



[3] 

 

 

Α. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

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 ΖΗΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ  

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΩΝ ΜΟΝ. 

ΜΕΣΡΗΗ 

Ν.Μ.  

ΠΤΡΓΟΤ 

Ν.Μ. 

ΑΜΑΛΙΑΔΑ 

Ν.Μ. 

ΚΡΕΣΕΝΩΝ 

ΤΝΟΛΟ  

 

1 

Ρροςτατευτικι ολόςωμθ φόρμα ΤΥΡΟΥ 

TYVEK 
ΤΕΜ 

225 150 150 525 

2 Χειρουργικζσ Μάςκεσ 3play με λάςτιχο ΤΕΜ 81.000 54.000 54.000 189.000 

 

3 

Μάςκα Αναπνευςτικισ Ρροςταςίασ τφπου 

FFP2 
ΤΕΜ 450 300 300 1.050 

 

4 

Μάςκα Αναπνευςτικισ Ρροςταςίασ τφπου 

FFP3 
ΤΕΜ 540 360 360 1.260 

5 Ρροςτατευτικά ματιϊν ΤΕΜ 36 24 24 84 

 

6 

Μπλοφηεσ Χειρουργικζσ 

αποςτειρωμζνεσ Αδιάβροχεσ 
ΤΕΜ 450 300 300 1.050 

 

7 

Μπλοφηεσ Αδιάβροχεσ μθ 

αποςτειρωμζνεσ μίασ χριςθσ 
ΤΕΜ 1.350 900 900 3.150 

8 Ροδονάρια τφπου μπότασ ΤΕΜ 3.600 2.400 2.400 8.400 

9 

α. Γάντια εξεταςτικά νιτριλίου SMALL ΤΕΜ 9.000 6.000 6.000 21.000 

   β. Γάντια εξεταςτικά νιτριλίου     MEDIUM 
ΤΕΜ         9.000 6.000      6.000 21.000 

γ. Γάντια εξεταςτικά νιτριλίου LARGE ΤΕΜ      9.000   6.000     6.000 21.000 

10 Καλφμματα κεφαλισ ΤΕΜ 1.800 1.200 1.200 4.200 

11 Αςπίδα προςταςίασ προςϊπου ιατρικι ΤΕΜ 45 30 30 105 

12 Αντιςθπτικό Χεριϊν (1/2 λίτρο) ΤΕΜ 225 150 150 525 

 

ΠΡΟΟΧΗ: 
 

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 υποβάλονται ανά είδοσ για το ςφνολο ι και μζροσ τθσ ηθτοφμενθσ 
ποςότθτασ, μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
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ΜΟΝΑΔΑ ΡΥΓΟΥ, ςτο Ρρωτόκολλο του Νοςοκομείου). Θα περιλαμβάνεται 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 ανά είδοσ, τότε κα υπάρξουν τόςοι μειοδότεσ όςοι απαιτοφνται για να ςυμπλθρωκεί θ 
ςυνολικι ηθτοφμενθ ποςότθτα ανά είδοσ.  

4) Η κατακφρωςθ τθσ προμικεια κα γίνει ανά είδοσ και ςε όςουσ μειοδότεσ απαιτθκεί 
προκειμζνου να ςυμπλθρωκεί θ ςυνολικι ηθτοφμενθ ποςότθτα  

5) Ο χρόνοσ ιςχφσ των προςφορϊν κα είναι εκατόν είκοςι (120) θμερολογιακζσ θμζρεσ. 
6) Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο 

βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), ανά είδοσ. 
7) 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. 

8) Η παράδοςθ των ειδϊν κα πρζπει να γίνει άμεςα, το αργότερο εντόσ επτά (7) θμερϊν από τθν 
παραγγελία των ειδϊν και για κάκε νοςθλευτικι μονάδα ξεχωριςτά. Σε 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)  Η 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 117 του Ν.4412/2016 και 
του ΦΕΚ 42/τ. Αϋ/25-02-2020. 

11) Η 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 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: 

i. Υπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ (Φ.Ε.Κ. 545 Β’ /24-3-09): 2,00 %. 

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

iii. 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). 

iv. Τζλοσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3% επί του ποςοφ τθσ ανωτζρω κράτθςθσ, πλζον ειςφοράσ υπζρ 
Ο.Γ.Α. ποςοςτοφ 20%. 

v. 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%. 

vi. Ο αναλογοφν Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό (%) βαρφνει το Νοςοκομείο. 
13) Η 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 
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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. 

 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 

Στθν προςφορά πζραν τθσ οικονομοτεχνικισ μελζτθσ κα πρζπει να αποςταλοφν τα κάτωκι: 
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. 
-Η 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 επτά θμερϊν από τθν παραγγελία 

των ειδϊν. 
2. Απόςπαςμα Ποινικοφ Μθτρϊου, (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. Η 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. Φορολογικι ενθμερότθτα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΡΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

4. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΡΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΡΑΣΙΕΣ 

5. Αποδεικτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ΓΕΜΗ, 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 
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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 ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΣΟΠΟ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 
ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Γραφείο Πρωτοκόλλου 
του ΓΕΝΙΚΟΤ 
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΗΛΕΙΑ –
Ν.Μ. ΠΤΡΓΟΤ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΝΣΡΙΑΔΑ 

 

20/08/2020 

θμζρα Πζμπτθ και 
ϊρα   14:00 μ.μ. 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 
ΗΛΕΙΑ- Ν.Μ. 
ΠΤΡΓΟΤ 

21/08/2020 

θμζρα Παραςκευι 

και ϊρα 10:00 π.μ. 

 

Οι Προςφορζσ κα κατατίκενται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ζωσ τθν ωσ άνω αναγραφόμενθ 
θμερομθνία ςτο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Γενικοφ Νοςοκομείου Ηλείασ- Ν.Μ. Πφργου – Πφργοσ, 
Περιοχι υντριάδασ – Σ.Κ 27131   

Συχόν διευκρινίςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ παρζχονται από το Γρ. 
Προμθκειϊν τθσ Ν.Μ Πφργου, τθλ. 2621 36 1474, email: promithiesgnpyr@gmail.com 

                 Προςφορζσ δεν μποροφν να κατατεκοφν μετά τθν ωσ άνω θμερομθνία και ϊρα. Προςφορζσ 
που κα κατατίκενται μετά τθν ωσ άνω προκεςμία, δε κα αξιολογοφνται. 

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν και θ αξιολόγθςθ κα πραγματοποιθκεί από επιτροπι, θ 
οποία ζχει οριςτεί με τθν υπϋαρικ. 43/23-12-19 Απόφαςθ Δ.. του Γ.Ν. Ηλείασ  (ΑΔΑ: 9ΞΙΔ46907Ε-

97Ψ). 

Η προςφορά κατατίκεται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο. 

Ο φάκελοσ κα φζρει ςτθν εξωτερικι του πλευρά τισ εξισ ενδείξεισ: 
1. Τθν λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ» με κεφαλαία γράμματα. 
2. Τον αρικμό πρωτοκόλλου τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 
3. Τον τίτλο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 
4. Τον πλιρθ τίτλο τθσ Υπθρεςίασ. 
5. Τθν θμερομθνία-προκεςμία υποβολισ των προςφορϊν. 
6. Τα πλιρθ ςτοιχεία του προςφζροντοσ. 
7. Εφόςον ο φάκελοσ αποςταλεί ςτο Νοςοκομείο με οποιονδιποτε τρόπο, κα πρζπει να φζρει 
τθν ζνδειξθ «Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ γραμματεία». 

mailto:promithiesgnpyr@gmail.com
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Η πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ αναρτικθκε ςτουσ εξισ διαδικτυακοφσ τόπουσ: 
 

 Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ & Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ- Ρρόγραμμα Διαφγεια: 

https://et.diavgeia.gov.gr 

 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ): 
https://www.promitheus.gov.gr 

 Υπουργείο Υγείασ:  www.moh.gov.gr  

 6
θ
 Υγειονομικι Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου, Ιονίων Νιςων, Ηπείρου και Δυτικισ Ελλάδασ: 

http://www.dypede.gr. 

 Γ.Ν. Ηλείασ- Ν.Μ. Ρφργου: http:// www.1707.syzefxis.gov.gr   ι www.nosokomeiopyrgoy.gr)  

 

Με τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό και χωρίσ άλλθ διλωςθ ι ειδικι μνεία ςτθν προςφορά, 
αποδεικνφεται θ ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ παροφςθσ πρόςκλθςθσ. 

 

Δ. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Για ό,τι 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. 

 

 

 

 

                                                                                                         O ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑ 

 

 

 

                                                                                                     Δρ. ΧΡΗΣΟ ΧΡΙΣΟΠΟΤΛΟ MD.PhD 

 

 

 

 

 

 

  

https://et.diavgeia.gov.gr/
https://www.promitheus.gov.gr/
http://www.moh.gov.gr/
http://www.dypede.gr/
http://www.1707.syzefxis.gov.gr/
http://www.nosokomeiopyrgoy.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ  
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΜΕΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΑΔΟΗ ΣΟΤ ΚΟΡΩΝΑΪΟΤ 

Α. 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. Η ςυςκευαςία των ειδϊν πρζπει να πλθροί τισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ: 
 3.1. Η 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. Η 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. 

  

 Β. ΓΕΝΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Επιπλζον των παραπάνω γενικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν κα πρζπει να ιςχφουν: 
1. Τα προςφερόμενα προϊόντα πρζπει να ζχουν χρόνο αποςτείρωςθσ (shelf life) τουλάχιςτον ενόσ 

(1) ζτουσ. 
2. Η διεργαςία αποςτείρωςθσ των προϊόντων πρζπει να επικυρϊνεται και να ελζγχεται ςφμφωνα 

με τισ απαιτιςεισ των αντίςτοιχων εναρμονιςμζνων προτφπων. 
3. Στθν ετικζτα / ςυςκευαςία πρζπει να αναγράφονται με ευκρινι και ευανάγνωςτο τρόπο τα 

παρακάτω ςτοιχεία: α. θ ζνδειξθ «ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΟ», 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. 
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Γ. ΑΝΑΛΤΣΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΩΝ ΖΗΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

1. Προςτατευτικι ολόςωμθ φόρμα ΣΤΠΟΤ TYVEK 

1. Ολόςωμθ Ρροςτατευτικι 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. Το 
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 Μ, L, XL. 

 

Απαιτιςεισ – ςυμμορφϊςεισ 

1. Ολόςωμθ προςτατευτικι ενδυμαςία κατθγορίασ III 
2. Να πλθροί τα πρότυπα που ζχει κζςει ο ΕΛΟΤ και περιγράφονται ςτθν Ευρωπαϊκι 

Νόρμα ΕΝ 14126/2004 (Performance requirements and test methods for protective clothing 

against infective agents). 

3. Τφπου 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. Ταυτόχρονα να είναι εμφανείσ ςτθ ςυςκευαςία, όλεσ οι άλλεσ απαιτοφμενεσ ςθμάνςεισ 
ςφμφωνα με τισ εφαρμόςιμεσ απαιτιςεισ των ςχετικϊν προτφπων για προςταςία από χθμικοφσ και 
βιολογικοφσ παράγοντεσ (θ κατθγοριοποίθςθ, ο τφποσ, το μζγεκοσ, τα πικτογράμματα, θμερομθνία 
καταςκευισ, ο αρικμόσ παρτίδασ κλπ). 

 

 2. Χειρουργικζσ Μάςκεσ 3play με λάςτιχο 

1. Χειρουργικι μάςκα με λάςτιχο τριϊν ςτρωμάτων. 
2. Να είναι υποαλλεργικι, καταςκευαςμζνθ από μαλακό υλικό, άνετθ, ανκεκτικι ςτθν υγραςία 

με άριςτθ αεροδιαπερατότθτα. 
3. Να ζχει μεγάλα ενιςχυμζνα κορδόνια και μαλακό επιρρινειο ζλαςμα κακ' όλο το μικοσ τθσ 

μάςκασ 

4. Να παρζχει υψθλι βακτθριακι προςταςία, διακζτοντασ εςωτερικό φίλτρο απόδοςθσ 99,8% 
BFE, ςτο 1 micro, χαμθλισ αντίςταςθσ ςτθν διζλευςθ του αζρα που προςφζρει άνετθ 
αναπνοι. 

5. Να είναι καταςκευαςμζνθ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-14683, κατθγορία ΙΙ. 
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3. Μάςκα Αναπνευςτικισ Προςταςίασ τφπου 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. 

 

4.  Μάςκα Αναπνευςτικισ Προςταςίασ τφπου 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. 

 

5. Προςτατευτικά Ματιϊν (Γυαλιά Προςταςίασ) 
Οφκαλμϊν, Διαφανι με Ρλευρικά Ανοίγματα Αεριςμοφ. Να διαςφαλίηουν τθν προςταςία 

ζναντι υγρϊν & αερίων. 
 

6. Μπλοφηεσ Χειρουργικζσ αποςτειρωμζνεσ Αδιάβροχεσ 

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. 

 

7. 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 Ρροςταςίασ (Ε, Class III). 

 

8.  Ποδονάρια τφπου μπότασ 

Ρλαςτικά μιασ χριςθσ από ανκεκτικό υλικό. Να είναι αδιάβροχα, ενϊ περιμετρικά να ζχουν 
λάςτιχο (ςτο φψοσ του γόνατου) ϊςτε να εφαρμόηουν ςε όλα τα μεγζκθ παπουτςιϊν. Κατάλλθλα για 
όλεσ τισ ειδικότθτεσ γιατρϊν (χειρουργεία, εργαςτιρια, κλινικζσ, ιατρεία). 
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9. Γάντια εξεταςτικά νιτριλίου ι βινυλίου με ι χωρίσ ποφδρα (Latex) 

 Να είναι καταςκευαςμζνα από 100% ςυνκετικό βινφλιο χωρίσ παρουςία ποφδρασ. 
 Να είναι αμφιδζξια, να ζχουν ανατομικό ςχεδιαςμό, μικοσ 240mm και ενιςχυμζνθ μανςζτα με 

ςφςτθμα που να εμποδίηει τθν αναδίπλωςθ του ρεβζρ. 
 Να είναι πιςτοποιθμζνα ωσ προσ τθ ςυμμόρφωςθ με τθν Ευρωπαϊκι οδθγία 93/42/EEC, 

89/686/EEC & 90/128/EEC. Επίςθσ να πλθροφν τισ απαιτιςεισ των Ευρωπαϊκϊν Ρροτφπων ΕΝ 
455-1, 2, 3, 4. 

 Να διατίκενται ςε μεγζκθ S,M,L. 

 

Αγορά γαντιϊν νιτριλίου και ςε περίπτωςθ μθ κάλυψθσ των ςυγκεκριμζνων αναγκϊν ςυμπλιρωςθ των 
ελλειπουςϊν ποςοτιτων με γάντια τφπου latex με ποφδρα ι χωρίσ. Απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά  CE MARK 

ι άλλα πιςτοποιθτικά ζγγραφα , εφάμιλλθσ  πιςτοποίθςθσ.  
 

10. Καλφμματα κεφαλισ 

• Χειρουργικά καλφμματα κεφαλισ κατθγορίασ Ι 
• Σχιματοσ μπερζ με λάςτιχο ςχιματοσ w γφρω από το κεφάλι 
• Διαμζτρου περίπου 52 cm 

• Μιασ χριςθσ 

• Υγροαπωκθτικό υλικό (PP, non- woven), Latex- free 

• Υλικό που να αφινει το δζρμα να αναπνζει, υπο-αλλεργικό, άνετο, αντιιδρωτικό 

• Ανκεκτικά ςτο ςκίςιμο 

• Αξιολόγθςθ δείγματοσ 

 

11. Αςπίδα προςταςίασ προςϊπου ιατρικι 

 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 

 Η   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 
 

12. Αντιςθπτικό Χεριϊν- κεφαςμα για τθν αντιςθψία χεριϊν χωρίσ τθ χριςθ νεροφ 

1. Υγρό ι γζλθ 

2. Να περιζχει ωσ δραςτικι ουςία τθν αικυλικι αλκοόλθ τελικι ςυγκζντρωςθ 70-80% v/v ή την 
ιςοπροπυλική αλκοόλη τελική ςυγκέντρωςη 70- 75%, v/v (ςφμφωνα με τισ ςυςτάςεισ του ΡΟΥ και 
άλλων διεκνϊν οργανιςμϊν) 

3. Να επιτυγχάνει γριγορθ αντιςθψία ςε χρόνο από 30’’  ζωσ 1 ϋ 
4. Μπορεί να περιζχει και άλλα εγκεκριμζνα δραςτικά ςυςτατικά για τθν αντιςθψία χεριϊν 

(hydrogen peroxide, didecyldimethylammonium chloride, iodine κ.α) 
5. Με ενυδατικοφσ παράγοντεσ (πχ γλυκερίνθ) 
6. Να ζχει πολφ καλι ςυμβατότθτα με το δζρμα και να μθν προκαλεί ερεκιςμοφσ ςτθ ςυχνι 

χριςθ του 
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7. Να ζχει ευρφ φάςμα δραςτικότθτασ και να καταςτρζφει βακτιρια (και μυκοβακτθρίδιο ΤΒ), 
μφκθτεσ , ιοφσ (HBV, HIV, ςυμπεριλαμβανομζνου και των ελυτροφόρων). 

8. Να ζχει άδεια παραγωγισ και διάκεςθσ του προϊόντοσ από τον ΕΟΦ (ςυμπ. και αυτϊν που 
υπόκεινται ςτα: άρκρο 5 του Ν. 4681/2020 & υπ.αρ.37212/23-3-2020 απόφαςθ του Ρροζδρου του 
ΕΟΦ). Εναλλακτικά, και με τθν ανωτζρω ςφνκεςθ μποροφν να προτακοφν προϊόντα που είναι 
εγκεκριμζνα ςτθν ΕΕ ωσ βιοκτόνα και προορίηονται για τθν αντιςθψία χεριϊν (Biocidal Product 
Regulation (BPR; EU 528/2012) 

 

Οι προδιαγραφζσ βαςίςτθκαν ςτισ ςυςτάςεισ του παγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ και FDA  

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

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

Δ. ΔΕΙΓΜΑΣΑ 

Για όλα τα ηθτοφμενα είδθ ΜΑΠ να κατατεκοφν δείγματα επί ποινι απόρριψθσ. 

 

 Διευκρινίςεισ: 
Δείγματα κα κατατεκοφν για όλα τα ηθτοφμενα μεγζκθ και τφπουσ ςφμφωνα με το Α/Α των ειδϊν 

τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 
Τα δείγματα κα αποςτζλλονται μζςα ςε ενιαίο φάκελο ι κιβϊτιο με τθν ζνδειξθ «ΔΕΙΓΜΑΣΑ» 

και κα αναγράφονται όλα τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ. Τα δείγματα πρζπει να κατατεκοφν εισ 
διπλοφν. 

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

Σε κάκε δείγμα κα αναγράφονται απαραίτθτα τα εξισ: 
1) το όνομα του προμθκευτι 

2) ο κωδικόσ αρικμόσ του είδουσ ςφμφωνα με τθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.  
 

Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπο εμφανι ςφμφωνα με τα παραπάνω δεν γίνονται δεκτά.  
 

Εφόςον τα δείγματα ανικουν ςε ευπακι ι επικίνδυνα υλικά ο προμθκευτισ υποχρεοφται να αναφζρει 
τοφτο εγγράφωσ επί του δείγματοσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, κακορίηοντασ ςυγχρόνωσ τον τρόπο 
φφλαξθσ και ςυντιρθςι τουσ. 
 Κατά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν από το αρμόδιο όργανο τίκενται υπόψθ του τα δείγματα. Η αξία 
των δειγμάτων ςτισ περιπτϊςεισ ελζγχου τθσ ποιότθτασ και γενικά τθσ καταλλθλότθτασ των ειδϊν, 
βαρφνει τον προμθκευτι. Οι προμθκευτζσ δφνανται να κατακζςουν και τεχνικά φυλλάδια ι 
προςπζκτουσ που να αποδεικνφουν τθ ςυμμόρφωςι τουσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK144054/
https://www.fda.gov/media/136118/download
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙ – ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΜΗ ΤΝΔΡΟΜΗ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 

 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

(άρκρο 8 Ν.1599/1986)
 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο 
άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986): 

ΡΟΣ(1)
: Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 

Ο – Η Πνομα:  Επϊνυμο:  

Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα:   

Πνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:  

Ημερομθνία γζννθςθσ(2)
:   

Τόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ:  Τθλ:  

Τόποσ 
Κατοικίασ: 

 Οδόσ:  Αρικ:  ΤΚ:  

Αρ. Τθλεομοιοτφπου 
(Fax): 

 
Δ/νςθ Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

 

 Στο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ μασ ςτθν υπϋαρικμ. ……………….     πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν προμικεια 
Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ, με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται 
από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι: 

 Δεν ζχει εκδοκεί εισ βάροσ μου αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:  
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία 
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 
1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ 
Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), 
κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι 
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 
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ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και 
τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

 Δεν τελεί ο οικονομικόσ φορζασ υπό πτϊχευςθ, δεν ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 
εκκακάριςθσ, δεν τελϊ υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι δεν ζχω υπαχκεί 
ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι δεν ζχω αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν 
βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε 
εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 

 Δεν ζχω ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016. 
 Δεν ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβάλω τθν 

ακεραιότθτα μου, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. 

 Δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργιά του οικονομικοφ φορζα και δεν μου ζχει επιβλθκεί θ ποινι 
του αποκλειςμοφ από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ Υπουργικι απόφαςθ, θ οποία βρίςκεται ςε ιςχφ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

 Οι αςφαλιςτικοί φορείσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ τόςο των διαχειριςτϊν όςο και των εργαηομζνων 
του ςυμμετζχοντα είναι….…………………………………………………………………………………….. 

  Δεν ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), 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 Σϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι 
οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να 
ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ 

 Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 
του άρκρου 75 του Ν.4412/2016. 

 Ο οικονομικόσ φορζασ παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ 
τθσ Υπθρεςίασ για αναβολι, ματαίωςθ ι ακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ 

 Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ εφόςον επιλεγοφν. 
 

 Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεςμεφομαι για τθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των διατάξεων του με αρ. 
2016/679 Κανονιςμοφ (ΕΕ) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 21θσ Απριλίου 2016 για τθν 
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. 

 Δεςμεφομαι για τθν παράδοςθ των ειδϊν ότι κα πραγματοποιθκεί ςε διάςτθμα 30 θμερϊν από τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ. 

 

                                                                                                                         Ημερομθνία:               

 Ο/Η Δθλ. 

 

 (Υπογραφι-Σφραγίδα) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 
8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι 
ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα. 
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Παράρτθμα ΙIΙ – Τπόδειγμα Αναλυτικοφ Φφλλου υμμόρφωςθσ 

 

Αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ - τεκμθρίωςθσ, με το οποίο δίνονται αναλυτικζσ απαντιςεισ με ςχετικζσ 

παραπομπζσ ςε όλα τα ςθμεία των «Απαιτιςεων-Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν» του Ραραρτιματοσ Ι (Τεχνικι 

Ρεριγραφι), κακϊσ και ςε κάκε άλλθ τεχνικι απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

α/α Απαίτθςθ-Τεχνικι Ρροδιαγραφι Απάντθςθ Ραραπομπι Τεκμθρίωςθσ 

1    

2    

…    

 

Ημερομθνία  

 

Ο/Η δθλϊν/οφςα 

 

*υπογραφι+                                                                                                                   

 

(ονοματεπϊνυμο, ςφραγίδα) 

 

θμειϊςεισ/επεξθγιςεισ:  

α. ςτθ ςτιλθ «α/α», κα πρζπει να αναφζρεται ο αφξων αρικμόσ τθσ απαίτθςθσ-τεχνικισ προδιαγραφισ,  
β. ςτθ ςτιλθ «Απαίτθςθ-Τεχνικι Ρροδιαγραφι» το ςθμείο τθσ απαίτθςθσ-τεχνικισ περιγραφισ για το οποίο δίνεται 
αναλυτικι απάντθςθ,  
γ. ςτθ ςτιλθ «Απάντθςθ», κα πρζπει να αναφζρεται με ΝΑΙ ι ΟΧΙ θ ικανοποίθςθ τθσ απαίτθςθσ φπαρξθσ τθσ 
εκάςτοτε τεχνικισ προδιαγραφισ,  
δ. ςτθ ςτιλθ «Ραραπομπι Τεκμθρίωςθσ», κα πρζπει να αναφζρεται το αντίςτοιχο ςθμείο ςτθν υποβλθκείςα 
προςφορά (φυλλάδιο με τεχνικά χαρακτθριςτικά, πιςτοποιθτικό, ζγγραφο κλπ) που, κατά τθν κρίςθ του οικονομικοφ 
φορζα, τεκμθριϊνει τθν ικανοποίθςθ τθσ εκάςτοτε τεχνικισ προδιαγραφισ.  
ε. επιτρζπεται θ χριςθ επιπλζον ςτιλθσ για παρατθριςεισ/ςχόλια. 
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Παράρτθμα ΙV – Τπόδειγμα Πίνακα Οικονομικισ Προςφοράσ 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΩΝ Ν.Μ. 
ΠΤΡΓΟΤ 

Ν.Μ. 
ΑΜΑΛΙΑ
ΔΑ 

Ν.Μ. 
ΚΡΕΣΕΝΩΝ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ  

ΤΝ. ΠΟΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΠ. ΦΠΑ  

 

1 

Ρροςτατευτικι ολόςωμθ φόρμα 
ΤΥΡΟΥ TYVEK 225 150 150    

2 Χειρουργικζσ Μάςκεσ 3play με 
λάςτιχο 

 

81.000 54.000 54.000 
   

 

3 

Μάςκα Αναπνευςτικισ Ρροςταςίασ 
τφπου FFP2 450 300 300    

 

4 

Μάςκα Αναπνευςτικισ Ρροςταςίασ 
τφπου FFP3 540 360 360    

5 Ρροςτατευτικά ματιϊν 36 
24 24 

   

 

6 

Μπλοφηεσ Χειρουργικζσ 

αποςτειρωμζνεσ Αδιάβροχεσ 450 300 300    

 

7 

Μπλοφηεσ Αδιάβροχεσ μθ 

αποςτειρωμζνεσ μίασ χριςθσ 1.350 900 900    

8 Ροδονάρια τφπου μπότασ 
3.600 2.400 2.400 

   

9 α. Γάντια εξεταςτικά νιτριλίου SMALL 
9.000 6.000 6.000 

   

   β. Γάντια εξεταςτικά νιτριλίου     

MEDIUM 
9.000 6.000 6.000 

   

γ. Γάντια εξεταςτικά νιτριλίου LARGE 
9.000 6.000 6.000 

   

10 Καλφμματα κεφαλισ 
1.800 1.200 1.200 

   

11 Αςπίδα προςταςίασ προςϊπου 
ιατρικι 

45 30 30 
   

12 Αντιςθπτικό Χεριϊν (1/2 λίτρο) 
225 150 150 

   

Στθν οικονομικι προςφορά κα αναφζρει τθν αντίςτοιχθ τιμι και τον Κωδικό του είδουσ ςτο 
Ραρατθρθτιριο Τιμϊν, εφ’ όςον το ςυγκεκριμζνο είδοσ αντιςτοιχεί ς’ αυτό.  

Σε περίπτωςθ που το προςφερόμενο είδοσ δεν ταυτίηεται με το αντίςτοιχο είδοσ του Ραρατθρθτθρίου 

Τιμϊν, κα υποβάλλεται θ Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει, όπου κα πρζπει να δθλϊνεται ότι το ςυγκεκριμζνο είδοσ δεν ταυτίηεται με το αντίςτοιχο του 
Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν. 
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