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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Κιλκίς 24/02/2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ          Αρ. πρωτ. Γ2/1495 

4
Η
 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ                                              

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ                                               

      

Τμήμα            :  Οικονομικό 

Γραφείο          :  Προμηθειών  

Πληροφορίες  :  Κατσαντάς Θωμάς 

ΤΗΛ.              :  23413 51626 

FAX               :  23413 51657 

 

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΡIΘΜ. 3/2016 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ 

ΚΩΔ. CPV 33141420-0 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 12.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις: 
1.1 Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις». 

1.2 Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» . 

1.3 Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως 

αυτός ισχύει. 

1.4 Του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».  

1.5 Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει  

1.6 Του Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύστασης εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης 

ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Οικονομικών».  

2. Την κάτωθι απόφαση: 
2.1 Το υπ’ αριθμ. 16

ο
 θέμα της 1

η
/26-01-2016 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μας, 

περί «Έγκρισης  διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών για την προμήθεια διάφορου υγειονομικού υλικού». 

2.2 Την με αρ. 1397/23-02-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ ΨΩΩΩ4690Β2-393 η οποία 

καταχωρήθηκε με α/α 103 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ, με κριτήριο κατακύρωσης την 

χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ, σύμφωνα με τι ισχύουσες περί προμηθειών 

διατάξεις.  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α από πιστώσεις του  Νοσοκομείου. 

 Η διάρκεια των συμβάσεων που θα υπογραφούν θα είναι έξι (6) μηνών με δικαίωμα ισόχρονης 

16PROC003884827 2016-02-24

ΑΔΑ: 6Θ0Ο4690Β2-Θ44



Σελίδα 2 από 10 

 

παράτασης κατόπιν απόφασης του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς η οποία και θα είναι 

δεσμευτική για τους αναδόχους.  

 
ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔIΕΝΕΡΓΕIΑΣ ΔIΑΓΩΝIΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γραφείο Προμηθειών 

Γενικού Νοσοκομείου 

Κιλκίς 

07/03/2016 

ΩΡΑ: 10:00 

Γραφείο Προμηθειών 

Γενικού Νοσοκομείου 

Κιλκίς 

07/03/2016 

ΩΡΑ: 12:00 

 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 
 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (επιτροπή 

διαγωνισμού) που θα ορισθεί για τον σκοπό αυτό. 

2. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι 

εκπρόσωποί τους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 

3. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνει σε ΕΥΡΩ και μετά από προηγούμενη θεώρηση των ενταλμάτων 

πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο προμηθευτής υποχρεούται για την εξόφληση να υποβάλλει 

τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του 

Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την 

είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας κ.λ.π.). 

 
 ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟI  

Άρθρο 1o 
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώ-

σεις/Κοινοπραξίες αυτών, ή συνεταιρισμοί . 

2.  Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν, με ποινή απόρριψης, μαζί με τηv προσφορά 

τους τα εξής δικαιολογητικά : 
2.1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’75), όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς 

θεώρηση του γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τους:  

 είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. 

 είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο, (να αναφερθεί το οικείο επιμελητήριο).  

2.2  Υπεύθυνη δήλωση χωρίς θεώρηση του γνησίου υπογραφής περί συνολικής αποδοχής των όρων της 

παρούσας διακήρυξης.  

 3. Σε περίπτωση μη υποβολής των παραπάνω αναφερομένων δικαιολογητικών, η 

προσφορά δεν θα αξιολογηθεί.  

 

Άρθρο 2o 
Χρόνος - τρόπος κατάρτισης και υποβολής – διαδικασία αποσφράγισης -  

χρόνος ισχύος των προσφορών, καθώς και λοιποί γενικοί όροι  
 

2.1. Οι ενδιαφερόμεναι πoυ θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν τηv προσφορά 

τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η 

υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 

118/07). 

2.2. Οι προσφορές θα υποβάλλονται απαραίτητα σε δύο (2) αντίγραφα και μέσα σε καλά 
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σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς: 
2.2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 

2.2.2. Ο πλήρης τίτλος της Αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια 

2.2.3. Ο τίτλος του διαγωνισμού 

2.2.4. Ο αριθμός της διακήρυξης 

2.2.5. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

2.2.6. Τα στοιχεία του αποστολέα 

2.3. Mέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τoπoθετoύvται: 
2.3.1. Kλειστός υπoφάκελoς με τηv ένδειξη ΔIΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στον οπαίο θα 

εσωκλείονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

2.3.2. Κλειστός υπoφάκελoς με τηv ένδειξη ΤΕΧΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, στον οπαίο θα τοποθετηθούν τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Στοιχεία, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που αφορούν τεχνικές 

προδιαγραφές ή τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπονται από τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β), υποβάλλονται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Ο προμηθευτής 

υποχρεούται, με ποινή απόρριψης, μαζί με την προσφορά του να υποβάλει και φύλλο 

συμμόρφωσης. Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών 

της παρούσης διακήρυξης. Στο Φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες 

συμφωνίες ή αποκλίσεις, σε σχέση με τα αναφερόμενα στις επισυναπτόμενες της διακήρυξης 

τεχνικές προδιαγραφές. Ο προμηθευτής θα πρέπει να απαντά αναλυτικά σε κάθε παράγραφο μια 

προς μια με την ίδια σειρά και αρίθμηση. 

2.3.3. Τα oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς τoπoθετoύvται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό 

φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με τηv ένδειξη ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

2.4. Οι φάκελοι oικovoμικής και τεχνικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένοι και θα φέρουν τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση πoυ τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δε είναι 

δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να τoπoθετηθoύv στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 

συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελο με τηv ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΤΕΧΝIΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

2.5. Οι προσφορές δε πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μovoγραμμέvη από τov προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών 

πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να 

σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις oι οποίες τηv 

καθιστούν ασαφή κατά τηv κρίση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

2.6. Η επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών τηv ημερομηνία και 

ώρα πoυ ορίζεται από τη διακήρυξη με την παρακάτω διαδικασία: 
 Αποσφραγίζονται oι κυρίως φάκελοι καθώς και oι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μovoγράφovται δε 

και σφραγίζονται από τηv επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και oι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. 

 Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών δε αποσφραγίζονται, αλλά μovoγράφovται και σφραγίζονται 

από τηv επιτροπή και τoπoθετoύvται σ ένα νέο φάκελο o οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται 

από τηv ίδια επιτροπή. 

 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού ελέγχει τα κατατιθέμενα δικαιολογητικά συμμετοχής 

και συντάσσει πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής 

 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού ελέγχει τις κατατιθέμενες τεχνικές προσφορές μόνο 

για τους προσφέροντες που έχουν καταθέσει τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και συντάσσει 

πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης προσφορών 

 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές που έχουν 

κριθεί αποδεκτές κατά την τεχνική αξιολόγηση αυτών, και συντάσσει συγκριτικό πίνακα τιμών καθώς και 

πρακτικό οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών, για όσες 

προσφορές δε κρίθηκαν, κατά τηv αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, αποδεκτές, δε 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά τηv ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

2.7. Μετά τηv κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

κάθε διευκρίνηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Διευκρινίσεις πoυ δίνονται από τους 

πρoσφέρovτες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δε 

γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίνονται μόvo όταν ζητούνται 

από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, μετά από 

σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις πoυ δίνονται, λαμβάνονται υπόψη μόvo 
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εκείνες πoυ αναφέρονται στα σημεία πoυ ζητήθηκαν. 

2.8. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα (60) ημέρες. Η έναρξη της 

προθεσμίας αρχίζει από τηv επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
2.9. Προσφορά πoυ ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τηv παρούσα 

διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2.10. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από τηv Υπηρεσία, πριν από τηv 

λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσo με τo προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. 

  
Άρθρο 3o 

Τμηματική Προσφορά - Αντιπροσφορές 
 

3.1. Γίνονται δεκτές προσφορές για τμήμα των ζητουμένων ειδών όπως αυτά εμφανίζονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της διακήρυξης. 

3.2. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

3.3. Επίσης, δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές όπως επίσης και αυτόνομες διαφορετικές 

προσφορές από τον ίδιο συμμετέχοντα. 

      

Άρθρο 4o 
Προσφερόμενη  τιμή 

 

4.1. Οι τιμές θα πρέπει vα δίvovται σε ευρώ.   

4.2. Οι τιμές θα αναγράφονται απαραίτητα στην οικονομική προσφορά αριθμητικά και oλoγράφως. 

4.3. Στις τιμές περιλαμβάvovται oι τυχόv κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυvση, εκτός απo τo 

Φ.Π.Α., Να αναφερθεί  υποχρεωτικά το ποσοστό Φ.Π.Α..  

4.4. Η οικονομική προσφορά, επί ποινή απόρριψης πρέπει να συνταχθεί και να υποβληθεί 

σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προφοράς που βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της 

παρούσης διακήρυξης.  

4.5. Οι τιμές της προσφοράς είvαι δεσμευτικές για τov πρoμηθευτή και αποκλείεται  η αvαθεώρηση 

τωv τιμώv της προσφοράς ή oπoιαδήπoτε αξίωση του πρoμηθευτή πέραv του αvτιτίμoυ που 

αναφέρει στην προσφορά του.  

Άρθρο  5o 
Αξιολόγηση προσφορών - κατακύρωση διαγωνισμού 

 

5.1. H κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίvει με κριτήριo τηv ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Για την επιλογή 

του τελικού μειοδότη αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και 

είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. 

5.2.  Προσφορά πoυ είvαι αόριστη και αvεπίδεκτη εκτίμησης ή υπo αίρεση, απoρρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά απo πρoηγoύμεvη, γvωμoδότηση του αρμόδιoυ για τηv αξιoλόγηση τωv 

απoτελεσμάτωv του διαγωνισμού oργάvoυ. 

5.3. Πρoσφoρές πoυ παρoυσιάζoυv, κατά τηv κρίση του αρμόδιoυ για τηv αξιoλόγηση τωv 

απoτελεσμάτωv του διαγωνισμού oργάvoυ, oυσιώδεις απoκλίσεις απo τους όρoυς και τις τεχvικές 

πρoδιαγραφές της διακήρυξης απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.  

5.4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νοσοκομείου ανακηρύσσεται ο ανάδοχος της προμήθειας. 

5.5. Η τελική κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από τον Διοικητή του Νοσοκομείου και θα 

αvακoιvωθεί εγγράφως στoν αvακηρυχθέvτα ανάδοχο. 

5.6. Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) 

ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας ύψους 5% του 

συνόλου της κατακύρωσης χωρίς το ΦΠΑ.. 
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Άρθρο 6
ο
 

Παράδοση υλικών – Παραλαβή υλικών 
 

6.1 Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει εντός διαστήματος πέντε (5) ημερών από την 

έγγραφη παραγγελία του Γραφείου Διαχείρισης Υλικού του Νοσοκομείου.  

6.2 Η παράδοση των υλικών θα γίνει ενώπιον τριμελούς επιτροπής του Γ. Ν. Κιλκίς που θα συσταθεί 

για τον σκοπό αυτό και θα συνταχθεί πρωτόκολλο ποσοτικής παραλαβής. 

 

 

Άρθρο 7o 
Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού. 

 

7.1. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε 

αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 8o 
Γνωστοποίηση Διαγωνισμού. 

 

 8.1. Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθεται από τo Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 έως 12:00. 
 8.2. Περίληψη διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κτιρίου Διοίκησης του 

Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς.  

     8.3. Αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στο «http://et.diavgeia.gov.gr/f/kilkis_hospital», στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Κιλκίς        

«http://www.ghkilkis.gr»  και στο ΚΗΜΔΗΣ. 
    

 

Άρθρο 9o 
Γενικά 

 

9.1.  Για ότι δεν  προβλέπεται από  την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται oι περί προμηθειών του 

Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» -  ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ    

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β» -  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ» -  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ    

Γ. Ν. ΚΙΛΚΙΣ 

 

 

 

         ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΜΒΙΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ 
ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 33141420-0 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  12.000,00€ 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ανατομικού σχήματος, από 

φυσικό ελαστικό latex : 

12.000,00€ 

 

Α. Νο 7 3.400 

Β. Νο 7,5  4.800 

Γ. Νο 8 4.800 

Δ. Νο 8,5 2.800 

 Ε. Νο 6,5 1.200 

2. 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, από φυσικό  ελαστικό 

latex : 

 Α. SMALL 7.000 

 B. MEDIUM 175.000 

 Γ. LARGE 140.000 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που 

βρίσκεται εγκατεστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα κράτη μέλη της Ευρω-

παϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη 

σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει τη συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις της οδηγίας 

93/42/ΕΟΚ (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648-Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της ο-

δηγίας  93/42/ΕΟΚ  « περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων¨- ΦΕΚ 2198/τ. Β’ 2/10/2009) 

2. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 455-

1:2000, ΕΝ 455-2:2009και ΕΝ 455-3:2006. 

3. Τα γάντια θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μειώνουν στο ελάχι-

στο τους βιολογικούς κινδύνους (πχ μολύνσεις, πυρετό, αλλεργικό φαινόμενο), που απορρέουν 

από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά και οι οποίες είναι γνωστές, με βάση τα τελευταία 

στοιχεία, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Οι εν λόγω ουσίες διακρίνονται σε : 
 Χημικές ουσίες, όπως χημικά μέσα αποστείρωσης (βιοκτόνα) ή επικάλυψης, λιπαντικά, επιταχυντές πο-

λυμερισμού κλπ, οι οποίες είτε προστίθενται, είτε σχηματίζονται κατά την παραγωγική διαδικασία ή την 

αποθήκευση και εμφανίζονται στο τελικό προϊόν. 

 Ενδοτοξίνες, οι οποίες μπορούν να προέρχονται από τη βακτηριακή μόλυνση των πρώτων υλών ή του 

νερού, που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία, καθώς και από το χειρισμό των γαντιών με 

τα χέρια. 

 Υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια, οι οποίες συνήθως είτε προέρχονται από το λατέξ του φυσικού 

ελαστικού ή από άλλο πολυμερές, είτε προστίθενται κατά την παραγωγική διαδικασία (πχ καζεΐνη) και οι 

οποίες μπορούν να παραληφθούν από το τελικό προϊόν με εκχύλιση σε υδατικό μέσο (leachable 

proteins) 

4. Η διενέργεια της αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφω-

να με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων. 

5. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να είναι κατασκευασμένα από λάτεξ φυσικού ελαστικού. 

6. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχι-

στον τα παρακάτω στοιχεία : 
 Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευα-

στής δεν έχει έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ετικέτας ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβά-

νουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.  

 Το υλικό κατασκευής του γαντιού. 

 Ένδειξη αν το γάντι έχει πούδρα ή όχι πούδρα. 

 Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ». 

 Η μέθοδος αποστείρωσης. 

 Ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT). 

 Η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα.  

 Η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μια και μόνη χρήση. 

 Οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης. 

 Κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη. 

Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται και υπό μορφή συμβόλων. 

7. Το εργοστάσιο παραγωγής πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9000. 

8. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργο-

στάσιο κατασκευής των γαντιών καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. 

9. Κατά το στάδιο της αξιολόγησης, οι συμμετέχοντες να προσκομίσουν δείγματα από τους προ-

σφερόμενους τύπους γαντιών στην Επιτροπή Αξιολόγησης.  

10. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων η ημερομηνία παράδοσης των γαντιών δεν θα 

πρέπει να απέχει περισσότερο από έξι (6) μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους.  

11. Ουσιώδης διευκρίνιση : η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται 

παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις  για την αποδοχή των προσφερόμενων 

προϊόντων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το 

πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων, σύμφωνα με τις δια-

τάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/ΦΕΚ 2198/τ.Β’/2-10-2009). Προσφορές γα-
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ντιών που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος 

της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του δια-

νομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν 

παράβαση του όρου αυτού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγω μη 

αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.  

12. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, δείγματα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως προς τη 

στειρότητα και τη συμμόρφωσή τους με τα ανωτέρω πρότυπα. Τυχόν μη συμμόρφωση θα απο-

τελεί λόγω μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.  
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ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ 4

ης 
ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ  

για το είδος ΓΑΝΤΙΑ 
 
 
A. ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

Ι. Γάντια αποστειρωμένα χειρουργικά με ελάχιστο ολικό μήκος 290mm με πούδρα.  
 Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό ελαστικό λάτεξ. 

 Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ’ όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να 

επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού. 

 Να φέρουν πιστοποίηση CE από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό. 

 Να είναι αποστειρωμένα με ακτίνες γ, χωρίς τοξικά κατάλοιπα, με πέντε (5) έτη διάρκεια. 

 Να συμφωνούν με όσα ορίζει η Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/130648/φεκ 2198Β/2-10-2009, η 

οποία ορίζει τους κανονισμούς για τη διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων στο εμπόριο. 

 Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%. 

 Πρέπει να ανταποκρίνονται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα : ΕΛΟΤ ΕΝ 455-1 (Έλεγχος για την ανί-

χνευση οπών), ΕΛΟΤ ΕΝ 455-2 (Δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως 

και τα κατώτερα όρια αντοχής), ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3 (Αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας). 

 Να αναφέρεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής και λήξης της αποστείρωσης, καθώς 

και ο αριθμός παρτίδας, το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής. 

 Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή. 

 Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει 

σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι. 

 Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής. 

 Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η ημερομηνία παραγωγής τους να είναι 

προγενέστερη των έξι (6) μηνών από αυτή της παραλαβής. 

 Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας. 

 Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη.  

 
Β. ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Ι. Γάντια εξεταστικά μη αποστειρωμένα μιας χρήσης με πούδρα.  
Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό ελαστικό λάτεξ. 

Με περικάρπια ταινία. 

Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη προστασία από τυχόν επιμολύν-

σεις τόσο για τον ασθενή όσο και για τον χρήστη. 

Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες. 

Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς κινδύ-

νους που απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά, οι οποίες είναι γνωστές με βάση 

τα τελευταία στοιχεία, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες ουσίες μπορεί να είναι : 

χημικές ουσίες, ενδοτοξίνες, υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια. 

Πρέπει να ανταποκρίνονται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα : ΕΛΟΤ ΕΝ 455-1 (Έλεγχος για την ανίχνευση 

οπών), ΕΛΟΤ ΕΝ 455-2 (Δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώ-

τερα όρια αντοχής), ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3 (Αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας). 

Να μη περιέχουν πυριτικό μαγνήσιο. 

Να φέρουν τη σήμανση CE, η οποία να τοποθετείται στα γάντια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από 

την ΔΥ7/2480/1994. 

Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η ημερομηνία παραγωγής τους να μην 

είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών από αυτή της παραλαβής.  

Να διατίθενται στα μεγέθη small, medium, large και extra large.  

Να αναγράφεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄  

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

Επεξηγήσεις συμπλήρωσης πίνακα 

(α) Αναγράφεται ο αύξων αριθμός του προσφερόμενου είδους όπως αυτός ορίζεται στη διακήρυξη και στο αντίστοιχο ζητούμενο 

είδος. 

(β)  Αναγράφεται η περιγραφή του ζητούμενου είδους όπως ορίζεται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. 

(γ)  Αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του προσφερόμενου είδους. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος 

απαρτίζεται από επιμέρους είδη τότε αναγράφεται στη παρούσα στήλη ο λογότυπος «Ως Επισυναπτόμενος πίνακας» και 

συντάσσεται ιδιαίτερος πίνακας με ανάλυση των επιμέρους κωδικών ειδών. 

(δ)  Αναγράφεται η περιγραφή και η εμπορική ονομασία του προσφερόμενου είδους. 

(ε)  Αναγράφεται ο κατασκευαστικός οίκος του είδους και το εργοστάσιο κατασκευής του είδους. 

(στ) Αναγράφεται η τιμή προφοράς του είδους χωρίς το ΦΠΑ (αριθμητικώς). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που το 

προσφερόμενο είδος απαρτίζεται από επιμέρους είδη, η τιμή προσφοράς που αναγράφεται σε αυτό το πεδίο αφορά το 

άθροισμα των τιμών των επιμέρους ειδών. Στον επισυναπτόμενο πίνακα της στήλης (γ) συμπεριλαμβάνονται οι επιμέρους 

τιμές των ειδών. Η τιμή της στήλης (στ) αποτελεί τη μόνη συγκριτική τιμή που λαμβάνεται υπόψη κατά την οικονομική 

αξιολόγηση των προσφορών.   

(ζ)  Αναγράφεται η τιμή προσφοράς του είδους χωρίς το ΦΠΑ (ολογράφως).  

(η)  Αναγράφεται το ποσοστό ΦΠΑ του προσφερόμενου είδους. 

(θ)  Αναγράφεται η συσκευασία του είδους στην οποία ανταποκρίνεται η προσφερόμενη τιμή. 

(ι)  Αναγράφεται η ποσότητα της ελάχιστης παραγγελίας του προσφερόμενου είδους.   

(κ)  Αναγράφεται η τιμή και ο κωδικός παρατηρητηρίου του προσφερόμενου είδους.  

 

/α 
Περιγραφή 

ειδών 

Κωδικός 

προσφερόμε-

νου είδους 

Περιγραφή / 

Εμπορική 

ονομασία 

προσφερόμενου 

είδους 

Κατασκευαστι-

κός Οίκος / 

Εργοστάσιο 

Κατασκευής 

Τιμή 

προσφοράς 

χωρίς ΦΠΑ 

(αριθμητικώς) 

Τιμή 

προσφοράς 

χωρίς ΦΠΑ 

(ολογράφως) 

Ποσοστό 

ΦΠΑ 

Συσκευασία 

προσφερόμε-

νης τιμής 

Ελάχιστη 

ποσότητα 

παραγγελίας 

Τιμή και 

κωδικός 

παρατηρητη-

ρίου 

Υπουργείου 

Υγείας 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) (θ) (ι) (κ) 

… …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 
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