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ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΣΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ/ 
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Προσ: Οικονομικοφσ Φορείσ 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΔΙΕΤΘΤΝΗ – Σ.Κ. – ΠΟΛΗ – ΣΗΛ. – FAX) 
 
 

ΘΕΜΑ: «ϋΕρευνα αγοράσ  προμικεια των ειδϊν «ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΣΙΩΝ ΜΙΑ ΧΡΗΗ CPV 33141420-
0» για ζνα (1) ζτοσ, προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ  1634,94 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24% με 
κριτιριο τθν πλζον  ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τθσ τιμισ.)» 
 
ασ γνωρίηουμε ότι το ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, διενεργεί ζρευνα αγοράσ, προκειμζνου να ςυλλζξει 
προςφορζσ για τθν προμικεια «ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΣΙΩΝ ΜΙΑ ΧΡΗΗ»  ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
περιγραφζσ που επιςυνάπτονται.  
 
Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ  30θ / 09 / 2019 (θμζρα ΔΕΤΣΕΡΑ 
και ζωσ 14:00). Οι προςφορζσ κα κατατίκενται ςε κλειςτό φάκελο ςτο πρωτόκολλο του Νοςοκομείου 
(ΒΗΑΡΙΩΝΟ 9 – 1οσ όροφοσ).  
 
(Συχόν προςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, κα είναι εκπρόκεςμεσ 
και  κα επιςτραφοφν)  

 
Η ςυγκεκριμζνθ ζρευνα αγοράσ κα αναρτθκεί ςε  ΔΙΑΤΓΕΙΑ και ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου 
www.ophthalmiatreio.gr  (Ανακοινϊςεισ  Ζρευνα Αγοράσ – υλλογι Προςφορϊν). 
 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, μζςα 
ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ κα φζρει τισ κάτωκι ενδείξεισ: 
 
α) « Προςφορά για τθν  προμικεια των ειδϊν «ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΣΙΩΝ ΜΙΑ ΧΡΗΗ » 
 
β) Η επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ιτοι  

«Γ.Ν.Α. «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.  
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γ) Η καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν).      
 
δ) Σα ςτοιχεία του ςυμμετζχοντα.  

http://www.ophthalmiatreio.gr/
http://www.ophthalmiatreio.gr/wp-admin/post.php?post=20852&action=edit
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Όςεσ προςφορζσ υποβάλλονται ι περιζρχονται ςτθν Τπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο εκπρόκεςμα, κα 
επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. 

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται Δθμόςια, από τριμελι  επιτροπι  θ οποία ζχει οριςτεί για το 
ςκοπό αυτό. 

 
Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ  κάκε είδουσ. 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΕΧΟΤΝ:  

φμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψιφιοι ι προςφζροντεσ και ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα 
μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα :  

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,  

β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό  ανάκεςθ 
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ  γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ,   κακϊσ  και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
 ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
 δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να 
υποβάλουν τθν προςφορά. Η επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει  τοφτο εάν 
κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ εφ’ όςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν 
ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΜΜ 
ΠΟΟΣΗ

ΣΑ 
τιμι/τεμ. υνολο ΦΠΑ  ΤΝΟΛΟ  Π..Σ.  

1 
ΓΑΝΣΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΑΠΟΣ/ΝΑ Νο6,5 
ΜΕ ΣΑΛΚ  

ΣΕΜ 500 0,13 65 15,6 
80,6 

Δ.Σ. 

2 
ΓΑΝΣΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΑΠΟΣ/ΝΑ Νο7 ΜΕ 
ΣΑΛΚ 

ΣΕΜ 1800 0,13 234 56,16 
290,16 

Δ.Σ. 

3 
ΓΑΝΣΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΑΠΟΣ/ΝΑ  Νο7,5 
ΜΕ ΣΑΛΚ 

ΣΕΜ 1750 0,13 227,5 54,6 
282,1 

Δ.Σ. 

4 
ΓΑΝΣΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΑΠΟΣ/ΝΑ Νο8 ΜΕ 
ΣΑΛΚ 

ΣΕΜ 400 0,13 52 12,48 
64,48 

Δ.Σ. 

5 
ΓΑΝΣΙΑ ΧΕΙΡ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ Σ
ΑΛΚ ΝΟ 8,5 

ΣΕΜ 900 0,13 117 28,08 
145,08 

Δ.Σ. 

6 
ΓΑΝΣΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΑΠΟΣ/ΝΑ Μ.Χ.ΧΩ
ΡΙ ΣΑΛΚ ΝΟ 8,5 

ΣΕΜ 5000 0,1246 623 149,52 

772,52 

7.3.7
3 

/0,12
46 

    
ΓΕΝΙΚΑ 

ΤΝΟΛΑ  
1318,5  316,44 

1634,94  
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ :  

 Χειρουργικά γάντια γενικισ χειρουργικισ με ποφδρα  
(α/α 1,2,3,4,5 )   

 
● Να είναι καταςκευαςμζνα από φυςικό latex πολφ καλισ ποιότθτασ 
  
● Να είναι τραχείασ επιφάνειασ για ςωςτι αφι και ςε υγρό περιβάλλον. 
 
● Να μθν επθρεάηονται από τα λίπθ. 

 

● Να ζχουν ανατομικό ςχιμα για ςωςτι εφαρμογι, μακριζσ μανςζτεσ οι οποίεσ να ζχουν 
ενιςχυμζνο πάχοσ για καλφτερθ ςυγκράτθςθ ςτο βραχίονα, χωρίσ ρεβζρ για να αποφεφγεται θ 
αναδίπλωςθ.  
 

● Να προςφζρονται ςε όλα τα μεγζκθ (Νο 6,5-8,5) με ολικό μικοσ γαντιοφ 300 mm για κάκε 
μζγεκοσ, (μζγιςτθ επιτρεπόμενθ απόκλιςθ ± 20mm) 

 
● Να είναι προπουδραριςμζνα με βιο- απορροφιςιμο άμυλο (όχι πυρθτικό μαγνιςιο). 
 
● Να είναι αποςτειρωμζνα με ακτίνεσ γ χωρίσ τοξικά κατάλοιπα με 5ετι διάρκεια αποςτείρωςθσ. Η 

διαδικαςία τθσ αποςτείρωςθσ πρζπει να επικυρϊνεται και να ελζγχεται ςφμφωνα με τα 
εναρμονιςμζνα πρότυπα. 

 
● Σα προςφερόμενα γάντια να είναι πιςτοποιθμζνα από κοινοποιθμζνο οργανιςμό που 

βρίςκεται εγκαταςτθμζνοσ και λειτουργεί νόμιμα ςτο ζδαφοσ ενόσ από τα Κράτθ Μζλθ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να φζρουν ςε ευκρινι κζςθ ςτθ ςυςκευαςία του ηεφγουσ γαντιϊν τθ 
ςιμανςθ CE και τον αρικμό αναγνϊριςθσ του κοινοποιθμζνου οργανιςμοφ. 

 
● Να αναγράφουν ςτθ ςυςκευαςία τθν θμερομθνία παραγωγισ, τον τρόπο και τθ λιξθ τθσ 

αποςτείρωςθσ, τον αρικμό παρτίδασ, τθ διεφκυνςθ του εργοςταίου καταςκευισ & του 
αντιπροςϊπου ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, και τθ ςιμανςθ CE με τον αρικμό του κοινοποιθμζνου 
οργανιςμοφ πιςτοποίθςθσ. 
 

● Να πλθροφν όλα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, τισ προδιαγραφζσ καταςκευισ, ςυςκευαςίασ των 
χειρουργικϊν γαντιϊν και τα αποδεικτικά . Κάκε παρτίδα να ςυνοδεφεται από τα πιςτοποιθτικά 
εργαςτθριακοφ ελζγχου βάςει των απαιτιςεων των ηθτοφμενων προτφπων. 
 

 
● Κάκε ηεφγοσ γαντιϊν να φζρει διπλι ανκεκτικι ςυςκευαςία αςφαλείασ (εςωτερικι ςτακερι 

γαντοκικθ και εξωτερικι αδιάβροχθ κικθ). 
 

● ε κάκε τεχνικι προςφορά πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται πλθροφορίεσ για το εργοςτάςιο 
παραγωγισ των γαντιϊν και τον τόπο εγκατάςταςισ του. 

 
● Να ςταλοφν δείγματα από κάκε μζγεκοσ για αξιολόγθςθ. 
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Χειρουργικά γάντια γενικισ χειρουργικισ χωρίσ ποφδρα (α/α 6,) 
 

● Να είναι καταςκευαςμζνα από φυςικό ελαςτικό πολφ καλισ ποιότθτασ, όχι νιτρίλιο. 
 
● Να πλθροφν όλα τα Ευρωπαίκά πρότυπα, τισ προδιαγραφζσ καταςκευισ, ςυςκευαςίασ των 

χειρουργικϊν γαντιϊν και τα αποδεικτικά . Κάκε παρτίδα να ςυνοδεφεται από τα πιςτοποιθτικά 
εργαςτθριακοφ ελζγχου βάςει των απαιτιςεων των ηθτοφμενων προτφπων. 

 
● Να προςφερκοφν ςε όλθ τθν ποςότθτα   
● Να ςταλοφν δείγματα  για αξιολόγθςθ 

 
 
 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ κακϊσ και ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να 
απευκφνονται ςτο Γραφείο Προμθκειϊν ςτα τθλ. 213 20 52 834 - 835 και ϊρεσ 9:00 π.μ με 14:00. 

 
 

 
   ΜΠΟΤΡΓΑΛΗ ΠΑΤΛΟ 

 
                                                                                    
                                                                         ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
                                                                         Γ.Ν.Α. «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ – 
                                                            ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» 

ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
  

                              
 
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γρ. Αναπλθρωτι Διοικθτι 
2. Δ/ντρια  Διοικθτικισ Τπθρεςία 
3. Γρ. Προμθκειϊν 
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