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ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ                                                            

«ΓΑΛΡΗΑ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΑ ΑΞΝΠΡΔΗΟΩΚΔΛΑ KAI ΓΑΛΡΗΑ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΓΗΑΦΑΛΖ» 

 

Έρνληαο ππόςε:  

Α) Ρηο δηαηάμεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ ζήκεξα:  

1. Ρνπ Λ. 2955/2001 «Ξξνκήζεηεο Λνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Ξε.Π.. θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

2. Ρνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθφ ζχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο».  

3. Ρνπ Λ. 3580/2007 «Ξξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

4. Ρνπ Λ. 3918/2011 «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην Πχζηεκα γείαο & άιιεο δηαηάμεηο».  

5. Ρνπ Λ. 4238/2014 (Α΄38) «Ξξσηνβάζκην Δζληθφ Γίθηπν γείαο (Ξ.Δ.Γ..), αιιαγή ζθνπνχ Δ.Ν.Ξ... θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο».  

6. Ρνπ Ξ.Γ. 80/2016 (Α΄145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο».  

7. Ρνπ Λ. 4412/8-8-2016 (ΦΔΘ 147/Α/2016) πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ.  

8. Ρνπ Λ. 4486/2017 (ΦΔΘ 115/07.08.2017) «Κεηαξξχζκηζε ηεο Ξξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο γείαο, επείγνπζεο 

ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ γείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

9. H παξ.4 ηνπ αξ.9 ηνπ  ΞΓ 80/2016. 

10. Λ. 4782/21 (ΦΔΘ 36 Α/9-3-2021): Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ 

ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία. 

 

 

Β) Ρα έγγξαθα θαη ηηο απνθάζεηο: 

 1. Ζ ππ. αξηζκ. 34ε 25/11/2021 ΘΔΚΑ 3ν Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 

δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ  απφ ην Λνζνθνκείν. 

2. Ρελ ππ. αξηζκ. 1471 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ λνζνθνκείνπ κε ΑΓΑ: 61Ρ46904Κ-ΓΛ. 
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ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ 

   Ξξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ζέκα «ΓΑΛΡΗΑ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΑ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΑ KAI ΓΑΛΡΗΑ ΞΙΑΠΡΗΘΑ 

ΓΗΑΦΑΛΖ» θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο,  

φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:  

 

CPV ΓΑΛΡΗΑ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΑ ΑΞΝΠΡΔΗΟΩΚΔΛΑ KAI 

ΓΑΛΡΗΑ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΓΗΑΦΑΛΖ 

6 ΚΖΛΔΠ  ΘΑΔ 

33141420-0 
 

ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΝ ΦΞΑ 15.037,00 € 1311 

ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΚΔ  ΦΞΑ 18.645,88 €  

 

Ρν εθηηκψκελν πνζφ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην χςνο ησλ 15.037,00 € ρσξίο ΦΞΑ θαη  
18.645,88 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Ξ.Α. , ηα νπνία ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ 

Αηησιναθαξλαλίαο - ηεο Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο Αγξηλίνπ γηα έλα εμάκελν. 

 

Νη πξνζθνξέο δύλαηαη λα ππνβάιινληαη γηα κέξνο ησλ εηδώλ αιιά  επί ηεο  ζπλνιηθήο πνζόηεηαο  ηνπο. 

Α. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ 

Αληηθείκελν ηεο πξφζθιεζεο είλαη ε πξνκήζεηα «ΓΑΛΡΗΑ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΑ ΑΞΝΠΡΔΗΟΩΚΔΛΑ KAI ΓΑΛΡΗΑ 

ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΓΗΑΦΑΛΖ», κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 

ηηκήο, σο αθνινχζσο: 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 

 ΞΗΛΑΘΑΠ ΚΔ ΡΑ ΕΖΡΝΚΔΛΑ ΔΗΓΖ   

        

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΔΗΓΝΠ 

Κ.Κ ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΔΠ 
ΞΝΠΝΡΖΡΔΠ ΓΗΑ 6 

ΚΖΛΔΠ 

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ 
ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΝΠ 

ΠΛΝΙΗΘΖ 
ΓΑΞΑΛΖ 

ΞΟΝ Φ.Ξ.Α 

Φ.Ξ.
Α 

ΠΛΝΙΗΘΖ 
ΓΑΞΑΛΖ ΚΔ 

Φ.Ξ.Α 

1 ΓΑΛΡΗΑ 
ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΑ 

ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΑ 
(Λν 6 έσο 8,5) 

Ρεκ. 25000 0,40 € 10.000,00 € 24% 12.400,00 € 

2 ΓΑΛΡΗΑ ΞΙΑΠΡΗΘΑ 

ΓΗΑΦΑΛΖ 
(ΔΜΔΡΑΠΡΗΘΑ - ΚΖ 

ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΑ)

-ΚΝΡΕΔΠ 
MEDIUM- LARGE 

Ρεκ. 120.000 0,022 € 2.640,00 € 24% 3.273,60 € 

3 Γάληηα εηδηθνχ 

ηχπνπ (ληηξηιίνπ), 

απνζηεηξσκέλα, 
κηαο ρξήζεο ,Λν7 

Ρεκ 3.000 0,799 € 2.397,00 € 24% 2.972,28 € 

  ΠΛΝΙΝ   
  

15.037,00 € 
 

18.645,88 € 

 

Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ, φπσο 

ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΓΑΞΑΛΖΠ :  18.645,88 € κε Φ.Ξ.Α. 

 

ΞΟΝΠΝΣΖ: 



1) Όια ηα απαηηνχκελα είδε λα θέξνπλ ζήκαλζε CE, λα ελαξκνλίδνληαη ζηα αληίζηνηρα πξφηππα ηεο ΔΔ (εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη) θαη λα είλαη καθξάο εκεξνκελίαο ιήμεο. 

2) Νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά είηε γηα ην 

ζχλνιν ησλ δεηνπκέλσλ εηδψλ, είηε γηα νξηζκέλα κφλν απφ ηα δεηνχκελα είδε, θαη γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο 

πνζφηεηαο. 

Ξξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ δεηνχκελσλ πνζνηήησλ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζα 

απνξξίπηνληαη. 

3) Ν ρξφλνο ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ ζα είλαη ηξηαθφζηεο εμήληα (360) εκεξνινγηαθέο  εκέξεο. 

4) Θξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο 

(ρακειφηεξε ηηκή), αλά είδνο. 

5) Ρν Λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα πξνβεί ζηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο πξνζθεξφκελεο ηηµήο µε ηε κεηνδφηξηα 

εηαηξεία. Πε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηµεο ή ηζνδχλαµεο πξνζθνξέο, ηειηθφο κεηνδφηεο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο 

πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηµεο ή ηζνδχλαµεο 

πξνζθνξέο. 

6) Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα πξέπεη λα γίλεη άκεζα, ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ 

εηδψλ. Πε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ησλ παξαγγειηψλ, ε κεηνδφηξηα εηαηξία νθείιεη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

7) Πε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα 

επηιέμεη ηελ ακέζσο επόκελε ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. 

8) Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληαία ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ/θάζεσλ 

(Αμηνιφγεζε Γηθαηνινγεηηθψλ, Ρερληθήο, θαη Νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο), θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο θαη ζε εθαξκνγή 

ηφζν ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 117ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηνπ ΦΔΘ 42/η. Α΄/25-02-2020. 

9) Ζ δηαδηθαζία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ μεθηλά απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. 

10) Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά Η δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε ηηκνιφγην 

ηνπ Ξξνκεζεπηή ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά Λφκνπο θαη ζρεηηθέο 

Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ πνπξγείσλ.  

Νη θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη αθφινπζεο: 

  α) πέξ Νξγαληζκψλ Τπρηθήο γείαο (Φ.Δ.Θ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %. 

β) Ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 64 Θεθ. Β παξ. 2 ηνπ Λ. 4172/13 θφξνο εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο 

παξαθξαηείηαη θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο. 

γ) πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ: θξάηεζε 0,07% επί ηεο αμίαο θάζε 

πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ (Λ. 4146/13 - Λ. 4013/11-Λ. 4412/16). 

δ) Ρέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3% επί ηνπ πνζνχ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο, πιένλ εηζθνξάο ππέξ 

Ν.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%. 

ε) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε άιιεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ 

Ξξνζθπγψλ (Α.Δ.Ξ.Ξ), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 350 ηνπ λ. 

4412/2016 (Α΄147). Πηελ παξαπάλσ θξάηεζε παξαθξαηείηαη επίζεο ην αλαινγνχλ ραξηφζεκν 3% ππέξ 

Γεκνζίνπ θαη ΝΓΑ ραξηνζήκνπ 20%. 

Ν αλαινγνχλ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο εθαηφ (%) βαξχλεη ην Λνζνθνκείν. 

11) Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ 

Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα: 



α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 

ρσξίο λα αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ πξνζθεξφλησλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην 

νπνηαδήπνηε δηαδηθαζίαο πνπ νδεγεί ζηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ή φηαλ έθηαθηεο πεξηζηάζεηο θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ 

θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη 

ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο 

γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθ’ 

φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Νη πξνζθέξνληεο απηνί δε δηθαηνχληαη λα αμηψζνπλ απνδεκίσζε  δηθαηνχληαη φκσο ηελ άκεζε απνδέζκεπζε ησλ 

εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο. 

12) Νη ηηκέο ησλ Ξξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Ξξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε 

πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Ξξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε 

ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. 

13) Θα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε αληηζηνηρία ηνπ θσδηθνχ είδνπο ζε ζρέζε κε ηνλ θσδηθφ ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ Ρηκψλ. 

Θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο 

ηηκέο ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ Ρηκψλ. (Λ. 3918/2011 άξζξν 13, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε  ηνλ Λ. 4052/2012 άξζξν 

Πε πεξίπησζε πνπ ην ππφ πξνκήζεηα είδνο δελ είλαη θαηαρσξεκέλν ζην Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ ηφηε νη ηηκέο δελ 

επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηελ αληίζηνηρε πξνυπνινγηδφκελε ηηκή ηεο δηαθήξπμεο, φπσο επίζεο  

 ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ φηη δελ ππάξρεη αληηζηνίρηζε κε ην Ξ.Ρ.(άξζξν 8 παξ. 

4 Λ.1599/1986)  θαη 

 λα ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκψλ απφ πξφζθαηνπο δηαγσληζκνχο (ηειεπηαία ζπλαθζείζα ζχκβαζε 

κε άιιε λνζειεπηηθή κνλάδα)  πνπ λα επηβεβαηψλεηαη κε παξαζηαηηθά, (ζχκβαζε κε νπνηνλδήπνηε 

δεκφζην θνξέα)  

14) Πε πεξίπησζε αζπλήζηζηα ρακειήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 88 

ηνπ λ. 4412/2016. 

  Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ζηνλ 

πξνκεζεπηή κε ηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά πνπ πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο ηηκήο 

(ρακειφηεξε ηηκή), εθ ησλ ππνςεθίσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί απνδεθηέο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ  Λ.4272/2014(ΦΔΘ 145/Α/11-7-2014 Άξζξν 47 Ξαξαηεξεηήξην ηηκψλ) θαη αθνχ έρεη 

νινθιεξσζεί ε θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ .  

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 105 ηνπ Λ. 4412/216.   

15) Ζ Πχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132  θαη 201 ηνπ Λ.4412/2016 θαη χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

    Ζ ππεξεζία  δηαηεξεί ην δηθαίσκα  λα απμνκεηψλεη ηηο ππφ  πξνκήζεηα πνζφηεηεο ησλ εηδψλ, επίζεο λα 

απμνκεηψλεη ηηο πνζφηεηεο ησλ εηδψλ κε ηηο πνζφηεηεο δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ηφζνλ θαηά ην ζηάδην  ηεο θαηαθχξσζεο  

ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ φζνλ θαη κεηά ηελ θαηαθχξσζε θαηά ην ζηάδην ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ησλ 

ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, εληφο ηεο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο  αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ  Λνζνθνκείνπ. 

 

 

Β. ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 



Πηελ πξνζθνξά πέξαλ ηεο  ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ζα πξέπεη λα απνζηαινχλ ηα θάησζη 

έγγξαθα: 

1. πεύζπλε Γήισζε (φπσο εθάζηνηε ηζρχζεη ζε εθαξκνγή θαη ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 ηνπ Λ. 

4250/26.03.2014_ΦΔΘ 74/η. Α/26.03.2014) ηνπ Λ.1599/1986 ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη:  

-Κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο πξνζθνξάο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ 

άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Λ. 4412/2016, γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα 

απνθιεηζηνχλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. 

-Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

-Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο 

έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

-Ρα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 

-Ξαξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 

αλαβνιή ή αθχξσζε-καηαίσζε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

-Δάλ ην πξνζθεξφκελν είδνο ππάγεηαη ζην Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ ηεο ΔΞ θαη ζε πνην θσδηθφ. Πε πεξίπησζε πνπ 

δελ ππάξρεη , λα αλαθέξεηαη ή κε χπαξμε ηνπ. 

-Γεζκεχεηαη γηα ηελ άκεζε παξάδνζε ησλ εηδψλ, ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ 

εηδψλ. 

2. Απόζπαζκα Ξνηληθνύ Κεηξώνπ, (κε ρξφλν έθδνζεο έσο ηξεηο (30 κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο), φπσο ηνπ 

πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πνπ εθδίδεηαη απφ 

αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/2016. Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, 

β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

3. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα αλαγξάθεη γηα ΘΑΘΔ ΛΝΚΗΚΖ ΣΟΖΠΖ ΔΘΡΝΠ ΔΗΠΞΟΑΜΖΠ ΘΑΗ ΔΘΡΝΠ 

ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΖΠ  ΑΘΗΛΖΡΝ 

4. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα αλαγξάθεη ΓΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΡΝ 

ΓΖΚΝΠΗΝ ΘΑΗ   ΡΥΛ ΛΞΓΓ θαη ΓΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΔΠ   

Γ. ΡΝΞΝΠ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

 

ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 
ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

ΡΝΞΝΠ 

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ  

Λ.Κ.ΑΓΟΗΛΗΝ 

ΞΑΟΑΠΘΔΖ 10/12/2021 

Ώξα 10:00πκ Λ.Κ.ΑΓΟΗΛΗΝ 

 

 Νη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζε θιεηζηφ θάθειν ζην Νηθνλνκηθφ ηκήκα (Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ) ηνπ Γεληθνχ 

Λνζνθνκείνπ Αηησι/λίαο-Λ.Κ. Αγξηλίνπ, έσο θαη ηελ αλαγξαθφκελε εκεξνκελία θαη ψξα. Ξξνζθνξέο πνπ ζα 

θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία, δε ζα αμηνινγνχληαη. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ 

ηξηκειή επηηξνπή, ε νπνία ζα νξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ. 



Ρπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο παξέρνληαη απφ ηελ ππεξεζία. Ζ πξφζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κπνξεί λα παξαιεθζεί απφ ην ηκήκα Ξξνκεζεηψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

Γ. ΓΔΛΗΘΑ 

Γηα φηη πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη 

ζπκπιεξσζεί, ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο πξνκήζεηεο λφκσλ θαη Ξ.Λ.Ξ. πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί ζηε παξνχζα πξφζθιεζε, 

ηηο νπνίεο ζεσξείηαη φηη γλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ άγλνηά ηνπο. 

             

Ζ ΑΛΑΞΙΖΟΩΡΟΗΑ ΓΗΝΗΘΖΡΟΗΑ ΡΝ 

ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

 

 

                                                                                                     ΦΗΙΗΞΞΝΞΝΙΝ ΔΙΔΛΖ 

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β 
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

Ρα πξνζθεξφκελα είδε ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ Ξξνδηαγξαθέο, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο θαζνξίδνπλ ηηο ειάρηζηεο αλαγθαίεο απαηήζεηο ησλ εηδψλ θαη είλαη απαξάβαηεο. Νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο 
απηέο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

 
ΞΗΛΑΘΑΠ Η    ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΗΑΡΟΗΘΩΛ ΓΑΛΡΗΩΛ 
 

1. ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 
1.1.  Ρα ηαηξηθά γάληηα κηαο ρξήζεο, πεξηιακβάλνπλ: 

1.1.1 Σεηξνπξγηθά γάληηα (Surgical Gloves) απνζηεηξσκέλα, απφ θπζηθφ ιαηέμ κε απμεκέλα ειάρηζηα φξηα αληνρήο ζε ζξαχζε 
φπσο θαίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 1 ή απφ ζπλζεηηθφ ιάηεμ γηα κηθξνεπεκβάζεηο κε κεησκέλα ειάρηζηα φξηα αληνρήο ζε ζξαχζε 
φπσο θαίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα 1, αλαηνκηθνχ ζρήκαηνο. 

1.1.2.  Δμεηαζηηθά / Γηαδηθαζηηθά γάληηα (Examination / Procedure Gloves) απνζηεηξσκέλα ή κε απνζηεηξσκέλα, απφ ιαηέμ ή 
άιιν πιηθφ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηαηξηθέο εμεηάζεηο, δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη γηα ρεηξηζκφ 
κνιπζκέλνπ ηαηξηθνχ πιηθνχ. 

1.1.3.  Ηαηξηθά γάληηα κε καθξηά καλζέηα πνπ πεξηιακβάλνπλ: 
1.1.3.1. Σεηξνπξγηθά γάληηα. απνζηεηξσκέλα απφ θπζηθφ ιάηεμ, κε ειάρηζην νιηθφ κήθνο 300mm (ρηιηνζηά). 

1. Δμεηαζηηθά / Γηαδηθαζηηθά γάληηα, ρσξίο ξαθή, απνζηεηξσκέλα ή κε απνζηεηξσκέλα, απφ, ιαηέμ πνπ έρνπλ 
ειάρηζην νιηθφ κήθνο 270 mm (ρηιηνζηά). 

 
2. ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ 
Ρα ηαηξηθά γάληηα κηαο ρξήζεο ζα πξέπεη: 
2.1. Λα εμαζθαιίδνπλ θαη λα δηαηεξνχλ θαηά ηελ ρξήζε ηνπο απφιπηε πξνζηαζία απφ αληίζηνηρε επηκφιπλζε θαη γηα ηνλ 

αζζελή θαη γηα ηνλ ρξήζηε ησλ γαληηψλ. 
2.2. Λα έρνπλ άξηζηε εθαξκνγή θαη ζσζηή αθή θαη λα κελ δεκηνπξγνχλ εξεζηζκνχο ζηνπο ρξήζηεο, λα εθαξκφδνληαη κε 

επρέξεηα ζην ρέξη, λα κε θνιιάλε ,λα κε ζρίδνληαη. 
2.3 Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα θαηά ηέηνην ψζηε λα κεηψλνπλ ζην ειάρηζην ηνπο βηνινγηθνχο θηλδχλνπο (π.ρ. κνιχλζεηο, 

ππξεηφ αιιεξγηθά θαηλφκελα) πνπ απνξξένπλ απφ νπζίεο πνπ ειεπζεξψλνληαη απφ απηά θαη νη νπνίεο είλαη γλσζηέο, κε βάζε ηα 
ηειεπηαία ζηνηρεία, φηη κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ παξελέξγεηεο. Νη ελ ιφγσ νπζίεο δηαθξίλνληαη ζε: 

2.3.1. Σεκηθέο νπζίεο, φπσο ρεκηθά κέζα απνζηείξσζεο (βηνθηφλα) ή επηθάιπςεο, ιηπαληηθά, επηηαρπληέο πνιπκεξηζκνχ 
θ.ιπ., νη νπνίεο νπζίεο είηε πξνζηίζεληαη είηε ζρεκαηίδνληαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή ηελ απνζήθεπζε θαη εκθαλίδνληαη 
ζην ηειηθφ πξντφλ. 

2.3.2. Δλδνηνμίλεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη απφ ηε βαθηεξηαθή κφιπλζε ησλ πξψησλ πιψλ ή ηνπ λεξνχ πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαζψο θαη απφ ην ρεηξηζκφ ησλ γαληηψλ κε ηα ρέξηα. 

2.3.3. δαηνδηαιπηέο πξσηεΐλεο θαη πεπηίδηα νη νπνίεο ζπλήζσο είηε πξνέξρνληαη απφ ην ιαηέμ ηνπ θπζηθνχ ειαζηηθνχ ή 
απφ άιια πνιπκεξή είηε πξνζηίζεληαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία (π.ρ. θαδεΐλε) θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα παξαιεθζνχλ απφ 
ην ηειηθφ πξντφλ κε εθρχιηζε ζε πδαηηθφ κέζν (leachable proteins). 

2.4.  Ρα ηαηξηθά γάληηα κηαο ρξήζεο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη: 
2.4.1. Πην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ 455 - 1 ζρεηηθφ κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηνλ έιεγρν γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ 

νπψλ. 
2.4.2.  Πην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ 455 - 2 πνπ νξίδεη ηηο απαηηήζεηο θαη δίδεη ηηο κεζφδνπο δνθηκψλ γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ ησλ γαληηψλ φπσο ηα θαηψηαηα φξηα αληνρήο ζε ζξαχζε αλά ηχπν γαληηνχ (εμεηαζηηθά ή 
ρεηξνπξγηθά ) θαη πιηθφ θαηαζθεπήο πνπ θαίλνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα 1 θαζψο θαη ηα κεγέζε θαη νη αληίζηνηρεο δηαζηάζεηο 
(πιάηνο θαη ειάρηζην κήθνο) πίλαθαο 2 θαη πίλαθαο 3, αλά ηχπν γαληηνχ (εμεηαζηηθά ή ρεηξνπξγηθά)  θαη ηξφπν θαηαζθεπήο (κε 
ξαθή ή ρσξίο ξαθή). 

2.4.3.  Πην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ 455 - 3 πνπ νξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο βηνινγηθήο 



αζθάιεηαο ησλ ηαηξηθψλ γαληηψλ κηαο ρξήζεο θαη πξνβιέπεη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζή ηνπο. 
2.5. Θα είλαη νκνηφκνξθα πνπδξαξηζκέλα κε ειάρηζηε πνζφηεηα πνχδξαο θαηάιιειεο γηα ηελ ρξήζε πνπ 

πξννξίδνληαη. Απαγνξεχεηαη λα πεξηέρνπλ ή λα είλαη πνπδξαξηζκέλα κε ππξηηηθφ καγλήζην. 
2.6. Ρα ηαηξηθά γάληηα ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε πηζηφηεηαο CΔ, ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζηα ηαηξηθά γάληηα 

ζχκθσλα. κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ Γ7/2480/1994 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε, ζε ελαξκφληζε πξνο ηελ νδεγία 93/42/Δ.Δ/14-
6-1993. 

2.7.  Ρα ηαηξηθά γάληηα πξέπεη λα είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο θαη θαηά ηελ παξαιαβή, ε εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπο 
λα κελ είλαη πξνγελέζηεξε ησλ έμη (6) κελψλ απφ απηή ηεο παξαιαβήο. 

 
3. ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ 
Νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη απαξαίηεηα κε ηελ πξνζθνξά ηνπο: 
3.1. Λα δειψζνπλ κε ππεχζπλε δήισζε (ηνπ Λφκνπ 1599/1986) ην εξγνζηάζην θαη ηελ ρψξα θαηαζθεπήο θαη ηελ 

απζεληηθφηεηα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ ζα πξνζθνκίζνπλ. 
3.2. Λα ππνβάιινπλ δήισζε ζπκκφξθσζεο κε ηελ νδεγία 93/42/Δ.Δ/14-6-1993, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη πνηα  είδε 

ηαηξηθψλ γαληηψλ θαιχπηεη. 
3.3. Λα δειψζνπλ ηνλ Θνηλνπνηεκέλν Νξγαληζκφ γηα ηνλ έιεγρν πηζηφηεηαο CΔ, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο 

πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζηνλ Θνηλνπνηεκέλν Νξγαληζκφ απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

3.4. Γηα ηα απνζηεηξσκέλα ηαηξηθά γάληηα κηαο ρξήζεο λα δειψζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηε κέζνδν 
απνζηείξσζεο, ε νπνία ζα δηαζθαιίδεη ηε ζηεηξφηεηα ησλ γαληηψλ θαη δελ ζα αθήλεη ηνμηθά θαηάινηπα. 

3.5. Λα απνδερζνχλ, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο, λα ππνβάιινπλ, ζην ζηάδην 
αμηνιφγεζεο, φια ηα ζηνηρεία {κειέηεο. αλάιπζε δηαθηλδχλεπζεο (risk analysis), ηερληθέο κεζφδνπο ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ γαληηψλ), κε βάζε ηα νπνία έρεη αμηνινγεζεί ε βηνινγηθή αζθάιεηα 
ησλ πξνζθεξφκελσλ γαληηψλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο, ζχκθσλα ν πξνβιεπφκελα απφ ην πξφηππν  ΔΙΝΡ ΔΛ  455-3. 

3.6. Λα δειψζνπλ ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο γηα θάζε ηχπν ηαηξηθψλ γαληηψλ πνπ πξνζθέξνπλ. 
3.7. Πε πεξίπησζε πνπ θξηζνχλ κεηνδφηεο γηα θάζε παξηίδα ηαηξηθώλ γαληηώλ πνπ ζα παξαδίδνπλ θαη γηα θάζε 

ηχπν (ρεηξνπξγηθά, εμεηαζηηθά) απφ θάζε πιηθφ, λα πξνζθνκίδνπλ ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο έθζεζε εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ 
ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη ηα πξνβιεπφκελά απφ ηα αλσηέξσ πξφηππα σο εμήο: 

3.7.1.  Αλαθνξά έηη ν έιεγρνο ησλ ππφ πξνκήζεηα γαληηψλ έγηλε βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνηχπσλ ΔΙΝΡ  ΔΛ  455 
- 1 θαη ΔΙΝΡ  ΔΛ 455-2. 

3.7. 2.   0 ηχπνο ησλ γαληηψλ, ην πιηθφ θαηαζθεπήο θαη ν αξηζκφο παξηίδαο. 
3.7. 3. Ρν φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ εξγαζηεξίνπ ειέγρνπ. 
3.7. 4. Ζ εκεξνκελία Διέγρνπ. 
3.7. 5.  Ρν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ. 
3.8.  Ξξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε δπλαηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηεο παξαγξάθνπ 

3.7.(πξνζθφκηζε έθζεζεο εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ θαηά ηελ παξαιαβή) ζα πξέπεη θαηά ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο νη 
πξνκεζεπηέο λα πξνζθνκίζνπλ γηα ηνπο πξνζθεξφκελνπο ηχπνπο γαληηψλ αληίγξαθν θαηά ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα, έθζεζεο 
εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ, ελδεηθηηθήο παξηίδαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ γαληηψλ. 

3.9.  Θαηά ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο,  νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνρξεσηηθά δείγκαηα απφ θάζε είδνο 
θαη λνχκεξν ηελ δπλαηφηεηα πξνζθφκηζεο δεηγκάησλ απφ ηνπο πξνζθεξφκελνπο ηχπνπο γαληηψλ ζηελ επηηξνπή 

 3.10. Νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα δειψζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο φηη  πξνζθέξνπλ όια ηα κεγέζε 
γηα θάζε ηχπν ηαηξηθψλ γαληηψλ κηαο ρξήζεσο (ζχκθσλα κε  ηνπο πίλαθεο 2 θαη 3) ηνπ πξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 455 -2. 

3.11. Λα δειψλνπλ αλ ν πξνζθεξφκελνο ηχπνο γαληηψλ είλαη κε ξαθή (seamed) ή ρσξίο ξαθή (unseamed).  
3.1.2. Νη πξνκεζεπηέο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ πνπξγηθή Απφθαζε Δ3/833/99 ¨πεξί δηαζθάιηζεο 

ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο γηα ηηο εηαηξείεο δηαθίλεζεο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ”, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
 
4. ΠΠΘΔΑΠΗΑ - ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ 

4.1. Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη αζθαιήο θαη αλζεθηηθή ψζηε λα πξνθπιάζζεη ηα γάληηα απφ επηκνιχλζεηο θαη λα επηηξέπεη 
επθνιία ζηελ ρξήζε.. 

4.2. Γηα ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ απνζηεηξσκέλσλ ηαηξηθψλ γαληηψλ κηαο ρξήζεο ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο θαη 
κέζνδνη ειέγρνπ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελΑ.6.640/8-8-1991 Απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ γείαο Ξξφλνηαο θαη Θνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ (ΦΔΘ 680/8-8-1991 ηεχρνο Β) γην ηα απνζηεηξσκέλα ηαηξηθά βνεζήκαηα κηαο ρξήζεο φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα. 

4.3. Πηα ρεηξνπξγηθά γάληηα ζα ππάξρεη ζρεηηθή έλδεημε γηα ηελ δηάθξηζε ηνπ δεμηνχ απφ ην αξηζηεξφ γάληη.  
4.4. Πηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία φισλ ησλ ηαηξηθψλ γαληηψλ κηαο ρξήζεο ζα αλαγξάθνληαη νη παξαθάησ ελδείμεηο: 
4.4.1 Πηνηρεία θαηαζθεπαζηή - ρψξα θαη εξγνζηάζην θαηαζθεπήο. 
4.4.2. Ρχπνο γαληηψλ (ρεηξνπξγηθά ή εμεηαζηηθά /κηθξνεπεκβάζεσλ θ.ι.π.) 
4.4.3. ιηθφ θαηαζθεπήο. 
4.4.4. Κεγέζε (ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο 2 θαη 3) ηνπ Δπξσπατθνχ πξνηχπνπ ΔΛ 455 - 2 
4.4.5. Δάλ είλαη απνζηεηξσκέλν ε έλδεημε ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΝ θαη ν ηξφπνο απνζηείξσζεο. 
4.4.6. Ζκεξνκελία παξαγσγήο. 
4.4.7. Ζκεξνκελία ιήμεο (αζθαινχο ρξήζεο). 
4.4.8. Αξηζκφο παξηίδαο. 
4.4.9. Πήκαλζε CΔ 
4.5. Νη ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο  4.4.5., 4.4.6., 4.4.7. θαη 4.4.8. κπνξεί λα παξέρνληαη κε ηε κνξθή 

ησλ ζπκβφισλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ 980 
4.6. Δθηφο απφ ηηο ελδείμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4.4., ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ 55-3 (παξάγξαθνη 4.3 θαη 4.5 ηνπ 

πξνηχπνπ) πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα εμήο ζηνηρεία ζηελ πξψηε ηνπιάρηζηνλ ζπζθεπαζία ησλ γαληηψλ: 
4.6.1. Ζ θξάζε “(ην πξντφλ) πεξηέρεη θπζηθφ ιαηέμ ην νπνίν κπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο” ή άιιε 

παξφκνηνπ πεξηερνκέλνπ θξάζε, φηαλ ηα γάληηα πξνέξρνληαη θαηεπζείαλ απφ ιαηέμ θπζηθνχ ειαζηηθνχ. 
4.6.2. Αλ είλαη πνπδξαξηζκέλα θαη ζε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα πνπδξαξηζκέλα απνζηεηξσκέλα ρεηξνπξγηθά γάληηα, ε 

θξάζε “ε επηθαλεηαθή πνχδξα αθαηξείηαη θαηά ηξφπν αζεπηηθφ πξηλ επηρεηξεζεί νπνηαδήπνηε ρεηξνπξγηθή δηαδηθαζία, ψζηε λα 



Διαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη παξελεξγεηψλ ζηνπο ηζηνχο” ή άιιε παξνκνίνπ πεξηερνκέλνπ θξάζε. Ζ σο άλσ θξάζε κπνξεί λα 
αλαγξάθεηαη ζην εζσηεξηθφ πεξηηχιηγκα ησλ γαληηψλ. 

4.6.3. Πε πεξίπησζε πνπ ν θαηαζθεπαζηήο δειψλεη φηη ηα γάληηα έρνπλ κηθξή πεξηεθηηθφηεηα ζε ελδνηνμίλεο, απηή δελ ζα 
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 20 κνλάδσλ ελδνηνμηλψλ αλά δεχγνο γαληηνχ. 

4.6.4. Πε πεξίπησζε πνπ ν θαηαζθεπαζηήο δειψλεη ηελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ γαληηψλ ζε πξσηεΐλεο, απηή ζα είλαη ε κέγηζηε 
ηηκή πξσηετλψλ πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζηα γάληηα θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπο θαη ε νπνία πξνζδηνξίζζεθε ζχκθσλα 
κε ηε κέζνδν πνπ αλαθέξεηαη ζην πξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ 455-3 (παξάγξαθνο 5.1 ηνπ πξνηχπνπ). 

4.6.4.1. Γελ επηηξέπεηαη λα δειψλεηαη πεξηεθηηθφηεηα πξσηετλψλ κηθξφηεξε απφ 50 mg/g. 
4.6.4.2. Ζ αζθαιήο ρξήζε απηψλ ησλ γαληηψλ απφ ή ζε άηνκα επαίζζεηα ζην ιαηέμ δελ έρεη θαζνξηζηεί. 
4.7. Απαγνξεχεηαη λα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε φηη ηα γάληηα είλαη ππναιιεξγηθά ή άιιε παξφκνηα. 
 
5. ΔΙΔΓΣΝΗ  ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΙΑΒΖ. 
5.1. Ν καθξνζθνπηθφο έιεγρνο γίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, ε νπνία ζα ειέγρεη εάλ ηα ηαηξηθά γάληηα πνπ 

παξαδίδνληαη, αλήθνπλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν γαληηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο πνπ αμηνινγήζεθε απφ ηελ 
αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζήο θαη αλαθέξνληαη ζηε ζχκβαζε, ψζηε λα κελ πξνζθνκίδεηαη νπνηνδήπνηε άιιν είδνο γαληηψλ πνπ 
δελ αμηνινγήζεθε. 

5.2. Ξξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ησλ ηαηξηθψλ γαληηψλ πνπ παξαιακβάλνληαη ζα πξέπεη νη Δπηηξνπέο 

Ξαξαιαβήο: 
Θαηά ηνλ καθξνζθνπηθφ έιεγρν 
5.2.1. Λα δεηνχλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή, αληίγξαθν ηεο έθζεζεο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή ε νπνία ζα 

αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε παξηίδα γαληηψλ πνπ παξαιακβάλνπλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.7. ηεο ελφηεηαο 
3.ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ε παξαιακβαλφκελε παξηίδα έρεη ειεγρζεί απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ νπψλ θαη ηελ αληνρή ζε ζξαχζε φπσο πξνβιέπνπλ αληίζηνηρα ηα πξφηππα ΔΙΝΡ ΔΛ 455 -1 
θαη ΔΙΝΡ ΔΛ 455-2. 

5.2.2. Λα ειέγρνπλ ηνλ αξηζκφ παξηίδαο ησλ γαληηψλ πνπ ζα αλαγξάθεηαη επί ηεο ζπζθεπαζίαο, ζχκθσλα κε ην εδάθην 
4.4.8. ηεο ελφηεηαο 4. ΠΠΘΔΑΠΗΑ- ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο κε ηνλ αλαθεξφκελν ζηελ έθζεζε 
εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ πνπ ζα πξνζθνκίδεη ν πξνκεζεπηήο. 

5.2.3. Λα ειέγρνπλ ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο ησλ γαληηψλ, πνπ αλαγξάθεηαη επί ηεο ζπζθεπαζίαο ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 4.4.6. ηεο ελφηεηαο 4. ΠΠΘΔΑΠΗΑ-2. ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ψζηε λα κελ παξαιακβάλνληαη 
ηαηξηθά γάληηα απφ γεξαζκέλν πιηθφ θαηαζθεπήο. 

5.3. Λα απνζηέιινπλ πεξηνδηθά θαηά ηελ θξίζε ηνπο, αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα γαληηψλ γηα εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ηνπ 
πιηθνχ θαηαζθεπήο, ηεο αληνρήο θαη γηα αλίρλεπζε νπψλ ζχκθσλα κε ηα φξηα θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα πξφηππα 
ΔΙΝΡ ΔΛ 455-1 θαη ΔΙΝΡ ΔΛ 455-2, ζηνλ Δ.Ν.Φ. θαη άιια εξγαζηήξηα πνπ αλήθνπλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα, φπσο απηφο 
θαζνξίδεηαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (άξζξν 51, Λ. 1892/90 θαη άξζξν 4 παξ. 6, Λ. 1943/91). 

5.4. Λα απνζηέιινπλ πεξηνδηθά θαηά ηελ θξίζε ηνπο αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα απνζηεηξσκέλσλ γαληηψλ γηα έιεγρν 
απνζηείξσζεο ζε εξγαζηήξην ηνπ θνξέα ή ηνπ πνπξγείνπ γείαο & Ξξφλνηαο,  Δ.Ν.Φ. θαη άιισλ. 

5.5. Ρα έμνδα ειέγρνπ θαη ηα δείγκαηα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
 
 
6.Δπηζπλάπηνληαη: 

1.  Ξίλαθαο (1) ειάρηζησλ αληνρψλ θαηά είδνο γαληηνχ θαη πιηθνχ θαηαζθεπήο. 
2.  Ξίλαθεο κεγεζψλ (2) θαη (3) γηα ρεηξνπξγηθά θαη εμεηαζηηθά γάληηα πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ νη θνξείο ληα ηελ 

επηινγή ησλ γαληηψλ αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο θαζψο θαη ηα κεγέζε. 
3.  Ξίλαθαο (4) κε πνζφηεηεο ηαηξηθψλ γαληηψλ αλά θνξέα θαη είδνο γαληηψλ. 
4.  Πρήκα ηαηξηθνχ γαληηνχ απφ ην νπνίν θαίλεηαη ην ειάρηζην κήθνο θαη πιάηνο. 

 

7.  ΞΗΛΑΘΑΠ  ΓΛΑΚΖΠ ΘΟΑΠΖΠ (FORCE AT BREAK)      ΘΑΗ    ΑΛΡΝΣΖ ΟΑΦΖΠ (SEAM STRENGTH) 

 ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΑ ΓΑΛΡΗΑ ΔΜΔΡΑΠΡΗΘΑ/ΓΗΑΓΗΘΑΠΡΗΘΑ ΓΑΛΡΗΑ 

 Από ιάηεμ (1) Ππλζεηηθά (2) Από ιάηεμ (3) Από άιια 
πιηθά  

Διάρηζηε δχλακε 
ζξαχζεο πξηλ απφ 
επηηαρπλφκελε γήξαλζε 
ζε Newtons               

10,5 7,5 7,5 3 

Διάρηζηε δχλακε 
ζξαχζεο κεηά απφ 
επηηαρπλφκελε γήξαλζε 
ζε Newtons  

7,5 5,5 5,5 3 

Διάρηζηε αληνρή 
ξαθήο ζε γάληηα κε 
ξαθέο πξηλ απφ 
επηηαρπλφκελε γήξαλζε 
ζε Newtons  

10,5 7,5 7,5 3 

Διάρηζηε αληνρή 
ξαθήο ζε γάληηα κε 
ξαθέο κεηά απφ 
επηηαρπλφκελε γήξαλζε 
ζε Newtons  

7,5 5,5 5,5 3 

1) Απαηηήζεηο γηα γάληηα απφ θπζηθφ ιαηέμ.                                                               
2) Απαηηήζεηο γηα γάληηα απφ ζπλζεηηθφ ιαηέμ ή απφ δηαιχκαηα θπζηθνχ ή ζπλζεηηθνχ ειαζηηθνχ. 



3) Απαηηήζεηο γηα γάληηα απφ θπζηθφ ιαηέμ,  απφ ζπλζεηηθφ ιαηέμ ή απφ δηαιχκαηα θπζηθνχ θαη / ή ζπλζεηηθνχ 
ειαζηηθνχ. 

 
8. ΞΗΛΑΘΑΠ  ΓΗΑΠΡΑΠΔΩΛ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΩΛ ΓΑΛΡΗΩΛ 

Κέγεζνο Διάρηζην κήθνο (Η), ζε mm 
(ρηιηνζηά) (1) 

Ξιάηνο (w), ζε mm (ρηιηνζηά) 
(2), (3) 

5 
5,5 
6 

6,5 
7 

7,5 
8 

8,5 
9 

9,5 

250 
250 
260 
260 
270 
270 
270 
280 
280 
280 

67+/-4 
72+/-4 
77+/-5 
83+/-5 
89+/-5 
95+/-5 

102+/-6 
108+/-6 
114+/-6 
124+/-6 

1) Γηάζηαζε ειάρηζηνπ κήθνπο(Η) φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην ζρήκα 1.                  

2) Γηάζηαζε πιάηνπο (w) φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην ζρήκα 1.  
3) Απαηηήζεηο σο πξνο ην πιάηνο  γηα γάληηα απφ θπζηθφ ιαηέμ,  απφ ζπλζεηηθφ ιαηέμ ή απφ δηαιχκαηα θπζηθνχ θαη / ή 

ζπλζεηηθνχ ειαζηηθνχ.  
Νη δηαζηάζεηο απηέο σο πξνο ην πιάηνο κπνξεί λα κελ είλαη θαηάιιειεο γηα γάληηα απφ άιια πιηθά.   

 
9. 
α) ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΗΑΠΡΑΠΔΩΛ (Διάρηζην κήθνο θαη Ξιάηνο) 

Κέγεζνο Διάρηζην κήθνο (Η), ζε mm(ρηιηνζηά) (1) Ξιάηνο (w), ζε mm 
(ρηιηνζηά) (2), (3) 

 Γάληηα κε ξαθή Γάληηα ρσξίο ξαθή  

Ξνιχ κηθξφ (extra 
small) 

Κηθξφ (small) 
Κεζαίν(medium) 

Mεγάιν (large) 
Ξνιχ κεγάιν (extra 

large) 

270 
270 
270 
270 

240 
240 
240 
240 

  

< ή = 80 
80+/-10 
95+/-10 
110+/-10 

 
    > ή =110  

1) Γηάζηαζε ειάρηζηνπ κήθνπο (Η) φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην ζρήκα 1.                                                      2) Γηάζηαζε 
πιάηνπο (w) φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην ζρήκα 1.  

3) Απαηηήζεηο σο πξνο ην πιάηνο  γηα γάληηα απφ θπζηθφ ιαηέμ,  απφ ζπλζεηηθφ ιαηέμ ή απφ δηαιχκαηα θπζηθνχ θαη / ή 
ζπλζεηηθνχ ειαζηηθνχ.  

Νη δηαζηάζεηο απηέο σο πξνο ην πιάηνο κπνξεί λα κελ είλαη θαηάιιειεο γηα γάληηα απφ άιια πιηθά.   

 

β)ΠΣΔΓΗΝ  

 

 

Ξίλαθαο ΗΗ .: ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ  



α)Ρα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ πνπ βξίζθεηαη εγθαηαζηεκέλνο θαη 
ιεηηνπξγεί λφκηκα ζην έδαθνο ελφο απφ ηα Θξάηε Κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα θέξνπλ ζε επθξηλή ζέζε ηνπ ηειηθνχ 

πεξηέθηε ηνπο ηελ πξνβιεπφκελε ζήκαλζε CE, ε νπνία απνδεηθλχεη ηελ ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Νδεγίαο 
93/42/ΔΝΘ, (Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ. 130648 - Δλαξκφληζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 93/42/ΔΝΘ «πεξί 
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ»- ΦΔΘ 2198/ηεπρ. Β/02-10-09). Γηα ηνλ ιόγν απηό ζα πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά λα 
θαηαηεζνύλ ηα αλάινγα πηζηνπνηεηηθά πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία έρεη ηαμηλνκεζεί ην ελ ιόγσ 
πξντόλ. Αλ θάπνην πξντόλ δελ εληάζζεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο ζήκαλζεο CE, απηό ζα αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ 
πξνζθνξά. Ρα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα πνπ ππάγνληαη ζηε Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ.130648, (ΦΔΘ 2198/Β/2-10-2009) Θνηλή πνπξγηθή 
Απφθαζε «Ξεξί Δλαξκφληζεο ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο πξνο ηελ Νδεγία 93/42/ΔΝΘ/14-6-93 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο, πνπ αθνξά ηα Ηαηξνηερλνινγηθά Ξξντφληα» ηφζν θαηά ηε θάζε ζχληαμεο ηεο δηαθήξπμεο, φζν θαη θαηά ηε θάζε 
ζχλαςεο ηεο αληίζηνηρεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη κε ηε δηαηχπσζε θάζε θνξά ησλ αλάινγσλ ελδεηθλπνκέλσλ φξσλ, 
φηη ηα ελ ιφγσ ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ζα είλαη ζχκθσλα πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο ΘΑ θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο 
ηνπο, είηε πξφθεηηαη γηα παξάδνζε εληφο ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ , είηε γηα εθπξφζεζκε, ψζηε ηα πξντφληα απηά λα θέξνπλ 
νπσζδήπνηε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηε ζρεηηθή ΘΑ ζήκαλζε CE.  

β) Νη πξνκεζεχηξηεο εηαηξείεο ζα πξέπεη ζηηο πξνζθνξέο ηνπο λα δειψλνπλ φηη ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ ΘΑ 
Γ8δ/ΓΞ/1348/2004 «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» (ΦΔΘ 
32/Β/16-01-2004) σο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.  

γ) Ζ ηνπνζέηεζε ησλ επηζεκάλζεσλ ηεο ζπζθεπαζίαο, πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη ζεσξνχληαη νπζηψδεηο πξνυπνζέζεηο γηα 
ηελ απνδνρή ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ, ή φπνησλ άιισλ επηζεκάλζεσλ, πξέπεη λα έρεη γίλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απφ ην 
πξφζσπν ή ηελ επηρείξεζε πνπ ζεσξείηαη θαηαζθεπαζηήο ησλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 93/42/ΔΝΘ, 
(Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ. 130648 - ΦΔΘ 2198/ηεπρ. Β/02-10-09). Ξξνζθνξέο πξντφλησλ πνπ θέξνπλ επηζεκάλζεηο πάζεο θχζεσο πνπ 
έρνπλ ηνπνζεηεζεί, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο, απφ ηξίηνπο, αθφκε θαη εάλ νη ηξίηνη απηνί δηαζέηνπλ ηελ 
ηδηφηεηα ηνπ δηαλνκέα, εηζαγσγέα ή εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ρπρφλ παξάβαζε ηνπ 
φξνπ απηνχ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ζα απνηειεί ιφγν κε απνδνρήο ησλ παξαδηδφκελσλ πιηθψλ.  

Δπηπιένλ: 

1. Όια ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξέπεη λα έρνπλ ηππσκέλν απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, ηελ νλνκαζία 
ηνπ θαζψο θαη ην φλνκα ή ην ινγφηππν απηήο, φρη κφλν ζηελ εμσηεξηθή ηνπο ζπζθεπαζία, αιιά αηνκηθά ζε 
θάζε πξντφλ (ηεκάρην εληφο ηεο ζπζθεπαζίαο) μερσξηζηά. Όζα πξντφληα έρνπλ αηνκηθή ζπζθεπαζία λα είλαη 

ηππσκέλα επ' απηήο.  
2. Όια ηα πξντφληα πξέπεη εθηφο ησλ παξαπάλσ λα έρνπλ ηππσκέλν απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ην 

ρξφλν παξαγσγήο ηνπο, ην ρξφλν δηαηήξεζεο ησλ ηδηνηήησλ ηνπο ή κφλνλ ην ρξφλν πνπ ιήγνπλ απηέο.  
3. Όια ηα πξντφληα πνπ είλαη απνζηεηξσκέλα, πξέπεη εθηφο ησλ παξαπάλσ λα αλαγξάθνπλ ην ρξφλν 

απνζηείξσζεο θαη ην ρξφλν ιήμεο απηήο ή κφλν ην ρξφλν ιήμεο απηήο ηππσκέλα ή αλάγιπθα απφ ηελ 
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, θαζψο θαη ηε κέζνδν κε ηελ νπνία απνζηεηξψζεθαλ 

4. Ρν εξγνζηάζην παξαγσγήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001, ή άιιν ηζνδχλακν. Λα θαηαηεζνχλ 
απνδεηθηηθά έγγξαθα κε ηελ πξνζθνξά. 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ  

 

 

α)Ρα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ πνπ 
βξίζθεηαη εγθαηαζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζην έδαθνο ελφο απφ ηα Θξάηε Κέιε ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο θαη λα θέξνπλ ζε επθξηλή ζέζε ηνπ ηειηθνχ πεξηέθηε ηνπο ηελ πξνβιεπφκελε ζήκαλζε CE, ε 
νπνία απνδεηθλχεη ηελ ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Νδεγίαο 93/42/ΔΝΘ, (Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ. 
130648 - Δλαξκφληζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 93/42/ΔΝΘ «πεξί 
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» - ΦΔΘ 2198/ηεπρ. Β/02-10-09). Γηα ηνλ ιόγν απηό ζα πξέπεη καδί κε 
ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζνύλ ηα αλάινγα πηζηνπνηεηηθά πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ θαηεγνξία 
ζηελ νπνία έρεη ηαμηλνκεζεί ην ελ ιόγσ πξντόλ. Αλ θάπνην πξντόλ δελ εληάζζεηαη ζηε 
δηαδηθαζία ηεο ζήκαλζεο CE, απηό ζα αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ πξνζθνξά. Ρα ηαηξνηερλνινγηθά 
πξντφληα πνπ ππάγνληαη ζηε Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ.130648, (ΦΔΘ 2198/Β/2-10-2009) Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε 
«Ξεξί Δλαξκφληζεο ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο πξνο ηελ Νδεγία 93/42/ΔΝΘ/14-6-93 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά ηα Ηαηξνηερλνινγηθά Ξξντφληα» ηφζν θαηά ηε θάζε ζχληαμεο ηεο 
δηαθήξπμεο, φζν θαη θαηά ηε θάζε ζχλαςεο ηεο αληίζηνηρεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη κε ηε 
δηαηχπσζε θάζε θνξά ησλ αλάινγσλ ελδεηθλπνκέλσλ φξσλ, φηη ηα ελ ιφγσ ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα 
ζα είλαη ζχκθσλα πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο ΘΑ θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο ηνπο, είηε πξφθεηηαη 
γηα παξάδνζε εληφο ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ , είηε γηα εθπξφζεζκε, ψζηε ηα πξντφληα απηά λα 
θέξνπλ νπσζδήπνηε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηε ζρεηηθή ΘΑ ζήκαλζε CE.  



β) Νη πξνκεζεχηξηεο εηαηξείεο ζα πξέπεη ζηηο πξνζθνξέο ηνπο λα δειψλνπλ φηη ζπκκνξθψλνληαη κε 
ηελ ΘΑ Γ8δ/ΓΞ/1348/2004 «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο 
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» (ΦΔΘ 32/Β/16-01-2004) σο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.  

γ) Ζ ηνπνζέηεζε ησλ επηζεκάλζεσλ ηεο ζπζθεπαζίαο, πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη ζεσξνχληαη 
νπζηψδεηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνδνρή ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ, ή φπνησλ άιισλ 
επηζεκάλζεσλ, πξέπεη λα έρεη γίλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απφ ην πξφζσπν ή ηελ επηρείξεζε πνπ 
ζεσξείηαη θαηαζθεπαζηήο ησλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 93/42/ΔΝΘ, 
(Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ. 130648 - ΦΔΘ 2198/ηεπρ. Β/02-10-09). Ξξνζθνξέο πξντφλησλ πνπ θέξνπλ επηζεκάλζεηο 
πάζεο θχζεσο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο, απφ ηξίηνπο, 
αθφκε θαη εάλ νη ηξίηνη απηνί δηαζέηνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηαλνκέα, εηζαγσγέα ή εμνπζηνδνηεκέλνπ 
αληηπξνζψπνπ, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ρπρφλ παξάβαζε ηνπ φξνπ απηνχ θαηά ηελ δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ζα απνηειεί ιφγν κε απνδνρήο ησλ παξαδηδφκελσλ πιηθψλ.  

Δπηπιένλ: 

δ.    Όια ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξέπεη λα έρνπλ ηππσκέλν απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, ηελ 
νλνκαζία ηνπ θαζψο θαη ην φλνκα ή ην ινγφηππν απηήο, φρη κφλν ζηελ εμσηεξηθή ηνπο ζπζθεπαζία, 
αιιά αηνκηθά ζε θάζε πξντφλ (ηεκάρην εληφο ηεο ζπζθεπαζίαο) μερσξηζηά. Όζα πξντφληα έρνπλ αηνκηθή 
ζπζθεπαζία λα είλαη ηππσκέλα επ' απηήο.  

ε.    Όια ηα πξντφληα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ απνζηείξσζε, πξέπεη εθηφο ησλ παξαπάλσ λα έρνπλ 
ηππσκέλν απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ην ρξφλν παξαγσγήο ηνπο, ην ρξφλν δηαηήξεζεο ησλ 
ηδηνηήησλ ηνπο ή κφλνλ ην ρξφλν πνπ ιήγνπλ απηέο.  

δ.    Όια ηα πξντφληα πνπ είλαη απνζηεηξσκέλα, πξέπεη εθηφο ησλ παξαπάλσ λα αλαγξάθνπλ ην ρξφλν 
απνζηείξσζεο θαη ην ρξφλν ιήμεο απηήο ή κφλν ην ρξφλν ιήμεο απηήο ηππσκέλα ή αλάγιπθα απφ ηελ 
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, θαζψο θαη ηε κέζνδν κε ηελ νπνία απνζηεηξψζεθαλ.  

ε.   Ρν εξγνζηάζην παξαγσγήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001, φπσο απηφ  ηζρχεη (ISO 9001-
2003). Λα θαηαηεζνχλ απνδεηθηηθά έγγξαθα κε ηελ πξνζθνξά. 

. Νη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ επη πνηλή απφξξηςεο : 
  α. Σψξα πξνέιεπζεο ησλ πιηθψλ 
 β. Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη ηφπνο εγθαηάζηαζεο απηνχ, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

θαηαζθεπάδεηαη απφ ηελ ηδία εηαηξεία λα επηζπλάπηεηαη μερσξηζηή .Γ. ε νπνία ζα αλαθέξεη ην 
εξγνζηάζην  πνπ ζα γίλεη ε θαηαζθεπή θαη φηη  ν λφκηκνο εθπξφζσπνο/ επίζεκνο αληηπξφζσπνο έρεη 
απνδερζεί ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζθέξνληα. 

 
 

 

 

 
                                                        

Δζση. Γηαλνκή                                                        

  i i .     Νηθνλνκηθό                                              

                                                                         


