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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
κατ’ εφαρμογή της από 25/02/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή κυρώθηκε με τον Ν. 

4682/2020, και έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 13 του Ν.4693/2020 για την επείγουσα προμήθεια Μέσων 

Ατομικής Προστασίας έναντι του κορωνοϊού Covid - 19  (ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 33140000-3) για τις ανάγκες 

του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής, σε βάρος του ΚΑΕ 1311. 

 
Η Αν. Διοικήτρια Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης έχοντας υπόψη: 

1. Την  υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 597/3-1-2019 (ΦΕΚ 16/16-01-2019 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.)  Υπουργική απόφαση «Διορισμός 

Αν. Διοικήτριας στο Γ.Ν. Χαλκίδας-Γ.Ν.Κ.Υ Καρύστου - Γ.Ν.Κ.Υ Κύμης με αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη 

Οργανική Μονάδα Κύμης, αρμοδιότητας της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας».  

2. Την   υπ΄ αρίθμ.2762 απόφαση για «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γ.Ν.-

Κ.Υ. Κύμης, Αγγελοπούλου Βασιλική» (ΦΕΚ837/Β΄/13-03-2020). 

3. Τον Ν. 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 42/Α΄/25-02-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 

κορωνοϊού». 

5. Τις διατάξεις της Π.Ν.Π. Α΄55/11-03-2020, όπως κυρώθηκε με το Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α΄/03-04-2020). 

6. Το άρθρο 19 του Ν.4675/2020 (ΦΕΚ54/Α΄/11-03-2020). 

7. Τις διατάξεις της Π.Ν.Π. Α΄64/14-03-2020, όπως κυρώθηκε με το Ν.4682/2020. 

8. Τις διατάξεις της Π.Ν.Π. Α΄68/20-03-2020, όπως κυρώθηκε με το Ν.4683/2020 (ΦΕΚ 83/Α΄/10-04-2020). 

9. Τις διατάξεις της Π.Ν.Π. Α΄75/30-03-2020, όπως κυρώθηκε με το Ν.4684/2020 (ΦΕΚ 86/Α΄/25-04-2020). 

10. Τις διατάξεις της Π.Ν.Π. Α΄84/13-04-2020, όπως κυρώθηκε με το Ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α΄/30-05-2020). 

11. Τις διατάξεις της Π.Ν.Π. Α΄90/01-05-2020, όπως κυρώθηκε με το Ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α΄/30-05-2020). 

12. Τις διατάξεις της Π.Ν.Π. Α΄157/10-08-2020, όπως κυρώθηκε με το Ν.4722/2020 (ΦΕΚ 177/Α΄/15-09-2020). 

13. Το πρακτικό της 128ης Συνεδρίασης του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ, δια περιφοράς, με Θέμα 1ο : «Επικαιροποίηση των 

τεχνικών προδιαγραφών υλικών ΜΑΠ» & θέμα 2ο: «Καθορισμός ανωτάτων τιμών στα υλικά: γάντια & στολές 

tyvec, προκειμένου οι φορείς να προχωρήσουν στη σύναψη συμβάσεων, για την προμήθεια τους». 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

5η Υ.Πε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
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14. Το από 17-12-2020 Πρακτικό της 138ης Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ, Θέμα 2ο : «Έγκριση νέων διαγωνισμών 

υλικών ΜΑΠ ανά ΥΠΕ, ανά είδος και φορέα διενέργειας (σύμφωνα με την απόφαση 136ης /07-12-2020 

Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ (Θέμα 3ο)». 

15. Το από 04-01-2021 Πρακτικό της 1ης/2021 Συνεδρίασης (ΟΕ) του ΚΕΣΥΠΕ, Θέμα 2ο : «Έγκριση κατανομής 

ποσοτήτων ΜΑΠ ανά Υγειονομική Περιφέρεια για τη διενέργεια διαγωνισμών». 

16. Την αρ. πρωτ.6518/25-01-2021 απόφαση Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας σχετικά με 

τον επιμερισμό του πίνακα 1 της 2ης Απόφασης της 1ης/14-01-2021 Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ για τη 

διενέργεια διαγωνισμών από τα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 5ης ΥΠΕ για την προμήθεια υλικών ΜΑΠ και 

την κάλυψη των αναγκών τους. 

17. Το αρ.3/26-01-20201, Θέμα ΕΗΔ 5ο, απόσπασμα πρακτικού ΔΣ του Γ.Ν. Χαλκίδας (ΑΔΑ: 6ΨΔΘ46904Θ-ΗΨΗ). 

18. Την αρ. πρωτ.861/01-02-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:653Υ46904Θ-2ΝΟ). 

 

ΠΡΟΣΚΛΑΕΙ 

κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης υγειονομικού υλικού και φαρμάκων να καταθέσει προσφορά για 

άμεση προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, σε βάρος του ΚΑΕ 1311 του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Τα προς 

προμήθεια είδη αναλύονται στη συνέχεια. 

 

Τόπος 
διαγωνισμού 

Χρόνος Διενέργειας 
Διαγωνισμού  

(αξιολόγηση προσφορών) 

Τελική Ημερομηνία 
Υποβολής Προσφορών 

Κριτήριο 
Κατακύρωσης 

Γ.Ν.-Κ.Υ. 
Κύμης 

Ημερομηνία: 09-02-2021 Ημερομηνία: 08-02-2021 
Πλέον 

Συμφέρουσα από 
Οικονομική 

άποψη 
Προσφορά 

Αποκλειστικά 
Βάσει της Τιμής 

Ημέρα: Τρίτη Ημέρα: Δευτέρα 

Ώρα: 
 

11:00 π.μ. Ώρα: 14:30 μ.μ. 

 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης  στις 09-02-2021 από την αρμόδια επιτροπή η οποία θα 

οριστεί με σχετική απόφαση της Αν. Διοικήτρια του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης. 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης, στην 

Κύμη, Τ.Κ. 34003, στο Γραφείο Προμηθειών έως 08-02-2021,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ.  

Προσφορά που κατατίθεται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού  θεωρείται  

εκπρόθεσμη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στον φάκελο κάθε 

προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.-Κ.Υ. 

ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΜΗΣ)). 

• Ο αριθμός της διακήρυξης  

• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

• Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, mail) 

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την 

ένδειξη «Τεχνική προσφορά». Η μορφή ξεχωριστών φακέλων για τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την 

τεχνική προσφορά γίνεται για διευκόλυνση της επιτροπής και δεν συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
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Αντίθετα, τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά». 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται από την Υπηρεσία. 

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr), 

στο Πρόγραμμα Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr, στον ιστότοπο της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 

www.dypethessaly.gr και στον ιστότοπο του Νοσοκομείου www.ghkymis.gr. 

 

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά, αποδεικνύεται η 

ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης πρόσκλησης. 

Η προσφορά θα είναι καθαρογραμμένη, θα φέρει σφραγίδα της επιχείρησης και υπογραφή του προσφέροντα. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται οι προσφορές  στις οποίες : α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται 

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη  τιμή, με την επιφύλαξη της 

παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν.4412/2016.  

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - CPV 33140000-3 

 

Α/Α ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

(ΜΑΠ) 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 
(ΚΕΣΥΠΕ) 

ΑΞΙΑ ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ 
ΦΠΑ 6% 
& 24% 

ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 Χειρουργικές 
μάσκες  3ply με 

λάστιχο 

ΤΕΜΑΧΙΟ 12945 0,32 4.142,40 248,54 4.390,94 

2 Προστατευτική 
ολόσωμη φόρμα 

ΤΥΠΟΥ TYVEK 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100 12,50 1.250,00 75,00 1.325,00 

3 Καλύμματα 
κεφαλής 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1294 0,12 155,28 37,27 192,55 

  ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ 5.547,68 360,81 5.908,49 

 

Σας γνωρίζουμε ότι : 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ανά είδος. 

2. Στους οικονομικούς φορείς δίνεται η δυνατότητα να καταθέσουν προσφορά και για μέρος της 

ζητούμενης ποσότητας. 

3. Σε περίπτωση όπου προσφέρονται ποσότητες μικρότερες της συνολικής ζητούμενης ποσότητας κάθε 

είδους, τότε θα υπάρξουν τόσοι μειοδότες όσοι απαιτούνται για να συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη 

ποσότητα κάθε είδους.  

4. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει ανά είδος και σε όσους μειοδότες απαιτηθεί προκειμένου να  

συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη ποσότητα. 

5. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά 

είδος. 

6. Οι τιμές που θα γίνουν αποδεκτές ανά είδος θα είναι αυτές, που εναρμονίζονται με τις υπ΄ αρίθμ.118/01-07-
2020 & 128/22-09-2020  σχετικές αποφάσεις του ΚΕΣΥΠΕ, ήτοι: 

 Για χειρουργικές μάσκες τιμή ≤ 0,32 €/τμχ χωρίς ΦΠΑ 

 Για φόρμες TYVEC τιμή ≤ 12,50 €/τμχ χωρίς ΦΠΑ 

 Για καλύμματα κεφαλής τιμή ≤ 0,12 €/τμχ χωρίς ΦΠΑ 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.dypethessaly.gr/
http://www.ghkymis.gr/
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7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την 

επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

8. Το Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης 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. 

9. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει κατά μέγιστο εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή του σχετικού 

τιμολογίου, ως κείμενη νομοθεσία ορίζει, μετά την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή. 

10. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

11. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

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

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή. 

12. Στη τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως  και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

13. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν 

2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94), όπως εκάστοτε ισχύει). 

14. Τόπος Παράδοσης των υλικών: Τα είδη του διαγωνισμού θα παραδίδονται στην Αποθήκη του Γ.Ν.-Κ.Υ. 

Κύμης στην Κύμη σύμφωνα με τις παραγγελίες του Τμήματος Διαχείρισης.  

15. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών θα γίνει τμηματικά εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Αναλυτικά, εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης θα παραδοθεί το 50% της ποσότητας και σε 

διάστημα 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης το υπόλοιπο 50% της ποσότητας. 

16. Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν και ΔΕΙΓΜΑΤΑ για τα 

προσφερόμενα είδη. 

 

Η Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Λόγω του επείγοντος και προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες, η 

αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση 

Δικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς) και θα εκδοθεί μια 

απόφαση ορισμού των αναδόχων.  

 Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται:  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

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

74/Α/26-03-2014), του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο 

συμμετέχει ο οικονομικός φορέας και σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

1. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέα δεν βρίσκεται σε μία από τις 

καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή 

μπορούν να αποκλεισθούν από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. 

2. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

3. Η προσφερόμενη ποσότητα ανά είδος (διότι στους οικονομικούς φορείς δίνεται η δυνατότητα να καταθέσουν 
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προσφορά και για μέρος της ζητούμενης ποσότητας). 

4. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες 

έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

5. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

6. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 

7. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

8.  Δεσμεύεται για την παράδοση των ειδών ως ακολούθως: Ο χρόνος παράδοσης των υλικών θα γίνει τμηματικά 

εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Αναλυτικά,  εντός 10 ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης θα παραδοθεί το 50% της ποσότητας και σε διάστημα 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης 

το υπόλοιπο 50% της ποσότητας. 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Θα περιλαμβάνει αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών. Υποχρεωτική η κατάθεση δειγμάτων 

των προσφερόμενων ειδών. 

 ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Θα περιλαμβάνει αναλυτικό οικονομικό πίνακα των προσφερόμενων ειδών με τιμή μονάδας  ανά είδος, την 

ποσότητα του προσφερόμενου είδους, το ΦΠΑ κάθε είδους και τη συσκευασία πώλησης.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ 

 
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. 
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. 
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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. Χειρουργικές Μάσκες 3ply με λάστιχο 
1. Χειρουργική μάσκα με λάστιχο τριών στρωμάτων.  
2. Να είναι υποαλλεργική, κατασκευασμένη από μαλακό υλικό, άνετη, ανθεκτική στην υγρασία με άριστη 

αεροδιαπερατότητα.  
3. Να έχει μεγάλα ενισχυμένα κορδόνια και μαλακό επιρρήνειο έλασμα  καθ' όλο το μήκος της μάσκας.  
4. 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.  
5. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-14683, κατηγορία ΙΙ.  

 
2. Προστατευτική ολόσωμη φόρμα ΤΥΠΟΥ TYVEK 

 

Περιγραφή είδους – ιδιότητες 
1. Ολόσωμη Προστατευτική ενδυμασία με ενσωματωμένο κάλυμμα κεφαλής. 
2. Να μην προκαλεί ερεθισμό του δέρματος ούτε να έχει ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην υγεία.  
3. Να είναι υγροαπωθητική, αδιάβροχη και αδιαφανής. 
4. Να παραμένει αδιάβροχη και υγροαπωθητική  όσο διαρκεί η χρήση της.  
5. Να είναι όσο το δυνατόν ελαφριά και εύκαμπτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση του ατόμου που τη 

φορά, να μην παρεμποδίζει τις κινήσεις και ταυτόχρονα να παρέχει αποτελεσματική προστασία.  
6. Να έχει μακριά μανίκια τα οποία στο τελείωμά τους να φέρουν μανσέτα από λάστιχο. 
7. Να υπάρχει λάστιχο συγκράτησης και στα κάτω άκρα. 
8. Χωρίς  εμφανείς ραφές. Οι ενώσεις να είναι με θερμό-συγκόλληση και καλυμμένες. Το φερμουάρ να  

καλύπτεται  με ενσωματωμένη αυτοκόλλητη ταινία, όπως και στην περιοχή του λαιμού. 
9. Να δίνεται η δυνατότητα μεγάλης διάρκειας έκθεσης του χρήστη στον βιολογικό ή χημικό παράγοντα.  
10. Να προσφέρεται σε μεγέθη M, L, XL. 

 
Απαιτήσεις – συμμορφώσεις 

1. Ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατηγορίας III 
2. Να πληροί τα πρότυπα που έχει θέσει ο ΕΛΟΤ και περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ 14126/2004 

(Performance requirements and test methods for protective clothing against infective agents). 

3. Τύπου  4-Β Να πληροί τo πρότυπο EN 14605:2005 +A1 2009 (protective clothing against liquid chemicals - 
performance requirements for clothing with liquid-tight (type 3) or spray-tight (type 4) connections, including 
items providing protection to parts of the body only (types PB [3] and PB [4]) 

4. Να πληροί το πρότυπο ΕΝ 14325: 2001  (Protective clothing against chemicals. Test methods and 
performance classification of chemical protective clothing materials, seams, joins and assemblages) 

5. Να έχει CE marking από κοινοποιημένο οργανισμό (κατηγορίας ΙΙΙ σύμφωνα με EU 2016/425) 
6.  Χρόνος ιδίας ζωής προϊόντος >5 έτη  
7. Μέσα στη συσκευασία να υπάρχει πλήρες ενημερωτικό φυλλάδιο προϊόντος  
8. Ταυτόχρονα να είναι εμφανείς στη συσκευασία, όλες οι άλλες απαιτούμενες σημάνσεις  σύμφωνα με τις 

εφαρμόσιμες απαιτήσεις των σχετικών προτύπων για προστασία από χημικούς και βιολογικούς παράγοντες 
(η κατηγοριοποίηση, ο τύπος, το μέγεθος, τα πικτογράμματα, ημερομηνία κατασκευής, ο αριθμός παρτίδας 
κλπ).  
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3. Καλύμματα κεφαλής 

 
1. Χειρουργικά καλύμματα κεφαλής κατηγορίας Ι 

2. Σχήματος μπερέ με λάστιχο σχήματος w γύρω από το κεφάλι 

3. Διαμέτρου περίπου 52 cm 

4. Μιας χρήσης  

5. Υγροαπωθητικό υλικό (PP, non- woven), Latex- free 

6. Υλικό  που να αφήνει το δέρμα να αναπνέει, υπο-αλλεργικό, άνετο, αντιιδρωτικό 

7. Ανθεκτικά στο σκίσιμο  

8. Αξιολόγηση δείγματος  

Δ. ΔΕΙΓΜΑΤΑ 
Για όλα τα ζητούμενα είδη ΜΑΠ να κατατεθούν δείγματα. 
 
 
 

Για το 
Γ.Ν.–Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ 

Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια 
 
 
 
 

  ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 
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