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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα: 28/03/2022 

      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI 

   KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

    ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: 

    ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ     1. ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ    2. ΚΗΜΔΗΣ 

       «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»      3. Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                         

ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών 

Ταχ. Δ/νση: I. Δραγούμη 5  

Τ.Κ. 161 21, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 

Πληροφορίες: Π. Τσουπαρέλου 

             Μ. Ελευθεριάδου 

Τηλέφωνο: 210 7240044                                                

E-mail: promithion@syggros.gr  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ της παρούσης  

Αριθμ. Διακήρυξης (2/2022) 

(CPV: 33162100-4) 

 

Το Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νοσημάτων «Ανδρέας Συγγρός» 

 

Έχοντας υπόψη: 

1.  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)  

2. Τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση 

του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών 

στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 

υποδομές και την υγεία» 

3.  Την υπ’ αριθμ. 1802/22-02-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου  

(ΑΔΑ: 9ΦΦΟ46907Μ-2Τ5) 

 

Α π ε υ θ ύ ν ο υ μ ε 
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Πρόσκληση υποβολής σφραγισμένων προσφορών  

 

Για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού χειρουργείου για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 19.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του 

ΚΑΕ 1311 του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου Οικονομικού Έτους 2022 και 2023. 

 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας ή και για ορισμένα μόνο από τα 

ζητούμενα είδη. 

 

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 08/04/2022 και ώρα 10.00 πμ στο χώρο του 

Γραφείου Προμηθειών του Νοσοκομείου (Ίωνος Δραγούμη 5, 1ος όροφος), ενώπιον αρμόδιας 

επιτροπής που έχει ορισθεί γι’ αυτό το σκοπό. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του 

Νοσοκομείου και η λήξη κατάθεσής τους είναι στις 07/04/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 

μμ. 

 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει, όλα όσα 

καθορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται 

ευκρινώς: 

1. Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. 

2. Τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την προμήθεια. 

3. Τον αριθμό της Πρόσκλησης. 

4. Την καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών της 

πρόσκλησης. 

5. Τα στοιχεία του αποστολέα – οικονομικού φορέα (επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός 

τηλεφώνου, e-mail). 

 

Ο φάκελος αυτός περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους φακέλους, δηλαδή: 

Α.  «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει: 

1.Υπεύθυνη Δήλωση εις διπλούν του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:  
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α) Αποδέχεται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχθηκε 

σύμφωνα με αυτούς.  

β) Τα προσφερόμενα προϊόντα ικανοποιούν τις παρατιθέμενες στην παρούσα Πρόσκληση 

τεχνικές απαιτήσεις. 

γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

δ) Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους προσφέροντες 

λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τους 

οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του 

Δημοσίου, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.  

 

Β.  «Φάκελο Τεχνικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει: 

1. Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του συμμετέχοντα, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα 

Πρόσκληση, σε έντυπη μορφή εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα. Ο 

φάκελος αυτός περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική 

επάρκεια (όπως αυτή περιγράφεται στις ενότητες «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», 

«ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ» και «ΛΟΙΠΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ») και χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγηση της προσφοράς. 

2. Πιστοποιητικό διασφάλισης CE επί ποινής απόρριψης πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο και 

μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα. Αυτό εκδίδεται για συγκεκριμένο προϊόν η σειρά προϊόντων 

που ρητά πρέπει να αναφέρονται. 

3. Πιστοποίηση ISO του εργοστασίου κατασκευής επί ποινής απόρριψης πρωτότυπο ή επικυρωμένο 

αντίγραφο και μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα. 

Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτα. 

Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά 

στοιχεία της προσφοράς. 

 

Γ.  «Φάκελο Οικονομικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει: 

• Τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντα, σύμφωνα με τους όρους της 

Πρόσκλησης, εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα. 

• Αναλυτικό πίνακα σύγκρισης των τιμών των οικονομικών προσφορών με τις τιμές και τους 

αντίστοιχους κωδικούς του παρατηρητηρίου -www.epromy.gr- όπως αυτές είναι 

καταγραμμένες κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των οικονομικών προσφορών. Σε 
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περίπτωση που δεν υπάρχουν τα είδη της προσφοράς στο Παρατηρητήριο Τιμών, θα 

δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση. 

• Τιμές που θα υπερβαίνουν το παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ, θα απορρίπτονται. 

• Οι τιμές που θα δοθούν για το κάθε είδος είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης και θα δοθούν  απαραίτητα και ανά τεμάχιο, αλλά και συνολικά. Χωριστά θα 

αναφέρεται και ο Φ.Π.Α. 

• Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να αναγράφονται οπωσδήποτε με τον αύξοντα και τον κωδικό 

αριθμό είδους, τόσο στην τεχνική όσο και στην οικονομική προσφορά, όπως ακριβώς αυτοί 

καθορίζονται στην Πρόσκληση. 

 

Όλοι οι επί μέρους φάκελοι θα πρέπει να φέρουν τις ανωτέρω ενδείξεις με μόνη διαφορά αντί της 

ένδειξης «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να αναγράφουν το είδος του επί μέρους φακέλου («ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ή 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). 

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική 

προσφορά τα ενημερωτικά, τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα –εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο που μπορούν να υποβληθούν στην Αγγλική γλώσσα. 

Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, διαγραφές, 

προσθήκες, διορθώσεις κλπ.  

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες, για τη 

δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να αναφέρουν σε 

ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της 

έννοιας τους. 

 

2. ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Η κατάθεση δειγμάτων εις διπλούν των προσφερόμενων ειδών είναι υποχρεωτική. Τα δείγματα θα 

πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που να αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή 

καθώς και τον αύξοντα και τον κωδικό αριθμό είδους όπως ορίζεται στη διακήρυξη. 

Σε περίπτωση που χρειαστούν και άλλα δείγματα από την Υπηρεσία, θα πρέπει να προσκομιστούν 

προκειμένου να γίνει αξιολόγηση. 

 

3. Η αποσφράγιση των προσφορών «δικαιολογητικά συμμετοχής» και «τεχνική προσφορά» θα γίνει 

ενιαία στον ίδιο χώρο. Σε δεύτερο χρόνο και κατόπιν αξιολόγησης των ανωτέρω θα γίνει η 

αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. 
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4 Ισχύς προσφοράς τέσσερις (4) μήνες.   

 

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος με δικαίωμα δίμηνης παράτασης εκ μέρους της 

Υπηρεσίας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του προμηθευτή, με τους ίδιους όρους και τις 

τιμές της κατακύρωσης. 

 

6. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως εξής: 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%  

ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2%  

ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,07%  

ΧΑΡΤ/ΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΡΑΤ. ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3% 

ΟΓΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 20% 

ΥΠΕΡ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Π. 0,06% 

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΡΑΤ. ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 3% 

ΟΓΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 20% 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται έπειτα από την προσκόμιση του τιμολογίου και των 

απαραίτητων δικαιολογητικών που απαιτούνται βάσει του Ν. 4412/16 άρθρο 200, όπως αυτός 

τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4782/2021. 

 

7. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα διενεργείται από την τριμελή επιτροπή που 

συγκροτήθηκε από τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και 

πάντα σε συνεννόηση με τον υπάλληλο του Γραφείου Υλικού του Νοσοκομείου, με μεταφορικό 

μέσο και δαπάνη του χορηγητή ο οποίος θα έχει την ευθύνη της παράδοσής τους. Χρόνος 

παράδοσης έως 5 ημέρες από την παραγγελία. 

 

8. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. 

 

9. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης απαιτείται, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. (απαιτείται για συμβάσεις αξίας ίσης ή 

ανώτερης των 2.500,00 €). 
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11. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει του Ν. 4782/2021. 

Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείμενη Νομοθεσία. 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ 

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 212-03901 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ- ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΣΠΡΕΥ 

ΜΕ ΤΡΟΜΠΑ (ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ - ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΩΝ - 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

κ.λ.π. (ΑΛΚΟΟΛΗ >70%) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΜ 750 

2 212-03801 

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΙΡ/ 

ΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΧΕΡΙ, ΝΑ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΑ 

ΧΕΙΡ/ΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΣΗ Ή ΔΙΑΒΡΩΣΗ, 

ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑ ΝΑ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑ (GRAM- GIAM), 

ΜΥΚΗΤΕΣ ΙΟΥΣ,ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΗΣ 

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ 1LT ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΛΙΤΡΑ 30 

3 272-29201 

ΤΕΣΤ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ BOWIE DICK, ΜΕ 

ΧΑΡΤΙΝΑ ΠΟΡΩΔΗ ΦΥΛΛΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ 120-135 0C (class 2) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΜ 3000 

4 272-29301 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 

(ΑΜΠΟΥΛΕΣ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΤΕΜ 200 

5 213-13201 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 

ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ 120-135 0C (class 5)ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΜ 15.000 

6 212-32202 
ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΚΟΥΤΙ 50 

7 211-06301 
ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΝΤΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 
ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΜ 20.000 

8 272-31101 
ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΑΖΩΝ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 300Χ390 mm 
ΤΕΜ 3.400 

9 213-18301 
ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΑΖΩΝ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 130Χ356 mm 
ΤΕΜ 10.000 

10 213-13601 
ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΑΖΩΝ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 200Χ350 mm 

ΤΕΜ 8.000 

11 272-29801 
ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΑΖΩΝ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 90Χ260 mm  
ΤΕΜ 30.000 

12 212-03401 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΑΠΟΣ/ΝΑ ΔΙΑΣΤ. 

75Χ90 ΑΠΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΥΛΙΚΟ 
ΦΥΛΛΑ 20.000 

13 272-48701 

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 5,5gr ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΠΟΥΔΡΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ MEDIUM  

Bt 1000 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Γενικοί όροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την προμήθεια των παραπάνω υλικών: 

 

Α/Α 1: 212-03901 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ  

1. Έτοιμο προς χρήση, σε μορφή σπρέι με το μικρότερο δυνατόν χρόνο επαφής 

2. Δραστικό έναντι ιών με & χωρίς περίβλημα, βακτηρίων, μυκήτων και μυκοβακτηριδίου  

3. Μέγιστος χρόνος δράσης 5 λεπτά, ο οποίος να πιστοποιείται από την επίσημη ιστοσελίδα του 

κατασκευαστικού οίκου.  

4. Να περιέχει στη σύνθεσή του αλκοόλες σε περιεκτικότητα μεγαλύτερη ή ίση με 70%, όπως 

αναγράφεται στην άδεια του ΕΟΦ. 

5. Να μην περιέχει φαινόλες και αλδεΰδες 

6. Να στεγνώνει χωρίς κατάλοιπα 

7. Να μην είναι οξειδωτικό για τις επιφάνειες 

8. Να μην είναι τοξικό και ερεθιστικό για το χρήστη 

9. Να έχει άδεια ΕΟΦ, καταχώρηση σε ΕΜΠΧ και επισήμανση CE. 

 

Α/Α 2: 212-03801 ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 

1. Να περιέχει αντιοξειδωτικούς και αντιδιαβρωτικούς για την προστασία των εργαλείων  

2. Να είναι βακτηριοκτόνο (GRAM- GIAM), μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HCV, HIV), 

μυκοβακτηριοκτόνο και σποροκτόνο.  

3. Να είναι χαμηλού αφρισμού 

4. Να είναι άοσμο ή με ευχάριστη οσμή 

5. Να μην είναι ερεθιστικό για τα χέρια  

6. Να προσφέρονται δοχεία εμβάπτισης κατάλληλα για την εμβάπτιση-καθαρισμό εργαλείων 

7. Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και απολυμαντικού 

αποτελέσματος. 

8. Η αραίωση που θα αξιολογηθεί θα είναι αυτή που έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα το 

αργότερο σε 15 λεπτά. 

9. Να αναφέρεται η σταθερότητα του έτοιμου προς χρήση διαλύματος 

10. Να συνοδεύεται από δείκτες αποτελεσματικότητας, οι οποίοι να προσφέρονται δωρεάν 

11. Να έχει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση στο ΓΧΚ 
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A/A 3: 272-29201 ΤΕΣΤ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ BOWIE DICK, ΜΕ ΧΑΡΤΙΝΑ ΠΟΡΩΔΗ 

ΦΥΛΛΑ  

1. Το test bowie dick να αποκαλύπτει αν ο κλίβανος αποστείρωσης λειτουργεί σε καθορισμένες 

συνθήκες χρόνου, θερμοκρασίας, πίεσης, απομάκρυνσης αέρα, υγρασίας και έκθεσης στο 

αποστειρωτικό μέσο. Το test να αποκαλύπτει την ύπαρξη αέρα στον κλίβανο, πιθανές 

διαρροές του θαλάμου, κακή ποιότητα ατμού (υγρός ή υπέρθερμος ατμός, συμπυκνώματα).  

2. Το πακέτο να αποτελείται από χάρτινα πορώδη φύλλα και ενδιάμεσα να φέρει δείκτη με 

χημική μελάνη, η οποία να παραμένει αναλλοίωτη και μετά την αρχειοθέτηση για μακρό 

διάστημα, για τουλάχιστον 5 χρόνια. 

3. Ο δείκτης να έχει τυπωμένα τα δεδομένα του κύκλου αποστείρωσης και η χρωματική 

αλλαγή να είναι εύκολης ερμηνείας.  

4. Κάθε πακέτο να φέρει ημερομηνία παραγωγής και λήξης της παραμέτρου του κύκλου 

(θερμοκρασία, χρόνος κλπ), να μην ανοίγει κατά τη διάρκεια του test και στο φάκελο 

προσφοράς να αναγράφεται η κωδικοποίηση των σφαλμάτων.  

5. Το test να είναι οικολογικά ασφαλές για απόρριψη, να είναι απαλλαγμένο μόλυβδου και 

άλλων βαρέων μετάλλων καθώς και αλλεργιογόνων ουσιών όπως λάτεξ.  

6. Το test bowie dick να είναι σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα χημικών δεικτών αποστείρωσης 

όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ISO 11140-1: 2006 Class 2, ISO 11140-4:2007.  

7. Σε κάθε ατομική συσκευασία να αναγράφεται η κατασκευάστρια χώρα και ο αριθμός 

έγκρισης.  

 

Α/Α 4: 272-29301 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

(ΑΜΠΟΥΛΕΣ) 

1. Να είναι κατάλληλοι για κλίβανο ατμού και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις 

θερμοκρασίες (121 0 C – 135 0 C). 

2. Nα είναι αυτοπεριεχόμενοι σε μορφή αμπούλας με ενσωματωμένο: Το θρεπτικό υλικό και 

ανθεκτικούς σπόρους μικροβίων (Bacillus Stearothermophilus) επίσης και διπλό σύστημα 

δεικτών (όπως δείκτη Ph και μη φθορίζων υπόστρωμα). 

3. Να είναι εναρμονισμένοι με τα ISO 11138-3-1 :2017 (ή ισοδύναμο). Το καπάκι της 

αμπούλας να φέρει ένα υδρόφοβο φίλτρο ως βακτηριδιακό φραγμό. 

4. Σε κάθε αμπούλα να αναγράφεται το αποστειρωτικό μέσο. 

5. Να έχουν τη δυνατότητα να γίνεται η καλλιέργεια σε συσκευή επωαστήρια, όπου θα 

λειτουργεί σε ενδιαφερόμενο τμήμα. Να προσφέρονται: α) Βιολογικοί δείκτες που το 
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αποτέλεσμα να είναι εμφανές σε 1 ώρα (ταχείας ερμηνείας). β) Το αποτέλεσμα να είναι 

χρωματικό και ασφαλές. 

6. Σε κάθε συσκευασία δεικτών να υπάρχει πιστοποιητικό διασφάλισης της παρτίδας όπου θα 

αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας καθώς και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

7. Να προσφέρεται στο Νοσοκομείο δωρεάν ένας επωαστήρας για βιολογικούς δείκτες ταχείας 

ερμηνείας. (Εμφανές σε 1 ώρα) με καταγραφικό αποτελεσμάτων και δυνατότητα εκτύπωσης 

από τον χρήστη. 

8. Η συσκευή του επωαστήρα για βιολογικούς δείκτες να διαθέτει τουλάχιστον 12 θέσεις 

επώασης, η θερμοκρασία επώασης να είναι περίπου 600. 

9. Να έχει δυνατότητα οπτικής και ηχητικής ένδειξης των αποτελεσμάτων και συναγερμό σε 

περίπτωση λανθασμένου αποτελέσματος. 

10. Να κατατεθούν επαρκή δείγματα. 

 

Α/Α 5: 213-13201 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ 

ΚΛΙΒΑΝΟΥ class 5  

1. Να είναι κατάλληλοι για εσωτερική χρήση σε κάθε πακέτο αποστείρωσης  

2. Να είναι ισοδύναμοι βιολογικού δείκτη με επιστημονική τεκμηρίωση έτσι ώστε να παρέχουν 

την μέγιστη ασφάλεια αναφορικά με το αποτέλεσμα τους  

3. Να είναι κατάλληλοι για χρήση σε όλα τα προγράμματα αποστείρωσης ατμού  

4. Να αντιδρούν προοδευτικά σε όλες τις σημαντικές παραμέτρους αποστείρωσης: ατμός, 

χρόνος και θερμοκρασία (προοδευτική αντίδραση απόδοσης στη λειτουργία του κλιβάνου).  

5. Να έχουν κατασκευή μετακινούμενης χημικής μελάνης. 

6. Να είναι απαλλαγμένοι μόλυβδου και άλλων βαρέων μετάλλων για λόγους προστασίας του 

περιβάλλοντος και των χρηστών. 

7. Να είναι εύκολοι στην ανάγνωση, με εμφανή και ευδιάκριτό αποτέλεσμα, όταν εκτίθενται 

στις παραμέτρους αποστείρωσης. 

8. Κάθε πακέτο δεικτών να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες – πληροφορίες όπως: βασικές 

παραμέτρους που έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει, αναμενόμενη αλλαγή μετά την έκθεση στο 

μέσο αποστείρωσης, ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, κωδικός παραγωγής, συνθήκες 

αποθήκευσης, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος.  
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Α/Α 6: 212-32202 ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ Α 35 

Λόγω των σκληρών και μαλακών ιστών που επεξεργάζεται το εργαστήριο οι λεπίδες μικροτόμου 

πρέπει να διαθέτουν γωνία κοπής 350, να είναι κατασκευασμένες απο ανοξείδωτο ατσάλι καθώς και 

η επικάλυψη τους να είναι απο κράμα λευκόχρυσου και επικάλυψη resin, διότι τα χαρακτηριστικά 

αυτά τις καθιστούν ανθεκτικές. 

Η μεγάλη διάρκεια ζωής είναι σημαντική καθώς το κόστος για την κοπή δειγμάτων μειώνεται 

σημαντικά.  

Η κατάθεση δείγματος είνα απαραίτητη για να διαπιστωθεί ο αριθμός των blocks που κόβει η μία 

λεπίδα καθώς και η λήψη των τομών 1-3 μm. 

Για την ασφάλεια του χρήστη πρέπει να φέρουν στρογγυλοποιημένες άκρες στην πλευρά κοπής, 

καθώς και να φέρουν κατάλληλη εγκοπή στην πίσω πλευρά της λεπίδας για την εύκολη αναγνώριση 

της. 

 

Α/Α 7: 211-06301 ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΝΤΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΗ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

1. Να είναι κατασκευασμένα αδιάβροχο αντιολισθητικό υλικό  

2. Χρώματος μπλέ ή πράσινο 

3. Να μη σκίζονται εύκολα  

4. Να φέρουν λάστιχο γύρω γύρω 

 

Α/Α 13: 272-48701 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 5,5gr Μ.Χ. ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΗ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

1. Να έχουν μακριά μανσέτα και να προσφέρουν αυξημένη προστασία αλλά και άνεση σε 

πολύωρη χρήση τους 

2. Να είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στους χημικούς παράγοντες πλύσης των χειρουργικών 

εργαλείων και να διαθέτουν μεγάλη αντοχή σε βακτήρια, μύκητες και ιούς. 

3. Να είναι υποαλλεργικά και να μην περιέχουν LATEX 

Να φέρουν πιστοποιητικά ποιότητας EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-4:2013 & EN ISO 374-

5:2016 
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