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Θέμα: « Διενέργεια 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών προδιαγραφών για την
προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ CPV 33141420-0 για την ετήσια κάλυψη των
αναγκών του Γ.Ν. Γρεβενών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.810,30€ με Φ.Π.Α. και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2015
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3329/2005(ΦΕΚ 81/Α΄/04-04-2005) « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
2. Το υπ΄ αριθμ. 6507/11-12-2013 απόσπασμα πρακτικού της 17ης /03-12-2013 (θέμα 3ο)
Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών σχετικά με την Εισαγωγή σε διαδικασία
διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής.
3. Τις υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές για την εργασία του θέματος, όπως τις κατέθεσε η
ορισθείσα τριμελής επιτροπή με το υπ΄αριθμ. 5405/31-05-2017 σχετικό.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
1.Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΓΑΝΤΙΩΝ CPV 33141420-0 για την ετήσια κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Γρεβενών,
προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.810,30€ με Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη
τιμή) σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2015, προκειμένου το Νοσοκομείο μας να τις
οριστικοποιήσει.
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2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την σελίδα
του Νοσοκομείου www.nosgrevenon.gr → διαδρομή ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ και πληροφορίες
στο Γραφείο Προμηθειών , τηλέφωνο 24623-50312.
3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε εννιά (9) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης
στης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, ενώ σε περίπτωση τροποποίηση των τεχνικών
προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για
τέσσερις επιπλέον ημέρες.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις –προτάσεις τους μέχρι την
15-06-2017 και ώρα 12:00μμ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom1@nosgrevenon.gr.
5. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να
επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον
διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από την
δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
6. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα
αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η
μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
7. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην
προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών
προδιαγραφών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Συνημμένα:
-πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α/Α

1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η ΕΙΔΟΥΣ
ΓΑΝΤΙΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜ
ΕΝΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚ
Α
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩ
ΜΕΝΑ
ΓΑΝΤΙΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚ
Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γάντια χειρουργικά Μ.Χ.
αποστειρωμένα, ανατομικά, με
μακριά μανσέτα με ελάχιστο
ολικό μήκος 300mm, από φυσικό
ελαστικό (latex), πουδραρισμένα
ομοιόμορφα να είναι ελεγμένα:
α) για οπές σύμφωνα με την
οδηγία ΕΝ 455-1 β) αντοχής
σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ 455-2
και γ) βιολογικής ασφάλειας
(πρωτεΐνες-ενδοτοξίνες)
σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ 4553. Η εξωτερική συσκευασία να
είναι πλαστικοποιημένη και να
αναγράφεται η ημερομηνία
λήξης, στην εσωτερική
συσκευασία να υπάρχει η ένδειξη
«ΔΕΞΙΑ» & «ΑΡΙΣΤΕΡΑ» σε όλα τα
Νούμερα 6,5 – 7 –7,5 – 8 – 8,5.
Αξιολόγηση βάσει δείγματος.
Χειρουργικά αποστειρωμένα
γάντια ορθοπεδικά να έχουν τα
χαρακτηριστικά που
ανταποκρίνονται στις
ιδιαιτερότητες των ορθοπεδικών
επεμβάσεων, να έχουν πάχος 3540 % μεγαλύτερο των λευκών
χειρουργικών γαντιών, ελάχιστο
ολικό μήκος 300 mm . να
προσφέρουν την απαιτουμένη
ασφάλεια ενώ διατηρούν
ταυτόχρονα την αίσθηση αφής σε
υψηλά επίπεδα. Να έχουν
αντίσταση στο σχίσιμο και στην
διάτρηση. Να έχουν
αντιολισθητική εξωτερική
επιφάνεια. Να φέρουν
πιστοποίηση ΕΝ 455-1,2 και 3 .
σε Νούμερα 7 - 7 1/2 - 8 - 8 ½ .
Αξιολόγηση βάσει δείγματος.

Μ.Μ

ΖΕΥΓ

ΖΕΥΓ

6.400

1.100

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ

0,1462/ΖΕΥΓ

1.160,24€

0,715/ΖΕΥΓ

975,26€
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4

5
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7
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ΓΑΝΤΙΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩ
ΜΕΝΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙ
ΟΥ, Μ.Χ.,
ΧΩΡΙΣ
ΠΟΥΔΡΑ,
ΜΕ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΑΛΛΕΡ
ΓΙΚΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚ
Α ΓΑΝΤΙΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩ
ΜΕΝΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ
ΜΕ ΠΟΛΎ
ΜΑΚΡΙΑ
ΜΑΝΣΕΤΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚ
Α ΓΑΝΤΙΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩ
ΜΕΝΑ ΑΠΌ
ΦΥΣΙΚΟ
ΛΑΤΕΧ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚ
Α ΓΑΝΤΙΑ
ΜΗ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩ
ΜΕΝΑ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ.

ΓΑΝΤΙΑ
ΔΙΑΦΑΝΗ
ΝΑΥΛΟN
ΜΗ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩ
ΜΕΝΑ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ
ΓΑΝΤΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚ
Α
ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
(ΧΩΡΙΣ

Γάντια χειρουργικά μ.Χ.,
αποστειρωμένα,ανατομικά,χωρίς
πούδρα. Η εσωτερική επιφάνεια
του γαντιού που έρχεται σε επαφή
με το χέρι να είναι από συνθετικό
(Νon latex) υποαλλεργικό ύλικό.
Να είναι ελεγμένα: a) για οπές
σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ 4551β) αντοχής σύμφωνα με την
οδηγία ΕΝ 455-2 και γ)
βιολογικής ασφάλειας(πρωτείνες
–ενδοτοξίνες) σύμφωνα με την
οδηγία ΕΝ 455-3. Η εξωτερική
συσκευασία να είναι
πλαστικοποιημένη και να
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης,
στην εσωτερική συσκευασία να
υπάρχει η ένδειξη ‘’ΔΕΞΙΑ΄΄&
΄΄ΑΡΙΣΤΕΡΑ΄΄.Νούμερα6,5-77,5-8 και 8,5.
Γάντια αποστειρωμένα ειδικά για
μαιευτική χρήση, από 100%
φυσικό λάτεξ με ολικό μήκος
5000mm περίπου και ψηλή
μανσέτα

Γάντια εξεταστικά,
αποστειρωμένα μ.χ. από φυσικό
LATEXή διαλύματα φυσικά ή
συνθετικού ελαστικού, με
ελάχιστο μήκος μανσέτας 270mm,
ελεφρώς πουδραρισμένα, να
φέρουν πιστοποίηση ΕΝ 455-1,
ΕΝ455-2, ΕΝ 455-3, σε μεγέθη
Small – Medium – large - Χ large
Εξεταστικά γάντια μη
αποστειρωμένα από φυσικό λατέξ
ή από συνθετικό λατέξ ή από
διαλύματα φυσικού ή συνθετικού
ελαστικού, ελαφρώς
πουδραρισμένα, με ελάχιστο
ολικό μήκος 270 χιλ. μεγέθη
Small – Medium – large - Χ large.
Να είναι ανθεκτικά και να έχουν
αντίσταση στο σκίσιμο.
Αξιολόγηση βάσει δείγματος .

Γάντια διαφανή ναύλον μη
αποστειρωμένα μιας χρήσεως

Γάντια εξεταστικά νιτριλίου μη
αποστειρωμένα, από συνθετικό
υλικό νιτρίλιο. Να μην έχουν
εσωτερική επίστρωση πούδρας, να
μην περιέχουν αλλεργιογόνες

ΖΕΥΓΗ

100

0,1636/ΖΕΥΓ

20,29€

40

1,880/ΖΕΥΓ

93,25€

ΖΕΥΓ

7.000

0,12/ΖΕΥΓ

ΤΜΧ

230.000

0,0182/ΤΜΧ

5.190,64€

55.000

0,0021/ΤΜΧ

143,22€

0,0273/ΤΜΧ

1.184,82

ΖΕΥΓΗ

1.041,60€

ΤΜΧ

ΤΜΧ

35.000
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ΠΟΥΔΡΑ
ΚΑΙ ΛΑΤΕΞ)

•
•
•

πρωτεΐνες. Να είναι ανθεκτικά σε
διαλύτες και λοιπά χημικά. Το
ελάχιστο μήκος να είναι
τουλάχιστον 240mm. Να
διατίθεται σε όλα τα μεγέθη.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

9.809,32€

Τα ιατρικά γάντια μιας χρήσης θα πρέπει:
Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά την χρήση τους απόλυτη προστασία από
αντίστοιχη επιμόλυνση και για τον ασθενή και για τον χρήστη των γαντιών.
Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην δημιουργούν ερεθισμούς
στους χρήστες.
Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε μειώνουν στο ελάχιστο τους
βιολογικούς κινδύνους (π.χ. μολύνσεις, πυρετό, αλλεργικά φαινόμενα) που
απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά και οι οποίες είναι γνωστές,
με βάση τα τελευταία στοιχεία, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Οι εν
λόγω ουσίες διακρίνονται σε:
1)Χημικές ουσίες όπως χημικά μέσα αποστείρωσης (βιοκτόνα) ή επικάλυψης,
λιπαντικά, επιταχυντές πολυμερισμού κ.λ.π. οι οποίες ουσίες είτε προστίθενται είτε
σχηματίζονται κατά την παραγωγική διαδικασία ή την αποθήκευση και
εμφανίζονται στο τελικό προϊόν.
2)Ενδοτοξίνες οι οποίες μπορούν να προέρχονται από βακτηριακή μόλυνση των
πρώτων υλών του νερού που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία
καθώς και από το χειρισμό των γαντιών με τα χέρια.
3)Υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια οι οποίες συνήθως είτε προέρχονται από
το λάτεξ του φυσικού ελαστικού ή από άλλα πολυμερή είτε προστίθενται κατά την
παραγωγική διαδικασία (π.χ. καζεΐνη) και οι οποίες μπορούν να παραληφθούν από
το τελικό προϊόν με εκχύλιση σε υδατικό μέσο (Leachable proteins).

Τα ιατρικά γάντια μιας χρήσης πρέπει να ανταποκρίνονται:
Στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455-1 σχετικό με τις απαιτήσεις και τον έλεγχο για
την ανίχνευση των οπών.
Στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ 455-2 που ορίζει τις απαιτήσεις και δίδει τις μεθόδους
δοκιμών για τον έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως τα κατώτατα όρια
αντοχής σε θραύση ανά τύπο γαντιού (εξεταστικά ή χειρουργικά) και υλικό κατασκευής.
Στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3 που ορίζει τις απαιτήσεις για την
αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας των ιατρικών μιας χρήσης και προβλέπει απαιτήσεις
σχετικά με την επισήμανσή τους.
Θα είναι ομοιόμορφα πουδραρισμένα (για τους τύπους γαντιών που προβλέπεται
πούδρα) με ελάχιστη ποσότητα πούδρας κατάλληλης για την χρήση που προορίζονται.
Απαγορεύεται να περιέχουν ή να είναι πουδραρισμένα με πυριτικό μαγνήσιο.
Τα ιατρικά γάντια θα πρέπει να φέρουν σήμανση ποιότητας CE η οποία τοποθετείται
στα ιατρικά γάντια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΔΥ7/2480/1994 κοινή
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υπουργική απόφαση, σε εναρμόνιση προς την οδηγία 93/42/Ε.Ε/14-6-1993. (να κατατεθούν
σχετικά πιστοποιητικά σήμανσης ποιότητας CE, στην ελληνική γλώσσα)
Τα ιατρικά γάντια πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η
ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών από αυτή της
παραλαβής.

Το παρόν πρακτικό συντάχτηκε εις διπλούν και υποβάλλεται στο Γραφείο Προμηθειών του
Γ.Ν. Γρεβενών .
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

