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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 

σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσης  

Αριθμ. Διακήρυξης 11/2022 

                                                                  (CPV 18424300-0) 

 

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) όπως 

σήμερα ισχύει. 

2. Το διατάξεις του 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 με ημερομηνία 12/10/2022 αίτηση του Γραφείου Υλικού 

4. Την με αριθμ. πράξης 1811/20-10-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νοσοκομείου, Θέμα 10ο (ΑΔΑ: ΨΝΣΦ46907Μ-Ρ45)  

5. Τις οριζόμενες από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) τεχνικές 

προδιαγραφές για προμήθεια γαντιών, οι οποίες έχουν εγκριθεί με την 43/13-05-2022 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.  

6. Την κείμενη σχετική νομοθεσία. 

 

 

                                                   Α π ε υ θ ύ ν ε ι 

 

Πρόσκληση υποβολής σφραγισμένων προσφορών  

για την προμήθεια γαντιών μίας χρήσης για ένα έτος, 

 σύμφωνα με τις ποσότητες που αναφέρονται  στο Παράρτημα, 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής. 
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Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 28.955,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος 

του ΚΑΕ 1311 του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου οικονομικών ετών 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 15/11/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. 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 15/11/2022, ημέρα  και ώρα 11.30 π.μ. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) 

ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η Διακήρυξη έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στον Ιστότοπο Διαύγεια. 

 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα εμπεριέχει τρεις 

ξεχωριστούς κλειστούς υποφακέλους όπως αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του 

άρθρου 92 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. 

Η αποσφράγιση των προσφορών(δικαιολογητικά, τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο 

χώρο. 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου, 

ο οποίος θα περιλαμβάνει, όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. 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 Διακήρυξης. 

4. 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:  

α) Αποδέχεται τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα 

με αυτούς.  

β) Τα προσφερόμενα προϊόντα ικανοποιούν τις παρατιθέμενες στην παρούσα Διακήρυξη 

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 

Διακήρυξη και το Παράρτημα, σε έντυπη μορφή εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε 

κάθε σελίδα.  

 

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

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

Διακήρυξης, εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα. 
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• 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 

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. 

  

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. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ορισθείσα Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους 

κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις 

υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Κατά την συνεδρίαση, η Επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως 

φάκελο προσφοράς, καθώς και τους φακέλους δικαιολογητικών και τους φακέλους των τεχνικών 

και οικονομικών προσφορών, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 

κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο, την τεχνική προσφορά ανά φύλλο, την οικονομική προσφορά ανά 

φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτούς. Η Επιτροπή μπορεί 

επίσης, κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί 

των υποβληθέντων στοιχείων. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή 

εξετάζει τις Οικονομικές Προσφορές των εταιρειών που έγιναν τεχνικά αποδεκτές. Εάν οι 

προσφερόμενες τιμές για την ανάθεση της προμήθειας είναι ασυνήθιστα χαμηλές, θα ζητείται 

εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την αποδοχή της. Η εξακρίβωση της 

σύνθεσης της προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψήφιου 

Αναδόχου. Στο τέλος της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών 

προσφορών, η ορισθείσα Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με την παραπάνω περιγραφείσα 

διαδικασία αξιολόγησης, το οποίο εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου.  

 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου, θα είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. Η κατακύρωση προτείνεται από την αρμόδια Επιτροπή 

αξιολόγησης προσφορών της Διακήρυξης και αφορά στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ 

των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τις τεχνικές 

http://www.epromy.gr/
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προδιαγραφές και τους όρους της Διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή 

ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων της Διακήρυξη οργάνου. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που 

παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. Η κατακύρωση των 

αποτελεσμάτων εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου, το οποίο έχει το δικαίωμα να 

ακυρώσει ή να ματαιώσει την Διακήρυξη, εάν κατά την κρίση του οι τιμές που επιτεύχθηκαν είναι 

ασύμφορες για το Νοσοκομείο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με 

αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή 

μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 105, παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

 

4. 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. 

 

5. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τη κείμενη Νομοθεσία. 

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. 

 

6. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα διενεργηθεί από την τριμελή επιτροπή που συγκροτήθηκε 

από τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται ανάλογα με τις εκάστοτε 

ανάγκες του νοσοκομείου κατόπιν έγγραφης παραγγελίας, μετά την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης με μεταφορικό μέσο και δαπάνη του προμηθευτή που θα έχει την ευθύνη της παράδοσής 

τους. Χρόνος παράδοσης έως 5 ημέρες από την παραγγελία. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα 

πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης παράδοσης. 

 

7. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής απαιτείται, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο 

τοις εκατό (2%) επί του καθαρού ποσού, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

 

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

ποσοστό 4% της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό 

ψηφίο. 

 

9. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

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

 

10. ΓΕΝΙΚΑ  

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί 

και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και Π.Ν.Π. που έχουν προαναφερθεί στη 
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παρούσα Διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν 

μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.  

 

 

 

                                                                            

 

                                                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 

                                                                                                 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

                                                                                   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

 

ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ = ΖΕΥΓΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ = ΕΝΑ ΓΑΝΤΙ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ 

Ισχύουν οι οριζόμενες από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) τεχνικές 

προδιαγραφές, οι οποίες έχουν εγκριθεί με την 43/13-05-2022 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της. Παρατίθεται ο σχετικός σύνδεσμος: 

https://www.moh.gov.gr/articles/ethnikh-kentrikh-arxh-promhtheiwn-ygeias-ekapy/texnikes-

prodiagrafes-kai-protypa/texnikes-prodiagrafes-ekapy/8832-gantia-iatrika 

                                                                       
 
 
 

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΠΙΘΑΝΗ ΑΞΙΑ  
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

1 272-32701 
ΓΑΝΤΙΑ Μ.Χ ΒΙΝΥΛΙΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ (large) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 180.000 7.560,00 € 

2 272-32601 
ΓΑΝΤΙΑ Μ.Χ ΒΙΝΥΛΙΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ (medium) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 180.000 7.560,00 € 

3 211-02601 
ΓΑΝΤΙΑ Μ.Χ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 
ΜΗ ΑΠΟΣΤ/ΝΑ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ 
SMALL (LATEX) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 63.000 3.213,00 € 

4 211-02701 
ΓΑΝΤΙΑ Μ.Χ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 
ΜΗ ΑΠΟΣ/ΝΑ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ 
MEDIUM (LATEX) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 80.000 3.840,00 € 

5 211-02901 
ΓΑΝΤΙΑ Μ.Χ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 
ΜΗ ΑΠΟΣ/ΝΑ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ 
LARGE (LATEX) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 67.000 3.216,00 € 

 6 211-01901 ΓΑΝΤΙΑ Μ.Χ. ΚΟΙΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 180.000 504,00 € 

 7 211-02101 
ΓΑΝΤΙΑ  Μ.Χ. ΧΕΙΡ/ΚΑ 
ΑΠΟΣ/ΝΑ Νο 61/2 (LATEX) ΜΕ 
ΠΟΥΔΡΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ  2.900 720,00 € 

 8 211-02201 
ΓΑΝΤΙΑ Μ.Χ. ΧΕΙΡ/ΚΑ 
ΑΠΟΣ/ΝΑ Νο 7 (LATEX) ΜΕ 
ΠΟΥΔΡΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ  3.000 744,00 € 

 9 211-02301 
ΓΑΝΤΙΑ Μ.Χ. ΧΕΙΡ/ΚΑ 
ΑΠΟΣ/ΝΑ Νο 7 1/2 (LATEX) 
ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ  3.000 744,00 € 

10 211-02401 
ΓΑΝΤΙΑ Μ.Χ. ΧΕΙΡ/ΚΑ 
ΑΠΟΣ/ΝΑ Νο 8 (LATEX) ΜΕ 
ΠΟΥΔΡΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 3.000 744,00 € 

11 211-02501 
ΓΑΝΤΙΑ Μ.Χ. ΧΕΙΡ/ΚΑ 
ΑΠΟΣ/ΝΑ Νο 8 1/2 (LATEX) 
ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 35 10,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ  28.954,00 € 

https://www.moh.gov.gr/articles/ethnikh-kentrikh-arxh-promhtheiwn-ygeias-ekapy/texnikes-prodiagrafes-kai-protypa/texnikes-prodiagrafes-ekapy/8832-gantia-iatrika
https://www.moh.gov.gr/articles/ethnikh-kentrikh-arxh-promhtheiwn-ygeias-ekapy/texnikes-prodiagrafes-kai-protypa/texnikes-prodiagrafes-ekapy/8832-gantia-iatrika
ΑΔΑ: ΨΞΑΠ46907Μ-ΞΙΒ
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                                                                       ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Τα ιατρικά γάντια μίας χρήσης που χρησιμοποιούνται σε ένα Νοσοκομείο διακρίνονται σε: 
 

▪ Εξεταστικά /διαδικαστικά γάντια (Examination/ Procedure Gloves): αποστειρωμένα και μη -
αποστειρώμενα γάντια από Latex ή άλλο υλικό, που προορίζονται για ιατρικές εξετάσεις, διαγνωστικές και 
θεραπευτικές διαδικασίες. 
▪ Χειρουργικά γάντια (Surgical gloves): αποστειρωμένα, από latex ή άλλο υλικό για χειρουργικές 
επεμβάσεις, μικροεπεμβάσεις και πράξεις όπου απαιτείται άσηπτη τεχνική. 
▪ Γάντια Χημειοπροστασίας αποστειρωμένα ή μη, για παρασκευή ή χορήγηση κυτταροστατικών 
φαρμάκων και για το χειρισμό χημικών παραγόντων ή ασθενών που έχουν εκτεθεί σε χημικούς παράγοντες 
(Δεν απαιτούνται στην παρούσα διακήρυξη). 
 

Η κατηγοριοποίηση ως προς τον κίνδυνο ενός ιατρικού γαντιού μιας χρήσης εξετάζεται σε δύο επίπεδα:  
α) του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, και β) του Μέσου Ατομικής Προστασίας (Personal Protective 
Equipment) και ορίζεται από: 

• την 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

• τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 
Μαρτίου 2016. 
 

Για την ασφάλεια του γαντιού ως ιατροτεχνολογικό προϊόν πρέπει οι τεχνικές προδιαγραφές του να είναι 
σε συμφωνία με τα μέρη του ΕΝ 455 (1,2,3,4) και φέρει σήμανση ως MDD 93/42/EEC. Ο κανονισμός (ΕΕ) 
2016/425 ορίζει ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙΙ αυτά που χρησιμοποιούνται για προστασία από επικίνδυνες χημικές 
ουσίες και επιβλαβείς βιολογικούς παράγοντες. Το πρότυπο που εξασφαλίζει την ασφάλεια του 
επαγγελματία υγείας κατά την επαφή με βλεννογόνους, αίμα και άλλα βιολογικά υγρά και κατά τη διάλυση 
και χορήγηση χημειοθεραπευτικών - κυτταροτοξικών ουσιών είναι το ΕΝ 374 (μέρη 1-2-3-4). 
 
Οι γενικοί όροι για κάθε κατηγορία ιατρικών γαντιών μιας χρήσης είναι οι εξής: 
▪ Για εξεταστικά γάντια κατηγορίας κινδύνου Ι να αποδεικνύεται μέθοδος παραγωγής που εξασφαλίζει 
επίπεδο ποιότητας τουλάχιστον AQL (Accepted Quality Level) 1,5 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 
455-1:2000, κατώτατα όρια αντοχής και θραύσης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 455 
2:2009+Α2:2013 και να υπάρχει συμφωνία μεγέθους και διαστάσεων γαντιού (πλάτος και ελάχιστο μήκος) 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ίδιου προτύπου. 
▪ Για όλα τα ιατρικά γάντια μιας χρήσης να πιστοποιείται ο έλεγχος της βιολογικής τους ασφάλειας σε 
όρους χημικών ουσιών (λόγω χημικής αποστείρωσης- επικάλυψης με λιπαντικά ή ενσωμάτωσης κατά την 
παραγωγική διαδικασία), ενδοτοξινών και υδατοδιαλυτών πρωτεϊνών - πεπτιδίων σύμφωνα με το 
Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 455-3:2006. 
▪ Για όλα τα ιατρικά γάντια μιας χρήσης να αποδεικνύεται η συμφωνία με το πρότυπο ΕΝ: 455-4:2009 
που ορίζει τις απαιτήσεις και δοκιμές για προσδόκιμο χρόνου ζωής ο οποίος να μην είναι μικρότερος των 3 
ετών. 
▪ Για όλα τα ιατρικά γάντια μιας χρήσης που χρησιμοποιούνται για την διαχείριση επικίνδυνων χημικών 
ουσιών ή βιολογικών παραγόντων να αναγράφεται στη συσκευασία ο αριθμός του κοινοποιημένου 
οργανισμού και να είναι σε συμφωνία με τα μέρη του ΕΝ 374 όπως κάθε φορά ορίζονται στις ειδικές 
προδιαγραφές. 
▪ Για τα χειρουργικά γάντια να αποδεικνύεται η συμφωνία με τα πρότυπα ΕΝ 455-2:2009 + Α2:2013 
(φυσικές ιδιότητες του γαντιού), ΕΝ 455-3:2006 (βιολογική ασφάλεια), ΕΝ: 455-4:2009 (προσδόκιμο χρόνου 
ζωής προϊόντος). Όσον αφορά την προστασία από διείσδυση μικροοργανισμών να αποδεικνύεται η 
συμφωνία με το πρότυπο ΕΝ 374:2:2003 και να είναι επίπεδο ποιότητας AQL (Accepted Quality Level) 0,65 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 455-1:2000. 
▪ Όλα τα γάντια μιας χρήσης να φέρουν σήμανση πιστότητας CE και όπου ορίζεται στις ειδικές 
προδιαγραφές να αναγράφεται ο αριθμός του κοινοποιημένου οργανισμού. 
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▪ Η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο διανομέας του προϊόντος της αλλά και ο αντιπρόσωπος της Εταιρείας 
στην ΕΕ η ο εισαγωγέας εφόσον το εργοστάσιο παραγωγής δε βρίσκεται σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει δήλωση συμμόρφωσης , τεχνικό φάκελο και τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος στην Ελληνική γλώσσα σε συμφωνία με τους 
ευρωπαϊκούς κανονισμούς 768/2008 και τον 425/2016. 
▪ Σε κάθε τεχνική προσφορά πρέπει να εμπεριέχονται ανάλογα με την ιδιότητα του συμμετέχοντα στον 
διαγωνισμό (κατασκευαστής - εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΕ εισαγωγέας - διανομέας) τα 
απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας. Για όλες τις κατηγορίες γαντιών να προσκομιστούν δείγματα γαντιών στη 
συσκευασία τους στην επιτροπή αξιολόγησης (όχι μεμονωμένα γάντια). 
▪ Τα γάντια με πούδρα να είναι ομοιόμορφα πουδραρισμένα, με ελάχιστη ποσότητα πούδρας. 
Απαγορεύεται να περιέχουν ή να είναι πουδραρισμένα με πυριτικό μαγνήσιο. 
▪ Η συσκευασία να είναι ασφαλής και ανθεκτική, ώστε να προφυλάσσει τα γάντια από επιμολύνσεις. Στα 
χειρουργικά γάντια να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι στην 
εσωτερική συσκευασία. 
▪ Στην εξωτερική συσκευασία όλων των ιατρικών γαντιών μιας χρήσης, πρέπει να αναγράφονται όλες οι 
σημάνσεις σε συμφωνία με το ISO 15223:2016. 
 
 

                                                    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 
 
1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ 
 
1.1. Αποστειρωμένα εξεταστικά γάντια από φυσικό latex (Δεν απαιτούνται στην παρούσα διακήρυξη) 
 
1.2. Μη αποστειρωμένα εξεταστικά γάντια από φυσικό latex: 

▪ 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. 
▪ Να έχουν ομοιόμορφη επάλειψη με παράγωγο αμύλου για εύκολο φόρεμα. Μετά την αφαίρεσή του να 
μην παραμένει μεγάλη ποσότητα πούδρας στην επιφάνεια του χεριού του χρήστη. 
▪ Επιβάλλεται η αποστολή δείγματος (όχι μεμονωμένα γάντια, αλλά την προσφερόμενη συσκευασία π.χ. 
κουτί 100 τεμαχίων) στην Επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνισμού. 
▪ 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. 
▪ Να προσφέρονται σε μεγέθη Small – Medium – Large. 
 
1.3. Γάντια εξεταστικά, χωρίς πούδρα, από φυσικό latex, μη αποστειρωμένα (Δεν απαιτούνται στην 
παρούσα διακήρυξη) 
 
1.4. Γάντια επί χάρτου αποστειρωμένα διαφανή (Δεν απαιτούνται στην παρούσα διακήρυξη) 
 
1.5 Γάντια εξεταστικά μη αποστειρωμένα, χωρίς πούδρα, νιτριλίου (Δεν απαιτούνται στην παρούσα 
διακήρυξη) 
 
1.6 Γάντια εξεταστικά μη αποστειρωμένα, χωρίς πούδρα, νιτριλίου με μακριά μανσέτα (Δεν απαιτούνται 
στην παρούσα διακήρυξη) 
 
1.7 Γάντια εξεταστικά μη αποστειρωμένα βινυλίου (PVC) χωρίς πούδρα: 

▪ Να είναι κατασκευασμένα από ελαστικό αρίστης ποιότητας για χρήση στην εκτέλεση σύντομων μη 
επεμβατικών καθηκόντων και προετοιμασία τροφής. 

ΑΔΑ: ΨΞΑΠ46907Μ-ΞΙΒ





 

 

9 

▪ Σε συμφωνία με το πρότυπο ΕΝ 420:2003 + Α1:2009 και το ΕΝ 455-2:2009 + Α2:2013. 
▪ Να είναι κατασκευασμένα χωρίς ραφές σε μεγέθη Small - Medium - Large. 
▪ Να φοριούνται ανεξαιρέτως στο δεξί ή αριστερό χέρι. 
▪ Να φέρουν σήμανση CE. 
▪ Επιβάλλεται η αποστολή δείγματος (όχι μεμονωμένα γάντια, αλλά την προσφερόμενη συσκευασία π.χ. 

κουτί 100 τεμαχίων) στην Επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνισμού. 
 
1.8 ΓΑΝΤΙΑ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, μη αποστειρωμένα (Δεν απαιτούνται στην παρούσα διακήρυξη) 
 
1.9 ΓΑΝΤΙΑ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ αποστειρωμένα (Δεν απαιτούνται στην παρούσα διακήρυξη) 
 
2. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ 
 

2.1 Χειρουργικά γάντια γενικής χειρουργικής με πούδρα 

▪ Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό latex πολύ καλής ποιότητας. 
▪ Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή, μακριές μανσέτες οι οποίες να έχουν ενισχυμένο 
πάχος για καλύτερη συγκράτηση στο αντιβράχιο, για να αποφεύγεται η αναδίπλωση. 
▪ Να προσφέρονται σε όλα τα μεγέθη (Νο 6,5 - 8,5) με ολικό μήκος γαντιού 300 mm για κάθε μέγεθος, 
(μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση ± 20mm). 
▪ Να είναι προ πουδραρισμένα με βίο- απορροφήσιμο άμυλο (όχι πυριτικό μαγνήσιο). 
▪ Να είναι αποστειρωμένα με 3ετή διάρκεια αποστείρωσης . Η διαδικασία της αποστείρωσης πρέπει να 
επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα. 
▪ Τα προσφερόμενα γάντια να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται 
εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
να φέρουν σε ευκρινή θέση στη συσκευασία του ζεύγους γαντιών τη σήμανση CE και τον αριθμό 
αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού. 
▪ Να αναγράφουν στη συσκευασία την ημερομηνία παραγωγής, τον τρόπο και τη λήξη της 
αποστείρωσης, τον αριθμό παρτίδας, τη διεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής & του αντιπροσώπου 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τη σήμανση CE με τον αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού πιστοποίησης. 
▪ Κάθε ζεύγος γαντιών να φέρει διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας (εσωτερική σταθερή γαντοθήκη 
και εξωτερική αδιάβροχη θήκη). Να υπάρχει διάκριση δεξί - αριστερό και να αναγράφεται στην εσωτερική 
γαντοθήκη. 
▪ Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 455-1 ως προς την ποιότητα κατασκευής , ΕΝ 455-2 ως προς την 
αντοχή και τις διαστάσεις και ΕΝ 455-3 ως προς την ασφάλεια από βιολογικούς κινδύνους (περιεκτικότητα 
σε πρωτεΐνη, χημικούς επιταχυντές) και το πρότυπο ΕΝ 374-2:2003 ως προς τη διείσδυση μικροοργανισμών 
(performance level 3, AQL 0,65). Κάθε παρτίδα να συνοδεύεται από τα αποτελέσματα και τα πιστοποιητικά 
ελέγχου του κοινοποιημένου οργανισμού βάσει των απαιτήσεων των παραπάνω προτύπων. 
▪ Να σταλούν δείγματα από κάθε μέγεθος για αξιολόγηση. 
 
2.2 Χειρουργικά γάντια γενικής χειρουργικής χωρίς πούδρα (Δεν απαιτούνται στην παρούσα διακήρυξη) 

 
2.3 Αντιαλλεργικά χειρουργικά γάντια γενικής χειρουργικής (Δεν απαιτούνται στην παρούσα διακήρυξη) 
 
2.4 Αντιαλλεργικά χειρουργικά γάντια γενικής χειρουργικής από συνθετικό Νιτρίλιο (Δεν απαιτούνται 
στην παρούσα διακήρυξη) 
 
2.5 Αντιαλλεργικά χειρουργικά γάντια γενικής χειρουργικής από συνθετικό Νεοπρένιο (Δεν απαιτούνται 
στην παρούσα διακήρυξη) 
 
2.6 Ορθοπεδικά χειρουργικά γάντια χωρίς πούδρα (Δεν απαιτούνται στην παρούσα διακήρυξη) 
 
2.7 Γάντια χειρουργικά για επεμβάσεις μικροχειρουργικής χωρίς πούδρα (Δεν απαιτούνται στην 
παρούσα διακήρυξη) 
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2.8 Oυρολογικά -Μαιευτικά γάντια: (Δεν απαιτούνται στην παρούσα διακήρυξη) 
 
2.9 Χειρουργικά γάντια αντιμικροβιακής προστασίας χωρίς πούδρα (Δεν απαιτούνται στην παρούσα 
διακήρυξη) 
 

❖  

Γάντια, μη αποστειρωμένα, διαφανή, νάιλον, αμφιδέξια, μεγέθους large (κοινά) * 
▪ Να είναι διάφανα, κατασκευασμένα από υλικό P.E. (να δηλώνεται το υλικό κατασκευής).  
▪ Να συνδυάζουν άριστα αντοχή και αφή. 
▪ Να είναι λεπτά, µε καλή εφαρμογή και να µην σχίζονται εύκολα. 
▪ Να µην γλιστράνε και να µην κολλάνε κατά την εφαρμογή τους.  
▪ Να µην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες. 
▪ Να σταλούν δείγματα για αξιολόγηση. 

* Το ανωτέρω είδος δεν συμπεριλαμβάνεται στις προδιαγραφές της ΕΚΑΠΥ. 
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