
ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ε.Σ.Υ.                  ΚΥΜΗ: 28-07-2022 

«Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ  – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ»                    ΑΡ. ΠΡΩΤ.:5558 

Γ.Ν. -Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»                            

Δ/ΝΣΗ: Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία 
ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό 
ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μπατσίλη Μαίρη 
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κύμη Εύβοιας 
Τ.Κ. 34003 
ΤΗΛ : 2222350153 
Ε-ΜAIL : promitheies@gnkymis.gr 

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ–ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ 
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 18.346,83 € με ΦΠΑ 6%, 13% & 24%» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). 
 
Σχετικά: 
 

1. της υπ΄αρίθμ.Γ4β/Γ.Π.οικ.15458/15-03-2022(ΦΕΚ 205/τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 17-03-2022 ) υπουργικής 
απόφασης με την οποία διορίστηκε η κ. Δαριβέρη Ιωάννα ως Προσωρινή Αναπληρώτρια 
Διοικήτρια στο Γ.Ν. Χαλκίδας-Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου-Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης, με αρμοδιότητα στην 
Αποκεντρωμένη Οργανική μονάδα Κύμης, αρμοδιότητας 5ης Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας,  

2. της υπ΄αρίθμ.6606/29-03-2022 απόφασης του Υπουργείου Υγείας για «Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων στην Προσωρινή Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου – 
Κέντρου Υγείας Κύμης, κ. Δαριβέρη Ιωάννα» (ΦΕΚ 1639/τ.Β΄/05-04-2022), 

3. της υπ΄αρίθμ.πρωτ.4900/04-07-2022 αίτηση του γραφείου Διαχείρισης υλικού για 
προμήθεια ειδών ΜΑΠ για κάλυψη αναγκών χρονικού διαστήματος έξι  μηνών ή μέχρι 
εξαντλήσεως των αποθεμάτων για τις ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης, 

4. της υπ΄αρίθμ.πρωτ.5124/12-07-2022 εισήγησης του γραφείου προμηθειών, 
5. του υπ΄αριθμ.17/20-07-2022, θέμα 57ο, απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. για την «ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΑΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ», 
(ΑΔΑ: ΩΤΑ746904Θ-41Ν), 

6. της με αρ.πρωτ.5395/22-07-2022 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:6Α7Ξ46904Θ-

ΔΤΥ), ΚΑΕ 9429 

7. της με αρ.πρωτ.5396/22-07-2022 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:9ΛΘΥ46904Ξ-Θ-

ΡΗΠ), ΚΑΕ 1329 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης υγειονομικού υλικού και φαρμάκων να καταθέσει 

προσφορά για άμεση προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, σε βάρος των ΚΑΕ 9429 & 1329 του 

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

προσφορά βάσει τιμής χαμηλότερη τιμή). 

 
• Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον 

προσφέροντα, όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.  

• Στους οικονομικούς φορείς δίνεται η δυνατότητα να καταθέσουν προσφορά και για μέρος της 
ζητούμενης ποσότητας. 

• 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. 

• Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει ανά είδος και σε όσους μειοδότες απαιτηθεί ώστε να 
συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη ποσότητα. 

                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

5η Υ.Πε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
 

ΠΡΟΣ :  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
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• Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό μόνο και εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο 
υλικό και άμεση παράδοση ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της ζωής και της ασφάλειας 
των ασθενών καθώς και ο εξορθολογισμός των δαπανών του Νοσοκομείου.  

• Σας επισημαίνουμε ότι η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την 
εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών αν 
υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με 
συμφερότερους όρους για όμοιο προϊόν-υπηρεσία, ή σε περίπτωση προσφοράς 
προβληματικών προϊόντων εκ μέρους των εταιρειών, καθώς και σε περίπτωση μη τήρησης του 
χρόνου παράδοσης των υλικών όπου απαιτείται.  
 

 
 
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: 3.2.2 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.  
3.2.1 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.  
3.2.3 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.  
 
 
 
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.  
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Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Πρόσκληση είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ ,στον 
ιστότοπο του Γ.Ν.-ΚΥ ΚΥΜΗΣ (www.ghkymis.gr) και  στον ιστότοπο της 5ης  ΥΠΕ Θεσσαλίας & 
Στερεάς Ελλάδας (www.dypethessaly.gr). 
 
Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου & θα απευθύνονται στο Γραφείο 
Προμηθειών του Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ. 
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  05-08-2022, ώρα 14:00 μ.μ. 

Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών: ΔΕΥΤΕΡΑ 08-08-2022  & ώρα 11:00 π.μ. 

 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ–ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥ 

ΜΕΣΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)» για τις ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ, προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης 16.289,95 € χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι 18.346,83 € με το Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χαμηλότερη τιμή, για τα κάτωθι: 

 
 
 

http://www.ghkymis.gr/
http://www.dypethessaly.gr),/
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Α/Α CPV/ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΑΓΟΡΑΣ 
/ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 6%, 
13% & 

24% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 33696500-0 ΣΤΥΛΕΟΣ  ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡ. COVID-19 ΤΕΜ 1000 0,56 560,00 72,80 632,80 

2 33696500-0  ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 2ML  ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ  ΓΙΑ COVID-19(ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΥΛΕΟΥΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ 
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ COVID-19) 

ΤΕΜ 1000 0,7 700,00 168,00 868,00 

3 33140000-3 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ 3PLY(Non Woven Με Λάστιχο (κουτι 50τμ )                                                                        
Χειρουργική μάσκα με λάστιχο τριών στρωμάτων. Να είναι υποαλλεργική, κατασκευασμένη 
από μαλακό υλικό, άνετη, ανθεκτική στην υγρασία με άριστη αεροδιαπερατότητα. Κατά 
μήκος και στην άνω πλευρά της μάσκας να υπάρχει εσωτερικό εύκαμπτο επιρρήνειο έλασμα. 
Να παρέχει υψηλή βακτηριακή προστασία, διαθέτοντας εσωτερικό φίλτρο απόδοσης 
μεγαλύτερο BFE ≥ 98%, στο 1 micro, χαμηλής αντίστασης στην διέλευση του αέρα που 
προσφέρει άνετη αναπνοή. Να είναι IIR σε σχέση με την ικανότητα αντοχής στην εκτίναξη 
υγρών – αδιάβροχη. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-14683, 
κατηγορία ΙΙ. Να φέρουν παράλληλες πτυχώσεις σε όλους το πλάτος τους και να καλύπτουν 
πλήρως το κάτω τμήμα του προσώπου • Επιβάλλεται η αποστολή δείγματος στην Επιτροπή 
τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνισμού.                                                                                                                                                          

ΤΕΜ 30000 0,0237 711,00 42,66 753,66 

4 33140000-3 ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FFP2                                                                                                                    
• Να είναι αναδιπλούμενη προκειμένου να διασφαλίζεται η 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). • 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. • 
Επιβάλλεται η αποστολή δείγματος στην Επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνισμού.                                                                                                                                                          

ΤΕΜ 2000 0,9658 1931,60 115,90 2047,50 
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5 33140000-3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ 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. 
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 . 3. Τύπου 4-Β Να πληροί τo πρότυπο EN 14605:2005 +A1 2009  
4. Να πληροί το πρότυπο ΕΝ 14325: 2001  
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). 

ΤΕΜ 500(100L, 
200XL, 

150XXL, 50 
XXXL) 

4,679 2339,50 561,48 2900,98 

6 33140000-3 ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ                                                                                                                                                            
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. Επιβάλλεται η αποστολή δείγματος στην Επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνισμού.                                                                                                                                             

ΤΕΜ 500 0,0212 10,60 2,54 13,14 
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7 18424300-0 ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ LARGE                                                                                                               
• Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 455-1:2000, ΕΝ 455-2:2009+Α2:2013 , ΕΝ 455-
3:2006 ΕΝ: 455-4:2009. Επιπρόσθετα, να πληρούν το πρότυπο ΕΝ 420:2003+Α1:2009 σχετικά 
με τις γενικές προδιαγραφές των προστατευτικών γαντιών. • Να έχουν πιστοποίηση CE από 
ανεξάρτητο κοινοποιημένο Οργανισμό. • Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO 15223:2016. Να αναγράφεται το υλικό του γαντιού, ότι περιέχει πούδρα, ημερομηνία 
παραγωγής και γήρανσης του προϊόντος και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. • Να είναι μη 
διαπερατά σε υγρά και να υπάρχει το σχετικό σύμβολο στη συσκευασία waterproof.  • 
Επιβάλλεται η αποστολή δείγματος (όχι μεμονωμένα γάντια αλλά την προσφερόμενη 
συσκευασία π.χ. κουτί 100 τεμαχίων) στην Επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνισμού.                                                                                                                        

ΤΕΜ 10000 0,1368 1368,00 82,08 1450,08 

8 18424300-0 ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ MEDIUM                                                                                                                                
• Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 455-1:2000, ΕΝ 455-2:2009+Α2:2013 , ΕΝ 455-
3:2006 ΕΝ: 455-4:2009. Επιπρόσθετα, να πληρούν το πρότυπο ΕΝ 420:2003+Α1:2009 σχετικά 
με τις γενικές προδιαγραφές των προστατευτικών γαντιών. • Να έχουν πιστοποίηση CE από 
ανεξάρτητο κοινοποιημένο Οργανισμό.  • Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO 15223:2016. Να αναγράφεται το υλικό του γαντιού, ότι περιέχει πούδρα, ημερομηνία 
παραγωγής και γήρανσης του προϊόντος και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. • Να είναι μη 
διαπερατά σε υγρά και να υπάρχει το σχετικό σύμβολο στη συσκευασία waterproof.  • 
Επιβάλλεται η αποστολή δείγματος (όχι μεμονωμένα γάντια αλλά την προσφερόμενη 
συσκευασία π.χ. κουτί 100 τεμαχίων) στην Επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνισμού.  

ΤΕΜ 20000 0,1368 2736,00 164,16 2900,16 

9 18424300-0 ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ SMALL                                                                                                                                    
• Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 455-1:2000, ΕΝ 455-2:2009+Α2:2013 , ΕΝ 455-
3:2006 ΕΝ: 455-4:2009. Επιπρόσθετα, να πληρούν το πρότυπο ΕΝ 420:2003+Α1:2009 σχετικά 
με τις γενικές προδιαγραφές των προστατευτικών γαντιών. • Να έχουν πιστοποίηση CE από 
ανεξάρτητο κοινοποιημένο Οργανισμό.  • Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO 15223:2016. Να αναγράφεται το υλικό του γαντιού, ότι περιέχει πούδρα, ημερομηνία 
παραγωγής και γήρανσης του προϊόντος και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. • Να είναι μη 
διαπερατά σε υγρά και να υπάρχει το σχετικό σύμβολο στη συσκευασία waterproof.   • 
Επιβάλλεται η αποστολή δείγματος (όχι μεμονωμένα γάντια αλλά την προσφερόμενη 
συσκευασία π.χ. κουτί 100 τεμαχίων) στην Επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

ΤΕΜ 5000 0,1368 684,00 41,04 725,04 

10 18424300-0 ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ  ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ LATEX(ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ) MEDIUM                                                                                                                            
• Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 455-1:2000, ΕΝ 455-2:2009+Α2:2013 , ΕΝ 455-
3:2006 ΕΝ: 455-4:2009. Επιπρόσθετα, να πληρούν το πρότυπο ΕΝ 420:2003+Α1:2009 σχετικά 
με τις γενικές προδιαγραφές των προστατευτικών γαντιών. • Να έχουν πιστοποίηση CE από 
ανεξάρτητο κοινοποιημένο Οργανισμό.  •  • Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 15223:2016. Να αναγράφεται το υλικό του γαντιού, ότι περιέχει πούδρα, 
ημερομηνία παραγωγής και γήρανσης του προϊόντος και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. • Να είναι 
μη διαπερατά σε υγρά και να υπάρχει το σχετικό σύμβολο στη συσκευασία waterproof.  
•Επιβάλλεται η αποστολή δείγματος (όχι μεμονωμένα γάντια αλλά την προσφερόμενη 
συσκευασία π.χ. κουτί 100 τεμαχίων) στην Επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

ΤΕΜ 30000 0,084 2520,00 151,20 2671,20 
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11 33140000-3 ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΑΚΡΙΑ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ, Μ.Χ. ΓΙΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ(ΖΕΥΓΗ)   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).   • Επιβάλλεται η 
αποστολή δείγματος στην Επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης του 
διαγωνισμού.                                                                                                                                                          

ΖΕΥΓΗ 250 0,215 53,75 12,90 66,65 

12 33140000-3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΑΤΙΩΝ (ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΔΙΟ 
ΟΡΑΣΗΣ)                                                                                                                                                                                                        
Οφθαλμών, Διαφανή με Πλευρικά Ανοίγματα Αερισμού. Να διασφαλίζουν την προστασία 
έναντι υγρών & αερίων.  • Επιβάλλεται η αποστολή δείγματος στην Επιτροπή τεχνικής 
αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

ΤΕΜ 100 2 200,00 48,00 248,00 

13 33140000-3 ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ                                                                       
• Να είναι μιας χρήσεως, μη αποστειρωμένη • Να έχει δέσιμο στο λαιμό και στην μέση • Να 
έχει μακρύ μανίκι με ελαστική μανσέτα • Να παρέχει πλήρη κάλυψη πλάτης • Να διαθέτει CE 
(Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΕ 2016/425) • Να είναι κατασκευασμένη από non - woven υλικό 
υγροαπωθητικό και αδιάβροχο • Να πληροί το πρότυπο ΕΝ 13034 – Τype PB (6) • Να είναι 
μεγέθους one size.   • Επιβάλλεται η αποστολή δείγματος στην Επιτροπή τεχνικής 
αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

ΤΕΜ 500 1,039 519,50 124,68 644,18 

14 33140000-3 ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ XL                                                                         
• 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, με θερμοκόλληση, απόλυτα αδιάβροχη, αποστειρωμένη με ακτινοβολία ή και 
ΕΤΟ, ελεύθερη latex, μιας χρήσης. • Να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, 
το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 13795.  • Επιβάλλεται η αποστολή 
δείγματος στην Επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

ΤΕΜ 400 4,89 1956,00 469,44 2425,44 

    ΣΥΝΟΛΟ 
 

100750 
 

16289,95 2056,88 18346,83 

 

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
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CPV: 33696500-0, 33140000-3, 18424300-0 

ΚΑΕ: 9429 & 1329 

       
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

        Οι προσφορές μπορούν να αφορούν το σύνολο των ειδών της προμήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά, αλλά 

υποχρεωτικά το σύνολο της ποσότητας ανά είδος προμήθειας. 

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, σε πρωτότυπη μορφή. 

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και τον αρμόδιο υπάλληλο του 
Τμήματος Προμηθειών 

• Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο του διαγωνισμού 

• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

• Τα στοιχεία του αποστολέα 
 

 
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 
 

➢ Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε πρωτότυπη μορφή τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα 

στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 

➢ Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σε πρωτότυπη μορφή, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο 

μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

➢ Τα οικονομικά στοιχεία, σε πρωτότυπη μορφή, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης 

μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

 
Προσοχή: Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου. 
 

❖ Στον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής να περιλαμβάνονται: 
 

• Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία 
υπογράφεται, μόνο από τον εκάστοτε εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 107, παρ. 
13 του Ν. 4497/2017, όπου να δηλώνεται ότι: 

• Οι προσφέροντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

• Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν 
πλήρη γνώση. 

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

• Οι προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 

• Οι Διαχειριστές στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ.) ή 
προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), ή ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων 
Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. όταν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) και οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ. 73 του Ν. 4412/16. 

• Κατά την ημερομηνία αποσφράγισης είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις 
τους. 

 
❖ Α) Φυσικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 

           Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 
           Β) Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 
           Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους            

επιμελητηρίου. 
 

❖ Στον υποφάκελο της Τεχνικής προσφοράς να περιλαμβάνεται: 

•  Πλήρης τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα του αντικειμένου της προσφερόμενης υπηρεσίας, σε 
πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης. 
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•  Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα δηλώνει ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα 
τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών. 
 

 
❖ Στον υποφάκελο της Οικονομικής προσφοράς να περιλαμβάνεται: 

Η προσφερόμενη τιμή σε ΕΥΡΩ, καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ. 
 

Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς θα 
πραγματοποιηθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 08/08/2022 και ώρα 11:00 π.μ. 
 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη του αρμόδιου 
γνωμοδοτικού οργάνου και την αναθέτουσα αρχή. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων. Στη 
συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά και οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά 
μειοδοσίας. Το πρακτικό θα κατατεθεί στο γραφείο προμηθειών προκειμένου κατόπιν να ακολουθήσει η επικύρωση 
του πρακτικού από την Αναθέτουσα αρχή. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης, οι προσφέροντες 
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 
 
Κατά της Απόφασης αυτής οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα για την άσκηση τυχόν ένστασης, για τους λόγους και με 
τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού, για διαφορές που 
αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων 
(60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α). 
 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις: 
1. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών. 
2. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές. 
3. Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα. 
4. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ. 
5. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 
6.Προσφορά στην οποία η υπηρεσία δεν έχει αντιστοιχηθεί με τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον αυτή 
έχει καταχωρηθεί. 
7. Η οποία είναι υπό αίρεση. 
8. Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής. 
9. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται. 
10. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού. 
 
 
Με τη σύναψη σύμβασης θα προσκομιστούν, από τον οικονομικό φορέα, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, 
καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου, σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα παραδίδεται στο Οικονομικό Τμήμα, 
τα οποία θα είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

 
Χρόνος ισχύος σύμβασης: έξι (6) μήνες από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης για έξι ακόμη μήνες με τη 
σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου για την απορρόφηση, τόσο του φυσικού, όσο και του οικονομικού αντικειμένου 
αυτής. 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός πέντε [5]  ημερών από την έγγραφη παραγγελία στην Αποθήκη του Γ.Ν. – Κ.Υ. 
ΚΥΜΗΣ με έξοδα ευθύνη και μέριμνα του Αναδόχου, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 
Η σύμβαση θα μπορεί να διακοπεί από την Αναθέτουσα Αρχή, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο με την υπογραφή 
σύμβασης από Προϊστάμενη Αρχή. 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.  
 
Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». 

 
                                                                                                                                                                       

    Η ΑΝ.  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

               ΤΟΥ  Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ 
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