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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν: 
1. Του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/22-03-1994), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές 

επιχειρήσεις). 

2. Tου Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2-11-01) «Προμήθειες Νοσοκομείων ...».  

3. Του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-05) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005). 

4. Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις» ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9-2-07).  

5. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

6. Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 24 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010). 

7. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 

Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις». 

8. Του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-7-2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, 

ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», άρθρο 68 αφορά συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής 

υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης ως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4144/2013. 

9. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 

συμβάσεων-Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21
ης

 

Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25
ης

 Φεβρουαρίου 1992 (L76), 

όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 11
ης

 Δεκεμβρίου 2007 (L335)», όπως τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 

4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α/12-3-2012), με το άρθρο 28 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25-01-2013), με το 

άρθρο 8 του Ν.4198/2013(ΦΕΚ 215/Α/11-10-2013) και ως ισχύει μέχρι σήμερα. 

10. Του Ν. 3984/2011, άρθρο 66 (ΦΕΚ 150/Α/27-6-2011) «Ρύθμιση θεμάτων Νοσοκομείων», ως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του Ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-7-2014) «Παρατηρητήριο Τιμών». 

11. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις», ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν. 4072 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012). 

12. Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18-04-2013) «Διαμόρφωση Φιλικού 

Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» και το 

άρθρο 1 υποπαρ. Γ1 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014). 

13. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013» περί πληρωμής τιμολογίων εντός 60 ημερών. 

14. Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες διατάξεις» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

15. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις,... και λοιπές 

ρυθμίσεις» (κατάργηση επικύρωσης αντιγράφων). 

16. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-16) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

σύμφωνα με τις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 

Ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/9-3-2019) «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών 

Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών 

και λοιπές διατάξεις» και τις διατάξεις του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/1-4-2019) «Εναρμόνιση της 

ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 8
ης

 Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών 

που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή 

τους (ΕΕL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.)» και ισχύει σήμερα. 

17. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

18. Του Π.Δ.39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/4-5-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 
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19. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ8δ/οικ.3607/892 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1060/Β/10-08-2001) «Εναρμόνιση της Ελληνικής 

Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27
ης

 

Οκτωβρίου 1998 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα». 

20. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.1348 Υπ.Απόφ. (ΦΕΚ 32/Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες 

γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων από τις εταιρείες». 

21. Την υπ’ αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/16-11-2005 Υπ.Απόφ. (ΦΕΚ 1590/Β/16-11-2005) «Καθορισμός 

Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες». 

22. Την υπ’ αριθμ. 20977/23-8-2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1673/Β/23-08-2007) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 

μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005». 

23. Την υπ’ αριθμ. 2/82452/0020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2441/Β/2-12-08) «Καθορισμός τιμής των καταχωρούμενων 

δημοσιεύσεων». 

24. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130644 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2197/Β/2-10-2009) «περί Ενεργών Εμφυτεύσιμων 

Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». 

25. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009)  «περί Ιατροτεχνολογικών 

Προϊόντων». 

26. Την υπ’ αριθμ. 57654/2017 Υπ.Απόφ. (ΦΕΚ 781/Β/23-5-17) «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του 

ΚΗΜΔΗΣ» 

27. Την υπ’ αριθμ. 08/31.5.2010 Υπ.Απόφ. (ΦΕΚ 777/Β/04-06-2010) «Όροι και κανόνες λειτουργίας και 

προϋποθέσεις δημοσιότητας του Παρατηρητηρίου Τιμών όλων των ειδών του άρθρου 10 του ν.3580/07». 

28. Την υπ’ αριθμ. 56902/215 Υπ.Απόφ. (ΦΕΚ 1924/Β/2-6-17) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

29. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ.7207/19-03-2021 Φ.(909) τεχνικές προδιαγραφές. 

30. Την υπ’ αριθμ. 600/5-5-2021 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης Προγράμματος 

Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας 2021 (ΠΠΥΥ2021) (ΑΔΑ:ΩΗΞΟ469ΗΔ8-Ε94) 

31. Την υπ’ αριθμ. 600/5-5-2021 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης πίστωσης 108.497,89€ 

για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού … (α/α διακ.123, ΕΣΗΔΗΣ 108054). (ΑΔΑ:6ΔΓΓ469ΗΔ8-

ΖΦ3). 

32. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.840/04-06-2021 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης. 

(ΑΔΑ:ΩΣΣΖ469ΗΔ8-ΑΑ4). 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  
 

1. Ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ ελεύθερο είδος, για την 
προμήθεια Χειρουργικών γαντιών όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της 
παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία 
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης 
περίληψης της διακήρυξης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. 

3. Τόπος – Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προσφορές θα 

υποβληθούν 

ηλεκτρονικά μέσω της 

διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Πέμπτη 

08/07/2021 

Παρασκευή 

17/09/2021 και 

ώρα 15:00:00μ.μ. 

Πέμπτη 

23/09/2021 και 

ώρα 11:00π.μ. 

Η φυσική υποβολή των στοιχείων του ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά», τα οποία δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν 
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, γίνεται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου 
το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ως άνω καταληκτική 
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής, ήτοι μέχρι την Τετάρτη 22/09/2021. 

4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, 
δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της 
προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης. Η αποσφράγιση 
των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' της παρούσης. 

5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του έργου και πληρούν τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης:  

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
β) Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά. 
γ) Συνεταιρισμοί. 
δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή 
κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση 
εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 
σύμβασης. 

  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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6. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
(προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών, ανάδοχοι, εργολήπτες ή εργολάβοι) απαιτείται 
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής. Ο κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και 
έχουν έδρα τους στην Ελλάδα, αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων: 
http//www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/
SupervisedList.html 
Στη συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.qov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

i. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή 
τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους 
όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού 

Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα 
χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα 
TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 
Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό 
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με 
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 
Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους 
και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο 
Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα 
IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ 
για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2θ07, και σύμφωνα 
με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή 
του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

ii. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. 

iii. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το 
αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο 
ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

  

http://www.promitheus.qov.gr/
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7. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός, θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

7.1 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

7.2 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ/ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

7.3 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

7.4 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

7.5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

7.6 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓ. ΣΥΜΜΕΤ. & ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

7.7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

7.8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ 

7.9 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(ΕΕΕΣ)/ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ’ 

 
8. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία του διαγωνισμού συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το 
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την 
παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας, όπως 
αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν.4412/16, η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε 
τέσσερις (4) ημέρες.  Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό 
τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.qov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και 
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των 
ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 
 

9. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να 
διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 
υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 
επτά (7) ημέρες κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/16. 
 

10. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να 
διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
από επτά (7) ημέρες, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που 
έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις 
παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή 
κρίνει ότι μπορεί να θεραπευτούν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/16. 

  

http://www.promitheus.qov.gr/
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11. Η τελική επιλογή του προμηθευτή/αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της 
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, βασιζόμενη στο οριζόμενο 
δια της παρούσης κριτήριο αξιολόγησης. 
 

12. Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί με ηλεκτρονικά μέσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 
στο ΚΗΜΔΗΣ και η διακήρυξή του θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού 
Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.agsavvas-hosp.gr/Πληροφορίες/Διαγωνισμοί-
Προμήθειες και στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr,  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 

13. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στη Διακήρυξη αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις περί 
προμηθειών δημοσίου, όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της 
παρούσης. 
 

Η Πρόεδρος Δ.Σ.-Διοικήτρια 

 

 

 

 

ΟΛΓΑ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ 

http://www.agsavvas-hosp.gr/Πληροφορίες/Διαγωνισμοί-Προμήθειες
http://www.agsavvas-hosp.gr/Πληροφορίες/Διαγωνισμοί-Προμήθειες
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη τιμή 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ-

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Χειρουργικά γάντια 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ(CPV) 

CPV33141420-0 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όπως αναλυτικά ορίζονται στο  Παράρτημα ΣΤ’ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  

& ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 
ΚΑΕ: 1311 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 102.356,50 ευρώ  
(μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ %) ή 

 108.497,89 ευρώ  
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ %) 

Φ.Π.Α. Ο ΙΣΧΥΩΝ 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ένα (1) έτος 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (365) 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1. α. Ποσοστό 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της καθαρής 

αξίας του τιμολογίου (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011 

όπως ισχύει). 

β. Ποσοστό 0,00252% για κράτηση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της 

καθαρής αξίας του τιμολογίου για τέλος χαρτοσήμου και 

εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (άρθρο 7 της Υ.Α. 5143 ΦΕΚ 

3335/Β/2014).  

2. α. Ποσοστό 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. επί της καθαρής αξίας 

του τιμολογίου (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/16). 

β. Ποσοστό 0,00216% για κράτηση Α.Ε.Π.Π. επί της 

καθαρής αξίας του τιμολογίου για τέλος χαρτοσήμου και 

εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191 ΦΕΚ 

969/Β/17). 

3. Ποσοστό 2% υπέρ Οργ. Ψυχικής Υγείας επί της καθαρής 

αξίας του τιμολογίου μετά την αφαίρεση των 

προηγουμένων κρατήσεων (άρθρο 3 του  Ν.3580/2007). 

4. Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας μετά την 

αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (άρθρο 24 του 

Ν.2198/94).  
Στις υπηρεσίες ο φόρος εισοδήματος αντί για 4% είναι 8%. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ 

ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΥΡΩ 

ΓΛΩΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών από τις εκάστοτε τηλεφωνικές ή 

μέσω fax παραγγελίες του αρμόδιου τμήματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

α/α 

κωδ. 

Νοσ. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

12μηνη 

ΠΙΘΑΝΗ 

ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-

ΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) 

1.1 25949 

XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, 

μέγεθος 6,5.                                                                                                                                                                      

1. Το ολικό μήκος τους θα πρέπει να είναι >280mm 
2. Έλεγχος κατά τη διεργασία πριν από τη συσκευασία: 

Επίπεδο επιθεώρησης IΙ AQL 0.65 

3. Πρότυπα: ASTM D3577, EN 16523-1, EN 374-2 and 
-4, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-

5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 10282 
4. Θα πρέπει να διαθέτουν μανσέτα με ρεβέρ  

5. Τα γάντια θα πρέπει να συμμορφώνονται απολύτως 

με το κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-1, -2 ως προς τα 
απαιτούμενα φυσικά χαρακτηριστικά.  Επίσης 

προκειμένου να διασφαλίζουν πολύ υψηλό επίπεδο 

αντοχής για την προστασία των εργαζόμενων στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια 

των χειρουργικών επεμβάσεων, η δύναμη θραύσης πριν 

και μετά τη γήρανση θα πρέπει να ανέρχεται 
τουλάχιστον 12Ν.  Προς τεκμηρίωση θα πρέπει να 

προσκομίζονται τα αποτελέσματα εργαστηριακών 

ελέγχων από ανεξάρτητο εργαστήριο.  
6. Τα χειρουργικά γάντια θα πρέπει να είναι ειδικά 

υποαλλεργικά από λάτεξ, χωρίς πούδρα με χαμηλή 

συγκέντρωση πρωτεϊνών ώστε συμμορφώνονται με το 
κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-3. Η συγκέντρωση 

της πρωτεΐνης θα πρέπει να είναι σε επίπεδο μεταξύ 50 - 

100μg/gr ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος της αλλεργίας 
στο λάτεξ Τύπου 1 στους εργαζομένους στον τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης και προς τεκμηρίωση θα 

πρέπει να προσκομίζονται τα αποτελέσματα 
εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο εργαστήριο. 

7. Τα χειρουργικά γάντια θα πρέπει να μην περιέχουν 

αλλεργιογόνους χημικούς επιταχυντές: DPG, MBT, 

TMTD, ZDMC για την προστασία των εργαζόμενων 

στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης από τους 

κινδύνους χημικής αλλεργίας. Προς τεκμηρίωση θα 
πρέπει να προσκομίζονται τα αποτελέσματα 

εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο εργαστήριο. 

8. Να σταλούν δείγματα για αξιολόγηση. Ζεύγος 3.000 0,395 1.185,00 
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1.2 25950 

XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, 

μέγεθος 7.                                                                                                                                                                       

1. Το ολικό μήκος τους θα πρέπει να είναι >280mm 

2. Έλεγχος κατά τη διεργασία πριν από τη συσκευασία: 
Επίπεδο επιθεώρησης IΙ AQL 0.65 

3. Πρότυπα: ASTM D3577, EN 16523-1, EN 374-2 and 

-4, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-
5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 10282 

4. Θα πρέπει να διαθέτουν μανσέτα με ρεβέρ  

5. Τα γάντια θα πρέπει να συμμορφώνονται απολύτως 
με το κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-1, -2 ως προς τα 

απαιτούμενα φυσικά χαρακτηριστικά.  Επίσης 

προκειμένου να διασφαλίζουν πολύ υψηλό επίπεδο 
αντοχής για την προστασία των εργαζόμενων στον 

τομέα της υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια 

των χειρουργικών επεμβάσεων, η δύναμη θραύσης πριν 
και μετά τη γήρανση θα πρέπει να ανέρχεται 

τουλάχιστον 12Ν.  Προς τεκμηρίωση θα πρέπει να 

προσκομίζονται τα αποτελέσματα εργαστηριακών 
ελέγχων από ανεξάρτητο εργαστήριο.  

6. Τα χειρουργικά γάντια θα πρέπει να είναι ειδικά 

υποαλλεργικά από λάτεξ, χωρίς πούδρα με χαμηλή 

συγκέντρωση πρωτεϊνών ώστε συμμορφώνονται με το 

κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-3. Η συγκέντρωση 

της πρωτεΐνης θα πρέπει να είναι σε επίπεδο μεταξύ 50 - 
100μg/gr ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος της αλλεργίας 

στο λάτεξ Τύπου 1 στους εργαζομένους στον τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης και προς τεκμηρίωση θα 
πρέπει να προσκομίζονται τα αποτελέσματα 

εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο εργαστήριο. 

7. Τα χειρουργικά γάντια θα πρέπει να μην περιέχουν 
αλλεργιογόνους χημικούς επιταχυντές: DPG, MBT, 

TMTD, ZDMC για την προστασία των εργαζόμενων 

στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης από τους 
κινδύνους χημικής αλλεργίας. Προς τεκμηρίωση θα 

πρέπει να προσκομίζονται τα αποτελέσματα 

εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο εργαστήριο. 
8. Να σταλούν δείγματα για αξιολόγηση. Ζεύγος 15.000 0,395 5.925,00 

1.3 25951 

XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, 

μέγεθος 7,5.                                                                                                                                                                         

1. Το ολικό μήκος τους θα πρέπει να είναι >280mm 

2. Έλεγχος κατά τη διεργασία πριν από τη συσκευασία: 
Επίπεδο επιθεώρησης IΙ AQL 0.65 

3. Πρότυπα: ASTM D3577, EN 16523-1, EN 374-2 and 

-4, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-
5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 10282 

4. Θα πρέπει να διαθέτουν μανσέτα με ρεβέρ  

5. Τα γάντια θα πρέπει να συμμορφώνονται απολύτως 
με το κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-1, -2 ως προς τα 

απαιτούμενα φυσικά χαρακτηριστικά.  Επίσης 

προκειμένου να διασφαλίζουν πολύ υψηλό επίπεδο 
αντοχής για την προστασία των εργαζόμενων στον 

τομέα της υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια 

των χειρουργικών επεμβάσεων, η δύναμη θραύσης πριν 
και μετά τη γήρανση θα πρέπει να ανέρχεται 

τουλάχιστον 12Ν.  Προς τεκμηρίωση θα πρέπει να 

προσκομίζονται τα αποτελέσματα εργαστηριακών 
ελέγχων από ανεξάρτητο εργαστήριο.  

6. Τα χειρουργικά γάντια θα πρέπει να είναι ειδικά 

υποαλλεργικά από λάτεξ, χωρίς πούδρα με χαμηλή 
συγκέντρωση πρωτεϊνών ώστε συμμορφώνονται με το 

κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-3. Η συγκέντρωση 

της πρωτεΐνης θα πρέπει να είναι σε επίπεδο μεταξύ 50 - 
100μg/gr ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος της αλλεργίας 

στο λάτεξ Τύπου 1 στους εργαζομένους στον τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης και προς τεκμηρίωση θα 
πρέπει να προσκομίζονται τα αποτελέσματα 

εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο εργαστήριο. 

7. Τα χειρουργικά γάντια θα πρέπει να μην περιέχουν 
αλλεργιογόνους χημικούς επιταχυντές: DPG, MBT, 

TMTD, ZDMC για την προστασία των εργαζόμενων 

στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης από τους 
κινδύνους χημικής αλλεργίας. Προς τεκμηρίωση θα 

πρέπει να προσκομίζονται τα αποτελέσματα 

εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο εργαστήριο. 
8. Να σταλούν δείγματα για αξιολόγηση. Ζεύγος 15.000 0,395 5.925,00 
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1.4 25952 

XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, 

μέγεθος 8.  

1. Το ολικό μήκος τους θα πρέπει να είναι >280mm 

2. Έλεγχος κατά τη διεργασία πριν από τη συσκευασία: 
Επίπεδο επιθεώρησης IΙ AQL 0.65 

3. Πρότυπα: ASTM D3577, EN 16523-1, EN 374-2 and 

-4, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-
5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 10282 

4. Θα πρέπει να διαθέτουν μανσέτα με ρεβέρ  

5. Τα γάντια θα πρέπει να συμμορφώνονται απολύτως 
με το κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-1, -2 ως προς τα 

απαιτούμενα φυσικά χαρακτηριστικά.  Επίσης 

προκειμένου να διασφαλίζουν πολύ υψηλό επίπεδο 
αντοχής για την προστασία των εργαζόμενων στον 

τομέα της υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια 

των χειρουργικών επεμβάσεων, η δύναμη θραύσης πριν 
και μετά τη γήρανση θα πρέπει να ανέρχεται 

τουλάχιστον 12Ν.  Προς τεκμηρίωση θα πρέπει να 

προσκομίζονται τα αποτελέσματα εργαστηριακών 
ελέγχων από ανεξάρτητο εργαστήριο.  

6. Τα χειρουργικά γάντια θα πρέπει να είναι ειδικά 

υποαλλεργικά από λάτεξ, χωρίς πούδρα με χαμηλή 

συγκέντρωση πρωτεϊνών ώστε συμμορφώνονται με το 

κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-3. Η συγκέντρωση 

της πρωτεΐνης θα πρέπει να είναι σε επίπεδο μεταξύ 50 - 
100μg/gr ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος της αλλεργίας 

στο λάτεξ Τύπου 1 στους εργαζομένους στον τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης και προς τεκμηρίωση θα 
πρέπει να προσκομίζονται τα αποτελέσματα 

εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο εργαστήριο. 

7. Τα χειρουργικά γάντια θα πρέπει να μην περιέχουν 
αλλεργιογόνους χημικούς επιταχυντές: DPG, MBT, 

TMTD, ZDMC για την προστασία των εργαζόμενων 

στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης από τους 
κινδύνους χημικής αλλεργίας. Προς τεκμηρίωση θα 

πρέπει να προσκομίζονται τα αποτελέσματα 

εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο εργαστήριο. 
8. Να σταλούν δείγματα για αξιολόγηση. Ζεύγος 15.000 0,395 5.925,00 

1.5 25953 

XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, 

μέγεθος 8,5.  

1. Το ολικό μήκος τους θα πρέπει να είναι >280mm 

2. Έλεγχος κατά τη διεργασία πριν από τη συσκευασία: 

Επίπεδο επιθεώρησης IΙ AQL 0.65 
3. Πρότυπα: ASTM D3577, EN 16523-1, EN 374-2 and 

-4, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-
5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 10282 

4. Θα πρέπει να διαθέτουν μανσέτα με ρεβέρ  

5. Τα γάντια θα πρέπει να συμμορφώνονται απολύτως 
με το κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-1, -2 ως προς τα 

απαιτούμενα φυσικά χαρακτηριστικά.  Επίσης 

προκειμένου να διασφαλίζουν πολύ υψηλό επίπεδο 
αντοχής για την προστασία των εργαζόμενων στον 

τομέα της υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια 

των χειρουργικών επεμβάσεων, η δύναμη θραύσης πριν 
και μετά τη γήρανση θα πρέπει να ανέρχεται 

τουλάχιστον 12Ν.  Προς τεκμηρίωση θα πρέπει να 

προσκομίζονται τα αποτελέσματα εργαστηριακών 
ελέγχων από ανεξάρτητο εργαστήριο.  

6. Τα χειρουργικά γάντια θα πρέπει να είναι ειδικά 

υποαλλεργικά από λάτεξ, χωρίς πούδρα με χαμηλή 
συγκέντρωση πρωτεϊνών ώστε συμμορφώνονται με το 

κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-3. Η συγκέντρωση 

της πρωτεΐνης θα πρέπει να είναι σε επίπεδο μεταξύ 50 - 
100μg/gr ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος της αλλεργίας 

στο λάτεξ Τύπου 1 στους εργαζομένους στον τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης και προς τεκμηρίωση θα 
πρέπει να προσκομίζονται τα αποτελέσματα 

εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο εργαστήριο. 

7. Τα χειρουργικά γάντια θα πρέπει να μην περιέχουν 
αλλεργιογόνους χημικούς επιταχυντές: DPG, MBT, 

TMTD, ZDMC για την προστασία των εργαζόμενων 

στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης από τους 
κινδύνους χημικής αλλεργίας. Προς τεκμηρίωση θα 

πρέπει να προσκομίζονται τα αποτελέσματα 

εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο εργαστήριο. 
8. Να σταλούν δείγματα για αξιολόγηση. Ζεύγος 5.000 0,395 1.975,00 
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1.6 25954 

XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, 

μέγεθος 9.                                                                                                                                                                              

1. Το ολικό μήκος τους θα πρέπει να είναι >280mm 

2. Έλεγχος κατά τη διεργασία πριν από τη συσκευασία: 
Επίπεδο επιθεώρησης IΙ AQL 0.65 

3. Πρότυπα: ASTM D3577, EN 16523-1, EN 374-2 and 

-4, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-
5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 10282 

4. Θα πρέπει να διαθέτουν μανσέτα με ρεβέρ  

5. Τα γάντια θα πρέπει να συμμορφώνονται απολύτως 
με το κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-1, -2 ως προς τα 

απαιτούμενα φυσικά χαρακτηριστικά.  Επίσης 

προκειμένου να διασφαλίζουν πολύ υψηλό επίπεδο 
αντοχής για την προστασία των εργαζόμενων στον 

τομέα της υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια 

των χειρουργικών επεμβάσεων, η δύναμη θραύσης πριν 
και μετά τη γήρανση θα πρέπει να ανέρχεται 

τουλάχιστον 12Ν.  Προς τεκμηρίωση θα πρέπει να 

προσκομίζονται τα αποτελέσματα εργαστηριακών 
ελέγχων από ανεξάρτητο εργαστήριο.  

6. Τα χειρουργικά γάντια θα πρέπει να είναι ειδικά 

υποαλλεργικά από λάτεξ, χωρίς πούδρα με χαμηλή 

συγκέντρωση πρωτεϊνών ώστε συμμορφώνονται με το 

κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-3. Η συγκέντρωση 

της πρωτεΐνης θα πρέπει να είναι σε επίπεδο μεταξύ 50 - 
100μg/gr ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος της αλλεργίας 

στο λάτεξ Τύπου 1 στους εργαζομένους στον τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης και προς τεκμηρίωση θα 
πρέπει να προσκομίζονται τα αποτελέσματα 

εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο εργαστήριο. 

7. Τα χειρουργικά γάντια θα πρέπει να μην περιέχουν 
αλλεργιογόνους χημικούς επιταχυντές: DPG, MBT, 

TMTD, ZDMC για την προστασία των εργαζόμενων 

στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης από τους 
κινδύνους χημικής αλλεργίας. Προς τεκμηρίωση θα 

πρέπει να προσκομίζονται τα αποτελέσματα 

εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο εργαστήριο. 
8. Να σταλούν δείγματα για αξιολόγηση. Ζεύγος 500 0,395 197,50 

2.1 25971 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ 

ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ,μέγεθος 6,5.                                                                                 
1. Ελάχιστο μήκος (mm) 295mm.  

2. Θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερο πάχος από τα κοινά 

χειρουργικά γάντια έως και 40%, εξαιρετική αντοχή-
ανατομική κατασκευή.   

3. Θα πρέπει να διαθέτουν μανσέτα με ρεβέρ. 

4. Έλεγχος κατά τη διεργασία πριν από τη συσκευασία: 
Επίπεδο επιθεώρησης IΙ AQL 0.65 

5. Πρότυπα: AS/NZS 4179, ASTM D6978, EN 16523-1, 

EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN 
ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016. 

6. Τα γάντια θα πρέπει να είναι χρώματος καφέ ώστε να 

διευκολύνεται η ορατότητα κάτω από το δυνατό 
φωτισμό που χρησιμοποιείται στις ορθοπεδικές 

επεμβάσεις. 

7. Τα αποστειρωμένα ορθοπεδικά γάντια θα πρέπει να 
είναι ειδικά υποαλλεργικά από λάτεξ, χωρίς πούδρα με 

χαμηλή συγκέντρωση πρωτεϊνών ώστε συμμορφώνονται 

με το κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-3. Η 
συγκέντρωση της πρωτεΐνης θα πρέπει να είναι σε 

επίπεδο max 30 μg/gr ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος 

της αλλεργίας στο λάτεξ Τύπου 1 στους εργαζομένους 
στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και προς 

τεκμηρίωση θα πρέπει να προσκομίζονται τα 

αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο 
εργαστήριο. 

8. Τα αποστειρωμένα ορθοπεδικά γάντια θα πρέπει να 

μην περιέχουν αλλεργιογόνους χημικούς επιταχυντές: 
DPG, MBT, TMTD, ZDMC για την προστασία των 

εργαζόμενων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης 

από τους κινδύνους χημικής αλλεργίας. Προς 
τεκμηρίωση θα πρέπει να προσκομίζονται τα 

αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο 

εργαστήριο. 
9. Να σταλούν δείγματα για αξιολόγηση. 

 

 
 

 Ζεύγος 500 0,56 280,00 
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2.2 25972 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ 

ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ,μέγεθος 7.                                                                                 
1. Ελάχιστο μήκος (mm) 295mm.  

2. Θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερο πάχος από τα κοινά 

χειρουργικά γάντια έως και 40%, εξαιρετική αντοχή-
ανατομική κατασκευή.   

3. Θα πρέπει να διαθέτουν μανσέτα με ρεβέρ. 

4. Έλεγχος κατά τη διεργασία πριν από τη συσκευασία: 
Επίπεδο επιθεώρησης IΙ AQL 0.65 

5. Πρότυπα: AS/NZS 4179, ASTM D6978, EN 16523-1, 

EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN 
ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016. 

6. Τα γάντια θα πρέπει να είναι χρώματος καφέ ώστε να 

διευκολύνεται η ορατότητα κάτω από το δυνατό 
φωτισμό που χρησιμοποιείται στις ορθοπεδικές 

επεμβάσεις. 

7. Τα αποστειρωμένα ορθοπεδικά γάντια θα πρέπει να 
είναι ειδικά υποαλλεργικά από λάτεξ, χωρίς πούδρα με 

χαμηλή συγκέντρωση πρωτεϊνών ώστε συμμορφώνονται 

με το κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-3. Η 
συγκέντρωση της πρωτεΐνης θα πρέπει να είναι σε 

επίπεδο max 30 μg/gr ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος 

της αλλεργίας στο λάτεξ Τύπου 1 στους εργαζομένους 
στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και προς 

τεκμηρίωση θα πρέπει να προσκομίζονται τα 

αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο 
εργαστήριο. 

8. Τα αποστειρωμένα ορθοπεδικά γάντια θα πρέπει να 

μην περιέχουν αλλεργιογόνους χημικούς επιταχυντές: 
DPG, MBT, TMTD, ZDMC για την προστασία των 

εργαζόμενων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης 

από τους κινδύνους χημικής αλλεργίας. Προς 
τεκμηρίωση θα πρέπει να προσκομίζονται τα 

αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο 

εργαστήριο. 
9. Να σταλούν δείγματα για αξιολόγηση. 

 

 
 Ζεύγος 1.000 0,56 560,00 
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2.3 25973 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ 

ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, μέγεθος 7,5.                                                                                 
1. Ελάχιστο μήκος (mm) 295mm.  
2. Θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερο πάχος από τα κοινά 

χειρουργικά γάντια έως και 40%, εξαιρετική αντοχή-

ανατομική κατασκευή.   
3. Θα πρέπει να διαθέτουν μανσέτα με ρεβέρ. 

4. Έλεγχος κατά τη διεργασία πριν από τη συσκευασία: 

Επίπεδο επιθεώρησης IΙ AQL 0.65 
5. Πρότυπα: AS/NZS 4179, ASTM D6978, EN 16523-1, 

EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN 

ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016. 
6. Τα γάντια θα πρέπει να είναι χρώματος καφέ ώστε να 

διευκολύνεται η ορατότητα κάτω από το δυνατό 

φωτισμό που χρησιμοποιείται στις ορθοπεδικές 
επεμβάσεις. 

7. Τα αποστειρωμένα ορθοπεδικά γάντια θα πρέπει να 

είναι ειδικά υποαλλεργικά από λάτεξ, χωρίς πούδρα με 
χαμηλή συγκέντρωση πρωτεϊνών ώστε συμμορφώνονται 

με το κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-3. Η 

συγκέντρωση της πρωτεΐνης θα πρέπει να είναι σε 
επίπεδο max 30 μg/gr ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος 

της αλλεργίας στο λάτεξ Τύπου 1 στους εργαζομένους 

στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και προς 
τεκμηρίωση θα πρέπει να προσκομίζονται τα 

αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο 

εργαστήριο. 
8. Τα αποστειρωμένα ορθοπεδικά γάντια θα πρέπει να 

μην περιέχουν αλλεργιογόνους χημικούς επιταχυντές: 

DPG, MBT, TMTD, ZDMC για την προστασία των 
εργαζόμενων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης 

από τους κινδύνους χημικής αλλεργίας. Προς 

τεκμηρίωση θα πρέπει να προσκομίζονται τα 
αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο 

εργαστήριο. 

9. Να σταλούν δείγματα για αξιολόγηση. 
 

 

 
 Ζεύγος 2.000 0,56 1.120,00 
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2.4 25974 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ 

ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ,μέγεθος 8.                                                                                 
1. Ελάχιστο μήκος (mm) 295mm.  

2. Θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερο πάχος από τα κοινά 

χειρουργικά γάντια έως και 40%, εξαιρετική αντοχή-
ανατομική κατασκευή.   

3. Θα πρέπει να διαθέτουν μανσέτα με ρεβέρ. 

4. Έλεγχος κατά τη διεργασία πριν από τη συσκευασία: 
Επίπεδο επιθεώρησης IΙ AQL 0.65 

5. Πρότυπα: AS/NZS 4179, ASTM D6978, EN 16523-1, 

EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN 
ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016. 

6. Τα γάντια θα πρέπει να είναι χρώματος καφέ ώστε να 

διευκολύνεται η ορατότητα κάτω από το δυνατό 
φωτισμό που χρησιμοποιείται στις ορθοπεδικές 

επεμβάσεις. 

7. Τα αποστειρωμένα ορθοπεδικά γάντια θα πρέπει να 
είναι ειδικά υποαλλεργικά από λάτεξ, χωρίς πούδρα με 

χαμηλή συγκέντρωση πρωτεϊνών ώστε συμμορφώνονται 

με το κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-3. Η 
συγκέντρωση της πρωτεΐνης θα πρέπει να είναι σε 

επίπεδο max 30 μg/gr ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος 

της αλλεργίας στο λάτεξ Τύπου 1 στους εργαζομένους 

στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και προς 

τεκμηρίωση θα πρέπει να προσκομίζονται τα 

αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο 
εργαστήριο. 

8. Τα αποστειρωμένα ορθοπεδικά γάντια θα πρέπει να 

μην περιέχουν αλλεργιογόνους χημικούς επιταχυντές: 
DPG, MBT, TMTD, ZDMC για την προστασία των 

εργαζόμενων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης 

από τους κινδύνους χημικής αλλεργίας. Προς 
τεκμηρίωση θα πρέπει να προσκομίζονται τα 

αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο 

εργαστήριο. 
9. Να σταλούν δείγματα για αξιολόγηση. 

 

 
 

 

 Ζεύγος 2.000 0,56 1.120,00 
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2.5 25975 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ 

ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ,μέγεθος 8,5. 

1. Ελάχιστο μήκος (mm) 295mm.  

2. Θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερο πάχος από τα κοινά 
χειρουργικά γάντια έως και 40%, εξαιρετική αντοχή-

ανατομική κατασκευή.   

3. Θα πρέπει να διαθέτουν μανσέτα με ρεβέρ. 
4. Έλεγχος κατά τη διεργασία πριν από τη συσκευασία: 

Επίπεδο επιθεώρησης IΙ AQL 0.65 

5. Πρότυπα: AS/NZS 4179, ASTM D6978, EN 16523-1, 
EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN 

ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016. 

6. Τα γάντια θα πρέπει να είναι χρώματος καφέ ώστε να 
διευκολύνεται η ορατότητα κάτω από το δυνατό 

φωτισμό που χρησιμοποιείται στις ορθοπεδικές 

επεμβάσεις. 
7. Τα αποστειρωμένα ορθοπεδικά γάντια θα πρέπει να 

είναι ειδικά υποαλλεργικά από λάτεξ, χωρίς πούδρα με 

χαμηλή συγκέντρωση πρωτεϊνών ώστε συμμορφώνονται 
με το κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-3. Η 

συγκέντρωση της πρωτεΐνης θα πρέπει να είναι σε 
επίπεδο max 30 μg/gr ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος 

της αλλεργίας στο λάτεξ Τύπου 1 στους εργαζομένους 

στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και προς 
τεκμηρίωση θα πρέπει να προσκομίζονται τα 

αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο 

εργαστήριο. 
8. Τα αποστειρωμένα ορθοπεδικά γάντια θα πρέπει να 

μην περιέχουν αλλεργιογόνους χημικούς επιταχυντές: 

DPG, MBT, TMTD, ZDMC για την προστασία των 
εργαζόμενων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης 

από τους κινδύνους χημικής αλλεργίας. Προς 

τεκμηρίωση θα πρέπει να προσκομίζονται τα 
αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο 

εργαστήριο. 

9. Να σταλούν δείγματα για αξιολόγηση. 
 

 

 
 

 

 
 

 Ζεύγος 2.000 0,56 1.120,00 
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2.6   

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ 

ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, μέγεθος 9.                                                                                 
1. Ελάχιστο μήκος (mm) 295mm.  

2. Θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερο πάχος από τα κοινά 

χειρουργικά γάντια έως και 40%, εξαιρετική αντοχή-
ανατομική κατασκευή.   

3. Θα πρέπει να διαθέτουν μανσέτα με ρεβέρ. 

4. Έλεγχος κατά τη διεργασία πριν από τη συσκευασία: 
Επίπεδο επιθεώρησης IΙ AQL 0.65 

5. Πρότυπα: AS/NZS 4179, ASTM D6978, EN 16523-1, 

EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN 
ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016. 

6. Τα γάντια θα πρέπει να είναι χρώματος καφέ ώστε να 

διευκολύνεται η ορατότητα κάτω από το δυνατό 
φωτισμό που χρησιμοποιείται στις ορθοπεδικές 

επεμβάσεις. 

7. Τα αποστειρωμένα ορθοπεδικά γάντια θα πρέπει να 
είναι ειδικά υποαλλεργικά από λάτεξ, χωρίς πούδρα με 

χαμηλή συγκέντρωση πρωτεϊνών ώστε συμμορφώνονται 

με το κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-3. Η 
συγκέντρωση της πρωτεΐνης θα πρέπει να είναι σε 

επίπεδο max 30 μg/gr ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος 

της αλλεργίας στο λάτεξ Τύπου 1 στους εργαζομένους 

στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και προς 

τεκμηρίωση θα πρέπει να προσκομίζονται τα 

αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο 
εργαστήριο. 

8. Τα αποστειρωμένα ορθοπεδικά γάντια θα πρέπει να 

μην περιέχουν αλλεργιογόνους χημικούς επιταχυντές: 
DPG, MBT, TMTD, ZDMC για την προστασία των 

εργαζόμενων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης 

από τους κινδύνους χημικής αλλεργίας. Προς 
τεκμηρίωση θα πρέπει να προσκομίζονται τα 

αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο 

εργαστήριο. 
9. Να σταλούν δείγματα για αξιολόγηση. 

 

 
 

 

 Ζεύγος 400 0,56 224,00 
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3.1   

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, μέγεθος 
6,5.  
1. Ελαχιστο μηκος (mm) 290mm.  
2. Έλεγχος κατά τη διεργασία πριν από τη συσκευασία: 
Επίπεδο επιθεώρησης IΙ AQL 0.65 
3.Πρότυπα: AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 374:2003, EN 
420:2003, EN 420:2003+A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 
374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 
4. Τα γάντια θα πρέπει να είναι χρώματος καφέ ώστε 
να διευκολύνεται η ορατότητα κάτω από το δυνατό 
φωτισμό που χρησιμοποιείται στης επεμβάσεις 
μικροχειρουργικής. 
5. Τα γάντια θα πρέπει να συμμορφώνονται απολύτως 
με το κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-1, -2 ως προς 
τα απαιτούμενα φυσικά χαρακτηριστικά.  
6. Τα χειρουργικά γάντια θα πρέπει να είναι ειδικά 
υποαλλεργικά από λάτεξ, χωρίς πούδρα με χαμηλή 
συγκέντρωση πρωτεϊνών ώστε συμμορφώνονται με το 
κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-3. Η συγκέντρωση 
της πρωτεΐνης θα πρέπει να είναι σε επίπεδο max 30 
μg/gr ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος της αλλεργίας 
στο λάτεξ Τύπου 1 στους εργαζομένους στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης και προς τεκμηρίωση θα 
πρέπει να προσκομίζονται τα αποτελέσματα 
εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο εργαστήριο. 
7. Τα χειρουργικά γάντια θα πρέπει να μην περιέχουν 
αλλεργιογόνους χημικούς επιταχυντές: DPG, MBT, 
TMTD, ZDMC για την προστασία των εργαζόμενων στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης από τους 
κινδύνους χημικής αλλεργίας. Προς τεκμηρίωση θα 
πρέπει να προσκομίζονται τα αποτελέσματα 
εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο εργαστήριο. 
8. Θα πρέπει να διαθέτουν μανσέτα με ρεβέρ. 
9. Να σταλούν δείγματα για αξιολόγηση. 
 
 
 
 
 
 Ζεύγος 1.000 0,50 500,00 
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3.2   

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, μέγεθος 
7.  
1. Ελαχιστο μηκος (mm) 290mm.  
2. Έλεγχος κατά τη διεργασία πριν από τη συσκευασία: 
Επίπεδο επιθεώρησης IΙ AQL 0.65 
3.Πρότυπα: AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 374:2003, EN 
420:2003, EN 420:2003+A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 
374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 
4. Τα γάντια θα πρέπει να είναι χρώματος καφέ ώστε 
να διευκολύνεται η ορατότητα κάτω από το δυνατό 
φωτισμό που χρησιμοποιείται στης επεμβάσεις 
μικροχειρουργικής. 
5. Τα γάντια θα πρέπει να συμμορφώνονται απολύτως 
με το κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-1, -2 ως προς 
τα απαιτούμενα φυσικά χαρακτηριστικά.  
6. Τα χειρουργικά γάντια θα πρέπει να είναι ειδικά 
υποαλλεργικά από λάτεξ, χωρίς πούδρα με χαμηλή 
συγκέντρωση πρωτεϊνών ώστε συμμορφώνονται με το 
κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-3. Η συγκέντρωση 
της πρωτεΐνης θα πρέπει να είναι σε επίπεδο max 30 
μg/gr ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος της αλλεργίας 
στο λάτεξ Τύπου 1 στους εργαζομένους στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης και προς τεκμηρίωση θα 
πρέπει να προσκομίζονται τα αποτελέσματα 
εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο εργαστήριο. 
7. Τα χειρουργικά γάντια θα πρέπει να μην περιέχουν 
αλλεργιογόνους χημικούς επιταχυντές: DPG, MBT, 
TMTD, ZDMC για την προστασία των εργαζόμενων στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης από τους 
κινδύνους χημικής αλλεργίας. Προς τεκμηρίωση θα 
πρέπει να προσκομίζονται τα αποτελέσματα 
εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο εργαστήριο. 
8. Θα πρέπει να διαθέτουν μανσέτα με ρεβέρ. 
9. Να σταλούν δείγματα για αξιολόγηση. 
 
 
 
 
 Ζεύγος 3.000 0,50 1.500,00 
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3.3   

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, μέγεθος 
7,5.   
1. Ελαχιστο μηκος (mm) 290mm.  
2. Έλεγχος κατά τη διεργασία πριν από τη συσκευασία: 
Επίπεδο επιθεώρησης IΙ AQL 0.65 
3.Πρότυπα: AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 374:2003, EN 
420:2003, EN 420:2003+A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 
374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 
4. Τα γάντια θα πρέπει να είναι χρώματος καφέ ώστε 
να διευκολύνεται η ορατότητα κάτω από το δυνατό 
φωτισμό που χρησιμοποιείται στης επεμβάσεις 
μικροχειρουργικής. 
5. Τα γάντια θα πρέπει να συμμορφώνονται απολύτως 
με το κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-1, -2 ως προς 
τα απαιτούμενα φυσικά χαρακτηριστικά.  
6. Τα χειρουργικά γάντια θα πρέπει να είναι ειδικά 
υποαλλεργικά από λάτεξ, χωρίς πούδρα με χαμηλή 
συγκέντρωση πρωτεϊνών ώστε συμμορφώνονται με το 
κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-3. Η συγκέντρωση 
της πρωτεΐνης θα πρέπει να είναι σε επίπεδο max 30 
μg/gr ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος της αλλεργίας 
στο λάτεξ Τύπου 1 στους εργαζομένους στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης και προς τεκμηρίωση θα 
πρέπει να προσκομίζονται τα αποτελέσματα 
εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο εργαστήριο. 
7. Τα χειρουργικά γάντια θα πρέπει να μην περιέχουν 
αλλεργιογόνους χημικούς επιταχυντές: DPG, MBT, 
TMTD, ZDMC για την προστασία των εργαζόμενων στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης από τους 
κινδύνους χημικής αλλεργίας. Προς τεκμηρίωση θα 
πρέπει να προσκομίζονται τα αποτελέσματα 
εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο εργαστήριο. 
8. Θα πρέπει να διαθέτουν μανσέτα με ρεβέρ. 
9. Να σταλούν δείγματα για αξιολόγηση. 
 
 
 
 Ζεύγος 3.000 0,50 1.500,00 
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3.4   

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, μέγεθος 
8.    
1. Ελαχιστο μηκος (mm) 290mm.  
2. Έλεγχος κατά τη διεργασία πριν από τη συσκευασία: 
Επίπεδο επιθεώρησης IΙ AQL 0.65 
3.Πρότυπα: AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 374:2003, EN 
420:2003, EN 420:2003+A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 
374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 
4. Τα γάντια θα πρέπει να είναι χρώματος καφέ ώστε 
να διευκολύνεται η ορατότητα κάτω από το δυνατό 
φωτισμό που χρησιμοποιείται στης επεμβάσεις 
μικροχειρουργικής. 
5. Τα γάντια θα πρέπει να συμμορφώνονται απολύτως 
με το κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-1, -2 ως προς 
τα απαιτούμενα φυσικά χαρακτηριστικά.  
6. Τα χειρουργικά γάντια θα πρέπει να είναι ειδικά 
υποαλλεργικά από λάτεξ, χωρίς πούδρα με χαμηλή 
συγκέντρωση πρωτεϊνών ώστε συμμορφώνονται με το 
κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-3. Η συγκέντρωση 
της πρωτεΐνης θα πρέπει να είναι σε επίπεδο max 30 
μg/gr ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος της αλλεργίας 
στο λάτεξ Τύπου 1 στους εργαζομένους στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης και προς τεκμηρίωση θα 
πρέπει να προσκομίζονται τα αποτελέσματα 
εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο εργαστήριο. 
7. Τα χειρουργικά γάντια θα πρέπει να μην περιέχουν 
αλλεργιογόνους χημικούς επιταχυντές: DPG, MBT, 
TMTD, ZDMC για την προστασία των εργαζόμενων στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης από τους 
κινδύνους χημικής αλλεργίας. Προς τεκμηρίωση θα 
πρέπει να προσκομίζονται τα αποτελέσματα 
εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο εργαστήριο. 
8. Θα πρέπει να διαθέτουν μανσέτα με ρεβέρ. 
9. Να σταλούν δείγματα για αξιολόγηση. 
 
 
 
 
 
 
 
  Ζεύγος 2.000 0,50 1.000,00 
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3.5   

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, μέγεθος 
8,5.  
1. Ελαχιστο μηκος (mm) 290mm.  
2. Έλεγχος κατά τη διεργασία πριν από τη συσκευασία: 
Επίπεδο επιθεώρησης IΙ AQL 0.65 
3.Πρότυπα: AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 374:2003, EN 
420:2003, EN 420:2003+A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 
374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 
4. Τα γάντια θα πρέπει να είναι χρώματος καφέ ώστε 
να διευκολύνεται η ορατότητα κάτω από το δυνατό 
φωτισμό που χρησιμοποιείται στης επεμβάσεις 
μικροχειρουργικής. 
5. Τα γάντια θα πρέπει να συμμορφώνονται απολύτως 
με το κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-1, -2 ως προς 
τα απαιτούμενα φυσικά χαρακτηριστικά.  
6. Τα χειρουργικά γάντια θα πρέπει να είναι ειδικά 
υποαλλεργικά από λάτεξ, χωρίς πούδρα με χαμηλή 
συγκέντρωση πρωτεϊνών ώστε συμμορφώνονται με το 
κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-3. Η συγκέντρωση 
της πρωτεΐνης θα πρέπει να είναι σε επίπεδο max 30 
μg/gr ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος της αλλεργίας 
στο λάτεξ Τύπου 1 στους εργαζομένους στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης και προς τεκμηρίωση θα 
πρέπει να προσκομίζονται τα αποτελέσματα 
εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο εργαστήριο. 
7. Τα χειρουργικά γάντια θα πρέπει να μην περιέχουν 
αλλεργιογόνους χημικούς επιταχυντές: DPG, MBT, 
TMTD, ZDMC για την προστασία των εργαζόμενων στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης από τους 
κινδύνους χημικής αλλεργίας. Προς τεκμηρίωση θα 
πρέπει να προσκομίζονται τα αποτελέσματα 
εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο εργαστήριο. 
8. Θα πρέπει να διαθέτουν μανσέτα με ρεβέρ. 
9. Να σταλούν δείγματα για αξιολόγηση. 
 
 
 
 
 
 
 
  Ζεύγος 3.000 0,50 1.500,00 
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3.6   

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, μέγεθος 
9.   
1. Ελαχιστο μηκος (mm) 290mm.  
2. Έλεγχος κατά τη διεργασία πριν από τη συσκευασία: 
Επίπεδο επιθεώρησης IΙ AQL 0.65 
3.Πρότυπα: AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 374:2003, EN 
420:2003, EN 420:2003+A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 
374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 
4. Τα γάντια θα πρέπει να είναι χρώματος καφέ ώστε 
να διευκολύνεται η ορατότητα κάτω από το δυνατό 
φωτισμό που χρησιμοποιείται στης επεμβάσεις 
μικροχειρουργικής. 
5. Τα γάντια θα πρέπει να συμμορφώνονται απολύτως 
με το κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-1, -2 ως προς 
τα απαιτούμενα φυσικά χαρακτηριστικά.  
6. Τα χειρουργικά γάντια θα πρέπει να είναι ειδικά 
υποαλλεργικά από λάτεξ, χωρίς πούδρα με χαμηλή 
συγκέντρωση πρωτεϊνών ώστε συμμορφώνονται με το 
κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-3. Η συγκέντρωση 
της πρωτεΐνης θα πρέπει να είναι σε επίπεδο max 30 
μg/gr ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος της αλλεργίας 
στο λάτεξ Τύπου 1 στους εργαζομένους στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης και προς τεκμηρίωση θα 
πρέπει να προσκομίζονται τα αποτελέσματα 
εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο εργαστήριο. 
7. Τα χειρουργικά γάντια θα πρέπει να μην περιέχουν 
αλλεργιογόνους χημικούς επιταχυντές: DPG, MBT, 
TMTD, ZDMC για την προστασία των εργαζόμενων στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης από τους 
κινδύνους χημικής αλλεργίας. Προς τεκμηρίωση θα 
πρέπει να προσκομίζονται τα αποτελέσματα 
εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο εργαστήριο. 
8. Θα πρέπει να διαθέτουν μανσέτα με ρεβέρ. 
9. Να σταλούν δείγματα για αξιολόγηση. 
 
 
 
 
 
 
 
  Ζεύγος 100 0,50 50,00 
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4.1 33861 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ , μέγεθος 

Small.                                                                                   

1. Σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία περί 

Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, MDD 93/42 

2. Ανθεκτικά κατά τη χρήση και να πληρούν τα πρότυπα 
EN 455-1:2000, EN 455-2:2009+Α2:2013, ΕΝ 455-

3:2006, ΕΝ 455-4: 2009. 

3. Με πιστοποίηση CE και τον αριθμό του 
κοινοποιημένου εργανισμού, και να υπάρχει  

συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 

15223:2016. Να αναγράφεται το υλικό του γαντιού και  
ότι δεν περιέχει πούδρα. 

4. Εικονοσύμβολα για διασφάλιση προστασίας του 

χρήστη από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 374:2003. 

5. Μαζί με τη Δήλωση Συμμόρφωσης του 

Κατασκευαστή  με την Οδηγία περί Ιατροτεχνολογικών 
Προϊόντων 93/42/ΕΟΚ να προσκομίζεται και Βεβαίωση 

Έγγραφης του στην Αρμόδια Αρχή της χώρας που 

δραστηριοποιείται. 
6. Τα αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων να 

προέρχονται από ανεξάρτητα και διακριβωμένα 

εργαστήρια. 

7. Εικονοσύμβολο για Προστασία από Χημικές Ουσίες 

(ΕΝ 374:2003): 

  
 

 

8. Εικονοσύμβολο για Προστασία από 
Μικροοργανισμούς (ΕΝ 374:2003): 

  

 
 

9. Ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή/ και χειρισμού και 

με εικονοσύμβολα (ISO 15223-1): αποθήκευση σε 
στεγνό μέρος μακριά από υγρασία,  μακριά από τις 

ακτίνες του ήλιου και μακριά από πηγές όζοντος  

     
 

 

 
10. Εικονοσύμβολο καταλληλότητας για επαφή με 

τρόφιμα 

  
 

 

11. Εικονοσύμβολα για παραπομπή σε οδηγίες χρήσης 
και ότι το προϊόν προορίζεται για μία μόνο χρήση 

   

 
 

12. Όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση 
Κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο Κατασκευαστής 

δεν έχει έδρα στην Κοινότητα, επιπλέον περιλαμβάνεται 

το όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του 
εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου στην ΕΕ. 

 

13. Να αποσταλούν δείγματα για αξιολόγηση. ΤΕΜΑΧΙΑ 100.000 0,135 13.500,00 
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4.2 28717 

 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ , μέγεθος 

Medium.                                                                             

1. Σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία περί 

Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, MDD 93/42 
2. Ανθεκτικά κατά τη χρήση και να πληρούν τα 

πρότυπα EN 455-1:2000, EN 455-2:2009+Α2:2013, ΕΝ 

455-3:2006, ΕΝ 455-4: 2009. 
3. Με πιστοποίηση CE και τον αριθμό του 

κοινοποιημένου εργανισμού, και να υπάρχει  
συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 

15223:2016. Να αναγράφεται το υλικό του γαντιού και  

ότι δεν περιέχει πούδρα. 
4. Εικονοσύμβολα για διασφάλιση προστασίας του 

χρήστη από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 374:2003. 
5. Μαζί με τη Δήλωση Συμμόρφωσης του 

Κατασκευαστή  με την Οδηγία περί Ιατροτεχνολογικών 

Προϊόντων 93/42/ΕΟΚ να προσκομίζεται και Βεβαίωση 
Έγγραφης του στην Αρμόδια Αρχή της χώρας που 

δραστηριοποιείται. 

6. Τα αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων να 
προέρχονται από ανεξάρτητα και διακριβωμένα 

εργαστήρια. 

7. Εικονοσύμβολο για Προστασία από Χημικές Ουσίες 
(ΕΝ 374:2003): 

  
 
 

8. Εικονοσύμβολο για Προστασία από 

Μικροοργανισμούς (ΕΝ 374:2003): 
 

 

 
  

9. Ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή/ και χειρισμού και 

με εικονοσύμβολα (ISO 15223-1): αποθήκευση σε 
στεγνό μέρος μακριά από υγρασία,  μακριά από τις 

ακτίνες του ήλιου και μακριά από πηγές όζοντος  

 
 

     

 

10. Εικονοσύμβολο καταλληλότητας για επαφή με 

τρόφιμα 

 
 

  

11. Εικονοσύμβολα για παραπομπή σε οδηγίες χρήσης 
και ότι το προϊόν προορίζεται για μία μόνο χρήση 

 

 
   

12. Όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση 

Κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο Κατασκευαστής 
δεν έχει έδρα στην Κοινότητα, επιπλέον περιλαμβάνεται 

το όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του 

εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου στην ΕΕ. 
 

13. Να αποσταλούν δείγματα για αξιολόγηση. 
 

ΤΕΜΑΧΙΑ 200.000 0,135 27.000,00 





27 

4.3 32856 

 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ, μέγεθος 

large.  

1. Σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία περί 

Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, MDD 93/42 
2. Ανθεκτικά κατά τη χρήση και να πληρούν τα 

πρότυπα EN 455-1:2000, EN 455-2:2009+Α2:2013, ΕΝ 

455-3:2006, ΕΝ 455-4: 2009. 
3. Με πιστοποίηση CE και τον αριθμό του 

κοινοποιημένου εργανισμού, και να υπάρχει  
συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 

15223:2016. Να αναγράφεται το υλικό του γαντιού και  

ότι δεν περιέχει πούδρα. 
4. Εικονοσύμβολα για διασφάλιση προστασίας του 

χρήστη από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 374:2003. 
5. Μαζί με τη Δήλωση Συμμόρφωσης του 

Κατασκευαστή  με την Οδηγία περί Ιατροτεχνολογικών 

Προϊόντων 93/42/ΕΟΚ να προσκομίζεται και Βεβαίωση 
Έγγραφης του στην Αρμόδια Αρχή της χώρας που 

δραστηριοποιείται. 

6. Τα αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων να 
προέρχονται από ανεξάρτητα και διακριβωμένα 

εργαστήρια. 

7. Εικονοσύμβολο για Προστασία από Χημικές Ουσίες 
(ΕΝ 374:2003): 

  

 
 

8. Εικονοσύμβολο για Προστασία από 

Μικροοργανισμούς (ΕΝ 374:2003): 
  

 

 
 

9. Ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή/ και χειρισμού και 

με εικονοσύμβολα (ISO 15223-1): αποθήκευση σε 
στεγνό μέρος μακριά από υγρασία,  μακριά από τις 

ακτίνες του ήλιου και μακριά από πηγές όζοντος  

 
 

 

 

10. Εικονοσύμβολο καταλληλότητας για επαφή με 

τρόφιμα. 

 
 

 

11. Εικονοσύμβολα για παραπομπή σε οδηγίες χρήσης 
και ότι το προϊόν προορίζεται για μία μόνο χρήση 

 

 
 

12. Όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση 

Κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο Κατασκευαστής 
δεν έχει έδρα στην Κοινότητα, επιπλέον περιλαμβάνεται 

το όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του 

εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου στην ΕΕ. 
 

13. Να αποσταλούν δείγματα για αξιολόγηση. 
 

ΤΕΜΑΧΙΑ 200.000 0,135 27.000,00 
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5.1   

ΓΑΝΤΙΑ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΗ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, μέγεθος small.                           

1. Θα πρέπει να είναι χωρίς λάτεξ και χωρίς πούδρα. 

2. Κατασκευασμένα από 100% νιτρίλιο . 

3. Να είναι χρωματιστά, ώστε να διακρίνονται από άλλα 
εξεταστικά γάντια. 

4. Έλεγχος κατά τη διεργασία πριν από τη συσκευασία: 

Επίπεδο επιθεώρησης I AQL 1.5 
5. Θα πρέπει να συμμορφώνεται σύμφωνα με τα 

πρότυπα EN 455 μέρη 1, 2, 3, 4/EN 374 1,2 & EN 420 

6. Η δύναμη θραύσης πριν θα πρέπει να ανέρχεται 
τουλάχιστον σε 11,8Ν και μετά τη γήρανση θα πρέπει 

να ανέρχεται τουλάχιστον σε 11,4Ν.   

7. Tο πάχος των δακτύλων να ανέρχεται max 0,155mm 
ενώ το πάχος της παλάμης σε max 0,12 mm. 

8. Τα γάντια θα πρέπει να συμμορφώνονται απολύτως 

με το κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-1, -2 ως προς τα 
απαιτούμενα φυσικά χαρακτηριστικά. Το ολικό μήκος 

τους θα πρέπει να είναι >300mm. 

9. Να αποσταλούν δείγματα για αξιολόγηση. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2.000 0,25 500,00 

5.2 41319 

ΓΑΝΤΙΑ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΗ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, μέγεθος midium.                                                                                                                                                    

1. Θα πρέπει να είναι χωρίς λάτεξ και χωρίς πούδρα. 

2. Κατασκευασμένα από 100% νιτρίλιο . 
3. Να είναι χρωματιστά, ώστε να διακρίνονται από άλλα 

εξεταστικά γάντια. 
4. Έλεγχος κατά τη διεργασία πριν από τη συσκευασία: 

Επίπεδο επιθεώρησης I AQL 1.5 

5. Θα πρέπει να συμμορφώνεται σύμφωνα με τα 
πρότυπα EN 455 μέρη 1, 2, 3, 4/EN 374 1,2 & EN 420 

6. Η δύναμη θραύσης πριν θα πρέπει να ανέρχεται 

τουλάχιστον σε 11,8Ν και μετά τη γήρανση θα πρέπει 
να ανέρχεται τουλάχιστον σε 11,4Ν.   

7. Tο πάχος των δακτύλων να ανέρχεται max 0,155mm 

ενώ το πάχος της παλάμης σε max 0,12 mm. 
8. Τα γάντια θα πρέπει να συμμορφώνονται απολύτως 

με το κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-1, -2 ως προς τα 

απαιτούμενα φυσικά χαρακτηριστικά. Το ολικό μήκος 
τους θα πρέπει να είναι >300mm. 

9. Να αποσταλούν δείγματα για αξιολόγηση. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 5.000 0,25 1.250,00 

5.3   

ΓΑΝΤΙΑ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΗ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, μέγεθος large.                           

1. Θα πρέπει να είναι χωρίς λάτεξ και χωρίς πούδρα. 
2. Κατασκευασμένα από 100% νιτρίλιο . 

3. Να είναι χρωματιστά, ώστε να διακρίνονται από άλλα 

εξεταστικά γάντια. 
4. Έλεγχος κατά τη διεργασία πριν από τη συσκευασία: 

Επίπεδο επιθεώρησης I AQL 1.5 

5. Θα πρέπει να συμμορφώνεται σύμφωνα με τα 
πρότυπα EN 455 μέρη 1, 2, 3, 4/EN 374 1,2 & EN 420 

6. Η δύναμη θραύσης πριν θα πρέπει να ανέρχεται 

τουλάχιστον σε 11,8Ν και μετά τη γήρανση θα πρέπει 
να ανέρχεται τουλάχιστον σε 11,4Ν.   

7. Tο πάχος των δακτύλων να ανέρχεται max 0,155mm 

ενώ το πάχος της παλάμης σε max 0,12 mm. 
8. Τα γάντια θα πρέπει να συμμορφώνονται απολύτως 

με το κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-1, -2 ως προς τα 

απαιτούμενα φυσικά χαρακτηριστικά. Το ολικό μήκος 

τους θα πρέπει να είναι >300mm. 

9. Να αποσταλούν δείγματα για αξιολόγηση. ΤΕΜΑΧΙΑ 5.000 0,25 1.250,00 
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5.4 41320 

ΓΑΝΤΙΑ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΗ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, μέγεθος Xlarge.                                                                                                                                                     

1. Θα πρέπει να είναι χωρίς λάτεξ και χωρίς πούδρα. 

2. Κατασκευασμένα από 100% νιτρίλιο . 

3. Να είναι χρωματιστά, ώστε να διακρίνονται από άλλα 
εξεταστικά γάντια. 

4. Έλεγχος κατά τη διεργασία πριν από τη συσκευασία: 

Επίπεδο επιθεώρησης I AQL 1.5 
5. Θα πρέπει να συμμορφώνεται σύμφωνα με τα 

πρότυπα EN 455 μέρη 1, 2, 3, 4/EN 374 1,2 & EN 420 

6. Η δύναμη θραύσης πριν θα πρέπει να ανέρχεται 
τουλάχιστον σε 11,8Ν και μετά τη γήρανση θα πρέπει 

να ανέρχεται τουλάχιστον σε 11,4Ν.   

7. Tο πάχος των δακτύλων να ανέρχεται max 0,155mm 
ενώ το πάχος της παλάμης σε max 0,12 mm. 

8. Τα γάντια θα πρέπει να συμμορφώνονται απολύτως 

με το κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-1, -2 ως προς τα 
απαιτούμενα φυσικά χαρακτηριστικά. Το ολικό μήκος 

τους θα πρέπει να είναι >300mm. 

9. Να αποσταλούν δείγματα για αξιολόγηση. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1.000 0,25 250,00 

ΣΥΝΟΛΟ 102.356,50 

ΦΠΑ 6% 6.141,39 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 108.497,89 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 

οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένες, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.qov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και 

οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από 

το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης. 
Η προσκόμιση στο Νοσοκομείο των απαιτούμενων από τη διακήρυξη 
«Δικαιολογητικών συμμετοχής-Τεχνικής προσφοράς», θα πρέπει να γίνει το αργότερο 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής προσφορών.  
Διευκρίνιση: H οικονομική προσφορά καθώς και οποιαδήποτε συμπληρωματικά 
στοιχεία αυτής υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. 
 

 
1.2. Περιεχόμενο προσφορών 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
προσφορά» και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν 
με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του 
που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

1.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική 
προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 

δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. 

Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 
 
α) Δικαιολογητικά συμμετοχής (ως το Παράρτημα ΣΤ της διακήρυξης). 
Η εγγύηση συμμετοχής και το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/ 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ως το συνημμένο σχέδιο του 

Παραρτήματος Θ’ της παρούσης διακήρυξης.  

 

Οδηγία υποβολής εντύπου ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ: Για την υποβολή του στο διαγωνισμό θα πρέπει 

πρώτα να το υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας https://espdint.eprocurement.gov.gr ως 

οικονομικοί φορείς και να επιλέξετε τηλεφόρτωση του σχετικού αρχείου espd-request που 

θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία της διακήρυξης μας στο ΕΣΗΔΗΣ, ώστε να το 

συμπληρώσετε, να το εκτυπώσετε σε μορφή PDF και αφού το υπογράψετε ψηφιακά να το 

υποβάλλετε ως δικαιολογητικό συμμετοχής.  

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.qov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Ως 

εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 

από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 
β) Τεχνική προσφορά (ως το Παράρτημα ΣΤ της διακήρυξης). 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται ως τεχνική προσφορά όλα τα απαιτούμενα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.  
 
Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος ως το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’. Στην συνέχεια, το 
σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
 
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί 
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 
επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία. 
 
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (δηλ. Prospectus σε μορφή PDF ή 
συμπιεσμένα), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό 
οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση 
ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων 
(Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με 
τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 

εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία 

έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 

νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
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Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό 

τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.Τονίζεται ιδιαίτερα ότι 

οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση 

αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 

κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν 

γνωμοδότησης της Επιτροπής. 
 
γ) Φυσική υποβολή των στοιχείων του ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά». 
Φυσική υποβολή απαιτείται ΜΟΝΟ για τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα 
στοιχεία και τα τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του 
προσφέροντος που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό 
φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια 
στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, τα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία δεν απαιτούνται να προσκομισθούν σε 
φυσική μορφή αρκεί η ηλεκτρονική τους υποβολή σε μορφή .pdf. 
 
1.2.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως 
στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως 
ορίζεται κατωτέρω: 

1.2.2.1. Τιμές 
1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του 

εμπορεύματος ελεύθερου μέχρι και εντός των αποθηκών που αναφέρονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'. 

2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση 
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, 
εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο 
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο 
δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν 
είναι μικρότερο του πέντε. 

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 
6. Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις 

α-Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται 
πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής 
απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο 
προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να 
είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος 

ή της κατασκευάστριας εταιρίας. 
β-Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών 
που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης 
Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την 
προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής 

τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του 
προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 
γ-Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι 
προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., τη 
Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, 
το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται 
και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της 
Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης 
Τελωνειακής Ένωσης.  
Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: 

Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων 
κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών 
ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' . 
ΙΙ. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της 
ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 
ΙΙΙ. Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η τιμή 
της προσφοράς για παράδοση του είδους ελεύθερου στις αποθήκες του 
φορέα και το κόστος εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης αν και 
όπως προβλέπεται από την τεχνική προδιαγραφή. 

7. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της οικονομικής 
προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. 

8. Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής 
προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

9. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα 
εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης 
κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να 
παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον 
οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις 
που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 
προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των 
προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της 
προσφοράς. 

10. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε 
προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

11. Επισημαίνεται επίσης ότι, οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών θα 
πρέπει να είναι ίσες ή χαμηλότερες των τιμών του καταγράφονται στο 
παρατηρητήριο του άρθρου 3 περίπτωση ιζ του Ν.3580/07. Για τον λόγο 
αυτό και προκειμένου να γίνει η σύγκριση των οικονομικών προσφορών 
με αυτές του Παρατηρητηρίου, θα πρέπει οι εταιρείες στην οικονομική 
τους προσφορά να αναγράφουν, εκτός από την τιμή του προσφερόμενου 
είδους, την παράγραφο και την τιμή με τα οποία αυτό έχει καταχωρηθεί 
στο παρατηρητήριο τιμών. Στην περίπτωση που το προσφερόμενο είδος 
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δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο τιμών αυτό θα πρέπει να 
αναγράφεται ρητά στην οικονομική προσφορά. 

12. Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών θα γίνει με αυτές του 
Παρατηρητηρίου τιμών που θα ισχύουν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

13. Προσφορές οι οποίες αναγράφουν τιμές πάνω από το Παρατηρητήριο 
του άρθρου 3 περίπτωση ιζ του Ν.3580/07 θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. (Ν.3918/2011, άρθρo 13). 
 

1.2.2.2. Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή θα γίνεται, για το μέρος της ποσότητας που θα παραδίδεται με τον 

αναλογούντα Φ.Π.Α μετά από κάθε τμηματική, οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα 

αναφέρονται στο άρθρο 200 του N.4412/16. Η πληρωμή θα γίνει με την 

προσκόμιση των παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 

ανωτέρω διατάξεις και τα ορισθέντα στο Ν.4152/2013.  

 
1.2.2.3. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. 
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που 

κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 

απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι 

προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες 

της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του 

προϊόντος. 
Επισημαίνεται ότι: 
 Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από 

αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) 

ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή για ένα (1) χρόνο προσμετρούμενες από την 

επομένη διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 

μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους 

όρους της διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

 Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της 

παρούσης αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την 

απόρριψη της προσφοράς. 

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, χωρίς να έχουν κληθεί 

εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

 Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται ανά είδος. 

 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας για 

κάθε είδος χωριστά ανά α/α γραμμής ή για το σύνολο των ειδών και των 

ποσοτήτων τους για κάθε ομάδα χωριστά (ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4,5) όπως αυτές 

προσδιορίζονται στο Παράρτημα Β’ της διακήρυξης. Ο αναδειχθής οικονομικός 

φορέας θα προκύπτει για το σύνολο των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ στο ΕΣΗΔΗΣ. 
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2.  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών (άρθρο. 100 του Ν.4412/16) 

2.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
1
 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 

4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» όπως ορίζεται στην παρ.3 της σελ.4 της διακήρυξης εργάσιμη ημέρα μετά 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών όπως ορίζεται στην παρ.3 της σελ.4 

της διακήρυξης εργάσιμη ημέρα και αμέσως μετά αφού επιλέξει συστηματικά στο 

ΕΣΗΔΗΣ «Ολοκλήρωση αξιολόγησης: Δικαιολογητικά/Τεχνική» προβαίνει σε   

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». 

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 2.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά τους καθώς και στα τεχνικά και οικονομικά τους στοιχεία, με την 

επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως 

εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016. 

 

2.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων 

της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 

οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου
2
. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 

αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την 

απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 

συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή. 

  

                                                           
1
 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 
2
 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που 

φέρονται να       έχουν              εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά 
τους” 
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γ) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 

κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό 

κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην 

αναθέτουσα αρχή
3
 προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 

άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. [Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους 

προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα 

χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των 

υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη 

διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της 

αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των 

σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία 

απόφαση] 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 

τις ισότιμες προσφορές
4
.  [Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται 

ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση] 

 

 
 

  

                                                           
3
 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 

4
 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
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3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ (άρθρο 103 του Ν.4412/16)  

3.1. Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 

ειδοποιεί εγγράφως μέσω ΕΣΗΔΗΣ τους προσφέροντες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση («προσωρινούς αναδόχους»), να υποβάλουν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών, τα εξής δικαιολογητικά: 

Παραπομπή στην δήλωση σας στο ΕΕΕΣ Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης ως αποδεικτικά μέσα της 

δήλωσης σας στο ΕΕΕΣ 

  

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες 

 

Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του 
ποινικού ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, ο 
οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. 
Η υποχρέωση αυτή αφορά: 
α) στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, τους 
διαχειριστές. 
β) στις περιπτώσεις ΑΕ, τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΔΣ. 
Προσοχή: Αναλόγως να υποβληθεί το 
ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό του 
Γ.Ε.ΜΗ. από το οποίο να προκύπτουν οι 
διαχειριστές ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή τα 
μέλη του ΔΣ. 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης                     
↓ 

 
↓ 

Καταβολή φόρων Φορολογική ενημερότητα. 
 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Ασφαλιστική ενημερότητα. 
 

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό    
παράπτωμα                                                           
↓ 

 
 
↓ 

Πτώχευση Ενιαίο Πιστοποιητικό δικαστικής 
φερεγγυότητας από Πρωτοδικείο. 
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Διευκρίνιση: Εάν κάποιο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα δεν εκδίδεται από κάποιο 

κράτος-μέλος ή χώρα, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται κάποιο ή κάποια από τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα μέσα ή 

ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες περιπτώσεις. 

3.2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 

αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

3.3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών είτε διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή ότι δεν υπεβλήθησαν στον προκαθορισμένο χρόνο τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα αυτών, ή εκ των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από 

τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 

και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/16, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 

η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

κριτηρίων ανάθεσης όπως έχουν οριστεί στη διακήρυξη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες είτε δεν 

υπέβαλε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή τα υποβληθέντα δεν καλύπτουν τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

3.4. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της 

σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με 

την κατακυρωτική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης χωρεί 

προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 360 του Ν.4412/16.  
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4. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
4.1. Η Αναθέτουσα Αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού 

οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη 

ποσότητα, αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης, εφόσον ο σχετικός όρος έχει περιληφθεί σε αυτά. 

4.2. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) 

μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών 

που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

 
5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
5.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το 

δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην 

Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

5.2. Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους κ.λ.π. 

συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα 

καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ ή της συνολικής 

προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί. 

5.3. Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα ή από το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (άρθρο 72 του Ν.4412/8-8-2016) και η παρεχόμενη 

εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη. 

5.4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 

καταθέτουν εγγύηση καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 4% της συνολικής αξίας των 

κατακυρωμένων ειδών χωρίς Φ.Π.Α.  

5.5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η 

παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρι επιστροφής της 

στην Τράπεζα. 
 
 
6.  ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης και την επέλευση των εννόμων 
αποτελεσμάτων αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 
υπογραφή της σύμβασης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Μοναδικό κριτήριο για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς είναι η τιμή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1. Το Νοσοκομείο θα έχει το δικαίωμα υποβολής παραγγελίας από την επόμενη της 

ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης και σύμφωνα με τις ανάγκες του. 
2. Η εκτέλεση της Σύμβασης που θα υπογραφεί (Παραγγελίες, Επιτροπή Παραλαβής, 

Πληρωμές κ.λ.π. θα γίνει από το Νοσοκομείο. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται 
μετά από κάθε τμηματική, οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το 
Νοσοκομείο.  

3. Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων, αυτά πρέπει να φέρουν 
αυτοκόλλητη ετικέτα που να αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή, καθώς 
και τον αύξοντα αριθμό είδους ως ορίζεται στη διακήρυξη. Τα δείγματα πρέπει να 
κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών. 

4. Σε κάθε τεχνική προσφορά οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται στην στήλη 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ του Παραρτήματος ΣΤ’ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ να 
απαντούν συγκεκριμένα και όχι μονολεκτικά με «ΝΑΙ», η δε τεκμηρίωση της απάντησης 
των όπου χρειάζεται θα γίνεται στην επόμενη στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ.  

5. Στην στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ του Παραρτήματος ΣΤ’ να αναφέρονται ονομαστικά τα 
συνημμένα αρχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του οικονομικού φορέα που αφορούν 
την αντίστοιχη προδιαγραφή του είδους, αναφέροντας τη συγκεκριμένη σελίδα και 
παράγραφο του ανάλογου αρχείου, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο το έργο της 
επιτροπής.  

6. Καταγωγή προσφερομένων υλικών και δήλωση επιχείρησης κατασκευής του 
τελικού προϊόντος:  

 Οι προμηθευτές (ή εργολήπτες) υποχρεούνται, ανάλογα με την μορφή του 
διαγωνισμού, να αναφέρουν στις αιτήσεις συμμετοχής ή στις προσφορές τους την 
χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (ή που θα 
χρησιμοποιήσουν για εκτέλεση του έργου ή της παροχής υπηρεσιών).  

 Ο συμμετέχων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει 
στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει  το 
προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην 
οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

7. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 
επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, 
στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. 
Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους 
(εννοείται οι προσφέροντες) προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα 
γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη 
μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της 
επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης 
προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης ειδών του διαγωνισμού σ’ αυτούς. Προσφορά 
στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

8. Κάθε ref του κατασκευαστή θα πρέπει να προσφερθεί μόνο σε έναν α/α είδους στο 
παρόντα διαγωνισμό. 

9. Να δοθεί αναλυτική τεχνική προσφορά των προσφερόμενων ειδών στην οποία θα 
συμπεριλαμβάνονται τα εξής: Ref τιμολόγησης, Ref No ή Catalog No του κατασκευαστή 
(εφόσον δεν συμπίπτει με το Ref. Τιμολόγησης), Η περιγραφή τιμολόγησης, Κωδ.Π.Τ. 
(εάν υπάρχει το είδος στο παρατηρητήριο), μοναδικό κωδικό αναγνώρισης-ταυτοποίησης 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος Ε.Ο.Φ. ή Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι 
έχει υποβάλλει αίτηση και είναι σε διαδικασία έκδοσης από τον Ε.Ο.Φ.. Να δηλωθεί ο 
κατασκευαστής και να επισυναφθεί prospectus. 

10. Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να 
στείλουν τα δείγματα. Το δελτίο αποστολής των δειγμάτων θα σταλεί σκαναρισμένο 
μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ πριν την ημερομηνία διενέργειας του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, εφόσον φέρει υπογραφή από τον πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας ή από 
το Τμήμα Προμηθειών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ &  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 108054 

A/A ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 123 

 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    

Α.1. Εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό, που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ ή το 2% του 

ποσού που καλύπτει την συνολική προϋπολογισθείσα 

αξία μόνο των προσφερόμενων ειδών χωρίς ΦΠΑ. 

ΝΑΙ   

Α.2. Το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/ 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ως 

το σχέδιο του παραρτήματος Θ΄ της διακήρυηξης. 

ΝΑΙ   

Β.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:    

1.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

1.1. Τα ιατρικά γάντια μιας χρήσης , περιλαμβάνουν: 

Χειρουργικά γάντια αποστειρωμένα , από φυσικό 

λάτεξ με αυξημένα ελάχιστα όρια αντοχής σε 

θραύση ως εμφαίνονται στις προδιαγραφές, 

αναλόγως τη χρήση τους. Ανατομικού σχήματος. 

Ειδικά υποαλλεργικά, χωρίς πούδρα με χαμηλή 

συγκέντρωση πρωτεϊνών. 

1.1.1 Χειρουργικά γάντια μικροχειρουργικής  

αποστειρωμένα , από φυσικό λάτεξ με αυξημένα 

ελάχιστα όρια αντοχής σε θραύση ως εμφαίνονται 

στις προδιαγραφές, αναλόγως τη χρήση τους. 

Ανατομικού σχήματος. Ειδικά υποαλλεργικά, 

χωρίς πούδρα με χαμηλή συγκέντρωση πρωτεϊνών. 

1.1.2 Εξεταστικά γάντια μη αποστειρωμένα από νιτρίλιο 

που προορίζονται  για ιατρικές εξετάσεις 

διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες και για 

χειρισμό μολυσμένου ιατρικού υλικού, ως 

εμφαίνονται στις προδιαγραφές. 

1.1.3 Γάντια χημειοπροστασίας μη αποστειρωμένα από 

νιτρίλιο χωρίς λάτεξ και χωρίς πούδρα, που 

προορίζονται  για  χρήση στη Μονάδα Διαλύσεων 

Κυτταροστατικών, ως εμφαίνονται στις 

προδιαγραφές. 

1.1.4 Χειρουργικά γάντια ορθοπεδικά αποστειρωμένα 

ως εμφαίνονται στις προδιαγραφές. 

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

Τα γάντια μιας χρήσης θα πρέπει: 

2.1 Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά την χρήση 

τους απόλυτη προστασία από αντίστοιχη  επιμόλυνση 

και  για τον ασθενή  και για το χρήστη γαντιών  

2.2. Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να 

μην δημιουργούν ερεθισμούς στους χρήστες. 

2.3 Να είναι κατασκευασμένα  κατά τέτοιο τρόπο ώστε 

να μειώνουν  στο ελάχιστο  τους βιολογικούς κινδύνους 

(π.χ. μολύνσεις, πυρετό, αλλεργικά φαινόμενα) που 

απορρέουν από ουσίες  και ελευθερώνονται από αυτά  

και οι οποίες είναι γνωστές , με γνώση τα τελευταία 

στοιχεία ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες . 

ΝΑΙ 
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Οι εν λόγω ουσίες  διακρίνονται σε : 

2.3.1 Xημικές ουσίες , όπως χημικά μέσα 

αποστείρωσης  ή επικάλυψης  λιπαντικά  επιταχυντές 

πολυμερισμού κτλ οι οποίες ουσίες είτε προστίθενται 

είτε σχηματίζονται κατά την παραγωγική διαδικασία ή 

την αποθήκευση  και εμφανίζονται στο τελικό προϊόν. 

2.3.2 Ενδοτοξίνες, οι οποίες μπορούν να προέρχονται 

από τη βακτηριακή μόλυνση των πρώτων υλών ή του 

νερού που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική 

διαδικασία καθώς και από το χειρισμό των γαντιών με 

τα χέρια. 

2.3.3. Υδατοδιαλυτές πρωτεϊνες και πεπτίδια οι οποίες 

συνήθως είτε προέρχονται από το λάτεξ του φυσικού  

ελαστικού ή από άλλα πολυμερή είτε προστίθενται 

κατά την παραγωγική διαδικασία (π.χ. καζεϊνη) και οι 

οποίες μπορούν να παραληφθούν από το τελικό προϊόν 

με εκχύλιση σε υδατικά μέσα .  

2.4. Τα ιατρικά γάντια μιας χρήσης πρέπει  να 

ανταποκρίνονται  

2.4.1 Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455-1 

σχετικό με τις απαιτήσεις και τον έλεγχο για την 

ανίχνευση των οποίων εξασφαλίζουν επίπεδο 

ποιότητας τουλάχιστον AQL (Accepted Quality Level) 

1,5. 

2.4.2 Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455-2 που 

ορίζει  τις απαιτήσεις και δίδει τις μεθόδους δοκιμών 

για τον  έλεγχο  των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών 

όπως τα κατώτατα όρια αντοχής σε θραύση ανά τύπο 

γαντιού (εξεταστικά ή χειρουργικά)  και υλικό 

κατασκευής που φαίνονται  στον συνημμένο πίνακα 1 

καθώς και τα μεγέθη  και οι αντίστοιχες διαστάσεις  

(πλάτος και ελάχιστο μήκος) πίνακες 2 3, ανά τύπο 

γαντιού  (εξεταστικά ή χειρουργικά ) και τρόπο 

κατασκευής( με ραφή ή χωρίς ραφή ). 

2.4.3 Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3  που 

ορίζει  τις απαιτήσεις  για την αξιολόγηση  της 

βιολογικής ασφάλειας  των ιατρικών γαντιών μιας 

χρήσης  και προβλέπει  απαιτήσεις  σχετικά με την 

επισήμανσή τους. 

2.4.4 Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455-4  που 

ορίζει  τις απαιτήσεις  και δοκιμές για προσδόκιμο 

χρόνου ζωής των ιατρικών γαντιών μιας χρήσης.  

2.4.5  Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ374 - 1 που ορίζει  

τον έλεγχο ως προς τους χημικούς παράγοντες, 

μικροοργανισμούς και το χρόνο διείσδυσης.  

2.4.6  Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ374 - 2 που 

προσδιορίζει την αντίσταση στη διείσδυση χημικών 

ουσιών και μικροοργανισμών. 

2.4.7  Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ374 – 4 που 

προσδιορίζει την αντοχή σε υποβάθμιση από χημικά. 

2.4.8  Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ420:2003 + Α1:2009  

που ορίζει γενικές προδιαγραφές ως προς την 

κατασκευή, καταλληλότητα χρήσης, ασφάλεια και 

εφαρμογή γαντιών προστασίας. 

2.4.9  Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ421:2010 που ορίζει 

τις ειδικές προδιαγραφές για γάντια προστασίας από 

την ιονίζουσα ακτινοβολία και ραδιενεργό μόλυνση. 

2.4.10 Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ4388:2003 για 
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γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων. 

2.4.11 Στο ISO 15223:2016 πρότυπο που ορίζει τα 

σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις 

ετικέτες και την επισήμανση και τις πληροφορίες που 

πρέπει να παρέχονται για τα προϊόντα για ιατρική 

χρήση. 

2.4.12  Στο Φ.Ε.Κ. 4234/04.12.2017 «Ορισμός 

Αρμόδιας Αρχής για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα 

και Αρμόδιας Αρχής για τους Κοινοποιημένους 

Οργανισμούς για την εφαρμογή των άρθρων 35 και 101 

του Κανονισμού 745/2017 και των άρθρων 31 και 96 

του Κανονισμού 746/2017 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 

2.4.13 Στην Οδηγία 93/42/ΕΟΚ για τα 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει σήμερα.   

2.4.14 Στο Φ.Ε.Κ. 2198/2 Οκτ 2019, Αριθμ. 

ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Εναρμόνιση της εθνικής 

νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ 

«περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 

2.4.15  Στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

9
ης

 Μαρτίου 2016 για τα μέσα ατομικής προστασίας. 

2.5 Δεν θα έχουν πούδρα. Απαγορεύεται να περιέχουν 

ή να είναι πουδραρισμένα με πυριτικό μαγνήσιο. 

2.6 Τα ιατρικά γάντια θα πρέπει να φέρουν σήμανση 

ποιότητας CE , η οποία  τοποθετείται  στα ιατρικά 

γάντια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την 

ΔΥ7/2480/1994 Κοινή Υπουργική Απόφαση  σε 

εναρμόνιση  προς την οδηγία 93/42/Ε.Ε./ 14-6-1993  

2.7 Τα ιατρικά γάντια πρέπει να είναι πρόσφατης  

παραγωγής  και κατά την παραλαβή η ημερομηνία 

παραγωγής τους  να μην είναι προγενέστερη των έξι (6) 

μηνών  από αυτή της παραλαβής. 

 

3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

Oι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει απαραίτητα 

με την προσφορά τους :  

3.1. Να δηλώνουν υπεύθυνα (του Ν 1599/1986) το 

εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής, την 

αυθεντικότητα των πιστοποιητικών που θα 

προσκομίσουν. 

3.2.Να υποβάλλουν  δήλωση συμμόρφωσης με την 

οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-6-1993 στην οποία  να δηλώνεται 

ποια είδη γαντιών καλύπτει. 

3.3. Να δηλώνουν τον Κοινοποιημένο Οργανισμό για 

τον έλεγχο πιστότητας CE καθώς  και τον αριθμό 

αναγνώρισης  που έχει χορηγηθεί στον Κοινοποιημένο 

Οργανισμό  από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής 

΄Ενωσης. 

3.4 Για τα αποστειρωμένα  ιατρικά γάντια μιας χρήσης  

να δηλώνουν μαζί με την προσφορά τους τη μέθοδο 

αποστείρωσης  η οποία θα διασφαλίζει τη στειρότητα 

των γαντιών  και δεν θα αφήνει τοξικά κατάλοιπα . 

3.5 Να αποδεχθούν εφόσον τους ζητηθεί από την 

αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης  να υποβάλλουν, στο 

στάδιο αξιολόγησης, όλα τα στοιχεία (μελέτες 

,ανάλυση διακινδύνευσης  , τεχνικές μεθόδους  ελέγχου 
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που χρησιμοποιούνται  κατά την παραγωγική  

διαδικασία από τους κατασκευαστές  των γαντιών) με 

βάση  τα οποία έχει αξιολογηθεί η βιολογική ασφάλεια  

των προσφερομένων γαντιών από τον κατασκευαστή  

τους , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  από το πρότυπο 

EΛΟΤ ΕΝ 455-3.  

3.6 Nα δηλώσουν το υλικό κατασκευής  τους για κάθε 

τύπο ιατρικών γαντιών που προσφέρουν. 

3.7 Σε περίπτωση που κριθούν μειοδότες για κάθε 

παρτίδα ιατρικών γαντιών που θα παραδίδουν και με 

κάθε τύπο (χειρουργικά, εξεταστικά ) από κάθε υλικό, 

να προσκομίζουν στην επιτροπή  παραλαβής έκθεση 

εργαστηριακού ελέγχου στην οποία θα 

περιλαμβάνονται  τα προβλεπόμενα  από τα ανωτέρω 

πρότυπα ως εξής: 

3.7.1 Αναφορά ότι ο  έλεγχος των υπό προμήθεια  

γαντιών έγινε βάσει των απαιτήσεων  των προτύπων  

ΕΛΟΤ ΕΝ 455-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 455-2  

3.7.2. Ο τύπος των γαντιών , το υλικό κατασκευής  και 

ο αριθμός παρτίδας. 

3.7.3. Το όνομα  και η διεύθυνση του κατασκευαστή 

και του εργαστηρίου ελέγχου. 

3.7.4. Ημερομηνία ελέγχου. 

3.7.5. Το αποτέλεσμα του ελέγχου. 

3.8. Προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα  του 

προμηθευτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 

παραγράφου 3.7 (προσκόμιση έκθεσης εργαστηριακού 

ελέγχου κατά την παραλαβή) θα πρέπει οι προμηθευτές 

να προσκομίσουν για τους προσφερόμενους τύπους 

γαντιών αντίγραφο από τα ανωτέρω αναφερόμενα, 

έκθεσης εργαστηριακού ελέγχου , ενδεικτικής παρτίδας  

των προσφερομένων γαντιών  

3.9  Κατά το στάδιο της αξιολόγησης  ,είναι 

απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων  από τους 

προσφερόμενους τύπους γαντιών στην επιτροπή. 

3.10 Οι συμμετέχοντες  θα πρέπει απαραίτητα  να 

δηλώσουν με την προσφορά τους  τα μεγέθη για κάθε 

τύπο ιατρικών γαντιών μιας χρήσης που προσφέρουν 

(σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455-2). 

3.11 Να δηλώνουν ότι ο προσφερόμενος τύπος γαντιών 

είναι με ραφή (seamed)  ή χωρίς ραφή (unseamed)  

3.12 Oι προμηθευτές  οφείλουν  να συμμορφώνονται  

με την Υπουργική Απόφαση Ε3/833/99 «περί 

διασφάλισης συστήματος ποιότητας για τις εταιρείες 

διακίνησης  ιατροτεχνολογικών προϊόντων» όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3.13 Η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο διανομέας του 

προϊόντος της αλλά και ο αντιπρόσωπος της Εταιρείας 

στην ΕΕ ή ο εισαγωγέας εφόσον το εργοστάσιο 

παραγωγής δεν βρίσκεται σε χώρα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει 

δήλωση συμμόρφωσης, τεχνικό φάκελο και τις 

απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του 

προϊόντος στην Ελληνική γλώσσα σε συμφωνία με τους 

κανονισμούς 768/2008 και τον 425/2016. 

4.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

4.1 Η συσκευασία θα είναι ασφαλής και ανθεκτική 

ώστε να προφυλάσσει τα γάντια  από επιμολύνσεις.  
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4.2. Για τα υλικά κατασκευής των αποστειρωμένων  

ιατρικών γαντιών μιας χρήσης  ισχύουν οι 

προδιαγραφές  και μέθοδοι ελέγχου όπως 

περιγράφονται στην Α 6 6404/8-8-1991 απόφαση  του 

Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας  και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (ΦΕΚ  660/Β-8-1991 τεύχος Β) για τα 

αποστειρωμένα ιατρικά βοηθήματα μιας  χρήσης  όπως 

ισχύουν σήμερα. 

4.3. Στα χειρουργικά γάντια θα υπάρχει σχετική ένδειξη  

για την διάκριση  του δεξιού από το αριστερό γάντι. 

4.4 Στην εξωτερική  συσκευασία όλων των ιατρικών 

γαντιών μιας χρήσης  θα αναγράφονται  οι παρακάτω 

ενδείξεις σύμφωνα με το ISO 15223:2016.. 

4.4.1. Στοιχεία κατασκευαστή χώρα και εργοστάσιο 

κατασκευής  

4.4.2. Τύπος γαντιών (χειρουργικά ή εξεταστικά/ 

μικροεπεμβάσεων κτλ)  

4.4.3 Υλικά κατασκευής 

4.4.4. Μεγέθη (σύμφωνα με τους πίνακες 2 και 3) του 

Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 455-2  

4.4.5. Εάν είναι αποστειρωμένα η ένδειξη 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ  και ο τρόπος  αποστείρωσης. 

4.4.6. Ημερομηνία παραγωγής 

4.4.7 Ημερομηνία λήξης (ασφαλούς χρήσης) 

4.4.8. Αριθμός παρτίδας  

4.4.9 Σήμανση CE  

4.5. Oι ενδείξεις που αναφέρονται στις παραγράφους  

4.4.5., 4.4.6., 4.4.7. και 4.4.8. μπορεί να παρέχονται με 

τη μορφή των συμβόλων που προβλέπονται από το 

Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 980. 

4.6. Εκτός από τις ενδείξεις  της παραγράφου 4.4 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3  παράγραφοι 

4.3 και 4.5 του προτύπου) πρέπει να αναγράφονται τα 

εξής στοιχεία στην πρώτη τουλάχιστον συσκευασία 

των γαντιών 

4.6.1. Η φράση «το προϊόν περιέχει φυσικό λάτεξ το 

οποίο μπορεί να προκαλέσει  αλλεργικές αντιδράσεις» 

ή άλλη παρόμοιου περιεχομένου φράση  όταν τα γάντια  

προέρχονται απευθείας  από λάτεξ φυσικού ελαστικού. 

4.6.2. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δηλώνει την 

περιεκτικότητα των γαντιών σε πρωτεΐνες, αυτή θα 

είναι  η μέγιστη τιμή πρωτεϊνών που μπορεί να 

παρουσιαστεί στα γάντια κατά τη διαδικασία 

παραγωγής  τους και η οποία  προσδιορίστηκε  

σύμφωνα με τη μέθοδο   που αναφέρεται στο πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3 (παράγραφος 5.1 του Προτύπου )  

4.6.2.1 Δεν επιτρέπεται  να δηλώνεται περιεκτικότητα 

πρωτεϊνών μικρότερη από 50 μg /g και αναλόγως τον 

τύπο γαντιών ως εμφαίνονται στις προδιαγραφές. 

4.6.2.2. H ασφαλής χρήση αυτών των γαντιών από ή σε 

άτομα ευαίσθητα στο λάτεξ δεν έχει καθοριστεί. 

4.6.3. Απαγορεύεται να αναγράφεται η ένδειξη ότι τα 

γάντια είναι υποαλλεργικό ή άλλη παρόμοια. 

 

5. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

5.1. Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την 

επιτροπή παραλαβής η οποία θα ελέγχει εάν τα ιατρικά 

γάντια που παραδίδονται ανήκουν στον συγκεκριμένο 
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τύπο γαντιών του συγκεκριμένου εργοστασίου  

κατασκευής που αξιολογήθηκε από την  αρμόδια 

Επιτροπή Αξιολόγησης  και αναφέρονται στη σύμβαση 

ώστε να μην προσκομίζεται οποιοδήποτε άλλο είδος 

γαντιών που δεν αξιολογήθηκε. 

5.2. Προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα των 

ιατρικών γαντιών που παραλαμβάνονται  θα πρέπει οι 

επιτροπές παραλαβής κατά το μακροσκοπικό έλεγχο : 

5.2.1 Να ζητούν από τον προμηθευτή αντίγραφο της 

έκθεσης του εργαστηριακού  ελέγχου του 

κατασκευαστή η οποία θα αφορά τη συγκεκριμένη 

παρτίδα γαντιών που παραλαμβάνουν, όπως 

προβλέπεται στην παράγραφο  3.7 της ενότητας 

3.ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  των τεχνικών προδιαγραφών , ώστε  

να εξασφαλίζεται ότι η παραλαμβανόμενη παρτίδα  έχει 

ελεγχθεί από τον κατασκευαστή για την ανίχνευση των 

οπών και την αντοχή σε θραύση  όπως προβλέπουν 

αντίστοιχα τα πρότυπα  ΕΛΟΤ ΕΝ 455-1 & ΕΛΟΤ  ΕΝ 

455-2. 

5.2.2 Να ελέγχουν τον αριθμό παρτίδας  των γαντιών 

που θα αναγράφεται επί της συσκευασίας  σύμφωνα με 

το εδάφιο 4.4.8. της ενότητας 4.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  - 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  ο οποίος  πρέπει να είναι ο ίδιος  με 

τον αναφερόμενο στην έκθεση εργαστηριακού ελέγχου  

που θα προσκομίζει ο προμηθευτής.  

5.2.3. Να ελέγχουν την ημερομηνία παραγωγής  των 

γαντιών που αναγράφεται επί της συσκευασίας 

σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.6. της ενότητας  4 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    των  τεχνικών 

προδιαγραφών , ώστε να μην παραλαμβάνονται ιατρικά 

γάντια από γηρασμένο υλικό κατασκευής . 

5.3. Να αποστέλλουν περιοδικά κατά την κρίση τους , 

αντιπροσωπευτικά δείγματα γαντιών για εργαστηριακό 

έλεγχο  του υλικού κατασκευής , της αντοχής  και για 

ανίχνευση οπών  σύμφωνα  με τα όρια και τις 

απαιτήσεις  που προβλέπονται  στα πρότυπα  ΕΛΟΤ 

ΕΝ 455-1 & ΕΛΟΤ  ΕΝ 455-2 στον ΕΟΦ και άλλα 

εργαστήρια  που ανήκουν  στον δημόσιο τομέα όπως  

αυτός καθορίζεται από  τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις (αρθρο 51, Ν 1892/90 και άρθρο 4 παρ 6 Ν 

1943/91). 

5.4 Να αποστέλλουν περιοδικά  κατά την κρίση  τους, 

αντιπροσωπευτικά δείγματα  αποστειρωμένων  γαντιών  

για έλεγχο αποστείρωσης  σε εργαστήρια του φορέα ή 

του Υπουργείου Υγείας  & Πρόνοιας  , ΕΟΦ και 

άλλων. 

5.6 Τα έξοδα ελέγχου και τα δείγματα βαρύνουν τον 

προμηθευτή. 

6.  ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

6.1. Ο προμηθευτής  υποχρεούται μαζί με την προσφορά 

του να υποβάλλει και φύλλο συμμόρφωσης. Αυτό  

είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς  με τις 

απαιτήσεις  της παρούσης προδιαγραφής. Στο φύλλο 

αυτό θα αναφέρονται  με λεπτομέρεια  όλες οι 

υπάρχουσες συμφωνίες  ή αποκλίσεις  των 

χαρακτηριστικών των προσφερομένων  τύπων ιατρικών 

γαντιών μιας χρήσης, σε σχέση με τα αναφερόμενα  

στην παρούσα προδιαγραφή. 





48 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 

ΓΑΝΤΙΑ, LATEX. 
   

1. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να είναι 

πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που 

βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο 

έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού 

περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία 

απoδεικvύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις 

της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - 

Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις 

της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). 

2.    Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να συμμορφώνονται 

με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 455-1:2000, ΕΝ 

455-2:2009+Α2:2013, ΕΝ 455-3:2006  και ΕΝ 455-

4:2009 . 

3.    Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να 

επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρμονισμένων 

προτύπων. 

4.    Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να είναι 

κατασκευασμένα από λατέξ φυσικού ελαστικού. 

5.    Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με 

ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα 

παρακάτω στοιχεία: 

i.       Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση 

του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο 

κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής 

ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να 

περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση 

του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. 

ii.      Το υλικό κατασκευής του γαντιού 

iii.     Ένδειξη αν το γάντι έχει ή όχι πούδρα 

iv.     Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ» 

v.      Η μέθοδος αποστείρωσης 

vi.     ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η 

ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT) 

vii.    η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς 

χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα 

viii.   η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη 

χρήση 

ix.     οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης 

x.      κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη 

Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή 

συμβόλων. 

6.    Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να 

δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο 

κατασκευής των γαντιών καθώς και τον τόπο 

εγκατάστασής του. 

7.    Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων η 

ημερομηνία παράδοσης των γαντιών δεν θα πρέπει να 

απέχει περισσότερο από 6 μήνες από την ημερομηνία 

παραγωγής τους. 

8.    Ουσιώδης διευκρίνιση : η τοποθέτηση των 

επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται 

παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για 

την αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων, ή όποιων 

ΝΑΙ 
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άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει 

αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την 

επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των 

προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 

93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/τευχ. 

Β/02-10-09). Προσφορές γαντιών που φέρουν 

επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε 

οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, 

ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα 

του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν 

παράβαση του όρου αυτού κατά την διάρκεια 

εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη 

αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών. 

9.    Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης 

δείγματα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως 

προς τη στειρότητα και τη συμμόρφωσή τους με τα 

ανωτέρω πρότυπα. Τυχόν μη συμμόρφωση θα αποτελεί 

λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών. 

Γάντια εξέτασης/νοσηλείας, νιτριλίου, μη 

αποστειρωμένα 

1.    Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να φέρουν σε ευκρινή 

θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη 

σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή 

τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, 

(ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής 

νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ 

«περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. 

Β/02-10-09). 

2.    Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να συμμορφώνονται 

με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 455-1:2000, ΕΝ 

455-2:2009  και ΕΝ 455-3:2006. 

3.    Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να είναι 

κατασκευασμένα από νιτρίλιο. 

4.    Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με 

ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα 

παρακάτω στοιχεία: 

i.       Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση 

του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο 

κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής 

ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να 

περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση 

του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. 

ii.      Το υλικό κατασκευής του γαντιού 

iii.     Ένδειξη αν το γάντι έχει ή όχι πούδρα 

iv.    ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η 

ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT) 

v.     η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς 

χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα 

vi.    η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη 

χρήση 

vii.   οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης 

viii.  κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη 

Οι ανωτέρω πληροφορίες να παρέχονται υπό μορφή 

συμβόλων. 

5.    Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να 

δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο 

κατασκευής των γαντιών καθώς και τον τόπο 
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εγκατάστασής του. 

6.    Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων η 

ημερομηνία παράδοσης των γαντιών δεν θα πρέπει να 

απέχει περισσότερο από 6 μήνες από την ημερομηνία 

παραγωγής τους. 

7.    Ουσιώδης διευκρίνιση : η τοποθέτηση των 

επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται 

παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για 

την αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων, ή όποιων 

άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει 

αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την 

επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των 

προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 

93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/τευχ. 

Β/02-10-09). Προσφορές γαντιών που φέρουν 

επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε 

οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, 

ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα 

του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν 

παράβαση του όρου αυτού κατά την διάρκεια 

εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη 

αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών. 

8.    Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης 

δείγματα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως 

προς τη συμμόρφωσή τους με τα ανωτέρω πρότυπα. 

Τυχόν μη συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής 

των παραδιδόμενων υλικών. 

 

Δ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ:    

Α.    ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

 Χειρουργικά αποστειρωμένα από φυσικό latex χωρίς 

πούδρα. 

Να είναι κατασκευασμένα από επάλληλα στρώματα 

υλικού, εκ των οποίων το εσωτερικό από πολυμερές 

υλικό (χωρίς latex) για καλύτερη προστασία και 

ευκολότερη εφαρμογή. 

Να είναι ανατομικού σχήματος με άριστη εφαρμογή να 

διαθέτουν σαγρέ επιφάνεια και σωστή αφή. 

Να διαθέτουν ένδειξη για την διάκριση του δεξιού από 

το αριστερό γάντι τόσο στο εσωτερικό του φακέλου 

όσο και στην μανσέτα τους. 

Η εξωτερική συσκευασία τους θα πρέπει να ανοίγει 

εύκολα και ασφαλώς στις προκαθορισμένες για τούτο 

πλευρές του φακέλου χωρίς αυτός να σχίζεται προς 

αποφυγή επιμολύνσεων. 

Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%. 

Β.    ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 
Μη αποστειρωμένα εξεταστικά από νιτρίλιο χωρίς 

πούδρα. 

Να διατίθενται σε συσκευασία κυτίου 200 τεμαχίων 

Να έχουν ικανή αντοχή και να διατηρούν κατά την 

χρήση την απόλυτη προστασία για τον ασθενή και τον 

χρήση.          

 

 

 

ΝΑΙ 
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Γ. ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                                
Μη αποστειρωμένα  από νιτρίλιο χωρίς πούδρα. 

Να διατίθενται σε συσκευασία κυτίου 100 τεμαχίων 

Να έχουν ικανή αντοχή και να διατηρούν κατά την 

χρήση την απόλυτη προστασία για τον χρήστη. 

 

Δ. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ. 

1. Ελάχιστο μήκος (mm) 295mm.  

2. Θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερο πάχος από τα 

κοινά χειρουργικά γάντια έως και 40%, εξαιρετική 

αντοχή-ανατομική κατασκευή.   

3. Θα πρέπει να διαθέτουν μανσέτα με ρεβέρ. 

4. Έλεγχος κατά τη διεργασία πριν από τη 

συσκευασία: Επίπεδο επιθεώρησης IΙ AQL 0.65 

5. Πρότυπα: AS/NZS 4179, ASTM D6978, EN 

16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 

455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016. 

6. Τα γάντια θα πρέπει να είναι χρώματος καφέ ώστε 

να διευκολύνεται η ορατότητα κάτω από το δυνατό 

φωτισμό που χρησιμοποιείται στις ορθοπεδικές 

επεμβάσεις. 

7. Τα αποστειρωμένα ορθοπεδικά γάντια θα πρέπει να 

είναι ειδικά υποαλλεργικά από λάτεξ, χωρίς πούδρα 

με χαμηλή συγκέντρωση πρωτεϊνών ώστε 

συμμορφώνονται με το κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 

455-3. Η συγκέντρωση της πρωτεΐνης θα πρέπει να 

είναι σε επίπεδο max 30 μg/gr ώστε να εξαλείφεται ο 

κίνδυνος της αλλεργίας στο λάτεξ Τύπου 1 στους 

εργαζομένους στον τομέα της υγειονομικής 

περίθαλψης και προς τεκμηρίωση θα πρέπει να 

προσκομίζονται τα αποτελέσματα εργαστηριακών 

ελέγχων από ανεξάρτητο εργαστήριο. 

8. Τα αποστειρωμένα ορθοπεδικά γάντια θα πρέπει να 

μην περιέχουν αλλεργιογόνους χημικούς επιταχυντές: 

DPG, MBT, TMTD, ZDMC για την προστασία των 

εργαζόμενων στον τομέα της υγειονομικής 

περίθαλψης από τους κινδύνους χημικής αλλεργίας. 

Προς τεκμηρίωση θα πρέπει να προσκομίζονται τα 

αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων από 

ανεξάρτητο εργαστήριο. 

9. Να σταλούν δείγματα για αξιολόγηση. 

 

Ε. ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ. 

1. Ελαχιστο μηκος (mm) 290mm.  

2. Έλεγχος κατά τη διεργασία πριν από τη 

συσκευασία: Επίπεδο επιθεώρησης IΙ AQL 0.65 

3.Πρότυπα: AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 

374:2003, EN 420:2003, EN 420:2003+A1:2009, EN 

455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 

4. Τα γάντια θα πρέπει να είναι χρώματος καφέ ώστε 

να διευκολύνεται η ορατότητα κάτω από το δυνατό 

φωτισμό που χρησιμοποιείται στης επεμβάσεις 

μικροχειρουργικής. 

5. Τα γάντια θα πρέπει να συμμορφώνονται απολύτως 

με το κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-1, -2 ως προς 

τα απαιτούμενα φυσικά χαρακτηριστικά.  

6. Τα χειρουργικά γάντια θα πρέπει να είναι ειδικά 
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υποαλλεργικά από λάτεξ, χωρίς πούδρα με χαμηλή 

συγκέντρωση πρωτεϊνών ώστε συμμορφώνονται με το 

κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 455-3. Η συγκέντρωση 

της πρωτεΐνης θα πρέπει να είναι σε επίπεδο max 30 

μg/gr ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος της αλλεργίας 

στο λάτεξ Τύπου 1 στους εργαζομένους στον τομέα 

της υγειονομικής περίθαλψης και προς τεκμηρίωση 

θα πρέπει να προσκομίζονται τα αποτελέσματα 

εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο εργαστήριο. 

7. Τα χειρουργικά γάντια θα πρέπει να μην περιέχουν 

αλλεργιογόνους χημικούς επιταχυντές: DPG, MBT, 

TMTD, ZDMC για την προστασία των εργαζόμενων 

στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης από τους 

κινδύνους χημικής αλλεργίας. Προς τεκμηρίωση θα 

πρέπει να προσκομίζονται τα αποτελέσματα 

εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο εργαστήριο. 

8. Θα πρέπει να διαθέτουν μανσέτα με ρεβέρ. 

9. Να σταλούν δείγματα για αξιολόγηση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας ………….. 

Κατάστημα ……………………………………Ημερομηνία έκδοσης………………. 

Προς το Γενικό Αντικαρκινικό Oγκολογικό  

 Νοσοκομείο Αθηνών 

            “Ο Άγιος Σάββας” 

Λ.Αλεξάνδρας 171 -  Αθήνα 115 22 

 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Αρ….……………………….. ΕΥΡΩ……………... 

 

   Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………… για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό 

της (τάδε του μηνός του έτους τάδε)….…………. για την προμήθεια (του τάδε είδους) συνολικής αξίας 

(συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., 

σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από 

αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας.} 

   Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή 

μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι 

το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.   

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς, όπως αναφέρεται σχετικά στη 

διακήρυξη). 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και στα ΝΠΔΔ, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας ………….. 

Κατάστημα ……………………………………Ημερομηνία έκδοσης………………. 

Προς το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό 

 Νοσοκομείο Αθηνών 

            “Ο Άγιος Σάββας” 

Λ.Αλεξάνδρας 171 -  Αθήνα 115 22 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. 

Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 

αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού) …………. για την προμήθεια (του τάδε είδους) συνολικής αξίας 

(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) 

………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 

ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και στα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ’ 

Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ). 

Διατίθεται στο ΕΣΗΔΗΣ ως συνημμένο της παρούσης διακήρυξης: 

 Σε μορφή PDF με το όνομα ΕΕΕΣ_ΤΕΥΔ. 

 Σε μορφή XLM με το όνομα ΕΕΕΣ_ΤΕΥΔ.xml. 
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