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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Αθήνα: 03-09-2020
Αριθμ. Πρωτ.: 23099
Λ. Μεσογείων 152, 11527
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - OIK/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΚΟΣΙΑΔΟΥ
ΤΗΛ: 210-7770700
E-mail: prom1@sotiria.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» (ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ)
CPV: 33140000-3
Έχοντας υπόψιν:
1. Το Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 256/02-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
2. Το Ν. 3329/2005 (Α΄81) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν.3580/07 (ΦΕΚ 134/18-06-2007 τ.Α΄) «Προμήθειες Φορέων
εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες
διατάξεις.»
4. Του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.»
5. Τις διατάξεις του Άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) όπως
αυτές ισχύουν μετά από τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις.
7. Tην 4661/14-9-2016 Απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, σχετικά με την
αρμοδιότητα της να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του
Ν.4412/2016.
8. Τη με αρ.πρωτ.Υ4α/οικ.25212/2013 (Β’ 737) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Υγείας «Οργανισμός του Γενικού
Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».
9. Το γεγονός ότι το Νοσοκομείο μας έχει ορισθεί ως βασικό νοσοκομείο αναφοράς στην 1η
Υ.ΠΕ. για το νέο κορωνοϊό.
10. Την 2133/15-04-20 Κατευθυντήρια Οδηγία (Απόφαση 01/15-04-2020) της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
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11. Tο από 24-04-2020 πρακτικό της 112ης Συνεδρίασης του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.
12. Το ΦΕΚ 232/τ. ΥΟΔΔ/31-03-2020 στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.
21763/31-03-2020 Απόφαση Υπουργού Υγείας, περί διορισμού Διοικητή στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η
ΣΩΤΗΡΙΑ» του Κου Μητσιάδη Σωκράτη.
13. Την 8/02-09-2020 (Θέμα 2ο) Απόφαση Δ.Σ. διενέργειας διαγωνισμού με τη διαδικασία
της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ-ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ)» CPV: 3314000-3,
προϋπολογιζόμενης δαπάνης €74.338,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΜΕ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση) με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την προμήθεια υλικού απαραίτητου
για την ατομική και συλλογική προστασία από τη διάδοση του κορωνοϊού και τη διαχείριση
των σχετικών περιστατικών. Η προμήθεια θα αφορά τα «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ» (ΓΑΝΤΙΑ
ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ), CPV: 33140000-3, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €
74.338,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου ΚΑΕ
1311.
Τα προς προμήθεια εξεταστικά γάντια βινυλίου (χωρίς πούδρα) περιγράφονται αναλυτικά
στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α
1
2
3
4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ SMALL
ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ MEDIUM
ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ LARGE
ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ XLARGE

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΤΕΜ.
145.000
400.000
400.000
145.000
€ 59.950,00
€ 14.388,00
€ 74.338,00

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται όχι μόνο για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων
ανά είδος, αλλά και για μέρος της ποσότητας εκάστου είδους, με βασική προϋπόθεση να
είναι άμεσα διαθέσιμα προς παράδοση. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν επί ποινή
απαραδέκτου τον όρο ότι τα προσφερόμενα είδη θα παραδοθούν εντός πέντε (5) ημερών.
Η Υπηρεσία, σε περίπτωση που η οικονομικότερη από άποψη τιμής προσφορά, δεν
καλύπτει το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας που καθορίζεται στην πρόσκληση, διατηρεί
το δικαίωμα της κατακύρωσης της υπόλοιπης ποσότητας των ειδών στην αμέσως επόμενη
οικονομικότερη προσφορά. Σε περίπτωση και πάλι μη κάλυψης των ποσοτήτων, η
διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί έως την προμήθεια της συνολικής ποσότητας των ειδών.
Κάθε εταιρεία που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό υποχρεούται να προσφέρει ικανό
αριθμό δειγμάτων.
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To Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης
τιμής με τη μειοδότρια εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες
προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν
διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες
προσφορές. Σε περίπτωση που οι προσφορές εξακολουθούν να είναι ισοδύναμες ο
ανάδοχος επιλέγεται κατόπιν κλήρωσης.
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γ. Ν. Ν Θ. Α.
«Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
Κτήριο Διοίκησης
Αίθουσα Δ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

09-09-2020

09-09-2020

10-09-2020

Οι προσφορές θα περιέρχονται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι τις 09-09-2020,
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00 μμ.
Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη του παραπάνω χρόνου δεν αποσφραγίζονται
αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα 90
ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Το πλήρες τεύχος της πρόσκλησης έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής (www.sotiria.gr) και στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα ιατρικά γάντια μιας χρήσης που χρησιμοποιούνται σε ένα νοσοκομείο διακρίνονται σε:
i.

ii.

iii.

Εξεταστικά /διαδικαστικά γάντια (Examination/ Procedure Gloves) : αποστειρωμένα
και μη-αποστειρωμένα γάντια από Latex ή άλλο υλικό, που προορίζονται για
ιατρικές εξετάσεις, διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες και για χειρισμό
μολυσμένου υλικού από βιολογικούς ή χημικούς παράγοντες.
Χειρουργικά γάντια (Surgical Gloves): αποστειρωμένα, από latex ή άλλο υλικό με
μεγάλη αντοχή σε θραύση για χειρουργικές επεμβάσεις, μικροεπεμβάσεις και
πράξεις όπου απαιτείται άσηπτη τεχνική. Η χρήση χειρουργικών γαντιών εκτός από
την προστασία του χρήστη κατά βάση από αιματογενώς μεταδιδόμενα μικρόβια
στοχεύει στην πρόληψη χειρουργικών λοιμώξεων.
Γάντια Χημειοπροστασίας: αποστειρωμένα ή μη, για Παρασκευή ή χορήγηση
κυτταροστατικών φαρμάκων και για το χειρισμό χημικών παραγόντων ή ασθενών
που έχουν εκτεθεί σε χημικούς παράγοντες.

Για τα γάντια όλων των τύπων θα πρέπει:
1.

Για εξεταστικά γάντια κατηγορίας κινδύνου Ι να αποδεικνύεται μέθοδος
παραγωγής που εξασφαλίζει επίπεδο ποιότητας τουλάχιστον AQL (Accepted Quality
Level) 1,5 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ455-1:2000, κατώτατα όρια
αντοχής και θραύσης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 455-2:2009 + Α2:2013
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2.

3.
4.
5.

και να υπάρχει συμφωνία μεγέθους και διαστάσεων γαντιού (πλάτος και ελάχιστο
μήκος) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ίδιου πρότυπου.
Να προσκομίζονται αποδεικτικά εργαστηριακών ελέγχων σύμφωνα με τα
ζητούμενα πρότυπα των γενικών και εξειδικευμένων κατά είδος προτύπων από
εξωτερικό διακριβωμένο εργαστήριο.
Να έχουν άριστη εφαρμογή και να εξασφαλίζουν σωστή αφή.
Να είναι μιας χρήσης εκτός αν αναφέρεται στις ειδικές προδιαγραφές ανά είδος
κάτι διαφορετικό.
Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο τους
βιολογικούς κινδύνους (πχ μολύνσεις, πυρετό, αλλεργικά φαινόμενα) που
απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά και οι οποίες μπορεί να
είναι:
Χημικές ουσίες, όπως χημικά μέσα αποστείρωσης (βιοκτόνα) ή επικάλυψης,
λιπαντικά, επιταχυντές πολυμερισμού κλπ, οι οποίες ουσίες, είτε προστίθενται, είτε
σχηματίζονται κατά την παραγωγική διαδικασία ή την αποθήκευση και
εμφανίζονται στο τελικό προϊόν.
Ενδοτοξίνες, οι οποίες μπορούν να προέρχονται από τη βακτηριακή μόλυνση των
πρώτων υλών ή του νερού που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία ή
την αποθήκευση και εμφανίζονται στο τελικό προϊόν.
Υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια, οι οποίες συνήθως, είτε προέρχονται από
το latex του φυσικού ελαστικού ή από άλλα πολυμερή, είτε προστίθενται κατά την
παραγωγική διαδικασία (πχ καζεΐνη) και οι οποίες μπορούν να παραληφθούν από
το τελικό προϊόν με εκχύλιση σε υδατικό μέσο (leach able proteins).

6. Να φέρουν σήμανση πιστότητας CE, από εγκεκριμένο κοινοποιημένο οργανισμό
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 89/686 /ΕΟΚ & 93/42/ΕΟΚ. Στη σήμανση CE να
συμπεριλαμβάνεται και ο αριθμός αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού.
(Οι συμμετέχοντες να καταθέτουν με την προσφορά τους επικυρωμένα αντίγραφα
του πιστοποιητικού για τη σήμανση CE που έλαβαν από τον αντίστοιχο
Κοινοποιημένο Οργανισμό).
7. Να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση (του Ν.1599/1986) τα εργοστάσια και τη χώρα
κατασκευής και την αυθεντικότητα των πιστοποιητικών, που θα προσκομίσουν.
8. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η ημερομηνία
παραγωγής τους να μην είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών από αυτή της
παραλαβής.
9. Η συσκευασία να είναι ασφαλής και ανθεκτική, ώστε να προφυλάσσει τα γάντια
από επιμολύνσεις.
10. Τα γάντια με πούδρα να είναι ομοιόμορφα πουδραρισμένα, με ελάχιστη ποσότητα
πούδρας κατάλληλης για τη χρήση που προορίζονται. Απαγορεύεται να περιέχουν ή
να είναι πουδραρισμένα με πυριτικό μαγνήσιο.
11. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει απαραίτητα με την προσφορά τους:
• Να δηλώσουν το υλικό κατασκευής τους για κάθε τύπο ιατρικών γαντιών που
προσφέρουν.
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12.

13.
14.

15.
16.

17.

• Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων η ημερομηνία παράδοσης των
γαντιών δεν θα πρέπει να απέχει περισσότερο από 6 μήνες από την ημερομηνία
παραγωγής τους.
• Ουσιώδης διευκρίνιση: η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που
αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την
αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων,
πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και µόνο από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που
θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας
93/42/ΕΟΚ, (∆Υ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Προσφορές
γαντιών που φέρουνεπισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε
οποιοδήποτε µέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόµη και εάν οι τρίτοι
αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανοµέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου
αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συµβάσεων θα αποτελεί λόγο µη
αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.
• Να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση (του Νόμου 1599/1986) το εργοστάσιο και
την χώρα κατασκευής και την αυθεντικότητα των πιστοποιητικών που θα
προσκομίσουν.
• Να αποδεχθούν, εφόσον τους ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης,
να υποβάλλουν, στο στάδιο αξιολόγησης, όλα τα στοιχεία {μελέτες, ανάλυση
διακινδύνευσης (risk analysis),τεχνικές μεθόδους ελέγχου που χρησιμοποιούνται
κατά την παραγωγική διαδικασία από τους κατασκευαστές των γαντιών},με βάση
τα οποία έχει αξιολογηθεί η βιολογική ασφάλεια των προσφερομένων γαντιών
από τον κατασκευαστή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3.
Τα υλικά κατασκευής των αποστειρωμένων ιατρικών γαντιών μιας χρήσης να είναι
αυτά που ορίζουν οι προδιαγραφές και οι μέθοδοι ελέγχου, όπως περιγράφονται
στην Απόφαση του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινοτικών Ασφαλίσεων
Α.6.6404/8-8-1991 (ΦΕΚ 680, 8/8/91, τεύχος Β) για τα αποστειρωμένα ιατρικά
βοηθήματα μιας χρήσης, όπως ισχύουν σήμερα.
Στα χειρουργικά γάντια να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από
το αριστερό γάντι.
Στην εξωτερική συσκευασία όλων των ιατρικών γαντιών μιας χρήσης, πρέπει να
αναγράφονται όλες οι ενδείξεις, όπως ακριβώς προβλέπονται από τη Γεν.
Γραμματεία Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης.
Να έχουν αναγραφή των ενδείξεων στα ελληνικά, σύμφωνα με την ΔΥΤ/2480/1994.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, δείγματα των προϊόντων δύναται να
ελέγχονται ως προς τη στειρότητα και τη συμμόρφωσή τους µε τα ανωτέρω
πρότυπα. Τυχόν µη συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο µη αποδοχής των
παραδιδόμενων υλικών.
Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο
τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
i. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε
περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη
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διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
ii. Το υλικό κατασκευής του γαντιού.
iii. Ένδειξη αν το γάντι έχει ή όχι πούδρα.
iv. Ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ»
v. Η μέθοδος αποστείρωσης.
vi. Ο κωδικός της παρτίδας του οποίου προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» ή «LOT».
vii. Η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως εκφραζόμενη σε έτος
και μήνα.
viii. Η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση.
ix. Οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης.
x. Κάθε προειδοποίηση ή / και ληπτέα προφύλαξη.
18. Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται και υπό μορφή συμβόλων.
19. Κάθε εταιρεία που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό υποχρεούται να προσφέρει
ικανό αριθμό δειγμάτων.
20. Τα δείγματα να συνοδεύονται με τις επίσημες εργοστασιακές τεχνικές
προδιαγραφές, με σαφή αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
προσφερόμενου είδους.
ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ)
Νο: small, medium, large, extra large.
• Καλή ανεκτικότητα του δέρματος, κατάλληλο για αλλεργικούς στο λάτεξ ή
υπερευαισθησία στην πούδρα.
• Να είναι ασφαλή και ιδιαίτερα ελαστικά.
• Να έχουν εύκολη εισαγωγή και εξαγωγή.
• Να είναι κατασκευασμένα από ελαστικό αρίστης ποιότητας (κατασκευασμένα από
100% συνθετικό βινύλιο, χωρίς την παρουσία πούδρας), για χρήση στην εκτέλεση
σύντομων μη επεμβατικών καθηκόντων και προετοιμασία τροφής.
• Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή.
• Να διαθέτουν υψηλή ελαστικότητα και να είναι κατασκευασμένα χωρίς ραφές, ώστε να
είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά.
• Να φοριούνται ανεξαιρέτως στο δεξί ή αριστερό χέρι. Ελάχιστο μήκος:240 mm
• Να πληρούν το πρότυπο τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN455 1, 2, 3 και ΕΝ420.
• Να είναι αδιάβροχα και να φέρουν τη σχετική σήμανση στη συσκευασία.
• Τα γάντια φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/ΕΟΚ για
ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Τα προϊόντα έχουν ταξινομηθεί ως ιατροτεχνολογικά
προϊόντα κλάσης Ι και έχουν υποβληθεί σε αξιολόγηση συμμόρφωσης η οποία
κατέδειξε ότι τα προϊόντα ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις της ως άνω οδηγίας. Ως εκ
τούτου η χρήσης τους να είναι ασφαλής και αποτελεσματική υπό την προϋπόθεση ότι
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Πρόσκλησης.
2. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν όλα τα έγγραφα των προσφορών τους
εις διπλούν.
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3. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο
φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 στον οποίο θα αναγράφονται
ευκρινώς:
Α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής
Γ. Ο τίτλος της παρούσας
Δ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
Ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα).
Η ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ! Η προσφορά να μην αποσφραγιστεί»
Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα εμπεριέχει
τους υποφακέλους που αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του άρθρου 92 παρ.
2 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»: σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι ο οικονομικός φορέας:
(α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 λόγω
της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας
σύμβασης,
(β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα
75, 76 και 77 του Ν.4412/2016.
Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει με δική του μέριμνα να αποκτά
εγκαίρως τα πιστοποιητικά εκείνα με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι καλύπτει όλες τις
παραπάνω προϋποθέσεις, από τον χρόνο υποβολής της προσφοράς του και καθ’ όλη τη
διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.
(γ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Υπηρεσία για
την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν τα
αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016.
(δ) ότι δεν του έχουν επιβληθεί πρόστιμα για παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων και
αγορανομικών διατάξεων. Η μη υποβολή της εν λόγω δήλωσης και η διαπίστωση τέτοιων
παραβάσεων θα αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς .
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»:
1. Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται
σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν 4412/2016 τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που
τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, καθώς και όσα στοιχεία και έγγραφα αναφέρονται
στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης, προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προσφορών, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ
των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο).
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 σχετικά με τη δέσμευση του προμηθευτή, ότι θα
προμηθεύσει το Νοσοκομείο με τα είδη που έχουν δηλωθεί στην τεχνική προσφορά του.
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«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»:
Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
τοποθετείται η οικονομική προσφορά απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα
πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο) – άρθρο 92&95 του Ν. 4412/2016. Ως κριτήριο
για την επιλογή του αναδόχου θα είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής, σε ευρώ.
Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη
εκτέλεση της σύμβασης.
Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπ/νου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση
διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως,
λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως .
Στο φάκελο της προσφοράς οφείλει κάθε διαγωνιζόμενος και στην περίπτωση νομικού
προσώπου ή ένωσης προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπός του, να καταθέσει την αντίστοιχη
σελίδα με την τιμή των προσφερομένων ειδών του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον
υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό ή αλλιώς να υποβάλει υπεύθυνη
δήλωση ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη
ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς (με ποινή απόρριψης).
Τόσο η τεχνική όσο και η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην
Ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει
την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των
προσφορών.
Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της πρόσκλησης αυτής ή είναι σε
δέσμευση ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και να αναγράφονται αριθμητικώς και
ολογράφως:
•

Με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α., ανά μονάδα μέτρησης (σύμφωνα με τον πίνακα της
παρούσας).

•

Ποσοστό αναλογούντος Φ.Π.Α. και σύνολο Φ.Π.Α.

•

Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.

Η παραπάνω τιμή θα ισχύει για παράδοση των ειδών μέχρι τις αποθήκες του Νοσοκομείου.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή που υποβλήθηκε ανά
είδος.
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5. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι
περιπτώσεις:
• Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται.
• Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων
προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή.
• Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.
• Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης και δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή ή είναι υπό αίρεση.
• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την
πρόσκληση.
• Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Πρόσκλησης.
• Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα και δεν διορθώνονται
/αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή.
• Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την πρόσκληση.
• Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρ. 88 του Ν.
4412/2016.
• Παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του
Διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας Πρόσκλησης.
• Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα Πρόσκληση.
Το Νοσοκομείο δικαιούται βάσει του έννομου συμφέροντός του κατά την ελεύθερη κρίση
του και αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές.
Επίσης δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε
τέλος να υπαναχωρεί. Επίσης το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική
κρίση του και αζημίως για αυτό να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.
6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
Η επιτροπή αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των προσφορών
και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Κατά την
συνεδρίαση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς,
καθώς και τους φακέλους δικαιολογητικών και τους φακέλους των τεχνικών και
οικονομικών προσφορών, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και την τεχνική προσφορά ανά φύλλο,
καθώς και την οικονομική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα
στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτούς. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί κατά τη διάρκεια
του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των
υποβληθέντων στοιχείων. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η επιτροπή
εξετάζει τις Οικονομικές Προσφορές των εταιρειών που έγιναν τεχνικά αποδεκτές. Εάν στο
Διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές για την ανάθεση είναι ασυνήθιστα χαμηλές, θα
ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την αποδοχή της. Η
εξακρίβωση της σύνθεσης της Προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ
μέρους του υποψήφιου Αναδόχου. Στο τέλος της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της
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αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή του Διαγωνισμού συντάσσει
πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής με την παραπάνω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης , το
οποίο εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο της Υπηρεσίας.
7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(Ν.4412/2016 άρθρα 100 & 105)
Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου, θα είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
Η κατακύρωση προτείνεται από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και
αφορά στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους
της Πρόσκλησης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που
είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από
τις τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου το
οποίο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει το διαγωνισμό, εάν κατά την κρίση του
οι τιμές που επιτεύχθηκαν είναι ασύμφορες για την υπηρεσία, ή για οποιοδήποτε άλλο
λόγο.
Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την
κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά
ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο
105 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ν. 4412/2016 άρθρο 72)
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα του άρθρου 72 παρ. 3 και εφόσον δεν
είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
• Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.
• Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας
καθορίζεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ., η οποία θα ισχύει δύο (2)
μήνες επιπλέον του χρόνου παράδοσης των υλικών.
Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του, ο υποψήφιος Ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου κατόπιν εισηγήσεως
του οργάνου που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών και
επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν 4412/2016.
9. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Η παράδοση των ειδών που αναφέρονται στην παρούσα θα γίνει σε πέντε (5) ημέρες,
σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης,
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με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια
υπηρεσία του Νοσοκομείου.
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας με την δικαιολογία
έλλειψης του είδους, όταν διαπιστώνεται η κυκλοφορία αυτού στην αγορά, από την οποία
έχει την υποχρέωση να το προμηθευτεί και να το προμηθεύσει στο Νοσοκομείο. Στην
περίπτωση που ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας, το Νοσοκομείο
δικαιούται να προμηθευτεί τα είδη από άλλους προμηθευτές που συμμετείχαν στο
διαγωνισμό και για όλο το χρονικό διάστημα της προβλεπόμενης ισχύος της σύμβασης ή να
προμηθευτεί τα είδη με απευθείας ανάθεση καταλογίζοντας σε βάρος του αναδόχου τη
διαφορά της τιμής, καθώς και των άλλων πρόσθετων δαπανών θετικής ή αποθετικής ζημίας.
Μετά από κάθε προσκόμιση είδους στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
10. Η πληρωμή θα γίνεται σε διάστημα δύο (2) μηνών από την έκδοση του σχετικού
τιμολογίου.
11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το
άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
12. Για την κατακύρωση θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική
συμπεριφορά του αναδόχου.
13. Απαγορεύεται η σε οιονδήποτε τρίτο (φυσικό η νομικό πρόσωπο) ενεχυρίαση και
εκχώρηση της σχετικής σύμβασης και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτήν καθώς
και η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.
14. Γίνεται ειδική μνεία ότι για κάθε περίπτωση που δεν καθορίζεται από την παρούσα
ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.
15. Ο Ανάδοχος ως προς την τήρηση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί θα
υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΤΣΙΑΔΗΣ
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