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ΠΡΟΣ: Το Γρ. Προμηθειών

ΘΕΜΑ: «Πρακτικό σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Χειρουργικών
Γαντιών για τις ανάγκες των Νοσοκομείων Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) και του Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών του
Διαχειριστικού Έτους 2019».

Στη Θεσσαλονίκη στις 17-09
09-2019,
2019, συνήλθε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την
υπ’αριθμ.698/29-08-2019
2019 Απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου, αποτελούμενη από τους:
1. Βακάλη Γιαννούλα, ΤΕ Νοσηλευτριών
2. Ντουγραματζή Δήμητρα, ΤΕ Νοσηλευτριών
3. Καλογήρου Θεοδώρα, ΤΕ Νοσηλευτριών
προκειμένου να προβεί στον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια
Χειρουργικών Γαντιών, για τις ανάγκες των Νοσοκομείων Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Ψ.Ν.Θ.(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) κκαι του
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών, λαμβάνοντας επιπλέον
υπόψη:
1.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και ιδιαίτερα του
άρθρου 54 «Τεχνικές Προδιαγραφές».
2. Την υπ’αριθμ. 12η/27-06-2019
2019 (θέμα 36ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νοσοκομείου με την οποία
εγκρίθηκε ο Ενιαίος - Κοινός Πίνακας Προγραμματισμού
Διαχειριστικού Έτους 2019 ως προς την διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών και τη σύναψη
δημόσιων
μόσιων συμβάσεων για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τον ετήσιο
προϋπολογισμό δαπανών όπως αυτός ισχύει για την κάλυψη των αναγκών των Νοσοκομείων
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ),
η επιτροπή καταθέτει τα εξής:
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ΚΟΙΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ
Σε όλα τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να κατατεθεί Technical data sheet και φύλλο
συμμόρφωσης με αναλυτικές παραπομπές.
Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία
χαρακτηριστικά του υλικού που απαιτούνται, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στη χρήση, είναι
απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της
προσφοράς, σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.
Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και όπου δεν είναι εφικτή η
πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητουμένων λειτουργικών χαρακτηριστικών ίσως να αναφέρονται
ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα
προϊόντα είναι απλώς αντίστοιχα ή ισοδύναμα των ενδεικτικώς αναφερομένων.
Να κατατεθεί με την προσφορά ικανός αριθμός δειγμάτων, σε όλα τα μεγέθη που προσφέρονται για
έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Εξεταστικά /διαδικαστικά γάντια (Examination/ Procedure Gloves): αποστειρωμένα και μηαποστειρωμένα γάντια από Latex ή άλλο υλικό, που προορίζονται για ιατρικές εξετάσεις,
διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες και για χειρισμό μολυσμένου ιατρικού υλικού.
Χειρουργικά γάντια (Surgical gloves): αποστειρωμένα, από latex ή άλλο υλικό για χειρουργικές
επεμβάσεις και πράξεις όπου απαιτείται άσηπτη τεχνική.
ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ:
1. Να αποδεικνύεται μέθοδος παραγωγής που εξασφαλίζει ανώτερο επίπεδο ποιότητας AQL
(Accepted Quality Level) 1,5% σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 455-1 και έλεγχος για την
ανίχνευση των οπών σύμφωνα με το ίδιο πρότυπο.
2. Να αποδεικνύεται ότι έχει γίνει έλεγχος των φυσικών ιδιοτήτων του γαντιού, όπως τα κατώτατα
όρια αντοχής σε θραύση (πίνακας 1) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 455-2 και να υπάρχει
συμφωνία μεγέθους και διαστάσεων γαντιού (πλάτος και ελάχιστο μήκος) όπως απαιτεί το ίδιο
πρότυπο (πίνακας 2 & 3).
Πίνακας 1. Δύναμη θραύσης
και αντοχή ραφής

Χειρουργικά γάντια

10,5

Συνθετικό
latex2
7,5

Εξεταστικά-Διαδικαστικά
γάντια
Από latex3
Από άλλα
υλικά
7,5
3

7,5

5,5

5,5

3

10,5

7,5

7,5

3

Από latex1
Ελάχιστη δύναμη θραύσης πριν
από επιταχυνόμενη γήρανση,
σε Newtons
Ελάχιστη δύναμη θραύσης μετά
από επιταχυνόμενη γήρανση,
σε Newtons
Ελάχιστη αντοχή ραφής σε
γάντια με ραφές πριν από
επιταχυνόμενη γήρανση, σε
Newtons

2

Ελάχιστη αντοχή ραφής σε
γάντια με ραφές μετά από
επιταχυνόμενη γήρανση, σε
Newtons

7,5

5,5

5,5
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1.Απαιτήσεις για γάντια από φυσικό latex
2.Απαιτήσεις για γάντια από συνθετικό latex, ή από διαλύματα φυσικού ή συνθετικού ελαστικού
3. Απαιτήσεις για γάντια από φυσικό latex, από συνθετικό latex ή από διαλύματα φυσικού και / ή
συνθετικού latex

Πίνακας 2 Διαστάσεις εξεταστικών – διαδικαστικών γαντιών
Μέγεθος
Ελάχιστο μήκος σε χιλιοστά
Γάντια με
Γάντια χωρίς
ραφή Γάντια ραφή
Πολύ μικρό(extra small)
270
240
Μικρό (small)
270
240
Μεσαίο (medium)270
240
Μεγάλο(large)
Πολύ μεγάλο (extra large)
270
240

Πλάτος σε χιλιοστά

1

≤ 80
80±10
95±10
110±10

1.Aπαιτήσεις ως προς το πλάτος για γάντια από φυσικό latex,από συνθετικό latex ή
από διαλύματα φυσικού και / ή συνθετικού latex. Οι διαστάσεις αυτές ως προς το
πλάτος, μπορεί να μην είναι κατάλληλες για γάντια από άλλα υλικά.

Πίνακας 3. Διαστάσεις χειρουργικών γαντιών
1
Μέγεθος
Ελάχιστο μήκος σε χιλιοστό
Πλάτος σε χιλιοστό
6,5
260
83±4
7
270
89±5
7,5
270
95±5
8
270
102±6
8,5
280
108±6
9
280
114±6
1.Απαιτήσεις ως προς το πλάτος για γάντια από φυσικό latex,από συνθετικό latex ή από διαλύματα
φυσικού και / ή συνθετικού ελαστικού. Οι διαστάσεις αυτές ως προς το πλάτος, μπορεί να μην είναι
κατάλληλες για γάντια από άλλα υλικά.

3. Να αποδεικνύεται έλεγχος της βιολογικής τους ασφάλειας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 455-3.
4. Να έχουν άριστη εφαρμογή και να εξασφαλίζουν σωστή αφή και να διατηρούν απόλυτη
προστασία από επιμόλυνση τόσο του ασθενή όσο και του χρήστη των γαντιών.
5. Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο τους βιολογικούς
κινδύνους που απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά και οι οποίες μπορεί να είναι:
- Χημικές ουσίες, όπως χημικά μέσα αποστείρωσης (βιοκτόνα) ή επικάλυψης, λιπαντικά,
επιταχυντές πολυμερισμού κλπ, οι οποίες ουσίες, είτε προστίθενται, είτε σχηματίζονται κατά την
παραγωγική διαδικασία ή την αποθήκευση και εμφανίζονται στο τελικό προϊόν.
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-Ενδοτοξίνες, οι οποίες μπορούν να προέρχονται από τη βακτηριακή μόλυνση των πρώτων υλών ή
του νερού που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία ή την αποθήκευση και
εμφανίζονται στο τελικό προϊόν.
- Υδροδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια, οι οποίες συνήθως, είτε προέρχονται από το latex του
φυσικού ελαστικού ή από άλλα πολυμερή, είτε προστίθενται κατά την παραγωγική διαδικασία (πχ
καζεΐνη) και οι οποίες μπορούν να παραληφθούν από το τελικό προϊόν με εκχύλιση σε υδατικό
μέσο (leach able proteins).
6. Να είναι ομοιόμορφα πουδραρισμένα, με ελάχιστη ποσότητα πούδρας κατάλληλης για τη χρήση
που προορίζονται. Απαγορεύεται να περιέχουν ή να είναι πουδραρισμένα με πυριτικό μαγνήσιο.
7. Να φέρουν σήμανση πιστότητας CE, η οποία τοποθετείται στα ιατρικά γάντια, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από την υπ΄ αρ. ΔΥ7/οικ.2480/1994 (ΦΕΚ679,13/9/94), για εναρμόνιση της
Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/EOK/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που αφορά στα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα.
8. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η ημερομηνία παραγωγής τους να μην
είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών από αυτή της παραλαβής.
9. Η συσκευασία να είναι ασφαλής και ανθεκτική, ώστε να προφυλάσσει τα γάντια από
επιμολύνσεις.
10. Τα υλικά κατασκευής των αποστειρωμένων ιατρικών γαντιών μιας χρήσης να είναι αυτά που
ορίζουν οι προδιαγραφές και οι μέθοδοι ελέγχου, όπως περιγράφονται στην Απόφαση του
Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινοτικών Ασφαλίσεων Α.6.6404/8-8-1991 (ΦΕΚ 680, 8/8/91,
τεύχος Β) για τα αποστειρωμένα ιατρικά βοηθήματα μιας χρήσης, όπως ισχύουν σήμερα.
11. Στα χειρουργικά γάντια να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το
αριστερό γάντι.
12. Στην εξωτερική συσκευασία όλων των ιατρικών γαντιών μιας χρήσης, πρέπει να αναγράφονται
όλες οι ενδείξεις, όπως ακριβώς προβλέπονται από τη Γεν. Γραμματεία Εμπορίου, του Υπ.
Ανάπτυξης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ:
1.ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ
2.ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ
Θα πρέπει να ισχύουν γενικά τα εξής:
1. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την
προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της
Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648- Εναρμόνιση της Εθνικής νομοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β. /-1009).
2. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 4551:2000, ΕΝ 455-2:2009 και ΕΝ 455-3:2006.
3. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να είναι κατασκευασμένα από latex φυσικό ελαστικό.
4. Στην ετικέτα/συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
✔ Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο
κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία
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πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου του.
✔ Το υλικό κατασκευής του γαντιού.
✔ Ένδειξη αν το γάντι έχει ή όχι πούδρα.
✔ Ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη 'ΠΑΡΤΙΔΑ' ( ή LOT)
✔ H ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα.
✔

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

✔ Οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης.
✔ Κάθε προειδοποίηση ή / και ληπτέα προφύλαξη.

Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων.
5.Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το
εργοστάσιο κατασκευής των γαντιών καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.
6. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων η ημερομηνία παράδοσης των γαντιών δεν θα
πρέπει να απέχει περισσότερο από 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους.
7. 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 επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της
οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, ( ΔΥ8δ/Γ.Π.. οικ. 130648-ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/ 2-10-09). Προσφορές γαντιών
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
διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν
παράβαση του όρου αυτού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη
αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.
8. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δείγματα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται
ως προς τη συμμόρφωσή τους με ανωτέρω πρότυπα. Τυχόν μη συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο μη
αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
1.ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ:
Εξεταστικά γάντια μη αποστειρωμένα με πούδρα, από φυσικό λατέξ. Με ελάχιστο ολικό μήκος 240
mm. Σε μεγέθη Small – Medium – large - Χ large. Να διατίθενται σε κουτί dispenser.
2.ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ:
Εξεταστικά γάντια μη αποστειρωμένα χωρίς πούδρα, από φυσικό λατέξ. Με ελάχιστο ολικό μήκος
240 mm. Σε μεγέθη Small – Medium – large - Χ large. Να διατίθεται σε κουτί dispenser.
ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
1.ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
(ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ)
2.ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
(ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ)
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3.ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ
(ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ)
4.ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ
(ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ)
5.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ
6.ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ
– ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ
7.ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ
8.ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΝΤΙ – ΑIDS
9.ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Θα πρέπει να ισχύουν γενικά τα εξής:
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
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη
σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ,
(ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 130648- Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας
93/42/ΕΟΚ « περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/ τευχ. Β. / 2-10-09).
2. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 4551:2000, ΕΝ 455-2:2009 και ΕΝ 455-3:2006.
3. Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα
με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων.
4. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να είναι κατασκευασμένα από λάτεξ φυσικού ελαστικού.
5. Στην ετικέτα/συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
✔ Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο
κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία
πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου του.
✔ Το υλικό κατασκευής του γαντιού.
✔ Ένδειξη αν το γάντι έχει ή όχι πούδρα.
✔ Η ένδειξη ' ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ'.
✔ Η μέθοδος αποστείρωσης (γ' ακτινοβολία).
✔ Ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη 'ΠΑΡΤΙΔΑ' (ή LOT).
✔ H ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα.
✔ Οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης (ανθεκτική συσκευασία ασφάλειας).
✔ Κάθε προειδοποίηση ή / και ληπτέα προφύλαξη.
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Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων.
6. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το
εργοστάσιο κατασκευής των γαντιών καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.
7. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων η ημερομηνία παράδοσης των γαντιών δεν θα
πρέπει να απέχει περισσότερο από 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους.
8. 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 επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της
οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, ( ΔΥ8δ/Γ.Π.. οικ. 130648-ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/ 2-10-09). Προσφορές γαντιών
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
διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν
παράβαση του όρου αυτού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη
αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.
9. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δείγματα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται
ως προς τη συμμόρφωσή τους με ανωτέρω πρότυπα. Τυχόν μη συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο μη
αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
1.ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
(ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ)
Χημειοπροστατευτικά γάντια αποστειρωμένα μιας χρήσεως. Να είναι:
1) φτιαγμένα από φυσικό LATEX
2) υποαλλεργικά
3) χωρίς πούδρα
4) με ανατομικό σχήμα.
Κατασκευασμένα σύμφωνα με EN 374 1-2-3, EN 420,με την οδηγία ΑSTM D 6978-05. Να είναι
κατηγορίας PPE III. Να προσφερθούν σε νούμερα 6,5 – 7 –7,5 – 8 – 8,5 - 9. Ελάχιστο μήκος 290
mm και να αυξάνει το πάχος τους διαδοχικά από τον καρπό έως τα δάχτυλα για να είναι
αδιαπέραστα από τους κυτταροστατικούς παράγοντες.
2.ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
(ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ)
Χημειοπροστατευτικά γάντια μη αποστειρωμένα μιας χρήσεως. Να είναι:
1) φτιαγμένα από φυσικό LATEX
2) υποαλλεργικά
3) χωρίς πούδρα
4) με ανατομικό σχήμα.
Κατασκευασμένα σύμφωνα με EN 374 1-2-3, EN 420,με την οδηγία ΑSTM D 6978-05. Να είναι
κατηγορίας PPE III . Να προσφερθούν σε νούμερα 6,5 – 7 –7,5 – 8 – 8,5 - 9. Ελάχιστο μήκος 290
mm και να αυξάνει το πάχος τους διαδοχικά από τον καρπό έως τα δάχτυλα για να είναι
αδιαπέραστα από τους κυτταροστατικούς παράγοντες.
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3.ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ
(ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ)
Γάντια χειρουργικά Μ.Χ. αποστειρωμένα, κατάλληλα για ορθοπεδικές επεμβάσεις. Από 100%
φυσικό ελαστικό latex , χωρίς πούδρα. Με αυξημένη αντοχή σε σχίσιμο και διάτρηση, πάχος έως
40% και αντιολισθητική εξωτερική επιφάνεια. Ανατομικά, με μακριά μανσέτα και ελάχιστο ολικό
μήκος 300mm. Με ελάχιστο πάχος ακροδαχτύλων 0,32 mm. Με κατάλληλη επεξεργασία
εσωτερικά για εύκολη εισαγωγή του γαντιού. Στην εσωτερική συσκευασία να υπάρχει η ένδειξη
«ΔΕΞΙΑ» &
«ΑΡΙΣΤΕΡΑ». Η εξωτερική συσκευασία να είναι πλαστικοποιημένη. Να
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Να προσφερθούν σε νούμερα 7 –7,5 – 8 – 8,5 - 9.
4.ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ
(ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ)
Γάντια χειρουργικά λεπτής αφής, Μ.Χ. αποστειρωμένα, ανατομικά, με μακριά μανσέτα με
ελάχιστο ολικό μήκος 300mm, από100% φυσικό ελαστικό (latex), χωρίς πούδρα. Με ανώτερο
πάχος ακροδαχτύλων 0,17mm. Κατάλληλα για πλαστικές, νευροχειρουργικές, οφθαλμολογικές,
λεπτές ορθοπεδικές επεμβάσεις. Πολύ λεπτά χωρίς να σκίζονται. Από συνθετικό υλικό (νεοπρένιο)
για όσους έχουν αλλεργία στο latex. Να είναι ελεγμένα για:
α) για οπές σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ 455-1
β) αντοχή σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ 455-2 και
γ) βιολογική ασφάλεια (πρωτεΐνες-ενδοτοξίνες) σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ 455-3.
Με κατάλληλη επεξεργασία εσωτερικά για εύκολη εισαγωγή του γαντιού. Η εξωτερική
συσκευασία να είναι πλαστικοποιημένη. Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Στην εσωτερική
συσκευασία να υπάρχει η ένδειξη «ΔΕΞΙΑ» & «ΑΡΙΣΤΕΡΑ». Να προσφερθούν σε νούμερα 6,5 – 7
–7,5 – 8 – 8,5 - 9.
5.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ
Γάντια χειρουργικά Μ.Χ. αποστειρωμένα, ανατομικά, με μακριά μανσέτα με ελάχιστο ολικό μήκος
300mm, από100% φυσικό ελαστικό (latex), πουδραρισμένα ομοιόμορφα. Να είναι ελεγμένα για:
α) για οπές σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ 455-1
β) αντοχή σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ 455-2 και
γ) βιολογική ασφάλεια (πρωτεΐνες-ενδοτοξίνες) σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ 455-3.
Η εξωτερική συσκευασία να είναι πλαστικοποιημένη. Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης .Στην
εσωτερική συσκευασία να υπάρχει η ένδειξη «ΔΕΞΙΑ» & «ΑΡΙΣΤΕΡΑ». Να προσφερθούν σε
νούμερα 6,5 – 7 –7,5 – 8 – 8,5 - 9.
6.ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ
– ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ
Γάντια χειρουργικά Μ.Χ. αποστειρωμένα, ανατομικά, με μακριά μανσέτα με ελάχιστο ολικό μήκος
300mm, χωρίς πούδρα. Να είναι ελεγμένα για:
α) για οπές σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ 455-1
β) αντοχή σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ 455-2 και
γ) βιολογική ασφάλεια (πρωτεΐνες-ενδοτοξίνες) σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ 455-3.
Με κατάλληλη επεξεργασία εσωτερικά για εύκολη εισαγωγή του γαντιού. Η εξωτερική
συσκευασία να είναι πλαστικοποιημένη. Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Στην εσωτερική
συσκευασία να υπάρχει η ένδειξη «ΔΕΞΙΑ» & «ΑΡΙΣΤΕΡΑ». Να προσφερθούν σε νούμερα 6,5 –
7 –7,5 – 8 – 8,5 - 9.
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7.ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ
Γάντια χειρουργικά Μ.Χ. αποστειρωμένα, χωρίς πούδρα ανατομικά, με μακριά μανσέτα με
ελάχιστο ολικό μήκος 300mm, από100% φυσικό ελαστικό (latex), με εσωτερική επίστρωση
υποαλλεργικού υλικού, για την προστασία των χεριών. Να είναι ελεγμένα για:
α) για οπές σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ 455-1
β) αντοχή σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ 455-2 και
γ) βιολογική ασφάλεια (πρωτεΐνες-ενδοτοξίνες) σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ 455-3.
Με κατάλληλη επεξεργασία εσωτερικά για εύκολη εισαγωγή του γαντιού. Η εξωτερική
συσκευασία να είναι πλαστικοποιημένη. Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Στην εσωτερική
συσκευασία να υπάρχει η ένδειξη «ΔΕΞΙΑ» & «ΑΡΙΣΤΕΡΑ». Να διατίθεται σε νούμερα 6,5 – 7 –
7,5 – 8 – 8,5 - 9.
8.ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΝΤΙ – ΑIDS
Γάντια χειρουργείου, ειδικά για την προστασία από κοψίματα και τραυματισμούς στην χρήση
αιχμηρών αντικειμένων. Να κατασκευάζονται από νήματα Κevlar και να έχουν τη δυνατότητα
καθαρισμού και αποστείρωσης. Να είναι διπλά (εσωτερικό και πιο ενισχυμένο εξωτερικό).Να έχει
διαφορά χρώματος το εσωτερικό από το εξωτερικό μέρος του γαντιού για να εντοπίζεται έγκαιρα η
δημιουργία οπής η ύπαρξη υγρών μεταξύ των δύο γαντιών. Να έχουνε κατασκευασθεί εργονομικά
με ελάχιστη πούδρα και διαφορά μανσέτας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού γαντιού για να μην
επιτρέπεται η ολίσθηση τόσο της μανσέτας προς τα κάτω όσο και των γαντιών μεταξύ τους. Να
έχουν υψηλή ανθεκτικότητα και αντοχή σε διάτμηση και διάτρηση. Σε μεγέθη small, medium,
large.
9.ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Γάντια χειρουργικά Μ.Χ. αποστειρωμένα, από συνθετικό πολυϊσοπρένιο με ενίσχυση
ακτινοπροστασίας χωρίς μόλυβδο και εσωτερική επίστρωση από πολυμερές για εύκολη
τοποθέτηση. Να έχουν μήκος 300mm περίπου, πάχος μανσέτας 0,30mm, πάχος παλάμης 0,30mm
και πάχος δακτύλου 0,30mm περίπου. Να έχουν ανατομικό σχήμα με ανάγλυφη επιφάνεια
ακροδαχτύλων. Να είναι μαύρου χρώματος προς αποφυγή αντανακλάσεων.
Να έχουν πιστοποιηθεί και να έχουν σήμανση CE ως Προϊόντα Ατομικής Προστασίας κλάσης III
(Personal Protective Equipment) σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 89/686/ΕΟΚ.
Να πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 455/1-4, ΕΝ 420, ΕΝ 421, ΕΝ 388, ΕΝ 374/1-2,
ΕΝ 374/4-5, EN 16523-1, EN 61331-1:2003, ASTM 2547-06, ASTM F1671 /ISO
16604.
Να κατατεθούν πίνακες ισοδυναμίας με εξασθένιση της ιονίζουσας ακτινοβολίας (ισοδύναμα σε
χιλιοστά μολύβδου (Pbmm)).
Να είναι 100% ηλεκτρονικά ελεγμένα κατά την παραγωγή τους.
Να έχουν AQL μικρότερο του 0.
Να διατίθενται σε μεγέθη από 7 έως και 9
Να υπάρχει barcode στον εξωτερικό μέρος της συσκευασίας, κωδικός εργοστασίου, ημερομηνία
παραγωγής, ημερομηνία λήξης και αριθμός παρτίδας (LOT).
Η συσκευασία να είναι πλαστικοποιημένη και ανθεκτική.

ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
1.ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
Γάντια χειρουργικά Μ.Χ. αποστειρωμένα, χωρίς πούδρα, από 100% συνθετικό πολυϊσοπρένιο. Με
κατάλληλη επεξεργασία εσωτερικά για εύκολη εισαγωγή του γαντιού. Να είναι ελεγμένα για:
α) για οπές σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ 455-1
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β) αντοχή σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ 455-2 και
γ) βιολογική ασφάλεια (πρωτεΐνες-ενδοτοξίνες) σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ 455-3.
Η εξωτερική συσκευασία να είναι πλαστικοποιημένη. Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Στην
εσωτερική συσκευασία να υπάρχει η ένδειξη «ΔΕΞΙΑ» & «ΑΡΙΣΤΕΡΑ». Να προσφερθούν σε
νούμερα 6,5 – 7 –7,5 – 8 – 8,5 - 9.

2.ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
Γάντια διαφανή νάιλον μη αποστειρωμένα μιας χρήσης. Να έχουν καλή εφαρμογή και να μην
κολλάνε κατά την εφαρμογή τους. Νά έχουν καλή αφή. Να έχουν καλή αντοχή, να μην
καταστρέφονται κατά την χρήση τους, ώστε να εξασφαλίζουν προστασία για τον ασθενή και τον
χρήστη. Να είναι λεπτά. Να διατίθεται από άλλα υλικά (νάιλον – σαγρέ).Να μην προκαλούν
ερεθισμούς στους χρήστες. Να διατίθεται σε συσκευασία πολλαπλών τεμαχίων. Να αναγράφεται
το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής. Να είναι αμφιδέξια. Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη:
SMALL, MEDIUM, LARGE, XL. Να
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ – ΤΙΜΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ CPV (33141420-0) Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Ψ.Ν.Θ.(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

1

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΕ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΜΕ
ΜΑΚΡΙΑ
ΜΑΝΣΕΤΑ
ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ
ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΑΠΟ
ΦΥΣΙΚΟ
ΛΑΤΕΞ
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ
ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ
ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ
ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ
ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ
ΓΑΝΤΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΔΙΑΦΑΝΗ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ
ΜΗ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

41-2560
41-3201
41-3242

ΖΕΥΓΟΣ

1.500

0,173

41-2560
41-3201
41-3242

ΖΕΥΓΟΣ

41-2501

ΤΕΜ

450.000

41-2501

ΤΕΜ

150.000

41-2104

ΤΕΜ

90.000

2

3
4
5

ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
259,50

ΦΠΑ
62,28

ΑΞΙΑ
ΜΕ
ΦΠΑ
321,78

137,06

32,89

169,95

14.400,00

3.456,00

17.856,00

4.980,00

1.195,20

6.175,20

261.00

62,64

323,64

20.037,56

4.809,01

24.846,57

Κωδ.Παρατ
7.3.72

1100

0,1246
Κωδ.Παρατ
7.3.73

ΣΥΝΟΛΟ

0,032
Κωδ.Παρατ
7.3.74
0,0332
Κωδ.Παρατ
7.3.75
0,0029
Κωδ.Παρατ
7.3.80
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ – ΤΙΜΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ CPV (33141420-0) Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

1

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ
ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ

11010220035

ΤΕΜ

800.000

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ
ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ

11010220036

ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
(ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
ΥΛΙΚΟ)
ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
(ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
ΥΛΙΚΟ)
ΓΑΝΤΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ
ΠΟΥΔΡΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ
ΛΑΤΕΞ
(ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ)
ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ
ΠΟΥΔΡΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ
ΛΑΤΕΞ (ΓΙΑ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ)

11010220025

2

3

4

5

6

ΤΕΜ

ΖΕΥΓΟΣ

ΦΠΑ

0,032

ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
25.600,00

6.144,00

ΑΞΙΑ
ΜΕ
ΦΠΑ
31.744,00

480.000

Κωδ.Παρατ
7.3.74
0,0332

15.936,00

3.824,64

19.760,64

1.000

Κωδ.Παρατ
7.3.75
1,36

1.360,00

326,40

1.686,40

4.080,00

979,20

5.059,20

1.246,00

299,04

1.545,04

1.246,00

299,04

1.545,04

Κωδ.Παρατ
7.3.79
11010220034

ΖΕΥΓΟΣ

3.000

1,36
Κωδ.Παρατ
7.3.79

11010220026

ΖΕΥΓΟΣ

10.000

0,1246
Κωδ.Παρατ
7.3.73

11010220027

ΖΕΥΓΟΣ

10.000

0,1246
Κωδ.Παρατ
7.3.73
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Α/
Α
7

8

9
10
11

12
13

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
ΣΕ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜ
ΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΜΕ
ΜΑΚΡΙΑ
ΜΑΝΣΕΤΑ
ΑΠΟ
ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ
ΓΑΝΤΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
ΧΩΡΙΣ
ΠΟΥΔΡΑ
ΑΠΟ
ΦΥΣΙΚΟ
ΛΑΤΕΞ
–
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ
ΓΑΝΤΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ
ΓΑΝΤΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΑΝΤΙ – ΑIDS
ΓΑΝΤΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙ
ΑΣ
ΓΑΝΤΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
ΓΑΝΤΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΔΙΑΦΑΝΗ
ΜΗ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
11010220028

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ
ΖΕΥΓΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
100.000

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
0,173

ΑΞΙΑ
ΦΠΑ
17.300,00

ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

4.152,00

21.452,00

62,30

14,95

77,25

Κωδ.Παρατ
7.3.72

11010220029

ΖΕΥΓΟΣ

500

0,1246
Κωδ.Παρατ
7.3.73

11010220032

ΖΕΥΓΟΣ

12.000

0,6570

7.884,00

1.892,16

9.776,16

11010220033

ΖΕΥΓΟΣ

40

54,29

2.171,60

521,18

2.692,78

11010220038

ΖΕΥΓΟΣ

600

1,19

714,00

171,36

885,36

Κωδ.Παρατ
7.3.71
11010220031

ΖΕΥΓΟΣ

2.000

0,6570

1.314,00

315,36

1.629,36

11010220037

ΤΕΜ

300.000

0,0029

870,00

208,80

1.078,80

79.783,90

19.148,13

98.932,03

Κωδ.Παρατ
7.3.80
ΣΥΝΟΛΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17-09-2019
Η Επιτροπή σύνταξης των Κοινών Τεχνικών προδιαγραφών:
1. Βακάλη Γιαννούλα, ΤΕ Νοσηλευτριών
2. Ντουγραματζή Δήμητρα, ΤΕ Νοσηλευτριών
3. Καλογήρου Θεοδώρα, ΤΕ Νοσηλευτριών
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