
 

 

 
ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ: 23/02/2023 

4η Σ.ΟΕ. ΛΑΙΕΔΞΜΘΑΡ & ΘΠΑΙΗΡ ΑΟΗΘΚ. ΞΟΥΡ.: 1838 
ΓΕΜΘΙΞ ΜΞΡΞΙΞΛΕΘΞ ΔΘΔΣΛΞΕΘΤΞΣ 

 
 

μήμα: Νηθνλνκηθνύ  
Γπαθείο: Ξξνκεζεηώλ  

Οληπ.: Θαηθιίδνπ Πηπιηαλή  

ασ.Δ/νζη: 25εο Καΐνπ 152, 68300 
ηλ.: 25533-50329 

email:Promitheies@1132.syzefxis.gov.gr 

 
 

 

ΟΠΞΡ: ΙΑΘΕ ΕΜΔΘΑΦΕΠΞΛΕΜΞ 

  

 
ΘΕΛΑ: «Οπόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ καηάθεζηρ πποζθοπάρ για ηην 

ππομήθεια ηος Γενικού Μοζοκομείος Διδςμοηείσος με γάνηια  (CPV18424300-0) με 

κπιηήπιο ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά αποκλειζηικά βάζει 

ηιμήρ, ζςνολικήρ ενδεικηικήρ δαπάνηρ 1.976,00€».      

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 
 
 

ΡΣΜΞΛΗ 
ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ 

ΖΗΞΣΛΕΜΩΜ 
ΕΘΔΩΜ 

Ξξνκήζεηα κε γάληηα ληηξηιίνπ κηαο ρξήζεσο (CPV18424300-0), γηα ηελ θάιπςε 

ησλ    αλαγθώλ ηνπ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο  
πξνδηαγξαθέο όπσο νξίδνληαη απηέο ζην παξαθάησ  παξάξηεκα . 

 

 
ΑΟΞΦΑΡΕΘΡ ΔΘΞΘΙΗΗ 

Ρελ αξηζκ. 1799/22-02-2023 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ, κε 
ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ πξνκήζεηα κε 

γάληηα ληηξηιίνπ κηαο ρξήζεσο (CPV18424300-0), ζπλνιηθήο ελδεηθηηθήο δαπάλεο 

1.976,00€ κε θπα , ζύκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

 

ΠΞΟΞΡ ΑΟΞΡΞΚΗΡ 
 

ΟΠΞΡΦΞΠΩΜ 

Ξι πποζθοπέρ να αποζηέλλονηαι-καηαηίθενηαι ζηην διεύθςνζη: 

Γεληθό Λνζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ, 25εο Καΐνπ 152, Ρ.Θ. 68300 Γηδ/ρν, ζην 

Γξαθείν Ξξνκεζεηώλ, πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 25533-50329. 

Δθόζνλ ε πξνζθνξά απνζηαιεί ζηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο κε 

νπνηνλδήπνηε ηξόπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Μα μην ανοισθεί 
από ηην ηασςδπομική ςπηπεζία ή ηη γπαμμαηεία». 

 
 

ΠΞΟΞΡ ΡΣΜΑΝΗΡ ΗΡ 

ΟΠΞΡΦΞΠΑΡ 

Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη: 

(α) Λα ππνβιεζεί ζε κλειζηό θάκελο κε ηα ζηοισεία ηηρ εηαιπείαρ θαη ηελ 
έλδεημε «ΟΠΞΡΦΞΠΑ για ηην 1838/2023 ππόζκληζη για ηην ππομήθεια 
με γάνηια νιηπιλίος μιαρ σπήζευρ (CPV18424300-0)» γηα θάιπςε ησλ 

αλαγθώλ ηνπ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ θαη λα παξαδνζεί          ζην 

Γπαθείο Οπομηθειών ηος Γενικού Μοζοκομείος Διδςμοηείσος. 

(β) Ζ πξνζθνξά λα θέξεη ΡΦΠΑΓΘΔΑ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ θαη ΣΟΞΓΠΑΦΗ ηνπ 
λόκηκνπ εθπξνζώπνπ. 

  (γ) Μα καλύπηει όλερ ηιρ απαιηήζειρ και πποδιαγπαθέρ, όπυρ αςηέρ 
παπαηίθενηαι ζηο παπακάηυ  παπάπηημα  με ηίηλο «ΕΤΜΘΙΕΡ 

ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΦΕΡ» πος αποηελεί αναπόζπαζηο ημήμα ηηρ παπούζαρ 

ζηο οποίο πεπιγπάθονηαι ακπιβώρ οι απαιηήζειρ και οι ηεσνικέρ 
πποδιαγπαθέρ. 

 

(δ) Ν θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη: 

ηελ ΕΤΜΘΙΗ ΟΠΞΡΦΞΠΑ, κε ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 
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 ηελ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΟΠΞΡΦΞΠΑ κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 

πξνζθνξάο, σο εμήο: 

 Ππκπεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή. Πηηο ηηκέο απηέο είηε 
αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά είηε όρη, ελλνείηαη όηη πεξηιακβάλνληαη όιεο νη 

θξαηήζεηο θαζώο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηόο από ηνλ Φ.Ξ.Α. 

 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζε 
πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη. 

 Ζ πξνζθεξόκελε ηηκή ζα δίλεηαη ζε Euro. Θα αλαγξάθνληαη δε 
αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο. 

 Ζ ηηκή ζα δίλεηαη κε Φ.Ξ.Α. θαη ρσξίο Φ.Ξ.Α. Γηα ηε ζύγθξηζε ησλ 

πξνζθνξώλ ζα ιακβάλεηαη ππόςε ε ηηκή ρσξίο Φ.Ξ.Α.. 

 Η πποζθεπόμενη ηιμή δεν θα ππέπει να ξεπεπνά 
               ηην πποϋπολογιζθείζα δαπάνη. 

 Ξι οικονομικέρ πποζθοπέρ ηυν εηαιπειών θα ππέπει να είναι 
ενηόρ ηηρ σαμηλόηεπηρ ηιμήρ ηηρ εγσώπιαρ αγοπάρ εθόζον αςηή 

καηαγπάθεηαι ζηο παπαηηπηηήπιο ηος άπθπος 24 ηος ν. 
3846/2010,. 

 (ε) Νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο από ηηο 
απαηηήζεηο, πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο 

πξόζθιεζεο, αποππίπηονηαι υρ απαπάδεκηερ. 

 Η διαδικαζία καηάθεζηρ πποζθοπών  μεθηλά κεηά ηελ αλάξηεζε ηνπ 

παξόληνο. 

 Σποβολή πποζθοπών: έσο ΟΕΛΟΗ  09-03-2023 ώπα 14:30 μ.μ. 

ζην γξαθείν Ξξσηνθόιινπ ηνπ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ. 

 Τπόνορ Διενέπγειαρ: ΟΑΠΑΡΙΕΣΗ 10-03-2023 ώπα 10:00 π.μ. 

 
Η πποθεζμία ςποβολήρ ηυν πποζθοπών ηηπείηαι απαπέγκλιηα 

 

ΟΠΞΫΟΞΚΞΓΘΡΛΞΡ 
 

 
Τίλια εννιακόζια εβδομήνηα έξι εςπώ (1.976,00€). 

 

ΙΩΔΘΙΞΡ CPV 

 

 

CPV: 18424300-0 

 

ΙΠΘΗΠΘΞ 

ΙΑΑΙΣΠΩΡΗΡ 
 

 

Η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά αποκλειζηικά 

βάζει ηιμήρ 
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ΑΟΑΘΞΣΛΕΜΑ 

ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΗΘΙΑ 

Λε ηην ςποβολή ηηρ πποζθοπάρ, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο λα απνδείμεη ηε    κε 
ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξ. 73 θαη ηνπ αξ. 74 

ηνπ Λόκνπ 4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. Ξξνο απόδεημε ηνύηνπ ν 
αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα παξαθάησ ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

έγγξαθα: 

 Απόζπαζμα Οοινικού Ληηπώος ηελεςηαίος ηπιμήνος. 

Ζ ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο πνηληθνύ κεηξώνπ αθνξά ηδίσο: 

(1) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Ξ.Δ.), ηδησηηθώλ 

θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ (Η.Θ.Δ.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ν.Δ. θαη 

Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο 

(2) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζύλνληα Πύκβνπιν, 

θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

(3) ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

 Αζθαλιζηική Ενημεπόηηηα 

 Φοπολογική Ενημεπόηηηα. 

 Μομιμοποιηηικά έγγπαθα εκπποζώπηζηρ: 

i. Γηα Αλώλπκε Δηαηξεία απαηηείηαη: 

α) ηζρύνλ θαηαζηαηηθό απηήο, 

β) ζεηξά Φ.Δ.Θ. ζύζηαζεο, ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνύ (όπνπ ππάξρεη 
ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο λα θαηαηεζνύλ ηα ΦΔΘ, δηαθνξεηηθά βεβαίσζε ηνπ 

ΓΔΚΖ) θαη 

γ) Φ.Δ.Θ. ή βεβαίσζε ηνπ ΓΔΚΖ ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιόθιεξε ε 

αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην θαη ηελ εθπξνζώπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εηαηξείαο. 
Γηα Δ.Ξ.Δ., Η.ΘΔ. θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό, από ην νπνίν πξνθύπηεη ν 
δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Ξ.Δ. 

iii. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ν.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 
επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρύνληνο θαηαζηαηηθνύ. 

 

Ρα παξαπάλσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ ηελ 
ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη από απηά πξέπεη λα 

πξνθύπηνπλ ν Ξξόεδξνο, ν Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο θαη ηα κέιε Γ.Π. ηεο Α.Δ., θαη 

ηα ππόινηπα πξόζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεύνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο 
ην λνκηθό πξόζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηώλ, αλ απηό δελ 

πξνθύπηεη επζέσο από ην θαηαζηαηηθό αλαιόγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ 
εηαηξεηώλ ή θάζε άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. Ρα θπζηθά πξόζσπα, ζα 

ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεύκαηνο από ηελ αληίζηνηρε Γεκόζηα Νηθνλνκηθή 
πεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ. 

Δπίζεο, πξνζθνκίδεηαη παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, αλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

ζπκκεηέρεη κε αληηπξόζσπό ηνπ. 

 

 Σπεύθςνη δήλυζη ηος Μ 1599/86, ςπογεγπαμμένη με ημεπομηνία 
ενηόρ ηυν ηελεςηαίυν ηπιάνηα ημεπολογιακών ημεπών ππο ηηρ 

καηαληκηικήρ ημεπομηνίαρ  ςποβολήρ ηυν 

πποζθοπών και ζηην οποία θα αναγπάθονηαι ηα ζηοισεία ηος 
διαγυνιζμού ζηον οποίο ζςμμεηέσοςν οι πποζθέπονηερ και 
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 να δηλώνεηαι όηι: 

 απνδέρεζηε πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο 
πξόζθιεζεο. 

 ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο 
πξόζθιεζεο θη έρεηε ιάβεη πιήξε θαη αλεπηθύιαθηε γλώζε απηώλ. 

 παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε 
απόθαζε ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα αλαβνιή ή αθύξσζε ή καηαίσζε ηνπ 

δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ Λ.4412/2016. 

 δελ έρνπλ επηβιεζεί πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο, ζύκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηνπ άξζξνπ 73 
ηνπ Λ.4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ.4488/2017. 

   ζπκκεηέρεηε κε κία κόλν πξνζθνξά ζην δηαγσληζκό. 

 ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο. 

 

Λε ηην ηεσνική πποζθοπά, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα 
πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά 

έγγξαθα, όπσο απηά απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν. 

Νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη απαξαίηεηα, ζηελ ηερληθή πξνζθνξά, λα αλαθέξνπλ 
γηα θάζε είδνο, εθηόο από ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη ηα παξαθάησ: 

 Α. α/α ηνλ θσδηθόο είδνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ Β. 

ηνλ θσδηθόο είδνπο ηεο εηαηξείαο 
Γ. Ρελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ είδνπο 

Γ. ηελ εκπνξηθή νλνκαζία –κάξθα- θσδηθό, ην εξγνζηάζην θαη ηελ ρώξα θαηαζθεπήο 
ηνπ θάζε είδνπο 
Δ. ηε ζπζθεπαζία 

Ε. ηνλ θσδηθό ΔΘΑΞΡ 

 

                   «ΟΘΜΑΙΑΡ – ΕΤΜΘΙΕΡ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΦΕΡ». 

1. Ξι ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ αποηελούν ζηο ζύνολό ηοςρ 

απαπάβαηοςρ όποςρ ηηρ ππόζκληζηρ και η οποιαδήποηε μη 
ζςμμόπθυζη ππορ αςηέρ ζςνεπάγεηαι απόππιτη ηηρ πποζθοπάρ. 

2. Επιζημαίνεηαι όηι ηα παπαπάνυ δικαιολογηηικά θα ππέπει να είναι 
ζε ιζσύ ηόζο καηά ηην ημεπομηνία ςποβολήρ ηηρ πποζθοπάρ, όζο 

και καηά ηην ημεπομηνία καηακύπυζηρ. Εάν κάποιο από ηα 

ανυηέπυ δεν είναι ζε ιζσύ καηά ηην ημεπομηνία καηακύπυζηρ, θα 
ππέπει να καηαηεθεί εκ νέος επικαιποποιημένο. 

ΔΕΘΓΛΑΑ Όινη νη πξνζθέξνληεο πξέπεη καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο λα θαηαζέζνπλ δείγμα, 
ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη ζε πνζόηεηα ή κέγεζνο απνιύησο επαξθή     όπσο νξίδεη ην 

άξζξν 214 ηνπ Λ.4412/2016 

 

ΠΞΟΞΡ ΟΚΗΠΩΛΗΡ 
Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη από ηελ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γεληθνύ 
Λνζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ, κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά, κεηά από θάζε 

ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή από ηελ αξκόδηα επηηξνπή 
ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηελ πιεξσκή πξέπεη απαξαηηήησο λα 

θαηαηεζνύλ από ηνλ αλάδνρν ηα αθόινπζα 

ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ: (α) 

Ξξσηόθνιιν παξαιαβήο ησλ εηδώλ ππνγεγξακκέλν από 
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 ηελ αξκόδηα επηηξνπή παξαιαβήο. (β) 

Ρηκνιόγην πώιεζεο. 

(γ) Ξηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο, 

ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, όηαλ απηά δεηεζνύλ από ηελ 

πεξεζία. 

Ρνλ αλάδνρν βαξύλνπλ νη λόκηκεο θξαηήζεηο, ήηνη: 

(α) πέξ Νξγαληζκώλ Τπρηθήο γείαο 2% (ΦΔΘ 545 Β’/24-3- 09) 

(β) Ν πξνβιεπόκελνο από ην άξζξν 55 ηνπ Λ. 

2238/1994 θόξνο   εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο παξαθξαηείηαη θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ 

ηηκήκαηνο, όπσο ηζρύεη ζήκεξα. 

(γ) Θξάηεζε 0,07% γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ε νπνία επηβαξύλεηαη κε ην λόκηκν 

ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ηεο επ’ απηνύ εηζθνξάο ππέξ ΝΓΑ 20% σο θαη θάζε 
άιιε ηπρόλ πξνβιεπόκελε λόκηκε επηβάξπλζε. 

(δ) Θξάηεζε 0,06% επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο, γηα 

ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηεο ΑΔΞΞ (βάζεη ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 350 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ηεο ΘΑ 1191/14-3-2017-ΦΔΘ 969/22-3- 

2017, η. Β΄) 

Ν Φόξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) επί ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ 

βαξύλεη ηελ 4ε .Ξε. Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο. 

Όια ηα ηηκήκαηα ηεο παξνύζαο Πύκβαζεο παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη δελ 

ππόθεηληαη ζε θακία αλαζεώξεζε ή αύμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή 

εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. 

ΔΗΛΞΡΘΕΣΡΗ Ζ παξνύζα πξόζθιεζε ζα είλαη αλεξηεκέλε: 

 Πηελ ηζηνζειίδα ηνπ πνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξύζκηζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο – Ξξόγξακκα ΓΗΑΓΔΗΑwww.et.diavgeia.gov.gr 

 Πην Θεληξηθό Κεηξών Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) 

www.eprocurement.gov.gr 
Πηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ www.did-hosp.gr 

 
 

Η ΔΘΕΣΘΣΜΠΘΑ ΔΘΞΘΙΗΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ 

 
 
 

 
ΟΑΟΑΔΗΛΞΣ ΡΞΦΘΑ 

http://www.et.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.did-hosp.gr/
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      ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: 
                                                                    ΠΙΝΑΚΑ ΤΛΙΚΩΝ –ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

 
ΓΑΝΣΙΑ ΝΙΣΡΙΛΙΟΤ 

 

 
 

 

 

 
 

A/A 

KΩΔΘΙΞ
Ρ 

ΜΞΡΞΙΞ
ΛΕΘΞΣ 

ΣΚΘΙΑ ΕΤΜΘΙΕΡ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΦΕΡ ΟΞΡΞΗΑ 

ΡΣΜΞΚΘΙΗ 
ΕΜΔΕΘΙΘΙΗ 
ΔΑΟΑΜΗ ΛΕ 

ΦΟΑ 

1 27343 

ΓΑΛΡΗΑ 
ΔΜΔΡΑΠΡΗΘΑ-
ΛΗΡΟΗΙΗΝ 

ΣΥΟΗΠ ΞΝΓΟΑ 
ΚΖ 

ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔ
ΛΑ  ΑΚΦΗΓΔΜΗΑ 

MEDIUM 

Γάληηα εμεηαζηηθά, ρσξίο πνύδξα, κε απνζηεηξσκέλα, 
κηαο ρξήζεο,  

● Λα εμαζθαιίδνπλ θαη λα δηαηεξνύλ θαηά ηε ρξήζε 
ηνπο απόιπηε πξνζηαζία από ηπρόλ επηκνιύλζεηο ηόζν 
γηα ηνλ αζζελή όζν θαη γηα ηνλ ρξήζηε  
● Λα έρνπλ άξηζηε εθαξκνγή θαη ζσζηή αθή θαη λα 
κελ πξνθαινύλ εξεζηζκνύο ζηνπο ρξήζηεο  
● Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα θαηά ηέηνηνλ ηξόπν ώζηε 
λα κεηώλνπλ ζην ειάρηζην βηνινγηθνύο θηλδύλνπο πνπ 
απνξξένπλ από νπζίεο πνπ ειεπζεξώλνληαη από απηά, 
νη νπνίεο είλαη γλσζηέο κε βάζε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία, 
όηη κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ παξελέξγεηεο. Ρέηνηεο 
νπζίεο κπνξεί λα είλαη: ρεκηθέο νπζίεο, ελδνηνμίλεο, 
πδαηνδηαιπηέο πξσηεΐλεο θαη πεπηίδηα  
● Λα   θέξνπλ  ηελ  πηζηνπνίεζε   CE  από   ηνλ  
Θνηλνπνηεκέλν  Νξγαληζκό  
● Λα  πιεξνύληαη  νη  ηερληθέο  πξνδηαγξαθέο  ηνπ  
είδνπο  γάληηα, εμέηαζεο/Λνζειείαο  κε απνζηεηξσκέλα  
ηνπ   ΔΘΑΞΡ. 

 
50.000 

 
1.235,00€ 

2 27342 

ΓΑΛΡΗΑ 
ΔΜΔΡΑΠΡΗΘΑ-
ΛΗΡΟΗΙΗΝ 

ΣΥΟΗΠ ΞΝΓΟΑ 
ΚΖ 

ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔ
ΛΑ  ΑΚΦΗΓΔΜΗΑ  

SMALL 

10.000 247,00 € 

3 27344 

ΓΑΛΡΗΑ 
ΔΜΔΡΑΠΡΗΘΑ-
ΛΗΡΟΗΙΗΝ 

ΣΥΟΗΠ ΞΝΓΟΑ 
ΚΖ 

ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔ
ΛΑ  ΑΚΦΗΓΔΜΗΑ  

LARGE 

20.000 494,00€ 

 
ΠΛΝΙΝ 

   

1.976,00 € 
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