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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Αριθμ. 5/23 

Για την προμήθεια διαφόρων υλικών αποστείρωσης για τις ετήσιες ανάγκες του Νοσοκομείου, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης : 25.287,30€ πλέον ΦΠΑ 

 

Το ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη : 
α.  Το Ν. 4412/08.08.16 (Α΄147) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/24 /ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
β.  Του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 
γ. Την με Αριθμ. Συν. 25η/10-11-2022 [Θέμα 57ο] [ΑΔΑΜ: 22REQ011665088] Απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ». 
 

δ. Την με Αριθμ. Πρωτ. 6909/01-04-2022, Αριθμ. Δέσμευσης 2189 KAE: 9749 [ΑΔΑ: 
Ψ7ΨΣ4690ΩΜ-Ω39] [ΑΔΑΜ: 22REQ010332955] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.  
 

Προσκαλεί 
 

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την κατάθεση σφραγισμένης προσφοράς που αφορά 
την προμήθεια διαφόρων υλικών αποστείρωσης για τις ετήσιες ανάγκες του Νοσοκομείου, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.287,30€ πλέον ΦΠΑ [CPV: 33198200-6] : 
 
 

Α/Α 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ                                        

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Είδος 1 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
 διαστάσεων  130Χ280 

ΤΕΜΑΧΙΑ 43.000 24% 726,70 € 

Είδος 2 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ          
Διαστάσεων  200Χ350 

ΤΕΜΑΧΙΑ 25.000 24% 945,00 € 

Είδος 3 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ            
διαστάσεων 300Χ450/470mm 

ΤΕΜΑΧΙΑ 5.000 24% 433,00 € 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  

Τμήμα: Προμηθειών 

Ταχ. Δ/νση: Βασ  Σοφίας 80 Τ.K. 11528  

Πληροφορίες: Β. Μαργώνη    

Τηλέφωνο: 210 33 81 138 

e-mail: promith@hosp-alexandra.gr 

  

 

 

 

Αθήνα: 17/01/2023 

 

Αριθ.  Πρωτ: 978 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΚΗΜΔΗΣ  

 

 

Προς :  

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 

 

mailto:promith@hosp-alexandra.gr
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Είδος 4 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ            
  διαστάσεων 250Χ400mm/430mm 

ΤΕΜΑΧΙΑ 16.000 24% 902,40 € 

Είδος 5 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
διαστάσεων 200X480mm 

ΤΕΜΑΧΙΑ 300  24% 57,00 € 

Είδος 6 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ από TYVEK 
διαστάσεων 70X200mm  

ΤΕΜΑΧΙΑ 30  24% 15,00 € 

Είδος 7 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ από TYVEK 
διαστάσεων 150X315mm  

ΤΕΜΑΧΙΑ 1.000 24% 600,00 € 

Είδος 8 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ από TYVEK 
διαστάσεων 200X415mm  

ΤΕΜΑΧΙΑ 1.500 24% 1.050,00 € 

Είδος 9 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ  
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 800 24% 2.192,00 € 

Είδος 10 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ 
ΑΤΜΟ ΜΟΝΟΩΡΗΣ ΕΠΩΑΣΗΣ  ΣΤΟΥΣ 
121οC & 134οC 

ΤΕΜΑΧΙΑ 800 24% 3.704,00 € 

Είδος 11 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ  ΕΤΙΚΕΤΕΣ  
ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 25.000 24% 550,00 € 

Είδος 12 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΘΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 
ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΜΕ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ 
ΠΙΝΑΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (BOWIE AND DICK 
TEST PACK) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1.000 24% 539,60 € 

Είδος 13 
ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΑ ή ΜΕ 
ΠΙΕΤΑ  διαστάσεων 10CMΧ200M 

ΤΕΜΑΧΙΑ 25 24% 205,00 € 

Είδος 14 
ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΑ Ή ΜΕ 
ΠΙΕΤΑ  διαστάσεων  20CMΧ200M 

ΤΕΜΑΧΙΑ 10 24% 161,00 € 

Είδος 15 
ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ TYVEK  
200mmX70m ΚΛΙΒΑΝΟΥ  ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 40 24% 1.120,00 € 

Είδος 16 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩ
ΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΗ PCD 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1.000 24% 1.580,00 € 

Είδος 17 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΤΜΟ 
ΣΕ ΣΠΕΙΡΩΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ PCD 

ΤΕΜΑΧΙΑ 4.000 24% 3.120,00 € 

Είδος 18 ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 1.000 24% 1.257,70 € 

Είδος 19 
ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ NON WOVEN  
διαστάσεων  120cmΧ120cm 

TEMAXIA 2.000 24% 548,00 € 

Είδος 20 
ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ NON WOVEN  
διαστάσεων 100cmΧ100cm 

ΤΕΜΑΧΙΑ 15.000 24% 2.884,50 € 

Είδος 21 
ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ NON WOVEN 
διαστάσεων. 75cmΧ75cm 

ΤΕΜΑΧΙΑ 18.000 24% 1.922,40 € 

Είδος 22 
ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ  
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 10.000 24% 450,00 € 

Είδος 23 ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 18.000 24% 324,00 € 

 
 
Η προμήθεια των ανωτέρω ειδών θα είναι σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες, στην παρούσα 
πρόσκληση, τεχνικές προδιαγραφές.  
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 
βάσει της  τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος). 
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Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 
25.287,30€ + ΦΠΑ  (ή 31.356,25€ συμπ/νου του ΦΠΑ) σε βάρος του ΚΑΕ  1311 του Τακτικού 
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του  
Νοσοκομείου: www.hosp-alexandra.gr  στην διαδρομή: Ενημέρωση →  Προκηρύξεις → 
Προμήθειες →  απευθείας αναθέσεις κατόπιν έρευνας αγοράς (α/α 5/23). 
 
Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι  μετά την παραλαβή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  από 
την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου θα πρέπει να ενημερώνουν το Γραφείο Προμηθειών  στο 
email: promith@hosp-alexandra.gr αναγράφοντας τον αριθμό της καθώς και τα στοιχεία της 
εταιρείας (επωνυμία, τηλέφωνα επικοινωνίας), για τυχόν διευκρινήσεις που μπορεί να προκύψουν 
 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τόπος υποβολής προσφορών 

Ημερομηνίες υποβολής 
προσφορών 

Ημερομηνία 
Αποσφράγισης 

προσφορών  Έναρξη Λήξη 

Στο Πρωτόκολλο του ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
(Λούρου 4-2, Αθήνα Τ.Κ. 115 28) 
(κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) 

Τρίτη 

17/01/2023 

Τετάρτη 
01/02/2023 

και ώρα 14.00 

Πέμπτη 
02/02/2023 

και ώρα 10.00 π.μ. 
 

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε σε σφραγισμένο  
φάκελο την προσφορά,  στο πρωτόκολλο του Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ αναγράφοντας: 
 
1.  Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
2.  Την περιγραφή του υπό προμήθεια είδους, 
3.  Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον αριθμό 
 πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης, 
4.  Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 
5.  Τα στοιχεία του αποστολέα, 
6.  Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ» 
 
Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 
 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που 
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
i. Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους προσφέροντες 

λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 για 
τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε 
διαγωνισμούς του δημοσίου.  

ii. Αποδέχεται τους όρους της παρούσας  πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχτηκε 
σύμφωνα με αυτούς. 

iii. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 
Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση η ακύρωση του διαγωνισμού. 

iv. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 180 ημερολογιακές ημέρες από την λήξη 
προθεσμίας  υποβολής προσφοράς.  

 

Τεχνική προσφορά : Όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά  που τεκμηριώνουν την τεχνική 
επάρκεια του οικονομικού  φορέα  σύμφωνα με το Παράρτημα της  παρούσης. 

http://www.hosp-alexandra.gr/
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Οποιοδήποτε έγγραφο ή πιστοποιητικό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές  της παρούσης. 
 
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν να συμπεριλάβουν στον φάκελο της προσφοράς 
τους  Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης, απαντώντας 
υποχρεωτικά σε κάθε προδιαγραφή, με πληρότητα, σαφήνεια και αντίστοιχες παραπομπές στο 
Prospectus του κατασκευαστή. 
 
Δείγματα: Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν μαζί με την 
προσφορά τους δείγμα για κάθε προσφερόμενο είδος.    
Προσφορά χωρίς δείγμα θα απορρίπτεται.  
Τα δείγματα θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που θα αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του 
προμηθευτή και τον α/α του είδους όπως αυτό ορίζεται στη Διακήρυξη.  
Τα δείγματα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Νοσοκομείου. 
 
Οικονομική προσφορά: Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή 
χρηματοδότησης.  Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές. 
Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο 
Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει 
εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο 
Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία 
κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 
31/τ.Α’/02.03.2011). 
 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων  συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα 
παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016.  
 
 α.    Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Που εκδίδεται έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή  
του.  Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  ββ)   στις  περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε.),  τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο,  καθώς και όλα τα μέλη   του   Διοικητικού   
Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου 
 

β. Φορολογική ενημερότητα. (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο 
υποβολής του) 
 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (Το παρόν πιστοποιητικό 
θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του) 
 

δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το  ισχύον καταστατικό της εταιρείας  από  όπου προκύπτουν τα 
μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον 
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του) 
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) ημερών  
από τη σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο 
αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων. 
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα  ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιοδήποτε 
φάση αυτής.  
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ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου ή (του αρμόδιου τμήματος). Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του 
διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή.  
 
Υπογραφή σύμβασης: 
Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται 
ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 
 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και η Αναθέτουσα Αρχή καλεί  τον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά.  
 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (Ν. 4412/16 - Άρθρο 72 - Εγγυήσεις) 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα του άρθρου 72 παρ. 3 και εφόσον δεν είναι 
διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.  
 

Α.   Εγγύηση συμμετοχής:  Στον παρόντα διαγωνισμό δεν απαιτείται.  
 

Β.  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής 
εκτέλεσης για συμβάσεις  αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) 
ευρώ. 
 

  
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το υπό προμήθεια σύστημα εντός ενός (1) μηνός από 
την υπογραφή της σύμβασης σε χώρο που θα του υποδειχθεί από το Νοσοκομείο. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του συστήματος μπορεί να παρατείνεται, πριν από την λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις 
του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 
δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Ενστάσεις – προσφυγές κατά της διαδικασία σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης 
πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127, 205 & 205Α 
του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί 
σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές 
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συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016. 
 
Για όσα δεν αναφέρονται λεπτομερώς στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης 
Νομοθεσίας. 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ………………………………………………….. 7 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ……………………………………………………………………………………...12 

 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  

του Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  

 

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 
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Τεχνικές προδιαγραφές διαφόρων αναλωσίμων υλικών αποστείρωσης 

 
ΕΙΔΟΣ 1: ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ διασ. 130Χ280mm 
 

ΕΙΔΟΣ 2: ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ διασ. 200Χ350mm 
 

ΕΙΔΟΣ 3: ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ διασ. 300Χ450mm 
 

ΕΙΔΟΣ 4: ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ διασ. 250Χ400mm 
 

ΕΙΔΟΣ 5: ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ διασ. 200Χ480mm 
 
1. Να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. 
2. Να υπάρχουν μεγάλου μεγέθους μάρτυρες για αποστείρωση και να είναι κατάλληλες για 
αποστείρωση σε ατμό. 
3. Οι μάρτυρες να έχουν απότομη χρωματική μεταβολή και να είναι τοποθετημένοι στην 
επιφάνεια του χαρτιού πάνω στην πλαϊνή ραφή εξασφαλίζοντας έτσι την άμεση οπτική επαφή με τους 
δείκτες και ταυτόχρονα με το αποστειρωμένο υλικό. 
4. Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική, να έχει υψηλό βαθμό χημικής καθαρότητας, να μην 

αφήνει ινίδια και το πάχος της να είναι σύμφωνο προς τα ισχύοντα πρότυπα. 
5. Κατά τη διάρκεια του ανοίγματος να διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό από το χαρτί, χωρίς να 
σκίζεται το χαρτί, εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο να περάσουν μικρόβια από έξω προς τα μέσα 
εξασφαλίζοντας άσηπτη τεχνική παραλαβής του υλικού. Η πλαϊνή συγκολλητική επιφάνεια να είναι 
συνεχής, ομοιόμορφη (3 συγκολλήσεων) μεγίστης αντοχής, έτσι ώστε να μην ανοίγει από την πίεση 
του βάρους των προς αποστείρωση υλικών. 
6. Η πλαστική πλευρά να είναι μαλακή και δεν ζαρώνει μετά τον κλιβανισμό, να είναι επίσης 

εξαιρετικά ανθεκτική  με αντοχή στα βαριά αντικείμενα. Να έχουν σφράγισμα V στο κάτω μέρος της 
θήκης. Η αυτοκόλλητη πλευρά να είναι προδιπλωμένη, ώστε να εξασφαλίζεται το ευθύγραμμο κλείσιμο 
μετά την αφαίρεση της προστατευτικής ταινίας.  
7. Στην εξωτερική τους συσκευασία να αναγράφονται όλες οι απαιτούμενες σύμφωνα με τα 
πρότυπα ενδείξεις. Συμφώνως προς ENISO 11607-1 

 
ΕΊΔΟΣ 6:  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 
TYVEK διαστάσεων 70X200mm 
 

ΕΊΔΟΣ 7:  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 
TYVEK διαστάσεων 150×315mm 
 

ΕΊΔΟΣ 8:  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 
TYVEK διαστάσεων  200×415mm 
 

1. Αυτοκόλλητες θήκες αποστείρωσης κλιβάνου πλάσματος να είναι από ειδικό χαρτί τύπου 
TYVEK με εξωτερικό χημικό δείκτη. 
2. Να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, συμφώνως προς ISO 11607-
1 και EN868-5,9. 
3. Να αποτελούνται από ανθεκτικό χαρτί και μαλακό φιλμ πολλαπλών στρώσεων.  
4. Να υπάρχουν μεγάλου μεγέθους μάρτυρες για αποστείρωση και να είναι κατάλληλα για 
αποστείρωση σε κλίβανο πλάσματος (H₂O₂).  
5. Οι χημικοί δείκτες να έχουν απότομη χρωματική μεταβολή, εξασφαλίζοντας έτσι την 
άμεση οπτική επαφή με τους δείκτες και ταυτόχρονα με το αποστειρωμένο υλικό.   
6. Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική, να έχει υψηλό βαθμό χημικής καθαρότητας, να μην  
αφήνει ινίδια και το πάχος της να είναι σύμφωνο προς τα ισχύοντα πρότυπα. 
7. Κατά τη διάρκεια του ανοίγματος να διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό από το χαρτί, χωρίς 
να σκίζεται το χαρτί, εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο να περάσουν μικρόβια από έξω προς τα μέσα. 
8. Η πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική, μαλακή και να μην ζαρώνει μετά τον κλιβανισμό. 
9. Η πλαϊνή συγκολλητική επιφάνεια να είναι συνεχής, ομοιόμορφη μεγίστης αντοχής, έτσι 
ώστε να μην ανοίγει από την πίεση του βάρους των προς αποστείρωση υλικών.  
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ΕΙΔΟΣ 9: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 
 

1. Οι βιολογικοί δείκτες κλιβάνου πλάσματος είναι 24h  και να είναι συμβατοί  με τον 
επωαστήρα (HMIB24) που διαθέτει το νοσοκομείο ή να παρέχεται δωρεάν επωαστήρας και να 
είναι  συμβατοί με τον κλίβανο πλάσματος HMTS-142 του νοσοκομείου.  
2. Να συμμορφώνονται στο ISO11138-1-6.  
3. Να γίνει δειγματισμός. 
 
ΕΊΔΟΣ 10: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΜΟ ΜΟΝΟΩΡΗΣ ΕΠΩΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 
121οc & 134oc. 
1. Να παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσματα μετά από 1ώρα επώαση. 

2. Να  συμμορφώνονται με ENISO 11138-1-3. 

3. Να παρέχεται δωρεάν ο συνοδός εξοπλισμός (συσκευή του επωαστήρα για τους 

βιολογικούς δείκτες). Ο επωαστήρας να διαθέτει τουλάχιστον 10 θέσεις επώασης, να έχει σήμανση 

CE ως ηλεκτρονική συσκευή και να έχει πιστοποιητικό συμμόρφωσης. 

4. Να γίνει δειγματισμός και στον επωαστήρα. 

5. Να γίνει εκπαίδευση στη λειτουργία του επωαστήρα. 

 
ΕΙΔΟΣ 11: ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
1. Αυτοκόλλητες ετικέτες ιχνηλασιμότητας για ατμό, για σήμανση αποστειρωμένων υλικών. 
Οι ετικέτες να είναι κατασκευασμένες  σύμφωνα με το EN867-1,2 και ISO 11140-1. Το 
προσφερόμενο είδος να είναι τριών γραμμών με χημικό δείκτη.  
2. Να γίνει δειγματισμός.  
3. Δωρεάν συσκευή εκτύπωσης. 
 
ΕΙΔΟΣ 12: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΘΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΜΕ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 
ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (BOWIE AND DICK TEST PACK) 
1. Το πακέτο να αποτελείται από χάρτινα πορώδη φύλλα και ενδιάμεσα να φέρει δείκτη με 
χημική μελάνη.  
2. Να είναι ελεύθερο μολύβδου και βαρέων μετάλλων.  
3. Η μελάνη στο φύλλο δείκτη να παραμένει αναλλοίωτη και μετά την αρχειοθέτηση του 
φύλλου δείκτη επί μακρόν.  
4. Να υπάρχει ερμηνευτικός πίνακας σφαλμάτων του Bowie Dick Tests.  
5. Η χρωματική αλλαγή του φύλλου δείκτη να είναι εύκολης και άμεσης ερμηνείας. 
6. Το κάθε πακέτο να αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής και λήξης καθώς και όλες τις 
απαιτούμενες από τα πρότυπα ενδείξεις. 
7. Συμφώνως προς ISO 11140. 
 
ΕΙΔΟΣ 13:  ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΑ Ή ΜΕ ΠΙΕΤΑ διαστάσεων 10cm×200m 
 
ΕΙΔΟΣ 14:  ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΑ Ή ΜΕ ΠΙΕΤΑ διαστάσεων 20cm×200m 
 

1. Να είναι κατασκευασμένα, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές από ιατρικό χαρτί και 
πλαστικό διαφανές φιλμ. 
2. Να υπάρχουν μάρτυρες ανά 15 cm για αποστείρωση και να είναι κατάλληλα για 
αποστείρωση σε ατμό. 
3. Οι μάρτυρες να έχουν απότομη χρωματική μεταβολή και να είναι τοποθετημένοι στην 
επιφάνεια του χαρτιού πάνω στην πλαϊνή ραφή εξασφαλίζοντας έτσι την άμεση οπτική επαφή με 
τους δείκτες και ταυτόχρονα με το αποστειρωμένο υλικό. 
4. Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική έχει υψηλό βαθμό χημικής καθαρότητας, να μην 
αφήνει ινίδια και το πάχος της να είναι σύμφωνο προς τα ισχύοντα πρότυπα. 
5. Κατά τη διάρκεια του ανοίγματος να διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό από το χαρτί, χωρίς 
να σκίζεται το χαρτί, εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο να περάσουν μικρόβια από έξω προς τα μέσα 
εξασφαλίζοντας άσηπτη τεχνική παραλαβής του υλικού. Η πλαϊνή συγκολλητική επιφάνεια να είναι 
συνεχής, ομοιόμορφη (3 συγκολλήσεων) μεγίστης αντοχής, έτσι ώστε να μην ανοίγει από την 
πίεση του βάρους των εργαλείων και να μην αφήνει ίχνη κατά το άνοιγμα.  
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6. Η πλαστική πλευρά να είναι μαλακή και να μην ζαρώνει μετά τον κλιβανισμό. Στην 
εξωτερική τους συσκευασία να αναγράφονται όλες οι απαιτούμενες σύμφωνα με τα πρότυπα 
ενδείξεις.  
7. Να ανταποκρίνονται στο  EN ISO 11607-1  (EN 868)  
8. Συσκευασία  ανά 4 - 8 ή 12  τεμάχια η κούτα και ατομική διάφανη συσκευασία το καθένα. 
 
ΕΙΔΟΣ 15:  ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ διαστάσεων 200mmΧ70m 
 

1. Ρολά αποστείρωσης κλιβάνου πλάσματος να είναι από ειδικό χαρτί τύπου TYVEK με 
εξωτερικό χημικό δείκτη. Να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, συμφώνως 
προς ISO 11607-1 .  
2. Να αποτελούνται από ανθεκτικό χαρτί και μαλακό φιλμ πολλαπλών στρώσεων. Να 
υπάρχουν μεγάλου μεγέθους μάρτυρες για αποστείρωση, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα και να  
είναι κατάλληλα για αποστείρωση σε κλίβανο πλάσματος (H₂O₂).  
3. Οι χημικοί δείκτες να έχουν απότομη χρωματική μεταβολή και να είναι τοποθετημένοι 
στην εσωτερική επιφάνεια του ρολού, εκτός περιοχής εργασίας εξασφαλίζοντας έτσι την άμεση 
οπτική επαφή με τους δείκτες και ταυτόχρονα με το αποστειρωμένο υλικό.   
4. Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική, να έχει υψηλό βαθμό χημικής καθαρότητας, να μην  
αφήνει ινίδια και το πάχος της να είναι σύμφωνο προς τα ισχύοντα πρότυπα. 
5. Κατά τη διάρκεια του ανοίγματος να διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό από το χαρτί, χωρίς 
να σκίζεται το χαρτί, εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο να περάσουν μικρόβια από έξω προς τα μέσα. 
6. Η πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική, μαλακή και να μην ζαρώνει μετά τον κλιβανισμό. 
7. Η πλαϊνή συγκολλητική επιφάνεια να είναι συνεχής, ομοιόμορφη μεγίστης αντοχής, έτσι 
ώστε να μην ανοίγει από την πίεση του βάρους των προς αποστείρωση υλικών .  
 
ΕΙΔΟΣ 16: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΗ PCD 

 

1. Ο χημικός δείκτης μέσα στη συσκευή PCD να συμμορφώνεται  στο ENISO 11140.  
2. Η συσκεύη PCD να είναι συμβατή με το κλίβανο πλάσματος του νοσοκομείου (Human 
Meditek μοντέλο HMTS142D. 
3. Nα έχει μήκος 25cm και πάχος 5mm. 
4. Το προσφερόμενο σύστημα ελέγχου να παρέχει ασφαλή μέθοδο παρακολούθησης 
φορτίου κατά τη διαδικασία της αποστείρωσης και να μπορεί να βεβαιώσει τη διείσδυση του H2O2 
στα σωληνωτά εργαλεία (Σύμφωνα με τα M.I.S. του νοσοκομείου μας). 
5. Να παρέχεται δωρεάν η συσκευή PCD.  
6. Να γίνει δειγματισμός στην αποστείρωση. 
 
ΕΙΔΟΣ 17: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΤΜΟ ΣΕ ΣΠΕΙΡΩΤΗ  ΣΥΣΚΕΥΗ PCD 

 

1. Σύστημα ελέγχου φορτίου για ατμό τύπου 2, με χρήση ολοκληρωμένων χημικών δεικτών 
σε σπειρωτή συσκευή PCD, σύμφωνα με Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ867-5. (Ο χημικός δείκτης του 
συστήματος να είναι αυτοκόλλητος, με καλή χρωματική αλλαγή και να είναι σύμφωνος με την 
Οδηγία EN867-1,4 και EN ISO 11140. 
2. Η συσκευή PCD να παρέχετε δωρεάν.  
3. Να γίνει δειγματισμός. 
 
 
ΕΙΔΟΣ 18: ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ (ΜΕ ΚΑΛΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ), ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΠΕΡΙΤΥΛΗΞΗ ΠΑΚΕΤΩΝ 

 

1. Ταινία κολλητική αποστείρωσης ατμού με δείκτη αλλαγής χρώματος, πλάτους≈ 19 mm, 
μήκους ≈50 μέτρων, συσκευασμένη ανά μία.  
2. Να είναι επιστρωμένη με ειδική κόλα ώστε να κολλάει σταθερά  καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου αποστείρωσης (κατάλληλη για ύφασμα και χαρτί),  να φέρει χημικό δείκτη ευκρινούς 
αλλαγής και να μην  αφήνει υπολείμματα.  
3. Το χαρτί κατασκευής τους να είναι κρεπ. 
4. H ταινία να εναρμονίζεται με τα Ευρωπαϊκά Standard ΕΝ 867.1 
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ΕΙΔΟΣ 19: ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, NONWOVEN διαστάσεων 120cm Χ 120cm 
 

ΕΙΔΟΣ 20: ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, NONWOVEN διαστάσεων 100cm Χ 100cm 
 

ΕΙΔΟΣ 21: ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, NONWOVEN διαστάσεων 75cm Χ 75cm 
 

1. Να είναι μαλακό, με συμπεριφορά υφάσματος κατασκευασμένο από συνθετικές ίνες και 
ινες κυττταρίνης, για βαριά χρήση (συσκευασία βαρέων αντικειμένων), ελεύθερο μηχανικής 
μνήμης κατάλληλο για κλίβανο ατμού.  
2. Να διαθέτει μεγάλη ανθεκτικότητα, να είναι αδιάβροχο  και να έχει υψηλό βαθμό υγρο 
απωθητικότητας.  
3. Μεγάλης αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις τού κλιβάνου ατμού, 
υποαλλεργικό και μη τοξικό.  
4. Να πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές και να διαθέτει CE.   
5. Συμφώνως προς ISO 11607-1  ΕΝ 868.  
 
ΕΙΔΟΣ 22: ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 
 

1. Οι χημικοί δείκτες κλιβάνου πλάσματος να είναι μεγάλου μήκους για άμεση οπτική επαφή 
εντός των set.  
2. Να έχουν χημική ένδειξη σε μορφή γραμμής για ευανάγνωστο αποτέλεσμα μετά την 
αποστείρωση.  
3. Ο δείκτης να είναι σύμφωνος με την οδηγία EN ISO11140-1 Type4 και κατασκευασμένοι 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485. 
4. Να γίνει δειγματισμός. 
 
 
ΕΙΔΟΣ 23:   ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ  
 

1. Πλαστικοποιημένοι χημικοί δείκτες ατμού, να φέρουν δείκτη αλλαγής χρώματος σε όλο το 
μήκος (με σημείο αναφοράς) έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτη η ομοιομορφία της αλλαγής.  
2. Να χουν μήκος≈ 19cm με δυνατότητα κοπής στο μέσο. Μη τοξικοί, ελεύθεροι μολύβδου 
και βαρέων μετάλλων, ευαίσθητοι στη θερμοκρασία αποστείρωσης.   
3. Να αντιδρούν σε όλες τις σημαντικές παραμέτρους της υγρής αποστείρωσης ήτοι 
θερμοκρασία, ατμό, υγρασία, χρόνο. Κατάλληλοι για έλεγχο της αποστείρωσης στο εσωτερικό του 
πακέτου.  
4. Τα αποτελέσματα να είναι ευδιάκριτα, εύκολης ερμηνείας και η χρωματική αλλαγή να 
παραμένει μόνιμα.  
5. Στην εξωτερική συσκευασία να  αναγράφονται όλες οι απαιτούμενες ενδείξεις.  
6. Συμφώνως προς ΕΝ 867-1 και ISO 11140.  
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Πίνακας Συμμόρφωσης 

 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
Να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα 
με τις διεθνείς προδιαγραφές. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
(π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, 
Σελ. 4 Παράγραφος 4, 
κ.λ.π) 

2 

Να υπάρχουν μεγάλου μεγέθους 
μάρτυρες για αποστείρωση και να είναι 
κατάλληλες για αποστείρωση σε ατμό 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
(π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, 
Σελ. 4 Παράγραφος 4, 

κ.λ.π) 

 
Οδηγίες συμπλήρωσης πίνακα Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς  
Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης, στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το 
προσφερόμενο είδος με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, πρέπει να 
τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού 
οίκου ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων 

εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), 
χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και 
prospectus θα αποκλείονται.  
 
Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, 
συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι 

υποχρεωμένος να ακολουθήσει:  
 
1. Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.  
 
2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή 
ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος 
που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή 
επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την 
υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.  
 
3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής 
προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές 
τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή 
αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου 
Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.   
 
4. Είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το 
δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.).  
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Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ :  

Αντικείμενο διαγωνισμού 5/23: Προμήθεια διαφόρων υλικών αποστείρωσης για τις ετήσιες ανάγκες του Νοσοκομείου  

Τμήμα  Περιγραφή είδους  
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

χωρίς ΦΠΑ 
(€) 

Συνολική 
Τιμή χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ  
Συνολική 

τιμή με ΦΠΑ 
(€) 

Παρατηρητήριο 
τιμών 

Κωδικός/Τιμή 

         

         

         

         

            …………….. 

Ο 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

Ημερομηνία 
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