
1  

                    

                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, 
 ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
     «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

      

  
 

 
Πάτρα 7/8/2020 

Αριθμ. Πρωτ.: 30339 
 

 

Ταχ. Δ/νση: Καλαβρύτων 37, Τ.Κ. 26335, Πάτρα. 

Τμήμα Προμηθειών. 

Πληροφορίες:  

Γεωργιάδης Ι. Τηλ. 2613-601-852.  

Ανωγιάτη Σπ., Τηλ. 2613-601-872. 

e-mail: promithion@agandreashosp.gr 

           georgiadis@agandreashosp.gr 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
Για την επείγουσα προμήθεια των μέσων ατομικής προστασίας  προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες 

και οι επείγουσες ανάγκες που προκύπτουν λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού, COVID-19,  με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,  

 

Προμήθεια σε μέσα ατομικής προστασίας, (Χειρουργικά Γάντια, CPV 33141420-0, Απολυμαντικά Αντισηπτικά, 

CPV 33631600-8, Ιατρικά Αναλώσιμα, CPV 33140000-3),  

 

Σχετικά: 

1) Οι νομοθετικές διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα. 

1.1) Το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 

81/τΑ΄/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 

1.2) Το Π.Δ. 80/2016 άρθρο 9 παρ. 4 περί αναλήψεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τΑ΄/5-8-2016). 

1.3) Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τΑ΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

1.4) Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/τΑ΄/25-2-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και 

περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού», άρθρο 3.  

1.5) Το Ν. 4675/2020 (ΦΕΚ  54/τΑ΄/11-3-2020) «Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας - ανάπτυξη 

των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις», άρθρο 19. 

1.6) Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 /τΑ΄/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του. 

1.7) Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64 /τΑ΄/14-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».  

1.8) Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 /τΑ΄/20-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας, 

της επιχειρηματικότητας και την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης».  
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1.9) Το Ν. 4682 (ΦΕΚ 76/ τΑ΄/3-4-2020) Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες 

διατάξεις. 

1.10) Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/τΑ΄/13-4-2020) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».  

1.11) Το Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/ τΑ΄/30-5-2020) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση 

των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 

οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις». 

1.12) Tο Ν. 4693/2020 (ΦΕΚ 116/τΑ΄/17-6-2020) «Κύρωση της από 21.5.2020 τροποποίησης της από 

3.6.2019 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το έργο V της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του 

Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και 

αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας που κυρώθηκε με τον Ν. 4564/2018 (Α΄ 170) και άλλες 

διατάξεις», άρθρο 13.  

1.13) Το Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127/τΑ΄/29-6-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», 

Κεφάλαιο 53.  

 

2) Τα έγγραφα και οι αποφάσεις.  

2.1) Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Οικ. 14190/28-2-2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας περί 

«Επείγουσες προμήθειες για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού». 

2.2) Η αριθμ. πρωτ. οικ. 19012/17-3-2020 ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή των διατάξεων των 

Π.Ν.Π. για την αντιμετώπιση της λοίμωξης SARS-Cov-2, αναφορικά με τα θέματα δημοσίων συμβάσεων.  

2.3) Το από 12-05-2020 πρακτικό της 113ης συνεδρίασης του Κε.Σ.Υ.Πε. 

2.4) Η υπ’ αριθμ. 121 (θέμα 5ο) απόφαση του Κε.Συ.Πε. με την οποία συμπληρώθηκε η αρ. 1 απόφαση 113 

Κε.Συ.Πε.. 

2.5) Τα έγγραφα της 6ης ΥΠΕ (Εισερχ. Αριθμ. πρωτ: 30200/6-8-2020 & 30201/6-8-2020), «Κατανομή 

ποσοτήτων 30% ειδών μέσων ατομικής προστασίας και άμεση διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας».   

2.6) Η υπ’ αριθμ. 26/7-8-2020 (θέμα 5o) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΨΥΦ46906Λ-9ΕΥ) 

Έγκριση: α) προκήρυξης της διαγωνιστικής διαδικασίας με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  για την 

προμήθεια των μέσων ατομικής προστασίας, (Χειρουργικά Γάντια, CPV 33141420-0, Απολυμαντικά 

Αντισηπτικά, CPV 33631600-8, Ιατρικά Αναλώσιμα, CPV 33140000-3), για την αντιμετώπιση των έκτακτων 

και των επειγουσών αναγκών που προκύπτουν λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού, COVID-19,  με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, β) ορισμού μελών της 

Επιτροπής αξιολόγησης.   

 
 

                                             Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε τ α ι 
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Συλλογή Προσφορών για την επείγουσα προμήθεια των μέσων 

ατομικής προστασίας  προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες και οι επείγουσες ανάγκες που 
προκύπτουν λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού, COVID-19. 
 

Το κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 

 
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι προμήθεια των μέσων ατομικής προστασίας όπως παρουσιάζεται 

στον παρακάτω πίνακα:  

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΤΥΠΟΥ TAYVEK 1 375   

2) ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 3play ΜΕ ΛΑΣΤΙΚΟ 135.000   

3) ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FFP2 750 

4) ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FFP3 900 

5) ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ 750   

6) ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  2.250   

7) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΑΤΙΩΝ (ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 60   

8) ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΟΤΑΣ 6.000   

9) ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ 

 9.1) (SMALL) 15.000 

9.2) (MEDIUM) 15.000   

9.3)  (LARGE) 15.000   

10) ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 3.000   

11) ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ 75   

12) ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 375   

13) ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 47.000   

 
 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

1. Τα υλικά που παραδίδονται πρέπει τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά να βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία 

με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή. 

 

2. Ειδικότερα, τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τους εξής όρους: 

2.1. Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των φορέων για τη χρήση που προορίζονται. 

2.2. Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο  

2.3. Να έχουν κατά το δυνατόν μακρύτερο χρόνο λήξης. 

2.4. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου. 

2.5. Να έχουν κατάλληλη συσκευασία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο.  Το προϊόν πρέπει να 

είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσής του να μην έχει παρέλθει χρόνος 

μεγαλύτερος από το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής διάρκειας ζωής του. Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να 

αντικαθιστά κάθε ποσότητα προϊόντων που έχουν αλλοιωθεί πριν από την ημερομηνία λήξης τους, μολονότι 

έχουν τηρηθεί οι συνθήκες συντήρησης που προβλέπονται από τον κατασκευαστή.  

 

3. Η συσκευασία των ειδών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

 

3.1. Η συσκευασία θα είναι του εργοστασίου παραγωγής. Το κόστος της δεν θα επιβαρύνεται με πρόσθετα 

υλικά που δεν επιστρέφονται στον προμηθευτή. 
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3.2. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε μονάδα του περιεχομένου της, πρέπει να 

αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις στα Ελληνικά  ή Αγγλικά, με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικών ή 

ειδικότερων ρυθμίσεων της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ και της υπ’ αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-9-2009 Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης με την οποία έγινε η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς αυτήν: 

3.2.1 Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα εκτός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και  διεύθυνση του εγκατεστημένου στην Κοινότητα 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. 

3.2.2 Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να αναγνωρίσει το 

προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της συσκευασίας. 

3.2.3 Η ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, χωρίς υποβιβασμό της 

επίδοσης.  

3.2.4 Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή/ και  χειρισμού. 

3.2.5 Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις. 

 

 

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

     Επιπλέον των παραπάνω γενικών τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να ισχύουν: 

1. Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης (shelf life) τουλάχιστον ενός (1) 

έτους. 

2. Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων. 

3. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τα παρακάτω 

στοιχεία: α. η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ», β. η μέθοδος αποστείρωσης, γ. η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας 

ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα, δ. η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη 

χρήση. 

 

 

Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

1. Προστατευτική ολόσωμη φόρμα ΤΥΠΟΥ TYVEK. 

Η Ολόσωμη φόρμα προστασίας να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Να  έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πολύ καλή προστασία από επικίνδυνα σωματίδια και περιορισμένα 

πιτσιλίσματα υγρών και ψεκασμούς 

 Να είναι κατασκευασμένη από λαμιναρισμένο, μη υφασμένο υλικό δύο συστατικών, εξαιρετικά χαμηλής 

περιεκτικότητας σε χνούδι, για αισθητή άνεση 

 Να διαθέτει κουκούλα με σχεδιασμό 3 πάνελ, φερμουάρ 2 κατευθύνσεων και στεγανή προεξοχή στην 

πατιλέτα, ελαστικό υλικό στην πλάτη και τους αστραγάλους για τη μείωση του κινδύνου έκθεσης του δέρματος 

 Να έχει ραφές με ταινία σε ολόκληρη τη φόρμα για ενισχυμένη προστασία και αντοχή, οι οποίες μειώνουν 

τον κίνδυνο σκισίματος και έκθεσης 

 Να προσφέρει προστασία έναντι Βιολογικών παραγόντων σύμφωνα με το EN 14126 

 Να έχει αντιστατική επικάλυψη κατά το EN 1149-5, που μειώνει τις ηλεκτροστατικές εκκενώσεις και τον 

κίνδυνο σπινθήρων 

 Να προσφέρει προστασία από πυρηνικά σωματίδια κατά το EN 1073-2 TIL Κατηγορία 2 

 Να προσφέρεται σε μεγέθη  M, L, XL 

 Να έχει χαρακτηριστικά 3 πάνελ κουκούλα, Ελαστική Μέση, πλεκτές μανσέτες 

 Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα – εγκρίσεις CE Κατηγορία III, EN 1073-2 

ραδιενεργά μολυσματικά σωματίδια, EN 1149-5 - Ηλεκτροστατικές ιδιότητες, EN 13034: 2005 + A1: 2009 

Τύπος 6 μη διαπερατά από πιτσιλιές, EN 14126 - Μολυσματικοί Παράγοντες (Βιολογικός Κίνδυνος), EN 

14605:2005+A1:2009 Ψεκασμοί Υγρών Τύπου 4, EN ISO 13982-1:2004 Επικίνδυνες Σκόνες Τύπου 5. 
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2. Χειρουργικές Μάσκες 3play με λάστιχο. 

Χειρουργική μάσκα με λάστιχο τριών στρωμάτων.  

Να είναι υποαλλεργική, κατασκευασμένη από μαλακό υλικό, άνετη, ανθεκτική στην υγρασία με άριστη 

αεροδιαπερατότητα.  

Να έχει μεγάλα ενισχυμένα κορδόνια και μαλακό επιρρήνειο έλασμα  καθ' όλο το μήκος της μάσκας  

Να παρέχει υψηλή βακτηριακή προστασία, διαθέτοντας εσωτερικό φίλτρο απόδοσης 99,8% BFE, στο 1 micro, 

χαμηλής αντίστασης στην διέλευση του αέρα που προσφέρει άνετη αναπνοή.  

Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-14683, κατηγορία ΙΙ.  

 

3. Μάσκα Αναπνευστικής Προστασίας τύπου FFP2. 

 Μάσκα προστασίας της αναπνοής FPP2 με βαλβίδα. Να είναι αναδιπλούμενη, τρίπτυχης κατασκευής με τα τρία 

τμήματα να επιτρέπουν την καλύτερη εφαρμογή σε διάφορα σχήματα προσώπου και να διασφαλίζουν τη μη 

εισχώρηση μολυσματικών στο εσωτερικό της μάσκας. Να διαθέτει καμπύλο, χαμηλό προφίλ για να παρέχει 

καλύτερη ορατότητα στον χρήστη και να είναι η χρήση της συμβατή και με άλλα μέσα ατομικής προστασίας 

(πχ γυαλιά προστασίας). Ανεπίστροφη βαλβίδα διάφραγμα που ανοίγει παραβολικά για εύκολη εκπνοή και 

μείωση της θερμότητας. Το προϊόν να διατίθεται σε ατομική συσκευασία ώστε να αποφεύγεται η ενδεχόμενη 

μόλυνσή κατά τη διάρκεια της αποθήκευσής. Σε κάθε μάσκα να αναγράφεται το πρότυπο κατασκευής EN 

149:2001, το επίπεδο προστασίας, ο κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης CE, ο κωδικός προϊόντος και ο 

κατασκευαστής. Να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα 

πρότυπα EN 149:2001+A1:2009 και ΕΝ 14683:2005. 

 

4.  Μάσκα Αναπνευστικής Προστασίας τύπου FFP3. 

Μάσκα προστασίας της αναπνοής FPP3 με βαλβίδα. Να είναι αναδιπλούμενη, τρίπτυχης κατασκευής με τα τρία 

τμήματα να επιτρέπουν την καλύτερη εφαρμογή σε διάφορα σχήματα προσώπου και να διασφαλίζουν τη μη 

εισχώρηση μολυσματικών στο εσωτερικό της μάσκας. Να διαθέτει καμπύλο, χαμηλό προφίλ για να παρέχει 

καλύτερη ορατότητα στον χρήστη και να είναι η χρήση της συμβατή και με άλλα μέσα ατομικής προστασίας 

(πχ γυαλιά προστασίας). Ανεπίστροφη βαλβίδα με διάφραγμα που ανοίγει παραβολικά για εύκολη εκπνοή και 

μείωση της θερμότητας. Το προϊόν να διατίθεται σε ατομική συσκευασία ώστε να αποφεύγεται η ενδεχόμενη 

μόλυνση κατά την διάρκεια της αποθήκευσής. Σε κάθε μάσκα να αναγράφεται το πρότυπο κατασκευής EN 

149:2001, το επίπεδο προστασίας, ο κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης CE, ο κωδικός προϊόντος και ο 

κατασκευαστής. Να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα 

πρότυπα EN 149:2001+A1:2009 και ΕΝ 14683:2005.  

 

 5. Μπλούζες Χειρουργικές αποστειρωμένες Αδιάβροχες. 

Μπλούζα χειρουργική με μανσέτα, ολικής προστασίας και ενίσχυσης – FFP σε όλη την επιφάνειά της χωρίς να 

φέρει πλαστικές ενισχύσεις και ραφές για προστασία από λοιμώδη νοσήματα, 5 στρωμάτων, με θερμοκόλληση, 

απόλυτα αδιάβροχη, αποστειρωμένη με ακτινοβολία, ελεύθερη latex, μιας χρήσης. Να είναι κατασκευασμένη 

σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα και σύμφωνα με το ΕΝ 13795.  

 

6. Μπλούζες Αδιάβροχες μη αποστειρωμένες μίας χρήσης. 

Μπλούζα αδιάβροχη, μιας χρήσης, με ενισχυμένα μανίκια. Να διαθέτει μανσέτα, κορδόνια και πλήρη κάλυψη 

πλάτης. Να είναι κατασκευασμένη από μη υφασμένο υλικό υγροαπωθητικό, μαλακό, να παρέχει εύλογη 

φυσιολογική άνεση στον χρήστη και να ταξινομείται στην κατηγορία Ι ανάφλεξης. Να είναι μεγέθους one size. 

Να συμμορφώνεται με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 89/686//EEC που αφορά στα Μέσα Ατομικής 

Προστασίας (ΡΡΕ, Class III). 
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7. Προστατευτικά Ματιών (Γυαλιά Προστασίας). 

Οφθαλμών, Διαφανή με Πλευρικά Ανοίγματα Αερισμού. Να διασφαλίζουν την προστασία έναντι υγρών & 

αερίων.   

 

8. Ποδονάρια τύπου μπότας. 

Πλαστικά μιας χρήσης από ανθεκτικό υλικό. Να είναι αδιάβροχα,  ενώ περιμετρικά να έχουν λάστιχο (στο ύψος 

του γόνατου) ώστε να εφαρμόζουν σε όλα τα μεγέθη παπουτσιών. Κατάλληλα για όλες τις ειδικότητες γιατρών 

(χειρουργεία, εργαστήρια, κλινικές, ιατρεία). 

 

9. Γάντια εξεταστικά βινυλίου χωρίς πούδρα (Latex Free). 

Να είναι κατασκευασμένα από 100% συνθετικό βινύλιο χωρίς παρουσία πούδρας. 

Να είναι αμφιδέξια, να έχουν ανατομικό σχεδιασμό, μήκος 240mm και ενισχυμένη μανσέτα με σύστημα που να 

εμποδίζει την αναδίπλωση του ρεβέρ. 

Να είναι πιστοποιημένα ως προς τη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EEC, 89/686/EEC & 

90/128/EEC. Επίσης να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 455-1, 2, 3, 4. 

Να διατίθενται σε μεγέθη S, M, L. 

 

10. Καλύμματα κεφαλής. 

Περιμετρικά (Χειρουργικές σκούφιες). Να κατασκευασμένα από υλικό  φιλικό προς το δέρμα, που να το αφήνει 

να αναπνέει. Σχήματος μπερέ με λάστιχο περιμετρικά του προσώπου, να είναι ιδιαιτέρως ελαφριές. Μιας 

χρήσης. 

 

11. Ασπίδα προστασίας προσώπου ιατρική. 

 Να παρέχει την μέγιστη προστασία προσώπου για νοσοκομεία, οδοντιατρεία, ιατρικά και χημικά εργαστήρια 

και για διασώστες εκτάκτων αναγκών. 

 Να είναι κατασκευασμένη από αντιθαμπωτικό υλικό 

 Να μην επηρεάζει τη όραση του χρήστη 

 Να είναι ελαφριά, άνετη,  με μαλακό λάστιχο ή  ιμάντα που να περνά γύρο από το κεφάλι (μέτωπο) 

 Χωρίς λατέξ 

 Η διάφανη ασπίδα στην περιοχή του μετώπου να  περιλαμβάνει προστατευτικό σφουγγάρι. 

Κάθε συσκευασία ασπίδας προστασίας προσώπου να αποτελείται από τρία (3) τεμάχια: 

1. Φύλλο προστασίας. 

2. Βάση στήριξης. 

3. Ιμάντα ή Λάστιχο προσαρμογής στο κεφάλι 

 

12. Αλκοολούχο Αντισηπτικό Χεριών. 

Υγρό με αλκοόλη 70% έως 80%, χωρίς χρήση νερού, με ενυδατικούς παράγοντες, κατάλληλο για συχνή 

χρήση, χωρίς χρώμα και χρωστικές, αδιάλυτο για γρήγορη αντισηψία με μικροβιοκτόνο δράση έως 1 λεπτό, σε 

ευρύ φάσμα μικροβίων Gram +,Gram-, βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο: HBV, HIV. Να 

μη δημιουργεί ξηροδερμίες ή ερεθισμούς, να είναι δερματολογικά ελεγμένο με μελέτες. Άδεια από τον ΕΟΦ. 

 

 

13. Καλύμματα μεμβράνης. 

- 
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Δ. ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 

Για όλα τα ζητούμενα είδη ΜΑΠ να κατατεθούν δείγματα επί ποινή απόρριψης. 

 

Διευκρινίσεις: 

Δείγματα θα κατατεθούν για όλα τα ζητούμενα μεγέθη και τύπους σύμφωνα με τον Α/Α των ειδών της 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Τα δείγματα θα αποστέλλονται μέσα σε ενιαίο φάκελο ή κιβώτιο με την ένδειξη «ΔΕΙΓΜΑΤΑ» και θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.  

 

Η Επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον δείγματα κατά το στάδιο της τεχνικής 

αξιολόγησης.  

 

Σε κάθε δείγμα θα αναγράφονται απαραίτητα τα εξής: 

1) το όνομα του προμηθευτή. 

2) ο (A/A) του είδους σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Τα δείγματα που δεν είναι κατά τρόπο εμφανή σύμφωνα με τα παραπάνω δεν γίνονται δεκτά.  

 

Εφ’ όσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυνα υλικά, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τούτο 

εγγράφως επί του δείγματος στην Ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας συγχρόνως τον τρόπο φύλαξης και 

συντήρησή τους.  

 

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από το αρμόδιο όργανο τίθενται υπόψη του τα δείγματα.  

 

Η αξία των δειγμάτων στις περιπτώσεις ελέγχου της ποιότητας και γενικά της καταλληλότητας των ειδών, 

βαρύνει τον προμηθευτή.  

 

Οι προμηθευτές δύνανται να καταθέσουν και τεχνικά φυλλάδια ή προσπέκτους που να αποδεικνύουν τη 

συμμόρφωση τους με τις τεχνικές προδιαγραφές.  
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 

Οι προμηθευτές με την υποβολή της προσφοράς της θα πρέπει να αποστείλουν Υπεύθυνη δήλωση 

(της εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 

74/τΑ/26.03.2014) του Ν. 1599/1986 στην οποία αναλυτικά θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη 

στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι 

οικονομικοί φορείς και θα πρέπει να δηλώνεται ότι: 

 

  Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού από τους 

αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν 4412/2016. 

 Τηρεί όλους της Ελληνικούς Νόμους, της σχετικούς με την εργασία (Εργατική – Ασφαλιστική 

Νομοθεσία). 

 Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή βάσει 

απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό 

παράπτωμα. 

 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας εφ’ 

όσον ορίζεται στην πρόσκληση ή κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο. 

 Έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και της αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με της όρους της παρούσας για τους οποίους έλαβε 

πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού. 

 Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης και στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης. 

 Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες. 

 Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των 

διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

 

Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις δύναται να ζητηθούν από τον 

προσωρινό ανάδοχο (μειοδότη), από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη νομοθεσία περί 

προμηθειών κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

Οι οικονομικές προσφορές θα συμπληρωθούν σύμφωνα με τον πίνακα στο Παράρτημα Α΄ της 

παρούσας.  

Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις εκτός ΦΠΑ.  
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Η προσφορά να σταλεί έως τις 12/8/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. σε κλειστό φάκελο 

στο  Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Π.  «ο Άγιος Ανδρέας», Καλαβρύτων 37, Τ.Κ. 26335,  Πάτρα, Κτίριο 

Γεννηματά, αναγράφοντας τα εξής: 

   
 

-Στον τίτλο τη λέξη «Προσφορά». 

 -Την περιγραφή των αιτούμενων ειδών. 

 -Τον πλήρη τίτλο της Αναθέτουσας Αρχής (Γ.Ν. Πατρών - ο Άγιος Ανδρέας) που διενεργεί την πρόσκληση και 

τον αριθμό πρωτοκόλλου της  παρούσας πρόσκλησης. 

 -Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 -Τα στοιχεία του αποστολέα με την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 -Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «Προσοχή να μην ανοιχθεί». 

 

 

Η διενέργεια αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή 

στις 13/8/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.  

 

 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την 

επομένη  της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης και σύμφωνα με το άρθρο 91 

του Ν. 4412/2016 απορρίπτει τις προσφορές στις εξής περιπτώσεις:   

-Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις.  

-Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής  

εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 

-Αποτελεί εναλλακτική προσφορά. 

-Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

-Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την τιμή. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ). 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί τον υποψήφιο στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο) να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. 

 
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο και αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην 

Αναθέτουσα Αρχή.  

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα 

εξής:  

 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου (τελευταίου τριμήνου), ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται 

από αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή.  

2)  Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Ελληνικό δημόσιο που εκδίδεται από 

την αρμόδια Αρχή του Ελληνικού κράτους.   
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3) Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, βεβαίωση που εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή του 

Ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα. 

 

4) Πιστοποιητικό από την αρμόδια Αρχή του Ελληνικού κράτους που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου 

τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

προσωρινός Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό 

ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 

απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

 

5) Πιστοποιητικό ότι ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασης.  Κατά συνέπεια, θα πιστοποιείται αφ’ 

ενός, η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό του επάγγελμα, αφ’ ετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος.  

 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με την έκδοση απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής και κοινοποιείται 

στους συμμετέχοντες σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016. 

 

Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την 

εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων, συμπληρώνεται η σχετική σύμβαση. 

Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η σύμβαση θεωρείται ότι έχει 

συναφθεί, το δε έγγραφο (σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. 

 

Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και της μειοδότριας εταιρείας στην οποία τελικά νόμιμα και έγκαιρα 

κατακυρώθηκε η προμήθεια, υπογράφεται η σύμβαση που συντάσσεται με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στην διακήρυξη και στην προσφορά του Αναδόχου.  

 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη σύμβαση μέσα 

στην προβλεπόμενη προθεσμία των δέκα (10) ημερών μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος.  

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται για το χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.  

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. 

Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης και κατόπιν της λήψης έγγραφης παραγγελίας. Η παράδοση θα γίνει στον χώρο της αποθήκης του 

Νοσοκομείου με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου.  

ο Ανάδοχος σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως το Γραφείο 

Διαχείρισης Υλικού και την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή. 
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Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 

2238/1994, Ν. 4172/2013 όπως εκάστοτε ισχύει). 

Στην αμοιβή του Αναδόχου χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι  υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση. Το Νοσοκομείο επιβαρύνεται με τον ανάλογο ΦΠΑ. 

 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων στο μέτρο 

που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας υπό την προϋπόθεση ότι η 

επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς βάσει του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016. 

 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει 

στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους 

σχετικούς λόγους και περιστατικά πριν τη λήξη της ημερομηνίας εκτέλεσης της σύμβασης, προσκομίζοντας τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών 

στον Ανάδοχο, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.  

 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.  

Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των προβλεπόμενων του άρθρου 138 του Ν. 

4412/2016. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί υποχρεούται να τις 

αποκαταστήσει με δικά του έξοδα. Ακόμη εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που 

προβλέπονται ή απορρέουν από τη σύμβαση και τη νομοθεσία. Ακόμη δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή 

εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής και 

απαγορεύεται ν’ αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε ευθύνες που απορρέουν γι’ αυτόν από την παρούσα. 

 

 

Η παρούσα αναρτήθηκε στους εξής διαδικτυακούς τόπους:  

 «Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Πρόγραμμα Διαύγεια»: 

https://et.diavgeia.gov.gr,  

 Κεντρικό Ηλεκτρονικό  Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ): https:// www.promitheus.gov.gr   

 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας»: 

https://www.dypede.gr 

 Γ.Ν.Π. «ο Άγιος Ανδρέας»: https://www.agandreashosp.gr  

 

 

 

 
 

                             Ο Διοικητής 

                                                                          του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών 

                                                                                      «Ο Άγιος Ανδρέας».  

              

                                                             

                                                                                   Ηλίας Θεοδωρόπουλος. 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://www.dypede.gr/
http://www.agandreashosp.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑ-

ΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

1) 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΟΛΟΣΩΜΗ 

ΦΟΡΜΑ ΤΥΠΟΥ TAYVEK 1 375 

   

2) 

ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 

3play ΜΕ ΛΑΣΤΙΚΟ 135.000 

   

3) 

ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FFP2 750 

   

4) 

ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FFP3 900 

   

5) 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ 750 

   

6) 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ  

ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ  

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  2.250 

   

7) 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΑΤΙΩΝ 

(ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 60 

   

8) 

ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ 

ΜΠΟΤΑΣ 6.000 

   

9) 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 

ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ 

    9.1) (SMALL) 15.000 

   9.2) (MEDIUM) 15.000 

   9.3)  (LARGE) 15.000 

   10) ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 3.000 

   

11) 

ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ 75 

   

12) 

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ 

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 375 

   13) ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 47.000    

 
Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρει την αντίστοιχη τιμή και τον Κωδικό του είδους στο Παρατηρητήριο 

Τιμών, εφ’ όσον το συγκεκριμένο είδος αντιστοιχεί σ’ αυτό.  

 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν ταυτίζεται με το αντίστοιχο είδος του Παρατηρητηρίου Τιμών, 

θα υποβάλλεται η Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, όπου 

θα πρέπει να δηλώνεται ότι το συγκεκριμένο είδος δεν ταυτίζεται με το αντίστοιχο του Παρατηρητηρίου Τιμών. 
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