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*              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
1Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ :  
«ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» Ν.Π.Δ.Δ. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΕ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.ΚΑΙ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ        

 

 

 

 ΑΡ. ΠΡΩΤ :4523 

 ΑΘΗΝΑ :02-12-2021   

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ/Γραφείο Προμηθειών 
Πληροφορίες : Ε.ΦΡΑΓΓΙΑΔΟΥΛΗΣ  
Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 26 
Ταχ. Κώδικας : 106 72 
Τηλέφωνο : 213 2052 835/834 
Email : gr.prom@ophthalmiatreio.gr 

ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ.Κ. – ΠΟΛΗ – ΤΗΛ. – FAX) 

 
            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

22/2021 
Για την προμήθεια  του  είδους «ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» με CPV:33141420-0), με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή συνολικού κόστους   21.019,80 €   
συμπεριλαμβανομένου 6%ΦΠΑ. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ » 
Ν.Π.Δ.Δ.  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ημερομηνία: 16-12-2021 

Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ Ώρα: 11:00 π.μ . 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: « ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»Ν.Π.Δ.Δ. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» με CPV:33141420-0 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Τακτικός Προϋπολογισμός 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

  21.019,80   € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 6%  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 ΕΤΟΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ 

Το Νοσοκομείο  ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» Ν.Π.Δ.Δ. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
1.1. Τον ν. 4412/16 : «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών ( 

προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύεΙ 

1.2. Τον ν. Του Ν. 4782/9-03-2021 περί  : « Εκσυγχρονισμός , απλοποίηση και αναμόρφωση 
του ρυθμιστικού Πλαισίου  των δημοσίων συμβάσεων , ειδικότερες ρυθμίσεις 
προμηθειών στους τομείς της άμυνας  και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την 
ανάπτυξη , τις υποδομές και την υγεία 

1.3. Του Ν. 3580/2007(Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007) «περί προμηθειών Φορέων εποπτευομένων 
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», 

1.4. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α΄/2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει . 

 
 

2. Τις Αποφάσεις:  
2.1. Την υπ’ αριθμ.4466/30-11-2021 (ΑΔΑ: 6Σ4446ΜΧ1Θ-Η6Ι) Απόφαση του Διοικητή  του  

Νοσοκομείου μας, σχετικά με την Έγκριση διαγωνιστικής διαδικασίας για την 
προμήθεια του είδους «ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» με CPV:33141420-0 

2.2. Την με αριθ.  460 /30-11-2021 απόφαση ανάληψης δέσμευσης  (ΑΔΑ: 622Θ46ΜΧ1Θ-
ΠΓ0). 

 
Διενεργεί  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για προμήθεια του  είδους «ΓΑΝΤΙΑ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» με CPV:33141420-0» για χρονικό διάστημα (1) έτους, με λήψη κλειστών 
προσφορών.  
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
  

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ  - Γραφείο 

Πρωτοκόλλου 
(ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 – 1ος 

όροφος) 

    15-12-2021 
ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΩΡΑ 14.00 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ  -  Γραφείο 

Προμηθειών 
(ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 – 1ος 

όροφος) 

16-12-2021 
ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 

ΩΡΑ 11.00 
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Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της παραπάνω ημερομηνίας 
διενέργειας  του διαγωνισμού  δηλ.15-12-2021  και έως τις 14:00.  
Όσες προσφορές υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο 
εκπρόθεσμα, θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
Προσφορές υποβάλλονται για  ένα , ή και όλα τα τμήματα της πρόσκλησης . 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος  μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται 
ως  απαράδεκτη. 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
  
ΑΡΘΡΟ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
  
 1.1  Επί ποινή απόρριψης, οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους 
ενδιαφερόμενους, στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα 
φέρει τις κάτωθι ενδείξεις: 

1.   Τη λέξη προσφορά  
2. Τον πλήρη τίτλο του Ιδρύματος: ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
3. Το  αντικείμενο του διαγωνισμού  
4. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  
5. Τα στοιχεία του αποστολέα  

  
 1.2  Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: 

Κλειστός υποφάκελος με την Ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ο οποίος θα     
περιέχει: 

1.3.  Υπεύθυνη Δήλωση  (όπως εκάστοτε ισχύει, σε εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 
4250/2014 και του Ν. 1599/1986) (επί ποινή αποκλεισμού)  στην οποία θα αναγράφονται 
τα στοιχεία του διαγωνισμού και σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται από το 
συμμετέχοντα οικονομικό φορέα ότι: α) μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς 
του ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των παρ. 1, 2 και 4β 
του άρθρου 73 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του 
Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, β) αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, 
γ) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των 
οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση, ε) τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, στ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα 
αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, 
ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού και στ) συμμετέχει με μόνο μία προσφορά στο 
πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Στην περίπτωση νομικών προσώπων η υπογραφή της 
ως άνω υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο του 
οικονομικού φορέα και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας από το νόμιμο εκπρόσωπο 
κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας.. 
 
1.4 Κλειστός υποφάκελος με την Ένδειξη Τεχνική  Προσφορά ο οποίος θα     περιέχει: 
1.5. Τεχνική  Προσφορά σε (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)  η οποία θα συμμορφώνεται με 
τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης και τον «ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ». 
Όλα τα πιστοποιητικά ,όπου απαιτούνται στις τεχνικές προδιαγραφές ,να 
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συμπεριληφθούν στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. 
1.6. Οικονομική Προσφορά σε(ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)  του προσφέροντος για τα 
είδη που αναφέρονται στο ΑΡΘΡΟ 4 της παρούσας πρόσκλησης . Στην οικονομική 
προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά  τυχών αντίστοιχος κωδικός είδους στο 
Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή. 
Σε  περίπτωση  που  το  προσφερόμενο  είδος  δεν  ταυτίζεται  με  αντίστοιχο  είδος  του 
Παρατηρητηρίου Τιμών, ζητείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 
8 του  Ν.  1599/1986,  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  στην  οποία πρέπει  να  δηλώνεται  ότι  το 
συγκεκριμένο είδος δεν ταυτίζεται με αντίστοιχο του Παρατηρητηρίου Τιμών.         
 Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο 
Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία 
κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. 

Διευκρινίζεται ότι:  

• Οι προτάσεις των προσφερόντων θα αξιολογηθούν από την ορισθείσα 
Επιτροπή του Διαγωνισμού. 

•  Για την προμήθεια της υπηρεσίας θα συναφθεί σύμβαση σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν.4412/2016 και του Ν. 4782/9-03-2021  όπως ισχύουν  
 

 1.3  Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της πρόσκλησης.  

 1.4  Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της πρόσκλησης και η κατάθεση προσφοράς από μόνη της δηλώνει ότι οι όροι 
γίνονται αποδεκτοί.   

 1.5  Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις του 
Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.  

  
  ΆΡΘΡΟ 2: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
  
Το  αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. 
Η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή  ενιαία 
χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 
προσφοράς και οικονομικής προσφοράς). Για την τελική επιλογή του προμηθευτή 
λαμβάνεται υπόψη , η χαμηλότερη τιμή εκ των συμμετασχόντων των οποίων οι προσφορές 
τους έχουν κριθεί ως αποδεκτές , με βάση τους όρους της πρόσκλησης.   
Η επιτροπή  θα αποσφραγίσει τους φακέλους των προσφορών και θα μονογράψει όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται ανά φύλλο και στην συνέχεια θα καταχωρήσει όσους 
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσματα  του ελέγχου αυτών σε Πρακτικό, το οποίο και θα υπογραφεί.  
Το αρμόδιο όργανο μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινήσεις 
από τους διαγωνιζομένους επί των  υποβληθέντων στοιχείων.  
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση  του αποφαινόμενου 
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες .    
 
Η αναθέτουσα αρχή μετά από σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των  
αποτελεσμάτων της πρόσκλησης  διατηρεί το δικαίωμα: 

• Να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή της διενέργειας σύναψης 
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σύμβασης μετά από αιτιολογημένη απόφασή της   

• Να αποφασίσει τη ματαίωση διενέργειας σύναψης σύμβασης  και την επανάληψη 
του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της πρόσκλησης    

  
ΑΡΘΡΟ 3: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
  
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι 
περιπτώσεις:   

1. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος. 
2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.   
3. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της πρόσκλησης. 
4. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα πρόσκλησης. 
5. Προσφορά που η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό που καθορίζεται και 

τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή. 
6. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα πρόσκλησης 

 
ΑΡΘΡΟ 4: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 6% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ Κ
Ω

Δ
ΙΚ

Ο
Σ 

Ο
.Α

. 

1 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ 

6 ΖΕΥΓΗ 1000 0,29 290 17,4 307,4 

3
0

8
0

3
6

 

2 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ 

6,5 ΖΕΥΓΗ 5000 0,29 1450 87 1537 

3
0

8
0

1
7

 

3 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ 

7 ΖΕΥΓΗ 4500 0,29 1305 78,3 1383,3 

3
0

8
0

1
4

 

4 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ 

7,5 ΖΕΥΓΗ 8500 0,29 2465 147,9 2612,9 

3
0

8
0

1
5

 

5 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ 

8 ΖΕΥΓΗ 6000 0,29 1740 104,4 1844,4 

3
0

8
0

1
6
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6 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ 

8,5 ΖΕΥΓΗ 2000 0,29 580 34,8 614,8 

3
0

8
0

1
0

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 6% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ Κ
Ω

Δ
ΙΚ

Ο
Σ 

Ο
.Α

. 

7 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ 

7 ΖΕΥΓΗ 1000 0,28 280 16,8 296,8 

3
0

8
0

0
3

 

8 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ 

7,5 ΖΕΥΓΗ 1500 0,28 420 25,2 445,2 

3
0

8
0

0
4

 

9 

ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 
ΓΑΝΤΙΑ 

ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ 
ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 

S ΤΕΜΑΧΙΑ 20000 0,1 2000 120 2120 

3
0

8
0

3
2

 

10 

ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 
ΓΑΝΤΙΑ 

ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ 
ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 

M ΤΕΜΑΧΙΑ 40000 0,1 4000 240 4240 

3
0

8
0

3
1

 

11 

ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 
ΓΑΝΤΙΑ 

ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ 
ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 

L ΤΕΜΑΧΙΑ 45000 0,1 4500 270 4770 

3
0

8
0

3
3

 
12 

ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 
ΓΑΝΤΙΑ 

ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ 
ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 

XL ΤΕΜΑΧΙΑ 8000 0,1 800 48 848 
3

0
8

0
3

4
 

ΣΥΝΟΛΑ 142500    2,70 €  
  

19.830,00 
€  

   
1.189,80 

€  

  21.019,80 
€  
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ΑΡΘΡΟ 5: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΑΝΤΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 

1. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ 

2. Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό ελαστικό πολύ καλής ποιότητας. 

3. Να μην είναι κατασκευασμένα από νιτρίλιο. 

4. Να είναι σε αεροστεγή αδιάβροχη πλαστική συσκευασία.    

5. Να έχουν αυξημένα ελάχιστα όριααντοχής σε θραύση, να είναι τραχείας επαφής και σε υγρό 

περιβάλλον. 

6. Να έχουν πολύ καλή αίσθηση στα δάκτυλα -σωστή αφή-, μαλακά και άνετα. 

7. Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή, μακριές ενισχυμένες μανσέτες οι οποίες να 

έχουν ενισχυμένο πάχος για καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα. Η καλύτερη συγκράτηση 

στο βραχίονα να αποδεικνύεται από τις περιγραφόμενες διαστάσεις (αυξημένο πάχος στο 

βραχίονα σε σχέση με την υπόλοιπη επιφάνεια του γαντιού) η άλλη τεχνική προδιαγραφή για 

μη αναδίπλωση του γαντιού.  

8. Να υπάρχει η ένδειξη διάκρισης R-L (ΔΕΞΙ-ΑΡΙΣΤΕΡΟ). 

9. Να έχουν ρεβέρ. 

10. Να προσφέρονται σε όλα τα μεγέθη (Νο 6 -8,5) με ολικό μήκος γαντιού 300mm για κάθε 

μέγεθος, (μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση ± 20mm). 

11. Να είναι αποστειρωμένα με  ακτινοβολία γ χωρίς τοξικά, απαλλαγμένα από πυρετογόνες 

ουσίες, αδιαπέραστα από σωματικά υγρά όμοια ποιοτικά με το δείγμα. 

12. Με πενταετή διάρκεια αποστείρωσης. Η διαδικασία της αποστείρωσης πρέπει να 

επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα. 
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13. Τα προσφερόμενα γάντια 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 στη συσκευασία του ζεύγους γαντιών τη 

σήμανση CE και τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού.  

14. Να αναγράφουν στη συσκευασία την ημερομηνία παραγωγής, τον τρόπο και τη λήξη της 

αποστείρωσης, τον αριθμό παρτίδας, τη διεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής και του 

αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τη σήμανση CE με τον αριθμό του κοινοποιημένου 

οργανισμού πιστοποίησης. Κάθε ζεύγος γαντιών να φέρει διπλή ανθεκτική συσκευασία 

ασφαλείας (εσωτερική σταθερή γαντοθήκη και εξωτερική αδιάβροχη θήκη). 

15. Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 455-1 ως προς την ποιότητα κατασκευής, ΕΝ 455-2 ως 

προς την αντοχή και τις διαστάσεις και ΕΝ 455-3 ως προς την ασφάλεια από βιολογικούς 

κινδύνους. 

16. Να πληρούν το πρότυπο ASTM F1671 ή ASTM D3577 ή τoπρότυπο ΕΝ 420. Κάθε παρτίδα να 

συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά εργαστηριακού ελέγχου βάσει των απαιτήσεων των 

παραπάνω προτύπων. 

17. Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001. 

18. Να σταλούν δείγματα από κάθε μέγεθος για αξιολόγηση. 

19. Τo προς προμήθεια υλικό να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την 

παράδοση. 

 

2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ 

 

1 Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό Latex καλής ποιότητας. 

2 Να είναι τραχείας επιφάνειας για σωστή αφή και σε υγρό περιβάλλον. 

3 Να μην επηρεάζονται από τα λίπη. 

4 Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή, μακριές μανσέτες  οι οποίες 

να  έχουν ενισχυμένο πάχος για καλύτερη συγκράτηση στο  βραχίονα, χωρίς ρεβέργια 

 να αποφεύγεται η αναδίπλωση. Η καλύτερη  συγκράτηση στο βραχίονα να 

 αποδεικνύεται από τις περιγραφόμενες διαστάσεις (αυξημένο πάχος στο 

 βραχίονα σε σχέση με την υπόλοιπη επιφάνεια του γαντιού) η άλλη τεχνική 

 προδιαγραφήγια μη αναδίπλωση του γαντιού.   

5 Να υπάρχει η ένδειξη διάκρισης R-L (ΔΕΞΙ-ΑΡΙΣΤΕΡΟ). 





ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 22/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ του  είδους «ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» 

με CPV:33141420-0                                                                                                                                          Σελίδα 9 

6 Να προσφέρονται στα μεγέθη (Νο 7,0 & 7,5) με ολικό μήκος γαντιού  300mm για 

 κάθε μέγεθος, (μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση ± 20mm). 

7 Να είναι προ πουδραρισμένα με βιο-απορροφήσιμο άμυλο (όχι πυρητικό μαγνήσιο). 

8 Να είναι αποστειρωμένα  με ακτινοβολία γ χωρίς τοξικά κατάλοιπα με  πενταετή 

 διάρκεια αποστείρωσης. Η διαδικασία της αποστείρωσης  πρέπεινα 

 επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα. 

9 Τα προσφερόμενα γάντια 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 στη 

 συσκευασία του ζεύγους γαντιών τη  σήμανση CE και τον αριθμό αναγνώρισης 

 του κοινοποιημένου  οργανισμού.  

10 Να αναγράφουν στη συσκευασία την ημερομηνία παραγωγής, τον  τρόπο και  τη 

λήξη της αποστείρωσης, τον αριθμό παρτίδας, τη διεύθυνση του  εργοστασίου 

 κατασκευής και του αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τη  σήμανση 

CE  με  τον αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού πιστοποίησης. 

11 Κάθε ζεύγος γαντιών να φέρει διπλή ανθεκτική συσκευασία  ασφαλείας

 (εσωτερική σταθερή γαντοθήκη και εξωτερική αδιάβροχη  θήκη). 

12 Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 455-1 ως προς την ποιότητα 

 κατασκευής, ΕΝ 455-2 ως προς την αντοχή και τις διαστάσεις και  ΕΝ 

 455-3 ως προς την ασφάλεια από βιολογικούς κινδύνους. 

13 Να πληρούν το πρότυπο ASTM F1671 ή ASTM D3577 ή το πρότυπο  ΕΝ 420 

14 Κάθε παρτίδα να συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά εργαστηριακού ελέγχου 

 βάσει των απαιτήσεων των παραπάνω προτύπων. 

15 Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες  κατά ISO 

9001. 

16 Τo προς προμήθεια υλικό να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) 

 μήνες από την παράδοση 

17 Να σταλούν δείγματα από κάθε μέγεθος για αξιολόγηση. 

 

3. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 

1. Υποαλλεργικά, χωρίς πούδρα για χρήση από άτομα με αλλεργία στο latex και διαχείριση 

χημικών παραγόντων. 
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2. Από 100% συνθετικό υλικό Νιτριλίου. 

3. Να είναι αμφιδέξια με ανατομικό σχεδιασμό, μήκος 240-300mmκι ενισχυμένη μανσέτα 

με σύστημα που να εμποδίζει την αναδίπλωση του ρεβέρ. 

4. Κατάλληλα για επικίνδυνα χημικά περιβάλλοντα εργασίας (Πρότυπο ΕΝ 374). 

5. Ανθεκτικά κατά τη χρήση (ΕΝ 420) ή και το πρότυπο ASTMD6319. 

6. Να είναι πιστοποιημένα ως προς τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EEC, 

89/686/EEC, 90/128/EEC. 

7. Να πληρούν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων EN 455-1,2,3,4. 

8. Να προσκομιστούν τα αποδεικτικά ότι πληρούν τα ζητούμενα πρότυπα των ειδικών κατά 

είδος και των γενικών προδιαγραφών. 

9. Με πιστοποίηση CEσύμφωνα με την οδηγία 93/42 ΕΟΚ κι αριθμό πιστοποιημένου 

οργανισμού κοινοποίησης. 

10. Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 

και να διαθέτει βεβαίωση σύμφωνα με την ΥΑ 1348/2004. 

11. Να προσφέρονται σε μεγέθη Small – Medium – Large – ΧLarge. 

12. Δοκιμή δείγματος στο στάδιο αξιολόγησης για έλεγχο αντοχής, εφαρμογής και ολίσθησης 

(όχι αποστολή μεμονωμένων γαντιών αλλά σε συσκευασία των 100 ή 150 τεμαχίων). 

13. Να σταλούν δείγματα από κάθε μέγεθος για αξιολόγηση.  

14. To προς προμήθεια υλικό να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από 

την παράδοση. 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6: «ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Ο Προσφέρων υποχρεούται, επί ποινή απόρριψης, στον φάκελο «Τεχνική Προσφορά» να 

υποβάλει υπογεγραμμένο Φύλλο Συμμόρφωσης. Αυτό είναι φύλλο συσχέτισης της 

προσφοράς με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος Διαγωνισμού. Στο 

φύλλο αυτό θα αναφέρονται οι συμφωνίες ή αποκλίσεις του προσφέροντος με τις τεχνικές 

προδιαγραφές που απαιτούνται από την Αναθέτουσα Αρχή για την  προμήθεια των 

συγκεκριμένων ειδών ,ήτοι 

 «ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» με CPV:33141420-0 

 Το Φύλλο Συμμόρφωσης πρέπει να υποβληθεί συμπληρωμένο σύμφωνα με τις παρακάτω 

επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:  

 

1. Στη Στήλη «Παράγραφοι Τεχνικών Προδιαγραφών», περιγράφονται αναλυτικά από 

την Αναθέτουσα Αρχή οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι/υποχρεώσεις για τα οποία θα 

πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

 

2. Σε όποια παράγραφο της Στήλης «Υποχρεωτική Απαίτηση» έχει συμπληρωθεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή η λέξη «ΝΑΙ» σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 

υποχρεωτική για τον προσφέροντα. 

 

3. Στη Στήλη «Απάντηση Υποψηφίου» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος με 

τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από τον Ανάδοχο. 

 

Στη στήλη «Παραπομπές στην Τεχνική Περιγραφή»  ,θα καταγραφεί , όπου χρήζει, από τον 
προσφέροντα η σαφής παραπομπή σε συγκεκριμένες σελίδες και παραγράφους ή πίνακες 
της «Τεχνικής Περιγραφής» όπου ανευρίσκεται η αντίστοιχη αναλυτική περιγραφή και 
τεκμηρίωση στη δε «Τεχνικής Περιγραφής» σημειώνεται στη σχετική σελίδα και παράγραφο 
ή πίνακα, ο αντίστοιχος Α/Α της Τεχνικής Προδιαγραφής-Απαίτησης του Φύλλου 
Συμμόρφωσης 

Σε όλα τα είδη ο δειγματισμός είναι υποχρεωτικός. Κάθε προσφέρων για το είδος ή 

μέγεθος που καταθέτει στην προσφορά, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα καταθέτει και δείγμα για το 

αντίστοιχο είδος, σε ξεχωριστό υποφάκελο με την ΕΝΔΕΙΞΗ δείγματα. (Για τα χειρουργικά 

γάντια να σταλούν δείγματα από κάθε μέγεθος για αξιολόγηση στη συσκευασία τους και 

για τα γάντια νιτριλίου να μη γίνει αποστολή μεμονωμένων γαντιών αλλά ενός μεγέθους 

σε κλειστή συσκευασία). 

 

 

 





ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 22/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ του  είδους «ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» 

με CPV:33141420-0                                                                                                                                          Σελίδα 12 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ                 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α
Π

Α
ΙΤ

Η
ΣΗ

 

 

Α
Π

Α
Ν

ΤΗ
ΣΗ

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕΛΙΔΑ, 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 

1 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΝΟ: 6-6,5-7-7,5-8-8,5 

1. Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό ελαστικό πολύ καλής ποιότητας. 

2. Να μην είναι κατασκευασμένα από νιτρίλιο. 

3. Να είναι σε αεροστεγή αδιάβροχη πλαστική συσκευασία.    

4. Να έχουν αυξημένα ελάχιστα όρια αντοχής σε θραύση, να είναι τραχείας επαφής και σε υγρό περιβάλλον. 

5. Να έχουν πολύ καλή αίσθηση στα δάκτυλα -σωστή αφή-, μαλακά και άνετα. 

6. Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή, μακριές ενισχυμένες μανσέτες οι οποίες να έχουν 

ενισχυμένο πάχος για καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα. Η καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα να 

αποδεικνύεται από τις περιγραφόμενες διαστάσεις (αυξημένο πάχος στο βραχίονα σε σχέση με την 

υπόλοιπη επιφάνεια του γαντιού) η άλλη τεχνική προδιαγραφή για μη αναδίπλωση του γαντιού.  

7. Να υπάρχει η ένδειξη διάκρισης R-L (ΔΕΞΙ-ΑΡΙΣΤΕΡΟ). 

8. Να έχουν ρεβέρ. 

9. Να προσφέρονται σε όλα τα μεγέθη (Νο 6 -8,5) με ολικό μήκος γαντιού 300mm για κάθε μέγεθος, (μέγιστη 

επιτρεπόμενη απόκλιση ± 20mm). 

10. Να είναι αποστειρωμένα με  ακτινοβολία γ χωρίς τοξικά, απαλλαγμένα από πυρετογόνες ουσίες, 

αδιαπέραστα από σωματικά υγρά όμοια ποιοτικά με το δείγμα. 

11. Με πενταετή διάρκεια αποστείρωσης. Η διαδικασία της αποστείρωσης πρέπει να επικυρώνεται και να 

ελέγχεται σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα. 

12. Τα προσφερόμενα γάντια 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 στη συσκευασία του ζεύγους γαντιών τη σήμανση CE και τον αριθμό 

αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού.  

13. Να αναγράφουν στη συσκευασία την ημερομηνία παραγωγής, τον τρόπο και τη λήξη της αποστείρωσης, 

τον αριθμό παρτίδας, τη διεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής και του αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, και τη σήμανση CE με τον αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού πιστοποίησης. Κάθε ζεύγος 

γαντιών να φέρει διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας (εσωτερική σταθερή γαντοθήκη και εξωτερική 

αδιάβροχη θήκη). 

14. Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 455-1 ως προς την ποιότητα κατασκευής, ΕΝ 455-2 ως προς την 

αντοχή και τις διαστάσεις και ΕΝ 455-3 ως προς την ασφάλεια από βιολογικούς κινδύνους. 

15. Να πληρούν το πρότυπο ASTM F1671 ή ASTM D3577 ή τo πρότυπο ΕΝ 420. Κάθε παρτίδα να συνοδεύεται 

από τα πιστοποιητικά εργαστηριακού ελέγχου βάσει των απαιτήσεων των παραπάνω προτύπων. 

16. Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001. 

17. Να σταλούν δείγματα από κάθε μέγεθος για αξιολόγηση. 

18. Τo προς προμήθεια υλικό να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση. 
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 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕΛΙΔΑ, 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 

2 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΝΟ: 7 & 7,5 

1. Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό Latex καλής ποιότητας. 

2. Να είναι τραχείας επιφάνειας για σωστή αφή και σε υγρό περιβάλλον. 

3. Να μην επηρεάζονται από τα λίπη. 

4. Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή, μακριές μανσέτες  οι οποίες να έχουν ενισχυμένο 

πάχος για καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα, χωρίς ρεβέρ για να αποφεύγεται η αναδίπλωση. Η 

καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα να  αποδεικνύεται από τις περιγραφόμενες διαστάσεις 

(αυξημένο πάχος στο βραχίονα σε σχέση με την υπόλοιπη επιφάνεια του γαντιού) η άλλη τεχνική 

προδιαγραφή για μη αναδίπλωση του γαντιού.   

5. Να υπάρχει η ένδειξη διάκρισης R-L (ΔΕΞΙ-ΑΡΙΣΤΕΡΟ). 

6. Να προσφέρονται στα μεγέθη (Νο 7,0 & 7,5) με ολικό μήκος γαντιού  300mm για  κάθε 

μέγεθος, (μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση ± 20mm). 

7. Να είναι προ πουδραρισμένα με βιο-απορροφήσιμο άμυλο (όχι πυρητικό μαγνήσιο). 

8. Να είναι αποστειρωμένα  με ακτινοβολία γ χωρίς τοξικά κατάλοιπα με  πενταετή  διάρκεια αποστείρωσης. 

Η διαδικασία της αποστείρωσης  πρέπει να  επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με τα 

εναρμονισμένα πρότυπα. 

9. Τα προσφερόμενα γάντια 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 στη  συσκευασία του ζεύγους γαντιών τη 

 σήμανση CE και τον αριθμό αναγνώρισης  του κοινοποιημένου  οργανισμού.  

10. Να αναγράφουν στη συσκευασία την ημερομηνία παραγωγής, τον  τρόπο και  τη λήξη της 

αποστείρωσης, τον αριθμό παρτίδας, τη διεύθυνση του  εργοστασίου  κατασκευής 

και του αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τη  σήμανση CE  με  τον αριθμό 

του κοινοποιημένου οργανισμού πιστοποίησης. 

11. Κάθε ζεύγος γαντιών να φέρει διπλή ανθεκτική συσκευασία  ασφαλείας (εσωτερική σταθερή γαντοθήκη και 

εξωτερική αδιάβροχη  θήκη). 

12. Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 455-1 ως προς την ποιότητα  κατασκευής, ΕΝ 455-2 ως προς την 

αντοχή και τις διαστάσεις και  ΕΝ  455-3 ως προς την ασφάλεια από βιολογικούς κινδύνους. 

13. Να πληρούν το πρότυπο ASTM F1671 ή ASTM D3577 ή το πρότυπο  ΕΝ 420 

14. Κάθε παρτίδα να συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά εργαστηριακού ελέγχου  βάσει των απαιτήσεων 

των παραπάνω προτύπων. 

15. Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες  κατά ISO 9001. 

16. Τo προς προμήθεια υλικό να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18)  μήνες από την παράδοση 

17. Να σταλούν δείγματα από κάθε μέγεθος για αξιολόγηση. 
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 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕΛΙΔΑ, 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 

 

ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 

ΝΟ: S-M-L-XL 

15. Υποαλλεργικά, χωρίς πούδρα για χρήση από άτομα με αλλεργία στο latex και διαχείριση 

χημικών παραγόντων. 

16. Από 100% συνθετικό υλικό Νιτριλίου. 

17. Να είναι αμφιδέξια με ανατομικό σχεδιασμό, μήκος 240-300mmκι ενισχυμένη μανσέτα με 

σύστημα που να εμποδίζει την αναδίπλωση του ρεβέρ. 

18. Κατάλληλα για επικίνδυνα χημικά περιβάλλοντα εργασίας (Πρότυπο ΕΝ 374). 

19. Ανθεκτικά κατά τη χρήση (ΕΝ 420) ή και το πρότυπο ASTMD6319. 

20. Να είναι πιστοποιημένα ως προς τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EEC, 

89/686/EEC, 90/128/EEC. 

21. Να πληρούν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων EN 455-1,2,3,4. 

22. Να προσκομιστούν τα αποδεικτικά ότι πληρούν τα ζητούμενα πρότυπα των ειδικών κατά 

είδος και των γενικών προδιαγραφών. 

23. Με πιστοποίηση CEσύμφωνα με την οδηγία 93/42 ΕΟΚ κι αριθμό πιστοποιημένου 

οργανισμού κοινοποίησης. 

24. Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 και 

να διαθέτει βεβαίωση σύμφωνα με την ΥΑ 1348/2004. 

25. Να προσφέρονται σε μεγέθη Small – Medium – Large – ΧLarge. 

26. Δοκιμή δείγματος στο στάδιο αξιολόγησης για έλεγχο αντοχής, εφαρμογής και ολίσθησης 

(όχι αποστολή μεμονωμένων γαντιών αλλά σε συσκευασία των 100 ή 150 τεμαχίων). 

27. Να σταλούν δείγματα από κάθε μέγεθος για αξιολόγηση.  

28. To προς προμήθεια υλικό να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την 

παράδοση. 

 

Ν
Α

Ι  

 

 

    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»  
                            & 

                                                                                 ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ : «ΟΦΘΑΛΜΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» 

 

 

                                                                            ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 




