Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.12.01 11:42:04
EET
Reason:
Location: Athens

ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΑΔΑ: ΨΖ674690ΒΟ-ΜΗ3

Ηκ/λία: 1/12/2020

Τπνπξγείν Τγείαο

Αξ. πξση.: 8287

ε

5 Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο
ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ

ΠΡΟ

ΚΑΘΓ ΓΝΔΙΑΦΓΡΟΜΓΝΟ

Δηεύζπλζε Δηνηθεηηθνύ
Οηθνλνκηθό Σκήκα
Σαρ. δ/λζε ............................. 33100 Άκθηζζα
Πιεξνθνξίεο .................................... θνύξα Π.
Σει. ............................................... (22653) 50131
Fax ................................................ (22650) 22086
E-mail ............................. diax2@gnamfissas.gr

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Άκθηζζαο, έρνληαο ππόςε:
1.

ηηο δηαηάμεηο:
1.1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 «Δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο
2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)»
1.2. Σν Π.Δ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο»
1.3. Σελ Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΓΚ 42/25-02-2020, ΣΓΤΥΟ Α).
1.4.

Σελ Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΓΚ 55/11-03-2020, ΣΓΤΥΟ Α).

1.5. Σελ Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΓΚ 64/14-03-2020, ΣΓΤΥΟ Α).
1.6. Σελ κε αξ. πξση. 19012/17-03-2020 Γξκελεπηηθή εγθύθιην ηνπ Τ. Τ.
1.7. Σελ Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΓΚ 68/20-03-2020, ΣΓΤΥΟ Α)
1.8. Σελ Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΓΚ 84/13-04-2020, ΣΓΤΥΟ Α)
2.

ηηο απνθάζεηο:
2.1. ην πξαθηηθό ηεο 113εο πλεδξίαζεο ηνπ ΚΓ..Τ.ΠΓ, ζέκα 1ν κε ζέκα: « Αύμεζε εηδώλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο
(ΜΑΠ) θαη θαηαλνκή απηώλ αλά ΔΤΠΓ, ζύκθσλα κε ην απόζπαζκα Πξαθηηθνύ ηεο 5εο/05.05/2020 πλεδξίαζεο ηεο
Γζληθήο Γπηηξνπήο Πξνζηαζίαο θαη Δεκόζηαο Τγείαο έλαληη ηνπ θνξσλντνύ Covid-19.
2.2. ην πξαθηηθό ηεο 128εο πλεδξίαζεο ηνπ ΚΓ..Τ.ΠΓ, ζέκα 1ν κε ζέκα: «Αθνξά ζηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ Σερληθώλ
Πξνδηαγξαθώλ ησλ πιηθώλ ΜΑΠ. ζέκα 2ν κε ζέκα: «Αθνξά ηνλ θαζνξηζκό αλώηεξσλ ηηκώλ γηα ηελ πξνκήζεηα
TYVEC θαη γαληηώλ (ληηξηιίνπ, Latex κε πνύδξα & βηλπιίνπ)»
2.3. Σν κε αξ. πξση. 106446/25-11-2020 έγγξαθν ηεο 5εο ΤΠΓ, κε ην νπνίν παξέρεηαη ε ζύκθσλε γλώκε ηεο πξνο ην Γ. Ν.
Άκθηζζαο γηα ηελ πξνκήζεηα ΜΑΠ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19
2.4. Σν γεγνλόο όηη ε αλάγθε πξνκήζεηαο ησλ εηδώλ ζεσξείηαη επηηαθηηθή θαη άκεζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκόζηαο
πγείαο
2.5. ηελ κε αξ. 8210/30-11-2020 απόθαζε Δηνηθεηή ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο πεξί έγθξηζεο θνπηκόηεηαο Αλαγθαηόηεηαο γηα
ηελ πξνκήζεηα «ΑΝΑΓΚΑΙΟΤ ΤΓΓΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΘΓ ΓΝΔΓΔΓΙΓΜΓΝΟΤ ΜΓΟΤ ΑΣΟΜΙΚΗ ή ΤΛΛΟΓΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΑΔΟΗ ΣΟΤ KOΡΟΝΟΪΟΤ» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο
ΠΡΟΚΑΛΕΙ

θάζε επηρείξεζε πώιεζεο θαη δηάζεζεο πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ θαη θαξκάθσλ, λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤ ΤΓΓΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΘΓ ΓΝΔΓΔΓΙΓΜΓΝΟΤ ΜΓΟΤ ΑΣΟΜΙΚΗ Η΄ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΣΗ
ΔΙΑΔΟΗ ΣΟΤ KOΡΟΝΟΪΟΤ» (CPV: 33192000-2) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο θαη ην θξηηήξην θαηαθύξσζεο είλαη ε πιένλ
πκθέξνπζα από Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Σηκήο.
Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνύκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ 8/12/2020 θαη ώξα 14:00 ζηε
Γξακκαηεία ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο.
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Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα δηελεξγεζεί ηελ Σεηάξηε 09-Δεθ-20 θαη ώξα 10:00 από ηξηκειή Γπηηξνπή.





Η Πξόζθιεζε είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τ.Τ.Κ.Α. (www.moh.gov.gr )
ζηε ΔΙΑΤΓΓΙΑ (https://diavgeia.gov.gr)
ζηνλ ηζηόηνπν ηεο 5εο ΤΠΓ Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Γιιάδαο (www.dypethessaly.gr)
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ: www.gnamfissas.gr

ΆΡΘΡΟ 1 : ΣΡΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εληόο θιεηζηνύ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη
επθξηλώο:






ε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ»
ν πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο: «ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ»
ν αξηζκόο θαη ην ζέκα ηεο πξόζθιεζεο
ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ
ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα

Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνύληαη, ζε μερσξηζηνύο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο
θαθέινπ, ηα εμήο:
1.

Κιεηζηόο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΓΣΟΥΗ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη:
1.1. Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, εθόζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό κε αληηπξόζσπό ηνπο.
1.2. Τπεύζπλε Δήισζε ηνπ άξζξνπ 8, παξ. 4 ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα δειώλεη:

α) Έιαβα γλώζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηεο αξίζκ.
πξση.
Πξόζθιεζεο Γθδήισζεο Γλδηαθέξνληνο.
β) Μέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο δελ βξίζθεηαη ζε κία από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ
άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνύλ λα απνθιεηζζνύλ από ηελ
ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνύο ηνπ Δεκνζίνπ.
γ) Γίκαη ζε ζέζε εθόζνλ κνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξάζρσ θάζε δηθαηνινγεηηθό ή έγγξαθν πνπ απνδεηθλύεη
ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειώζεηο ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειώζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα δήισζή κνπ.
δ) Παξαηηνύκαζηε από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο κε νπνηνδήπνηε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή
αθύξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνύ.
ε) πκκεηέρνπκε κε κηα κόλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ.
δ) Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο ,δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ είλαη αθξηβείο θαη
νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ.
1.3. ην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΓΚ 68/20-03-2020, ΣΓΤΥΟ Α) θαη εηδηθά ην άξζξν 21
απηήο, απαηηνύληαη ππνβνιή ζηνηρείσλ, ηα νπνία θαηαδεηθλύνπλ όηη ην κηθηό πεξηζώξην θέξδνπο δελ είλαη κεγαιύηεξν
ε
από απηό πνπ ίζρπε πξηλ από ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2020.
1.4. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο, (ζα δεηεζνύλ θαηά ηελ θαηαθύξσζε)
α) Γηα ηα θπζηθά πξόζσπα λα πξνζθνκηζηεί Έλαξμε Γπηηεδεύκαηνο από ηελ αληίζηνηρε Δεκόζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη νη
κεηαβνιέο ηνπ.
β) Κάζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνύ ή αιινδαπνύ λνµηθνύ πξνζώπνπ, όπσο ην ηζρύνλ θαηαζηαηηθό, θαηά πεξίπησζε, Φ.Γ.Κ., ή
επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απόζπαζµα ηνπ θαηαζηαηηθνύ. ηνηρεία θαη έγγξαθα από ηα νπνία πξέπεη λα πξνθύπηνπλ, ν
Πξόεδξνο θαη ν δηεπζύλσλ ύκβνπινο θαη ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΑΓ, ηα ππόινηπα πξόζσπα πνπ έρνπλ
δηθαίσκα λα δεζκεύνπλ µε ηελ ππνγξαθή ηνπο, ην λνµηθό πξόζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηώλ, αλ απηό δελ
πξνθύπηεη επζέσο από ην θαηαζηαηηθό αλαιόγσο µε ηε λνµηθή µνξθή ησλ εηαηξεηώλ ή θάζε άιινπ λνµηθνύ πξνζώπνπ,
πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηεο εηαηξείαο από ην ΓΕΜΗ, ην νπνίν λα έρεη εθδνζεί ηηο ηειεπηαίεο 30 εκέξεο πξηλ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ή λα πξνζθνκηζηεί ζηα έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ.
2.
3.

Κιεηζηόο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», κε ζαθή ηερληθή πεξηγξαθή θαη ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο πξόζθιεζεο.
Κιεηζηόο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», όπνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά. Η νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:



ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή ρσξίο ΦΠΑ
ην πνζνζηό ηνπ ΦΠΑ

Η Απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:
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Λόγσ ηνπ επείγνληνο θαη πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκείηαη ρξόλνο θαη λα επηηαρύλνληαη νη δηαδηθαζίεο, ε απνζθξάγηζε ησλ
πξνζθνξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληαία, ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ/θάζεσλ (Αμηνιόγεζε Δηθαηνινγεηηθώλ, Αμηνιόγεζε Σερληθήο
Πξνζθνξάο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο).
Οη ηηκέο πνπ ζα γίλνπλ απνδεθηέο αλά είδνο ζα είλαη απηέο πνπ ελαξκνλίδνληαη κε ηε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ ΚΕΤΠΕ.
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί κέρξη ηελ πξνεγνύκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ Πξνζθνξέο πνπ
ζα θαηαηεζνύλ κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ώξα δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξόζεζκεο.
Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ: Γθαηόλ νγδόληα (180) εκέξεο.
Γιώζζα ζύληαμεο πξνζθνξώλ: Γιιεληθή.
Γλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο: Δελ γίλνληαη δεθηέο.
Τπνδηαίξεζε ζε ηκήκαηα: Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ λα δώζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ ηεο πξνκήζεηαο ή γηα
θάζε είδνο μερσξηζηά, αιιά ππνρξεσηηθά γηα ην ζύλνιν ηεο πνζόηεηαο αλά είδνο πξνκήζεηαο.
Σα πξνζθεξόκελα είδε λα δηαζέηνπλ ζήκαλζε CE.
Η παξάδνζε ησλ εηδώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί σο εμήο:
1.
2.
3.

Σν 1/3 ησλ πνζνηήησλ ζα παξαδνζεί εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ
Σν 1/3 ησλ πνζνηήησλ ζα παξαδνζεί εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ
Σν 1/3 ησλ πνζνηήησλ ζα παξαδνζεί εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ

ζην ρώξν ηεο απνζήθεο ηνπ Γ.Ν Άκθηζζαο
Σν θόζηνο κεηαθνξάο βαξύλεη ηνλ Αλάδνρν.
ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα επηιέμεη ηελ ακέζσο
ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.
Ο πξνκεζεπηήο ππόθεηληαη ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο.
Γ ΠΓΡΙΠΣΩΗ ΑΔΤΝΑΜΙΑ ΜΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΑΝΓΠΑΡΚΓΙΑ ΑΠΟΘΓΜΑΣΩΝ ΟΙ ΓΣΑΙΡΓΙ ΝΑ
ΓΙΔΟΠΟΙΗΟΤΝ ΓΓΓΡΑΦΩ ΣΗΝ ΑΝΑΘΓΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
Γ ΠΓΡΙΠΣΩΗ ΑΔΤΝΑΜΙΑ ΓΚΣΓΛΓΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΓΓΛΙΩΝ, Η ΜΓΙΟΔΟΣΡΙΑ ΓΣΑΙΡΓΙΑ ΟΦΓΙΛΓΙ ΝΑ ΓΙΔΟΠΟΙΗΓΙ ΓΓΓΡΑΦΩ ΣΗΝ
ΑΝΑΘΓΣΟΤΑ ΑΡΥΗ

–Ο–
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ

____________
ΓΓΩΡΓΙΟΤ ΥΑΡΙΛΑΟ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ – ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΠΟΟΣΗΣΕ

Α. ΓΓΝΙΚΓ ΣΓΥΝΙΚΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ ΤΛΙΚΩΝ
1.
Σα πιηθά πνπ παξαδίδνληαη πξέπεη ηα ηερληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά λα βξίζθνληαη ζε απόιπηε ζπκθσλία κε ηελ ηερληθή
πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή.
2.

Γηδηθόηεξα, ηα πξνζθεξόκελα πιηθά πξέπεη λα πιεξνύλ ηνπο εμήο όξνπο:

2.1. Να αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ησλ θνξέσλ γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη.
2.2. Να ζπλνδεύνληαη από ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν
2.3. Να έρνπλ θαηά ην δπλαηόλ καθξύηεξν ρξόλν ιήμεο.
2.4. Να ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθά πνηνηηθνύ ειέγρνπ.
2.5. Να έρνπλ θαηάιιειε ζπζθεπαζία, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν. Σν πξντόλ πξέπεη λα είλαη πξόζθαηεο
παξαγσγήο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ λα κελ έρεη παξέιζεη ρξόλνο κεγαιύηεξνο από ην έλα ηξίην (1/3) ηεο
ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δσήο ηνπ. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ππνρξέσζε λα αληηθαζηζηά θάζε πνζόηεηα πξντόλησλ πνπ έρνπλ
αιινησζεί πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο, κνινλόηη έρνπλ ηεξεζεί νη ζπλζήθεο ζπληήξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ
θαηαζθεπαζηή.
3.
Η ζπζθεπαζία ησλ εηδώλ πξέπεη λα πιεξνί ηηο αθόινπζεο απαηηήζεηο:
3.1.
Η ζπζθεπαζία ζα είλαη ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο. Σν θόζηνο ηεο δελ ζα επηβαξύλεηαη κε πξόζζεηα πιηθά πνπ δελ
επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή.
3.2.
ε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο, θαζώο θαη ζε θάζε κνλάδα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη
αθόινπζεο ελδείμεηο ζηα Γιιεληθά ή Αγγιηθά, κε ηελ επηθύιαμε ηπρόλ δηαθνξεηηθώλ ή εηδηθόηεξσλ ξπζκίζεσλ ηεο Οδεγίαο
93/42/ΓΟΚ θαη ηεο ππ’ αξηζ. ΔΤ8δ/Γ.Π.νηθ.130648/30-9-2009 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο κε ηελ νπνία έγηλε ε πξνζαξκνγή ηεο
Γιιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο απηήλ:
3.2.1 Γπσλπκία θαη δηεύζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. Γάλ ν θαηαζθεπαζηήο εδξεύεη ζε ρώξα εθηόο ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο, πξέπεη
λα αλαγξάθεηαη ε επσλπκία θαη δηεύζπλζε ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Κνηλόηεηα εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ.
3.2.2
Σα ζηνηρεία πνπ είλαη απνιύησο αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη ην πξντόλ, ηελ
πνζόηεηά ηνπ θαη ην πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο.
3.2.3
Η εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία ην πξντόλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αζθαιώο, ρσξίο ππνβηβαζκό ηεο επίδνζεο.
3.2.4
Σηο εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ή/ θαη ρεηξηζκνύ.
3.2.5
Σηο ελδεδεηγκέλεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο.

Β. ΓΓΝΙΚΓ ΣΓΥΝΙΚΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ ΣΩΝ ΑΠΟΣΓΙΡΩΜΓΝΩΝ ΓΙΔΩΝ
Γπηπιένλ ησλ παξαπάλσ γεληθώλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ζα πξέπεη λα ηζρύνπλ:
1.
Σα πξνζθεξόκελα πξντόληα πξέπεη λα έρνπλ ρξόλν απνζηείξσζεο (shelf life) ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) έηνπο.
2.
Η δηεξγαζία απνζηείξσζεο ησλ πξντόλησλ πξέπεη λα επηθπξώλεηαη θαη λα ειέγρεηαη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ
αληίζηνηρσλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηύπσλ.
3.
ηελ εηηθέηα / ζπζθεπαζία πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε επθξηλή θαη επαλάγλσζην ηξόπν ηα παξαθάησ ζηνηρεία: α. ε
έλδεημε «ΑΠΟΣΓΙΡΩΜΓΝΟ», β. ε κέζνδνο απνζηείξσζεο, γ. ε έλδεημε ηεο νξηαθήο εκεξνκελίαο αζθαινύο ρξήζεσο,
εθθξαδόκελε ζε έηνο θαη κήλα, δ. ε έλδεημε όηη ην πξντόλ πξννξίδεηαη γηα κία θαη κόλε ρξήζε.
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Μάζθα πξνζηαζίαο ηεο αλαπλνήο FPP2 ρσξίο βαιβίδα.
Να είλαη αλαδηπινύκελε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηε κε εηζρώξεζε

1

Μάζθα

κνιπζκαηηθώλ ζην εζσηεξηθό ηεο κάζθαο. Να δηαζέηεη θακπύιν, ρακειό

αλαπλεπζηη

πξνθίι γηα λα παξέρεη θαιύηεξε νξαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε θαη λα είλαη ε ρξήζε

θήο

ηεο ζπκβαηή θαη κε άιια κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (πρ γπαιηά πξνζηαζίαο). ε

πξνζηαζίαο

θάζε κάζθα λα αλαγξάθεηαη ην πξόηππν θαηαζθεπήο EN 149:2001, ην επίπεδν

ηύπνπ FFP2.

πξνζηαζίαο, ν θσδηθόο εξγαζηεξίνπ πηζηνπνίεζεο CE, ν θσδηθόο πξντόληνο θαη

Σεκ.

1.500

Σεκ.

1.500

ν θαηαζθεπαζηήο. Να θαηαηίζεληαη επί πνηλή απόξξηςεο ηεο πξνζθνξάο, ηα
πηζηνπνηεηηθά ζπκκόξθσζεο κε ηα πξόηππα EN 149:2001+A1:2009.
Οιόζσκε Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία κε ελζσκαησκέλν θάιπκκα θεθαιήο
Να κελ πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο νύηε λα έρεη αλεπηζύκεηεο επηπηώζεηο
ζηελ πγεία.
Να είλαη πγξναπσζεηηθή, αδηάβξνρε θαη αδηαθαλήο.
Να παξακέλεη αδηάβξνρε θαη πγξναπσζεηηθή όζν δηαξθεί ε ρξήζε ηεο
Να είλαη όζν ην δπλαηόλ ειαθξηά θαη εύθακπηε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε
άλεζε ηνπ αηόκνπ πνπ ηε θνξά, λα κελ παξεκπνδίδεη ηηο θηλήζεηο θαη
ηαπηόρξνλα λα παξέρεη απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία. Να έρεη καθξηά καλίθηα ηα
Πξνζηαηεπ
ηηθή
2

νιόζσκε
θόξκα
Σύπνπ
Tyvec

νπνία ζην ηειείσκά ηνπο λα θέξνπλ ιάζηηρν.
Απαηηήζεηο – ζπκκνξθώζεηο
Οιόζσκε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαηεγνξίαο III
Να πιεξνί ηα πξόηππα πνπ έρεη ζέζεη ν ΓΛΟΣ θαη πεξηγξάθνληαη ζηελ
Γπξσπατθή Νόξκα ΓΝ 14126/2004 (Performance requirements and test methods
for protective clothing against infective agents).
Σύπνπ 4-Β Να πιεξνί ηo πξόηππν EN 14605:2005 +A1 2009 (protective clothing
against liquid chemicals - performance requirements for clothing with liquid-tight
(type 3) or spray-tight (type 4) connections, including items providing protection
to parts of the body only (types PB [3] and PB [4])
Να έρεη CE marking από θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκό (θαηεγνξίαο ΙΙΙ ζύκθσλα κε
EU 2016/425)
Υξόλνο ηδίαο δσήο πξντόληνο >5 έηε
Σαπηόρξνλα λα είλαη εκθαλείο ζηε ζπζθεπαζία, όιεο νη άιιεο απαηηνύκελεο
ζεκάλζεηο ζύκθσλα κε ηηο εθαξκόζηκεο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθώλ πξνηύπσλ
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Με απνζηεηξσκέλα γάληηα εμεηαζηηθά, ρσξίο πνύδξα, ληηξηιίνπ
Από 100% ζπλζεηηθό πιηθό Νηηξηιίνπ, ρσξίο πνύδξα γηα ρξήζε από άηνκα κε αιιεξγία
ζην latex θαη δηαρείξηζε ρεκηθώλ παξαγόλησλ.
Καηάιιεια γηα επηθίλδπλα ρεκηθά πεξηβάιινληα εξγαζίαο. ( Πξόηππν EN 374 :2003 ). Να
αλαθέξνληαη νη ρεκηθνί παξάγνληεο σο πξνο ηνπο νπνίνπο έρνπλ ειεγρζεί.
Αλζεθηηθά θαηά ηε ρξήζε (ΓΝ 388 :2003 ), λα πιεξνύλ ηα πξόηππα ΓΝ 455-1:2000, ΓΝ
455-2:2009+Α2:2013 , ΓΝ 455-3:2006 ΓΝ: 455-4:2009.
Με πηζηνπνίεζε CE θαη ηνλ αξηζκό ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ Οξγαληζκνύ.
πζθεπαζία θαη ζήκαλζε ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 15223:2016 Να αλαγξάθεηαη ην
πιηθό ηνπ γαληηνύ, όηη δελ πεξηέρεη πνύδξα, όηη δελ είλαη δηαπεξαηά από πγξά,
εκεξνκελία παξαγσγήο θαη γήξαλζεο ηνπ πξντόληνο, ε δηεύζπλζε ηνπ εξγνζηαζίνπ
παξαγσγήο, ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ ζε Γπξσπατθή ρώξα, ηα πξόηππα ΓΝ
455-1, ΓΝ455-2, ΓΝ455-3 θαη ηα ζύκβνια ησλ πξνηύπσλ ΓΝ 388, ΓΝ 374.
Απνζηνιή δείγκαηνο ζην ζηάδην αμηνιόγεζεο (όρη απνζηνιή κεκνλσκέλσλ γαληηώλ αιιά
ζε θιεηζηή ζπζθεπαζία.
Να πξνζθέξνληαη ζε κεγέζε Small- Medium- Large- X-Large.
ε πεξίπησζε κε θάιπςεο ησλ αλαγθώλ ζε γάληηα ληηξηιίνπ ζπκπιήξσζε ησλ
ειιεηπνπζώλ πνζνηήησλ κε γάληηα ηύπνπ Latex κε πνύδξα ή ρσξίο
Με απνζηεηξσκέλα εμεηαζηηθά γάληηα από θπζηθό latex
Να πιεξνύλ ηα Γπξσπατθά πξόηππα ΓΝ 455-1:2000, ΓΝ 455-2:2009+Α2:2013 , ΓΝ 455-

Γάληηα
εμεηαζηηθά
3

3:2006 ΓΝ: 455-4:2009. Γπηπξόζζεηα, λα πιεξνύλ ην πξόηππν ΓΝ 420:2003+Α1:2009
ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζηαηεπηηθώλ γαληηώλ.
Να έρνπλ πηζηνπνίεζε CE από αλεμάξηεην θνηλνπνηεκέλν Οξγαληζκό.

ληηξηιίνπ

Να έρνπλ νκνηόκνξθε επάιεηςε κε παξάγσγν ακύινπ γηα εύθνιν θόξεκα. Μεηά ηελ

ρσξίο

αθαίξεζή ηνπ λα κελ παξακέλεη κεγάιε πνζόηεηα πνύδξαο ζηελ επηθάλεηα ηνπ ρεξηνύ

πνύδξα

ηνπ ρξήζηε.

(latex free)

Σεκ.

80.000

Σεκ.

200

Γπηβάιιεηαη ε απνζηνιή δείγκαηνο (όρη κεκνλσκέλα γάληηα αιιά ηελ πξνζθεξόκελε
ζπζθεπαζία π.ρ. θνπηί 100 ηεκαρίσλ) ζηελ Γπηηξνπή ηερληθήο αμηνιόγεζεο ηνπ
δηαγσληζκνύ.
πζθεπαζία θαη ζήκαλζε ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 15223:2016. Να αλαγξάθεηαη ην
πιηθό ηνπ γαληηνύ, όηη πεξηέρεη πνύδξα, εκεξνκελία παξαγσγήο θαη γήξαλζεο ηνπ
πξντόληνο θαη ηα Γπξσπατθά πξόηππα.
Να είλαη κε δηαπεξαηά ζε πγξά θαη λα ππάξρεη ην ζρεηηθό ζύκβνιν ζηε ζπζθεπαζία
waterproof.
Να πξνζθέξνληαη ζε κεγέζε Small – Medium – Large.
Γάληηα εμεηαζηηθά, ρσξίο πνύδξα, από θπζηθό latex, κε απνζηεηξσκέλα
Υσξίο πνύδξα. Οιίζζεζε πνπ λα εμαζθαιίδεη ηε κε ζύκπησζε ησλ εζσηεξηθώλ
επηθαλεηώλ ηνπ γαληηνύ θαη ηελ εύθνιε εθαξκνγή ηνπο.
Να πιεξνύλ ηα Γπξσπατθά πξόηππα ΓΝ 455-1:2000, ΓΝ 455-2:2009+Α2:2013 , ΓΝ 4553:2006 ΓΝ: 455-4:2009. Γπηπξόζζεηα λα πιεξνύλ ην πξόηππν ΓΝ 420:2003 +Α1:2009
ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζηαηεπηηθώλ γαληηώλ. Να έρνπλ
πηζηνπνίεζε CE από θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκό.
πζθεπαζία θαη ζήκαλζε ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 15223:2016. Να αλαγξάθεηαη ην
πιηθό ηνπ γαληηνύ, όηη δελ πεξηέρεη πνύδξα, εκεξνκελία παξαγσγήο θαη γήξαλζεο ηνπ
πξντόληνο θαη ηα Γπξσπατθά πξόηππα.
Απνζηνιή δείγκαηνο ζην ζηάδην αμηνιόγεζεο (όρη απνζηνιή κεκνλσκέλσλ γαληηώλ
αιιά ζε ζπζθεπαζία π.ρ. ησλ 100 ηεκαρίσλ).
Να πξνζθέξνληαη ζε κεγέζε Small- Medium-Large.

Σα γπαιηά πξέπεη λα πξνζθέξνπλ θαη πιάγηα πξνζηαζία (θαξδείο βξαρίνλεο γηα
Πξνζηαηεπ
4

ηηθά καηηώλ
– γπαιηά
πξνζηαζίαο

πξνζηαζία καηηνύ από όιεο ηηο γσλίεο). Να κπνξνύλ λα θνξεζνύλ από
επαγγεικαηίεο πνπ θνξνύλ ήδε γπαιηά. Οη θαθνί λα έρνπλ αληηζακβσηηθή
επίζηξσζε. Να έρνπλ επξύ νπηηθό πεδίν. Να έρνπλ απμεκέλε αλζεθηηθόηεηα γηα
ηελ πξνζηαζία ησλ νθζαικηθώλ βιελλνγόλσλ. Να έρνπλ θαηαζθεπαζηεί
ζύκθσλα κε ηελ Γπξσπατθή λόξκα ΓΝ 166. Να θέξνπλ ζήκαλζε CE ζηελ
ζπζθεπαζία.
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Να παξέρεη ηελ κέγηζηε πξνζηαζία πξνζώπνπ γηα λνζνθνκεία, νδνληηαηξεία,
ηαηξηθά θαη ρεκηθά εξγαζηήξηα θαη γηα δηαζώζηεο εθηάθησλ αλαγθώλ.
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε από αληηζακπσηηθό πιηθό
Να κελ επεξεάδεη ηε όξαζε ηνπ ρξήζηε
Να είλαη ειαθξηά, άλεηε, κε καιαθό ιάζηηρν ή ηκάληα πνπ λα πεξλά γύξν από
Αζπίδα
5

πξνζηαζίαο
πξνζώπνπ
Ιαηξηθή

ην θεθάιη (κέησπν)
Υσξίο ιαηέμ
Η δηάθαλε αζπίδα ζηελ πεξηνρή ηνπ κεηώπνπ λα πεξηιακβάλεη πξνζηαηεπηηθό

Σεκ.

50

Σεκ.

5.000

Σεκ.

500

ζθνπγγάξη.
Κάζε ζπζθεπαζία αζπίδαο πξνζηαζίαο πξνζώπνπ λα απνηειείηαη από ηξία (3)
ηεκάρηα:
1. Φύιιν πξνζηαζίαο.
2. Βάζε ζηήξημεο.
3. Ικάληα ή Λάζηηρν πξνζαξκνγήο ζην θεθάιη
Γάλ είλαη επαλαρξεζηκνπνηνύκελε λα πιεξεί ην πξόηππν ΓΝ 166

6

Μπινύδεο

Να είλαη κηαο ρξήζεο, κε απνζηεηξσκέλε. Να έρεη δέζηκν ζην ιαηκό θαη ζηε

αδηάβξνρεο

κέζε. Να έρεη καθξύ καλίθη κε ειαζηηθή καλζέηα. Να παξέρεη πιήξε θάιπςε

κε

πιάηεο. Να δηαζέηεη CE (Γπξσπαηθή νδεγία εε 2016/425). Να είλαη

απνζηεηξσ

θαηαζθεπαζκέλε από non-woven πιηθό πγξναπσζεηηθό θαη αδηάβξνρν. Να

κέλεο κηαο

πιεξνί ην πξόηππν ΓΝ 13034 – Type RB [6]. Να είλαη κεγέζνπο one size.

ρξήζεο
(ρεηξνπξγεί
νπ)
7

ηπιενί

εη θηαιηδίσλ-ζηπιεώλ γηα ηε ιήςε θαη κεηαθνξά επηρξίζκαηνο ξηλνθαξπγγα
γηα έιεγρν SARS-Cov2
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