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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Λαμία 25-10-2021
5η Υγειονομική Περιφέρεια

Αριθμ. Πρωτ.: Β/ 23106

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
του Γ.Ν. Λαμίας για την προμήθεια «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) για όλες τις
ειδικότητες της τεχνικής υπηρεσίας του
Γ.Ν. Λαμίας» CPV:35810000-5, ενδεικτικού
προϋπολογισμού 8.064,60€ χωρίς Φ.Π.Α 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει
τιμής στο πλαίσιο του Π.Π.Υ.Υ 2020.

Τόπος
Διαγωνισ
μού

Τελική
Ημερομηνία
Υποβολής
Προσφορών
Ημερομηνία
8 -11 -2021

Γ.Ν.
ΛΑΜΙΑΣ

Χρόνος
Διενέργειας
Διαγωνισμού

Ημερομηνία
9-11-2021

Ημέρα

Ημέρα

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

Ώρα 14:30 μμ

Ώρα 11:00 π.μ.

Κριτήριο
Κατακύρωσης

Η πλέον
συμφέρουσα
από
οικονομική
άποψη
προσφορά
αποκλειστικά
μόνο βάσει
τιμής.

Συνολική
Προϋπολογισθείσα
Δαπάνη

8.064,60€ χωρίς
Φ.Π.Α 10.000,00€
συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α

Έχοντας υπόψη:
Α. Νομοθεσία
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:.
1. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄247/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-
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2014)και εν συνεχεία με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ129/Α/17-102015) και ισχύουν.
2. του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15
3. του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
4. του Ν.3329/2005 «Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα,
5.

του Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134/Α/18-6-2007),

6. του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”
7. του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
8. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»
9. του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
10. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,
11. του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
12. του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
13. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
14. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
15. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει. {του ν.4497/2017,αρθ.107 (ΦΕΚ Α' 171/13-11-2017), του ν. 4605/2019,αρθ.43 (ΦΕΚ
52/τ. Α'/1-4-2019), του ν.4608/2019, αρ.33 (ΦΕΚ 66/τ.Α’/25-04-2019), του ν.4609/2019, αρθ.56
(ΦΕΚ 67/τ.Α’/03-05-2019), & του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36/09-03-2021) περί τροποποιήσεων
του ν.4412/2016}.
16. του άρθρου 235 Θέματα Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) του
ν. 4410/2019 (Α’ 70).


των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,

2

ΑΔΑ: Ω0554690ΒΜ-ΥΞΨ
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Β. Τις Αποφάσεις – Έγγραφα
1.

Την αρ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 64416/09-10-2020 (ΦΕΚ 856/τ. ΥΟΔΔ/14-10-2020) Υπουργική Απόφαση
με την οποία ο κ. Κολοκυθάς Ανδρέας του Ιωάννη ορίστηκε Διοικητής του Ν.Π.Δ.Δ με την
επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας .
2. Την υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ.81713 (ΦΕΚ 1061/τ. Τ.Ο.Δ.Δ/18-12-2020) Υπουργική Απόφαση
Ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, αρμοδιότητας
5ης Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και την τροποποίηση – συμπλήρωση αυτής, με την
υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.: 16243 (ΦΕΚ 297/ τ.ΥΟΔΔ/15-04-2021) Υπουργική Απόφαση.
3. Tο αριθμ.20/31-08-2021 θέμα ΕΗΔ 2ο Απόσπασμα Δ.Σ του Γ.Ν. Λαμίας με το οποίο εγκρίθηκε
η 9η Τροποποίηση του ΠΠΥΥ έτους 2020 για το Γ.Ν. Λαμίας στο οποίο περιλαμβάνεται και η
«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) για όλες τις ειδικότητες της τεχνικής
υπηρεσίας του Γ.Ν. Λαμίας » .
4. Την αριθμ. πρωτ. B/22580 /19-10-2021 Α.Δ.Α: 6Φ7Δ4690ΒΜ-ΛΒΕ ΑΔΑΜ: 21REQ009350094
Aπόφαση Aνάληψης υποχρέωσης, η οποία φέρει αριθμό καταχώρησης (α/α 2326) στο βιβλίο
εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, ΚΑΕ: 1528.01
5.

Την αριθμ. πρωτ. B/22587/19-10-2021 Α.Δ.Α: ΩΑΜΔ4690ΒΜ-ΚΞΞ ΑΔΑΜ: 21REQ009350094
Aπόφαση Aνάληψης υποχρέωσης, η οποία φέρει αριθμό καταχώρησης (α/α 2328 ) στο βιβλίο
εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, ΚΑΕ:1531.01

6.

Την αριθμ. πρωτ. B/21846/11-10-2021 Α.Δ.Α: ΨΑΕΔ4690ΒΜ-Κ0Π ΑΔΑΜ: 21REQ009350094
Aπόφαση Aνάληψης υποχρέωσης, η οποία φέρει αριθμό καταχώρησης (α/α 2237 ) στο βιβλίο
εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, ΚΑΕ:1899.01
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

του Γ.Ν. Λαμίας για την προμήθεια «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) για όλες τις
ειδικότητες της τεχνικής υπηρεσίας του Γ.Ν. Λαμίας» CPV: 35810000-5, ενδεικτικού
προϋπολογισμού 8.064,60€ χωρίς Φ.Π.Α 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει
τιμής σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Υδραυλικό υλικό

Πλέον συμφέρουσα
από οικονομική
άποψη προσφορά
αποκλειστικά μόνο
βάσει τιμής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%

8.064,60€

10.000,00€

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γ.Ν Λαμίας στις 9-11 -2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.
από Αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης.
2. Οι προσφορές θα αποστέλλονται, Ταχυδρομικώς στην Διεύθυνση, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας
Παπασιοπούλου Τέρμα, ΤΚ 35131 Λαμία, Τμήμα Πρωτοκόλλου, σε σφραγισμένο φάκελο.
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 Σημείωση: Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται έως την 08-11-2021 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 14:30μ.μ. από το Τμήμα Πρωτοκόλλου ειδάλλως δεν θα γίνονται δεκτές. Για τις
προσφορές αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του
ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.
Προσφορές μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.
3. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στον
φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το Διαγωνισμό
 Ο αριθμός της πρόσκλησης και ο τίτλος του διαγωνισμού
 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
 Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση,
τηλέφωνο, e-mail)
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 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».



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.
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά
ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’
εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται
στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν,
στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και
της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη
διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της
προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
 Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16.
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω
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ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά
όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.


Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.


Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλλει. Η πιο
πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του
φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και
φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της
σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις
ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 1 του ν.4250/2014 (Α΄74), μεταφράσεων και λοιπών
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς
από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο κανονιστικές πράξεις ή τα
έγγραφα της σύμβασης.
Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη
αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της προσκλησης,
αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
Σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1
του ν.4250/2014.
Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον
προσφέροντα, όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, εφόσον
δεν έχουν ασκηθεί σχετικές ενστάσεις κατά της παρούσας πρόσκλησης.
Δεν απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφων των προσφορών και των δικαιολογητικών
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει, σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: Όροι έρευνας αγοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης από το τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν.
Λαμίας κα Κορομήλου Γαρυφαλλιά (τηλ: 22313-56569), email: fkoromilou@hosplam.gr) &
Φιλντίσης Ηλίας Τηλ. 2231356801.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΜΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Αναθέτουσα Αρχή

Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

Ταχυδρομική διεύθυνση

Παπασιοπούλου Τέρμα

Πόλη

Λαμία

Ταχυδρομικός Κωδικός

35131

Τηλέφωνο

2231356569- 2231356801

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

promithies@losplam.gr fkoromilou@hosplam.gr

Τίτλος προμήθειας/ CPV

Πρόσκληση
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
με
γραπτές
σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια « Μέσων ατομικής
προστασίας (Μ.Α.Π.) για όλες τις ειδικότητες της τεχνικής
υπηρεσίας του Γ.Ν. Λαμίας » (CPV: 35810000-5 ) σύμφωνα με τις
Διατάξεις του Ν.4412/2016(άρθρο117).

Προϋπολογισμός
πλέον Φ.Π.Α

8.064,60€

Δαπάνης

Κριτήριο ανάθεσης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο
βάσει τιμής, στο πλαίσιο του Π.Π.Υ.Υ 2020.

Χρηματοδότηση

 ΚΑΕ 1899 .01 Ανάληψη Υποχρέωσης : α/α.2237
 ΚΑΕ 1528.01 Ανάληψη Υποχρέωσης : α/α.2326
 ΚΑΕ 1531.01 Ανάληψη Υποχρέωσης : α/α.2328

Τόπος
Προσφορών

Υποβολής Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας
(Παπασιοπούλου τέρμα, Λαμία, ΤΚ 35131, Τμήμα Πρωτοκόλλου

Δικαίωμα συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη
αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα
εγκατεστημένα σε
 κράτος-μέλος της Ένωσης
 κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
 τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων
 τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση.

Τρόπος
Προσφορών

Υποβολής

Σφραγισμένες προσφορές

6

ΑΔΑ: Ω0554690ΒΜ-ΥΞΨ
Καταληκτική
Ημερομηνία
Υποβολής Προσφορών

Δευτέρα 08-11- 2021 και ώρα 14:30 μ.μ

Ημερομηνία
Διαγωνισμού

Διεξαγωγής

Τρίτη 09 -11-2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Τόπος
Διαγωνισμού

Διεξαγωγής

Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας - Τμήμα Προμηθειών
 ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Δημοσιότητα

 ΚΗΜΔΗΣ
 site της 5ης ΥΠΕ http://civil.dypethessaly.gr/hospitals
 site του ΓΝ Λαμίας http://hosplam.gr

Χρόνος ισχύος προσφορών

Εκατόν είκοσι (120) μέρες
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.

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, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο
79Α, του Ν. 4412/2016, όπου να δηλώνεται ότι:

 Οι προσφέροντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους
τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
 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.
Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 Οι προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα
αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση
της
 Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση –
ματαίωση του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς
τους είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες.
 Για: α) Τους 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.), β) Τον διευθύνοντα
σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς
και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της
διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, όταν το
νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.), γ) Τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των
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συνεταιρισμών, δ) Τον κατά περίπτωση νόμιμο
εκπρόσωπο στις λοιπές περιπτώσεις νομικών
προσώπων, δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους
αμετάκλητη καταδικαστική 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.
2.

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.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Τεχνική Προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις
και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και
δικαιολογητικά (τεχνικά χαρακτηριστικά, φυλλάδια, prospectus,
εγγυήσεις, εμπειρία, κ.τ.λ..), βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλότητα της Προμήθειας, με βάση το κριτήριο ανάθεσης,
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Β’.
Στην Τεχνική προσφορά να αναγράφεται η πλήρης περιγραφή των
προσφερόμενων ειδών βάση των Τεχνικών προδιαγραφών που
αναφέρονται στο παράρτημα Β΄ Τεχνικές προδιαγραφές της
οικείας πρόσκλησης.
Για τα τεχνικά φυλλάδια- προσπέκτους δεν απαιτείται να είναι
μεταφρασμένα στα ελληνικά ούτε και επικυρωμένα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς

Οικονομική Προσφορά

 Συμπληρώνεται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επί
ποινή απορρίψεως.
 Η τιμές αναφέρονται αναλυτικά για το σύνολο της
Προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α.
 Αναφέρεται το ποσοστό Φ.Π.Α
συνολική τιμή με Φ.Π.Α.

της Υπηρεσίας και η

(Οι οικονομικές προσφορές τοποθετούνται μέσα στον
κυρίως φάκελο, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την
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ένδειξη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
απορρίψεως.)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ,

επί

ποινή

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης

Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση
που του αποστέλλεται, υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο τα
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», ως κάτωθι:
 Φυσικά πρόσωπα :
1. Απόσπασμα μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος
ο οικονομικός φορέας, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
 δωροδοκία
 απάτη
 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με
τρομοκρατικές δραστηριότητες
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
2.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης,
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
3.Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού
Μητρώου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
 Νομικά Πρόσωπα:
Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου «Φυσικά
Πρόσωπα».
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω
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παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό
πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE, τον διευθύνων
Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση
νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.

Γλώσσα Εγγράφων

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε
με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο
αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να
γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η
ακρίβειά τους.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή
μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε
άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και
μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην
ελληνική γλώσσα.

Νόμισμα

Ευρώ (€)
1.Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται δημόσια από την
αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού , παρουσία των προσφερόντων ή
των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του, οι οποίοι
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και
των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς.
2.

Η

αποσφράγιση

του

φακέλου

των

δικαιολογητικών

10

ΑΔΑ: Ω0554690ΒΜ-ΥΞΨ
συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών
προσφορών θα γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση. Τα επιμέρους
στάδια της διαδικασίας έχουν ως εξής: α) Αποσφραγίζεται ο
κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
Διενέργεια Διαγωνισμού
συμμετοχής- τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και
σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η
τεχνική προσφορά, ανά φύλλο . β) Στη συνέχεια η Επιτροπή του
Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της
σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των
τεχνικών προσφορών με βάση το σχετικό κριτήριο ανάθεσης των
εγγράφων της σύμβασης. γ) Μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών,
αποσφραγίζονται οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά
στοιχεία των προσφορών και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση
τιμών και κατάταξης. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι
φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται. Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες
προσφορές, δηλαδή προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή, η
επιλογή του αναδόχου γίνεται με κλήρωση, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 90 του Ν.4412/2016. Η αξιολόγηση των
προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις στα άρθρα 100 και
102 και 117 του Ν.4412/2016 από την Επιτροπή του Διαγωνισμού
. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα
αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους
υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία .
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από
τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η Επιτροπή του
Διαγωνισμού για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό και γνωμοδοτεί είτε για την
κατακύρωση της ανάθεσης στον «προσωρινό ανάδοχο» είτε την
ματαίωση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το άρθρο 106 του
Ν.4412/2016 . Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων
επικυρώνονται με μία απόφαση της αναθέτουσας αρχής , η οποία
Προθεσμίες ολοκλήρωσης κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες με κάθε
πρόσφορο μέσο κατ΄ άρθρο 105 του ν. 4412/2016. Κατά της
των σταδίων
απόφασης αυτής χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα άρθρα 100 και
127 του ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της
παρούσας Διακήρυξης
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3.Οι Επιτροπές που αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή των
διαγωνιστικών διαδικασιών ολοκληρώνουν το έργο τους εντός
των κάτωθι προθεσμιών: η αξιολόγηση των δικαιολογητικών
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός
επτά (7) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση. β) Αν η
ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω
του μεγάλου αριθμού των προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι
δέκα (10) πρώτες κατά σειρά υποβολής. Στην περίπτωση αυτή η
διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες. γ) Η
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός
δύο (2) εργάσιμων ημερών. ε) Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες. στ) Η
αξιολόγηση των ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή
ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την
κοινοποίηση σε αυτήν της ένστασης και την πλήρη πρόσβαση στα
αρχεία του διαγωνισμού. Ειδικά στις περιπτώσεις ενστάσεων κατά
διακήρυξης, η αξιολόγηση των ενστάσεων ολοκληρώνεται πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή
αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στον προσφέρων του οποίου
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να υποβάλλει εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών σε σφραγισμένο φάκελο τα
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης».
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών
ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και τη διαβίβαση προς το αρμόδιο όργανο του Γ.Ν.
Λαμίας , προς έγκριση.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο
των ειδών της προμήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά αλλά
υποχρεωτικά για το σύνολο της ποσότητας ανά είδος προμήθειας.
Προσφορά

Οι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Προσφορές που έχουν χρόνο ισχύος της προσφοράς μικρότερο
από το ζητούμενο απορρίπτονται.
 κριτήριο κατακύρωσης Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική
άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάσει της Τιμής.

Κριτήριο Κατακύρωσης

 Η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α δεν μπορεί να
υπερβεί τον προϋπολογισμό.
Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης
απορρίπτονται.

Ενστάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 και τις
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τροποποιήσεις αυτού.

Εγγυήσεις

Κρατήσεις-χρόνος πληρωμής

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής
Ν.4412/2016).

δεν απαιτείται- (άρθρο 72

Η κατάθεση εγγυητικής καλής εκτέλεσης, απαιτείται (ύψους 4%
επί της καθαρής αξίας πλέον ΦΠΑ ) άρθρο 72Ν.4412/2016
Για την καταβολή της Αμοιβής των Αναδόχων απαιτείται η
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Ειδικότερα, η Αμοιβή καταβάλλεται εντός εξήντα (60) ημερών από
τη χορήγηση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της προμήθειας και με
την υποβολή του τιμολογίου πώλησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Ν. 4152/2013, παρ. Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για
την καταπολέμηση
Οι πληρωμές θα γίνονται για το σύνολο της αξίας μείον τις
προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις και κατόπιν θεώρησης από τον
κ. Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν
τα όσα αναφέρονται στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016 των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ο
Κυρώσεις σε βάρος του Προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα
προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση
Αναδόχου
της σχετικής σύμβασης.
Ο τρόπος αξιολόγησης των προσφορών θα γίνει με την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει της
τιμής στις προσφορές που θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές στο
στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης.
Κατακύρωση
Όταν ο ανάδοχος ο οποίος προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από
Αποτελεσμάτων- Υπογραφή οικονομική άποψη τιμή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από
Σύμβασης
τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην
παρούσα διακήρυξη, η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο με την
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη τιμή. Σε
περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα
από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά

13

ΑΔΑ: Ω0554690ΒΜ-ΥΞΨ
τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο με την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη και ούτω
καθ’ εξής. Αν κανένας από τους αναδόχους δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές
τελικός ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης μετά από κλήρωση (
Ν.4412/2016 άρθρο 90).
Η υποβολή μόνο μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη
συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της
σύμβασης ( Ν.4412/2016 άρθρο 117 παρ.3).
Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα γίνει
από το Δ.Σ. του Γ.Ν. Λαμίας.
Στον ανάδοχο που θα γίνει η κατακύρωση θα αποσταλεί σχετική
ανακοίνωση που θα αναφέρει και την προθεσμία υπογραφή της
σύμβασης, σε περίπτωση που απαιτείται.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (15) ημέρες
από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της
σύμβασης.
Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο
ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται
έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση φορέα
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.
Διάρκεια Σύμβασης

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3)μήνες

Τόπος-Χρόνος Παράδοσης

Η ολοκλήρωση της προμήθειας θα γίνει
εντός χρονικής
διάρκειας τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με
ευθύνη και μέριμνα του Αναδόχου, σύμφωνα με τον πίνακα στο
παράρτημα Β’ και κατόπιν έγγραφης παραγγελίας από το αρμόδιο
Τμήμα του Νοσοκομείου μας.

ΓΕΝΙΚΑ

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι
διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των
σχετικών με τις προμήθειες νόμων και προεδρικών διαταγμάτων
που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα πρόσκληση, τις οποίες
θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και
δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) για όλες τις ειδικότητες της τεχνικής
υπηρεσίας του Γ.Ν. Λαμίας » (CPV: 35810000-5 ).
Προϋπολογισμός: 8.064,60€ χωρίς Φ.Π.Α 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Α/Α

Είδος

Τεχνικές
Προδιαγρα
φές/Πεδίο
Εφαρμογής

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΝΟΥΜΕΡΑ

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

ΓΑΝΤΙΑ

1

2

3

4

5
6
7

Γάντια
Δερματοπάν
ινα

Γάντια από
PVC

Γάντια από
νιτρίλιο
Γάντια από
ύφασμα και
νιτρίλιο
Γάντια
συγκολλητώ
ν
Γάντια
μονωτικά
Γάντια
μονωτικά

24

M: 5 Ζευγάρια, L: 11
Ζευγάρια, XL: 6
Ζευγάρια, 2XL: 2
Ζευγάρια

3,50 €

10

M: 2 Ζευγάρια, L: 4
Ζευγάρια, XL:4
Ζευγάρια, 2XL: 2
Ζευγάρια

5,50 €

1.3

10

M: 2 Ζευγάρια, L: 4
Ζευγάρια, XL:4
Ζευγάρια, 2XL: 2
Ζευγάρια

2,50 €

1.4

2

XL:2 Ζευγάρια

2,50 €

1.5

2

L: 1 Ζευγάρι, XL:1
Ζευγάρι

6,70 €

1.6

4

L: 3 Ζευγάρια, XL:1
Ζευγάρι

30,00 €

1.7

2

L: 3 Ζευγάρια, XL:1
Ζευγάρι

70,00 €

1.1

1.2

ΣΥΝΟΛΟ

84,00 €

55,00 €

25,00 €

5,00 €

13,40 €
120,00 €
140,00€
442,40€

104,16 €

68,20 €

31,00 €

6,20 €

16,62 €
148,80 €
173,60 €
548,58 €

ΓΥΑΛΙΑ
8

Κράνη

2.1

24

15,00 €

9

Γυαλιά
κλειστού
τύπουGoggles

2.2

10

10,00 €

360,00 €

100,00 €

446,40 €

124,00 €
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10

Γυαλιά
προστασίας
από ηλιακή
ακτινοβολία

2.3

10

7,00 €

11

Προσωπίδα
για
προστασία
από υγρά

2.4

3

20,00 €

12

Προσωπίδα
για
προστασία
από
ηλεκτρικό
τόξο

2.5

4

30,00 €

13

Προσωπίδα
με πλέγμα

2.6

2

23,00 €

14

Ωτοασπίδες

2.7

4

28,00 €

15

Ωτοβύσματα 2.8

4

2,50 €

16

Μάσκα
Ηλεκτροσυγ
κολλητών

2

30,00 €

2.9

ΣΥΝΟΛΟ

70,00 €

60,00 €

120,00 €

46,00 €
112,00 €
10,00 €
60,00 €
938,00 €

86,80 €

74,40 €

148,80 €

57,04 €
138,88 €
12,40 €
74,40 €
1.163,12 €

ΜΑΣΚΕΣ

17

Μάσκα
ημίσεως
προσώπου
με φίλτρα
Α1 P3

3.1

3

45,00 €

18

Μάσκα
ολόκληρου
προσώπου
με φίλτρα
ΑΒΕΚ2Ρ3

3.2

3

172,00€

516,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

651,00 €

135,00 €

167,40 €

639,84 €

807,24 €

ΥΠΟΔΗΣΗ

19

20

Γαλότσες

Παπούτσι
Ασφαλείας

5.1

5.2

8

Νο 42: 3 ζευγάρια,
Νο 43: 1 ζευγάρι, Νο
44: 2 ζευγάρια, Νο
46: 1 ζευγάρι,

18,00 €

144,00 €

178,56 €

21

Νο 41: 1 ζευγάρι, Νο
42: 6 ζευγάρια, Νο
43: 8 ζευγάρια, Νο
44: 2 ζευγάρια, Νο
45: 2 ζευγάρια, Νο

70,00 €

1.470,00 €

1.822,80 €
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46: 2 ζευγάρια,

21

Άρβυλα
ηλεκτρολό
γων

5.3

4

Νο 42: 1 ζευγάρι,
Νο 43: 3 ζευγάρια

75,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

22

23

Ανακλαστι
κά γιλέκα
Ποδιές
συγκολητών

24

Παντελόνι
εργασίας

25

Κοντομάνι
κο
μπλουζάκι
(T-SHIRT)

4.1

8

4.2

2

4.3

48

4.4

48

ΕΝΔΥΣΗ
M: 2 τεμάχια, L: 2
τεμάχια, XL: 2
τεμάχια, 2XL:2
τεμάχια
XL: 1 τεμάχιο, 2XL:1
τεμάχιο
M: 4 τεμάχια, L: 16
τεμάχια, XL: 14
τεμάχια, 2XL:10
τεμάχια, 3XL:4
τεμάχια
M: 10 τεμάχια, L: 16
τεμάχια, XL: 12
τεμάχια, 2XL:10
τεμάχια,
M: 10 τεμάχια, L: 14
τεμάχια, XL: 8
τεμάχια, 2XL:8
τεμάχια,
M: 5 τεμάχια, L: 8
τεμάχια, XL: 6
τεμάχια, 2XL:5
τεμάχια,
L: 2 τεμάχια, XL: 4
τεμάχια, 2XL:4
τεμάχια,

4,00 €

32,00 €

39,68 €

20,00 €

960,00 €

1.190,40 €

7,00 €

24

27

Μπουφάν
Αδιάβροχο

4.6

24

28

Πουκάμισ
ο

4.7

10

29

Νιτσεράδα
Κοστούμι

4.8

4

4.9

24

3,50 €

4.10

15

5,00 €

31

2.373,36 €

106,64 €

4.5

30

1.914,00 €

86,00 €

Φούτερ

Καπέλα
τύπου
Jockey
Επιγονατίδ
ες

372,00 €

43,00 €

26

XL: 2τεμάχια, 2XL:2
τεμάχια,

300,00 €

15,00 €

45,00 €

20,00 €

35,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

336,00 €

360,00 €

1.080,00 €

200,00 €

140,00 €

84,00 €
75,00 €
3.353,00€

416,64 €

446,40 €

1.339,20 €

248,00 €

173,60 €

104,16 €
93,00 €
4.157,72 €

ΖΩΝΕΣ - ΑΓΚΙΣΤΡΑ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

32

Ζώνη για
εργασία σε
ύψος

6.1

3

35,00 €

105,00 €

130,20 €
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33

Απορροφη
τής
ενέργειας

6.2

3

40,00 €

120,00 €

148,80 €

34

Σημείο
αγκύρωση
ς

6.3

3

10,00 €

30,00 €

37,20 €

35

Επανατυλι
σσόμενος
Ανακόπτης

6.4

3

170,00€

510,00 €

632,40 €

ΣΥΝΟΛΟ

765,00 €

948,60 €

Τεχνικές Προδιαγραφές Μέσων Ατομικής Προστασίας για όλες τις Ειδικότητες της Υποδ/νσης
Τεχνικού
1. Προστασία Χεριών: Γάντια
1.1 Γάντια Δερματοπάνινα
Πεδίο Χρήσης Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους
(τριβές, συμπιέσεις, εκδορές), σε στεγνό περιβάλλον.
Χαρακτηριστικά Κατασκευασμένα από δέρμα μόσχου προσώπου στην παλάμη για καλύτερη
επιδεξιότητα και άνεση κατά τη χρήση. Μανσέτα ασφαλείας με λάστιχο για καλύτερη προσαρμογή.
Μήκος 230-270 mm.
Πιστοποιήσεις/Επίπεδα EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 (3,1,2,1,X)
1.2 Γάντια από PVC
Πεδίο Χρήσης Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από χημικούς, μηχανικούς και
βιολογικούς κινδύνους
Χαρακτηριστικά Γάντια εργασίας από PVC, πάχους 1,4mm με εσωτερική βαμβακερή φόδρα για
καλύτερη υγιεινή. Ιδανικά για πολύωρη χρήση με καλή επιδεξιότητα.
Πιστοποιήσεις/Επίπεδα EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 (4121X), EN ISO 374-1:2016 (Type A),
EN ISO 374-5:2016
1.3 Γάντια από νιτρίλιο
Πεδίο Χρήσης Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς
(καθαριότητα και ψεκασμοί).
Χαρακτηριστικά Γάντια νιτριλίου επαναχρησιμοποιούμενα με εσωτερική επένδυση για
μεγαλύτερη άνεση και προστασία. Εργονομικός σχεδιασμός και ευελιξία κινήσεων ώστε να είναι
ιδανικά για πολύωρη χρήση. Μήκος: 330-340mm. Πάχος: 0,38mm.
Πιστοποιήσεις/Επίπεδα EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 (4101X), EN ISO 374-1:2016(Type A),
EN ISO 374-5:2016, ISO 18889:2019 (G2)
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1.4 Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο
Πεδίο Χρήσης Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από μηχανικούς κινδύνους και ο χρήστης
μπορεί να βρεθεί σε υγρό περιβάλλον (συνεργεία συντήρησης, ελαιοχρωματιστές)
Χαρακτηριστικά Γάντια γενικής χρήσης από ύφασμα με επικάλυψη η οποία να προσδίδει
προστασία από μηχανικούς κινδύνους και ελαστική μανσέτα. Να είναι άνετα και να διαθέτουν
εργονομικό σχεδιασμό. Να αποτρέπουν την εφίδρωση και να προστατεύουν αποδεδειγμένα από
την μόλυνση των χεριών λόγω κακής υγιεινής.
Πιστοποιήσεις/Επίπεδα EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 (3,1,3,1,Χ)
1.5 Γάντια συγκολλητών
Πεδίο Χρήσης Για εργασίες συγκόλλησης στις οποίες απαιτείται προστασία από μηχανικούς
κινδύνους, επαφή με θερμότητα και μικρές εκτοξεύσεις λιωμένων μετάλλων
Χαρακτηριστικά Γάντια ηλεκτροσυγκολλητών από δέρμα με βαμβακερή φόδρα, κλωστές Kevlar και
επιπρόσθετη ενίσχυση στη παλάμη και τον αντίχειρα, για αυξημένη αντοχή και μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής. Κατάλληλα για προστασία από φλόγα, για σύντομη επαφή με θερμές επιφάνειες,
θερμότητα με αγωγή και μικρά σταγονίδια λιωμένου μετάλλου, ενώ ταυτόχρονα να προσφέρουν
προστασία από μηχανικούς κινδύνους.
Πιστοποιήσεις/Επίπεδα EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016+A1:2018 (4,1,4,4,X), EN 407:2004
(4,1,3,X,4,X), EN 12477:2001+A1:2005 (Type A)
1.6 Γάντια μονωτικά
Πεδίο Χρήσης Για ηλεκτρολογικές εργασίες σε χαμηλή τάση
Χαρακτηριστικά Γάντια μονωτικά για τάση εργασίας έως 500V. Πάχος 0,5 mm με εργονομικό
σχεδιασμό και εύκολη αφαίρεση. Θα είναι κατασκευασμένα από φυσικό Latex.
Πιστοποιήσεις/Επίπεδα EN 60903:2003/IEC 60903:2014 (Κλάση 00)
1.7 Γάντια μονωτικά
Πεδίο Χρήσης Για ηλεκτρολογικές εργασίες σε υψηλή τάση
Χαρακτηριστικά Γάντια μονωτικά για τάση εργασίας έως 17.000V. Πάχος 2,3 mm με εργονομικό
σχεδιασμό και εύκολη αφαίρεση. Θα είναι κατασκευασμένα από φυσικό Latex.
Πιστοποιήσεις/Επίπεδα EN 60903:2003/IEC 60903:2014 (Κλάση 2)

2.Προστασία Κεφαλής: Κράνη
2.1 Κράνη
Πεδίο Χρήσης Για εργασίες οι οποίες εκτελούνται σε διαφορετικά επίπεδα και υπάρχει κίνδυνος
πτώσης αντικειμένου από ύψος
Χαρακτηριστικά Υλικό κατασκευής: Εξωτερικό κέλυφος από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
χωρίς οπές εξαερισμού. Υφασμάτινο κεφαλόδεμα και βαμβακερό αντιιδρωτικό μετώπου.
Δυνατότητα ρύθμισης μεγέθους με κοχλία μιας κίνησης. Προστασία από λιωμένα μέταλλα (ΜΜ)
και από ηλεκτρικό ρεύμα 1000Vac.
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Πιστοποιήσεις/Επίπεδα EN 397:2012+A1:2012, EN 50365:2002
2.2 Γυαλιά κλειστού τύπου-Goggles
Πεδίο Χρήσης Για εργασίες οι οποίες απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες)
ή/και από μηχανικούς κινδύνους
Χαρακτηριστικά Γυαλιά κλειστού τύπου, οπτικής κλάσης 1, από PVC και αεριζόμενο εσωτερικό
πλαίσιο, αντιθαμβωτική προστασία και διάφανο φακό. Θα διαθέτουν ιμάντα ρύθμισης μεγέθους
για καλύτερη εφαρμογή και μεγάλο οπτικό δίσκο για καθαρό οπτικό πεδίο. Το σημείο
προσαρμογής στο πρόσωπο να είναι μαλακό και να παίρνει το σχήμα του προσώπου.
Πιστοποιήσεις/Επίπεδα EN166:2001 (2-1,2 1 B T 3 4 9 N)
2.3 Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία
Πεδίο Χρήσης Για εργασίες στην ύπαιθρο τους θερινούς μήνες
Χαρακτηριστικά Γυαλιά για προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία με σκούρο φακό,
αντιθαμβωτική και αντιχαρακτική προστασία, βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενους κατά μήκος για
καλύτερη προσαρμογή, οπτική κλάση 1 κατάλληλα για πολύωρη χρήση. Η συσκευασία να
περιλαμβάνει ειδικό πανάκι καθαρισμού και ανταλλακτικούς βραχίονες.
Πιστοποιήσεις/Επίπεδα EN166:2001 (5-3,1 1FT KN)
2.4 Προσωπίδα για προστασία από υγρά
Πεδίο Χρήσης Για εργασίες με πιθανή εκτόξευση υγρών πχ συντήρηση και καθαρισμός κάδων
απορριμμάτων και των οχημάτων
Χαρακτηριστικά Υλικό κατασκευής: Πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές υλικό με ειδικό
αποσπώμενο στήριγμα προσαρμογής στο κεφάλι. Οπτική κλάση 1, κατάλληλο για πολύωρη χρήση.
Να προστατεύει από κρούσεις χαμηλής ενέργειας, από σταγονίδια και πιτσιλίσματα καθώς κι από
λιωμένα μέταλλα και ζεστά στερεά. Να είναι δυνατή η ρύθμιση μεγέθους στο πίσω μέρος του
στηρίγματος.
Πιστοποιήσεις/Επίπεδα EN166:2001, EN170:2002
2.5 Προσωπίδα για προστασία από ηλεκτρικό τόξο
Πεδίο Χρήσης Για ηλεκτρολογικές εργασίες
Χαρακτηριστικά Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο πάνω από τα 400Volts. Κατάλληλο για
κρούσεις μέσης ενέργειας και ανθεκτικό στην εκτόξευση λιωμένου μετάλλου και ζεστών στερεών.
Θα προσαρμόζεται στο κράνος με αποσπώμενο στήριγμα και θα επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση
ωτοασπίδων. Οπτική κλάση 1 κατάλληλο για πολύωρη χρήση. Να είναι συμβατό με το στήριγμα
κεφαλής του είδους 2.4, ώστε να μπορεί να φορεθεί και χωρίς κράνος.
Πιστοποιήσεις/Επίπεδα EN 167:2001, EN 168:2001
2.6 Προσωπίδα με πλέγμα
Πεδίο Χρήσης Για εργασίες με βενζινοπρίονο
Χαρακτηριστικά Υλικό κατασκευής: Μεταλλικό πλέγμα με ειδικό αποσπώμενο στήριγμα
προσαρμογής στο κεφάλι. Οπτική κλάση 1, κατάλληλο για πολύωρη χρήση. Να προστατεύει από
κρούσεις χαμηλής ενέργειας και από μεγάλα σωματίδια σκόνης. Να είναι δυνατή η ρύθμιση
μεγέθους στο πίσω μέρος του στηρίγματος.
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Πιστοποιήσεις/Επίπεδα EN 11731:2001
2.7 Ωτοασπίδες
Πεδίο Χρήσης Όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90dB και δυνητικά όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα
85dB για 8ωρη έκθεση του εργαζομένου
Χαρακτηριστικά Ωτοασπίδες αυχένα για προστασία των εργαζομένων σε χαμηλό επίπεδο
θορύβου. Κατάλληλες για πολύωρη χρήση και δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης κράνους και
προσωπίδας. Διαθέσιμα ανταλλακτικά μαξιλαράκια ως αναλώσιμα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Πιστοποιήσεις/Επίπεδα EN 352-1:2002 (SNR:26dB)
2.8 Ωτοβύσματα
Πεδίο Χρήσης Όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90dB και δυνητικά όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα
85dB για 8ωρη έκθεση του εργαζομένου
Χαρακτηριστικά Ωτοβύσματα κατασκευασμένα από ελαστομερές ανακυκλώσιμο υλικό,
επαναχρησιμοποιούμενα με θήκη αποθήκευσης για σωστή συντήρηση και υγιεινή. Να είναι
προσχηματισμένα για μεγαλύτερη άνεση και καλή εφαρμογή στον ακουστικό πόρο. Να διαθέτουν
κορδόνι και να είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση τους με κράνος, προσωπίδα και γυαλιά.
Πιστοποιήσεις/Επίπεδα EN 352-2:2002 (SNR:32dB)
2.9 Μάσκα Ηλεκτροσυγκολλητών
Πεδίο Χρήσης Για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης
Χαρακτηριστικά Μάσκα ηλεκτροσυγκολλητών κεφαλής που καλύπτει όλο το πρόσωπο
κατασκευασμένη από βραδύκαυστο υλικό με ρυθμιζόμενο κεφαλόδεμα και κοχλία ρύθμισης
μεγέθους. Θα διαθέτει ίσιο κέλυφος και θα είναι ανθεκτικό στις κρούσεις. Να είναι ελαφριά όχι
βαρύτερη από 480gr. Βαθμός σκίασης 10.
Πιστοποιήσεις/Επίπεδα EN 175:1997

3. Προστασία Αναπνοής: Μάσκες
3.1 Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα Α1 P3
Πεδίο Χρήσης Για εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς πχ απορριμματοφόρα,
καθαριότητα, νεκροταφεία, βαφές
Χαρακτηριστικά Μάσκα ημίσεως προσώπου από σιλικόνη για καλύτερη σφράγιση στα
διαφορετικά χαρακτηριστικά του προσώπου. Θα διαθέτει ρυθμιζόμενο ιμάντα στήριξης και 2
βαλβίδες εκπνοής για μεγαλύτερη άνεση. Θα διαθέτει φίλτρο Α1 για προστασία από οργανικά
αέρια και ατμούς και ένα φίλτρο P3 για προστασία από σωματίδια και σκόνες. Τα φίλτρα της
μάσκας ολοκλήρου και ημίσεως πρέπει να είναι κοινά για τήρηση βέλτιστων αποθεμάτων από την
υπηρεσία. Να διατίθεται σε κουτί φύλαξης και αποθήκευσης για σωστή συντήρηση. Το κιτ να
περιέχει τρόπο αναγνώρισης του χρήστη της μάσκας.
Πιστοποιήσεις/Επίπεδα EN 140:1998, EN 143:2000+A1:2006, EN 14387:2004+A1:2008
3.2 Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα ΑΒΕΚ2Ρ3
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Πεδίο Χρήσης Για εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από οργανικά και ανόργανα αέρια
και ατμούς, οξέα, αμμωνία, σωματίδια και μικροοργανισμούς πχ απολυμάνσεις, αποχέτευση
Χαρακτηριστικά Μάσκα ολοκλήρου προσώπου από σιλικόνη και πολυκαρβονική οθόνη με ευρύ
πεδίο όρασης. Θα διαθέτει 3 βαλβίδες εκπνοής και ρυθμιζόμενο κεφαλόδεμα για μεγαλύτερη
άνεση και σωστή σφράγιση στο πρόσωπο. Θα συνδυάζεται με φίλτρο συνδυασμού ABEK2P3 για
προστασία από οργανικά και ανόργανα αέρια και ατμούς, οξέα, αμμωνία, σωματίδια και σκόνες.
Τα φίλτρα της μάσκας ολοκλήρου και ημίσεως πρέπει να είναι κοινά για τήρηση βέλτιστων
αποθεμάτων από την υπηρεσία.
Πιστοποιήσεις/Επίπεδα EN 136:1998, EN 143:2000+A1:2006, EN 14387:2004+A1:2008

4. Προστατευτική Ενδυμασία: Ρούχα
4.1 Ανακλαστικά γιλέκα
Πεδίο Χρήσης Για εργασίες κοντά σε κινούμενα οχήματα (καθαριότητα, απορριμματοφόρα), στην
ύδρευση/αποχέτευση, στους εργάτες κήπων καθώς και όλοι οι οδηγοί οχημάτων
Χαρακτηριστικά Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο κίτρινο χρώμα, και διπλές αντανακλαστικές ταινίες
γύρω από τη μέση που προσφέρει αυξημένη ορατότητα και ασφάλεια. Στην πλάτη θα φέρει το
λογότυπο της υπηρεσίας.
Πιστοποιήσεις/Επίπεδα EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016 (Κλάση 2)
4.2 Ποδιές συγκολλητών
Πεδίο Χρήσης Για εργασίες συγκόλλησης
Χαρακτηριστικά Ποδιά συγκολλητών από πυρίμαχο δέρμα κατάλληλη για εργασίες
ηλεκτροσυγκόλλησης. Ανθεκτική στη φωτιά, τη θερμοκρασία και την εκτίναξη λιωμένων μετάλλων.
Να δένει στο πίσω μέρος της μέσης.
Πιστοποιήσεις/Επίπεδα EN 340:1993, EN 470-1:1994
4.3 Παντελόνι εργασίας
Πεδίο Χρήσης Σε όλους τους εργαζομένους των τεχνικών συνεργείων
Χαρακτηριστικά Παντελόνι εργασίας κατασκευασμένο από 100% βαμβάκι 240-260gr. Θα φέρει
λάστιχο στη μέση και εργονομικές τσέπες. Θα φέρει πιστοποίηση για την αβλάβεια των υλικών και
θα διατίθεται σε όλα τα απαραίτητα μεγέθη (κατ' ελάχιστον S- 3XL).
4.4 Κοντομάνικο μπλουζάκι (T-SHIRT)
Πεδίο Χρήσης Σε όλους τους εργαζομένους των τεχνικών συνεργείων
Χαρακτηριστικά Μπλούζα μακό με στρογγυλή λαιμόκοψη και κοντό μανίκι από 100% μαλακό
βαμβάκι. Θα φέρει πιστοποίηση για την αβλάβεια των υλικών και θα διατίθεται σε όλα τα
απαραίτητα μεγέθη (κατ' ελάχιστον S- 3XL). Στην πλάτη της μπλούζας, θα αναγράφεται το
λογότυπο της υπηρεσίας.
4.5 Φούτερ
Πεδίο Χρήσης Σε όλους τους εργαζομένους των τεχνικών συνεργείων
22

ΑΔΑ: Ω0554690ΒΜ-ΥΞΨ
Χαρακτηριστικά Φούτερ κατασκευασμένο από 80% βαμβάκι και 20% πολυεστέρα, 250-260gr. Θα
διαθέτει άνετο ελαστικό λαιμό και λάστιχο στη μέση. Θα φέρει πιστοποίηση για την αβλάβεια των
υλικών και θα διατίθεται σε όλα τα απαραίτητα μεγέθη (κατ' ελάχιστον S- 3XL). Στην πλάτη του
φούτερ, θα αναγράφεται το λογότυπο της υπηρεσίας.
4.6 Μπουφάν Αδιάβροχο
Πεδίο Χρήσης Σε όλους τους εργαζομένους των τεχνικών συνεργείων
Χαρακτηριστικά Softshell αδιάβροχο και αντιανεμικό με ψηλό γιακά και αποσπώμενη τριμερή
κουκούλα. Θα φέρει τσέπες αδιάβροχες και θα διαθέτει κορδόνι σύσφιξης στη μέση. Δυνατότητα
χρήσης ακουστικών, χωρίς να υποβαθμίζει την αδιαβροχία του. Να διαθέτει αντανακλαστικές
λεπτομέρειες για την ορατότητα του χρήστη. Θα διατίθεται σε όλα τα απαραίτητα μεγέθη (κατ'
ελάχιστον S-3XL). Στην πλάτη του μπουφάν, θα αναγράφεται το λογότυπο της υπηρεσίας.
4.7 Πουκάμισο
Πεδίο Χρήσης Σε όλους τους εργαζομένους των τεχνικών συνεργείων
Χαρακτηριστικά Πουκάμισο από 100% βαμβάκι 140-160gr. Θα διαθέτει δύο τσέπες με καπάκι και
κουμπιά στις μανσέτες για καλύτερη ρύθμιση. Θα είναι άνετο, ελαφρύ και δροσερό. Θα διατίθεται
σε όλα τα απαραίτητα μεγέθη (κατ' ελάχιστον S-3XL), σε κοντομάνικο και μακρυμάνικο. Στην πλάτη
του πουκαμίσου θα αναγράφεται το λογότυπο της υπηρεσίας.
4.8 Νιτσεράδα Κοστούμι
Πεδίο Χρήσης Στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους
κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά (σε όλους τους εργαζομένους στα τεχνικά
συνεργεία)
Χαρακτηριστικά Σετ σακάκι & παντελόνι νιτσεράδας σε ατομική συσκευασία κατασκευασμένα από
πολυουρεθάνη για μεγαλύτερη άνεση και διαπνοή. Το σακάκι να φέρει ενσωματωμένη κουκούλα
η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται, θα διπλώνεται στον γιακά. Θα κλείνει με φερμουάρ
καλυπτόμενο με πατιλέτα. Θα είναι κίτρινου ή μπλε χρώματος και θα διατίθεται σε όλα τα
απαραίτητα μεγέθη (κατ' ελάχιστον S-3XL).
Πιστοποιήσεις/Επίπεδα EN ISO 13688:2013, EN 343:2019 (4,1)
4.9 Καπέλα τύπου Jockey
Πεδίο Χρήσης Σε όλους τους εργαζομένους των τεχνικών συνεργείων
Χαρακτηριστικά Καπέλο προστασίας από τον ήλιο υφασμάτινο, με γείσο τύπου Jockey, με ρύθμιση
μεγέθους στο πίσω μέρος και σύστημα εξαερισμού. Θα φέρει το λογότυπο της υπηρεσίας στο
μπροστινό μέρος.
4.10 Επιγονατίδες
Πεδίο Χρήσης Στους υδραυλικούς και τους εργάτες ύδρευσης/αποχέτευσης
Χαρακτηριστικά Εσωτερικές επιγονατίδες από υλικό κατασκευής που να επιτρέπει την αναπνοή
του δέρματος και εξωτερικά αντιολισθητικό και εύκαμπτο, ανθεκτικό στην τριβή και τις χημικές
ουσίες.
5. Υποδήματα
5.1 Γαλότσες
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Πεδίο Χρήσης Για εργασίες στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους
Χαρακτηριστικά Γαλότσα από PVC με εργονομικό σχεδιασμό, άνετη ακόμη και σε βαθύ κάθισμα
του χρήστη με χαμηλό προφίλ στο πίσω μέρος. Θα διαθέτει εσωτερική φόδρα για καλύτερη υγιεινή
και προστατευτικό δακτύλων για προστασία έναντι κρούσης έως 200J. Θα είναι αντιστατική και θα
φέρει αντιολισθητική σόλα SRA με απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα. Θα είναι ενισχυμένη στην
περιοχή του αχίλλειου και του μεταταρσίου.
Πιστοποιήσεις/Επίπεδα EN ISO 20345:2012 (S5, SRA)
5.2 Παπούτσι Ασφαλείας
Πεδίο Χρήσης Σε όλους τους απασχολούμενους των τεχνικών συνεργείων ανεξαρτήτως εργασίας
Χαρακτηριστικά Yδραπωθητικό παπούτσι τύπου Β, αβλαβές, άνετο και σταθερό. Με
προστατευτικό δακτύλων για προστασία έναντι κρούσης έως 200J από αλουμίνιο. Θα είναι
αντιστατικό και θα φέρει αντιολισθητική σόλα SRC από πολυουρεθάνη, με απορρόφηση
κραδασμών στη φτέρνα. Θα είναι ηλεκτροστατικά αγώγιμο και δεν θα ξεπερνάει τα 560gr το κάθε
παπούτσι. Η σόλα να είναι σχεδιασμένη τόσο για βιομηχανικά όσα και για αστικά περιβάλλοντα.
Πιστοποιήσεις/Επίπεδα EN ISO 20345:2012 (S3, SRC)
5.3 Άρβυλα ηλεκτρολόγων
Πεδίο Χρήσης Σε όλους τους ηλεκτρολόγους
Χαρακτηριστικά Διηλεκτρικό μποτάκι ασφαλείας από δέρμα για εργασίες όπου υπάρχει κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας από υψηλές τάσεις. Η σόλα θα είναι αντιολισθητική SRC και θα διαθέτει συνθετικό
προστατευτικό δακτύλων. Θα έχει εργονομικό σχεδιασμό και θα είναι άνετο για την πολύωρη
εργασία. Θα έχει αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και θερμική μόνωση. Θα είναι κατασκευασμένο
100% χωρίς μεταλλικά στοιχεία. Η γλώσσα να είναι κατασκευασμένη από Cordura ή αντίστοιχο
υλικό για αντοχή στην τριβή.
Πιστοποιήσεις/Επίπεδα EN ISO 20345: 2011 (SB, SRC,CI,HI,HRO,FO), ANSI Z41 & ASTM F2413

6. Εργασία σε ύψος
6.1 Ζώνη για εργασία σε ύψος
Πεδίο Χρήσης Για εργαζομένους τεχνικών υπηρεσιών που εργάζονται περιοδικά σε μεγάλο ύψος
Χαρακτηριστικά Ζώνη ασφαλείας για εργασία σε ύψος από πολυεστερικό υλικό. Με σημείο
αγκύρωσης στην πλάτη και ρυθμιζόμενους ιμάντες με πόρπες. Ο προμηθευτής να έχει τη
δυνατότητα ετήσιων επιθεωρήσεων των υλικών στο χώρο μας.
Πιστοποιήσεις/Επίπεδα EN361:2002
6.2 Απορροφητής ενέργειας
Πεδίο Χρήσης Για εργαζομένους τεχνικών υπηρεσιών που εργάζονται περιοδικά σε μεγάλο ύψος
Χαρακτηριστικά Απορροφητής ενέργειας κατασκευασμένος από πολυεστερικό ιμάντα μήκους 2m.
Θα διαθέτει κρίκο ασφαλείας ανοίγματος τουλάχιστον 21mm στη μία άκρη για την ένωση με την
ζώνη ασφαλείας του εργαζομένου και άγκιστρο ανοίγματος τουλάχιστον 50mm στο άλλο άκρο για
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την πρόσδεση στο επιλεγμένο σημείο αγκύρωσης. Ο προμηθευτής να έχει τη δυνατότητα ετήσιων
επιθεωρήσεων των υλικών στο χώρο μας.
Πιστοποιήσεις/Επίπεδα EN355:2002
6.3 Σημείο αγκύρωσης
Πεδίο Χρήσης Για εργαζομένους τεχνικών υπηρεσιών που εργάζονται περιοδικά σε μεγάλο ύψος
Χαρακτηριστικά Δακτύλιος κατασκευασμένος από πολυεστερικό ιμάντα μήκους τουλάχιστον
80cm. Κατάλληλος για δημιουργία πιστοποιημένου σημείου αγκύρωσης (>22kN), σε δύσκολες
συνθήκες. Ο προμηθευτής να έχει τη δυνατότητα ετήσιων επιθεωρήσεων των υλικών στο χώρο
μας.
Πιστοποιήσεις/Επίπεδα EN354:2010 EN795:2012 EN566:2017
6.4 Επανατυλισσόμενος Ανακόπτης
Πεδίο Χρήσης Για εργαζομένους τεχνικών υπηρεσιών που εργάζονται περιοδικά σε μεγάλο ύψος

Χαρακτηριστικά Επανατυλισσόμενος ανακόπτης πτώσης με ανθεκτικό περίβλημα και ανακόπτη
ταχείας ενεργοποίησης. Να διαθέτει περιστρεφόμενο σημείο αγκύρωσης και μήκος τουλάχιστον
1,95m. Κατάλληλος για εργασίες, όπου η ελεύθερη απόσταση κάτω από τα πόδια του εργαζομένου
είναι περιορισμένη. Να είναι ελαφρύς και να έχει δυναμικότητα για 1 χρήστη έως 141Kg.
Επιθυμητός δείκτης πτώσης για την ένδειξη της ακαταλληλότητας του υλικού. Ο προμηθευτής να
έχει τη δυνατότητα ετήσιων επιθεωρήσεων των υλικών στο χώρο μας.
Πιστοποιήσεις/Επίπεδα EN 360: 2002
Ειδικοί όροι:
 O Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει εντός 2 μηνών όλα τα είδη.


Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που
συνοδεύουν το κάθε είδος.



Ο χρωματισμός της ενδυμασίας θα γίνει σε συνεννόηση με την Υποδ/νση Τεχνικού.



Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα είδη του παρακάτω πίνακα με
λογότυπο. Το είδος του λογότυπου θα γίνει σε συνεννόηση με τη Τεχνική Υπηρεσία.

Λογοτύπηση στα ενδύματα
Ανακλαστικά γιλέκα

Τύπωμα με το λογότυπο της
υπηρεσίας

Πλάτη

Κοντομάνικο μπλουζάκι (T-SHIRT)

Τύπωμα με το λογότυπο της
υπηρεσίας

Πλάτη

Φούτερ

Τύπωμα με το λογότυπο της
υπηρεσίας

Πλάτη

Μπουφάν Αδιάβροχο

Τύπωμα με το λογότυπο της

Πλάτη
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υπηρεσίας
Πουκάμισο

Κέντημα με το λογότυπο της
υπηρεσίας

Πλάτη

Καπέλα τύπου Jockey

Τύπωμα με το λογότυπο της
υπηρεσίας

Μπροστινό μέρος
πάνω από το γείσο



Ο Προμηθευτής θα παραδώσει έγγραφη εγγύηση για όλα τα είδη.



Επίσης πρέπει να διαθέτει:

ISO 9001:2015-Σύστημα διαχείρισης ποιότητας.
ISO 14001:2015-Περιβαλλοντική Διαχείριση Συστημάτων.
ISO 45001:2018-Συστήματα διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας.
OEKO-TEX Standard 100-Αβλάβεια των πρώτων υλών για ρούχα που δεν είναι ΜΑΠ αλλά
ανήκουν στην ένδυση εργασίας.
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