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ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ  

 

ΠΡΟΚΛΗΗ   ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΑΚΧΝ 

ΑΝΣΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΤ ΥΑΛΚΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ 

ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ,  

ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ  

(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΟΠΧ ΔΥΔΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΔΙ ΚΑΙ ΙΥΤΔΙ)  

 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο : 

1.1 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύζηημα Υγείαρ και Κοινυνικήρ 

Αλληλεγγύηρ και λοιπέρ διαηάξειρ» όπσο ηζρύεη ζήκεξα.  

1.2 ηνπ Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ Α΄ 25 /9-2-2007)  «Κύπυζη ζςμβάζευν ςπέπ Ν.Π. 

εποπηεςομένυν από ηο ΥΥ& ΚΑ και λοιπέρ διαηάξειρ»  

1.3 ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην 

ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και 

αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Διαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ».  

1.4 ησλ άξζξσλ 21 & 23 ηνπ Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ Α΄141 /17-08-2010) «Δημοζιονομική 

Διασείπιζη και Εςθύνη». 

1.5 ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ 

Δημοζίυν Σςμβάζευν και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν Σςμβάζευν - 

Ανηικαηάζηαζη ηος έκηος κεθαλαίος ηος ν.3588/2007(πηυσεςηικόρ κώδικαρ) 

Πποπηυσεςηική διαδικαζία εξςγίανζηρ και άλλερ διαηάξειρ.»  

1.6  ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - 

Καηαπγήζειρ, Σςγσυνεύζειρ Νομικών Πποζώπυν και Υπηπεζιών ηος Δημοζίος Τομέα-

Τποποποίηζη Διαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» 
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1.7 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ Α΄ 143 /28-06-2014) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και 

εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) - δημόζιο λογιζηικό και άλλερ 

διαηάξειρ. 

1.8 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών 

και Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ οδηγίερ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη.  

1.9 ηνπ Ν.4472/2017 (ΦΔΚ Α΄ 74/19-05-2017) «Σςνηαξιοδοηικέρ διαηάξειρ Δημοζίος και 

ηποποποίηζη διαηάξευν ηος ν. 4387/2016, μέηπα εθαπμογήρ ηυν δημοζιονομικών 

ζηόσυν και μεηαππςθμίζευν, μέηπα κοινυνικήρ ζηήπιξηρ και επγαζιακέρ πςθμίζειρ, 

Μεζοππόθεζμο Πλαίζιο Δημοζιονομικήρ Σηπαηηγικήρ 2018-2021 και λοιπέρ διαηάξειρ.» 

1.10 ηνπ Ν.4727/2020 (ΦΔΚ Α΄ 184/23-09-2020) «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε 

ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2019/1024) – Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθό Γίθαην ηεο 

Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

1.11 ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ 

διαηάκηερ».  

 

2. Σελ ππ’ αξηζ. 6896/01-04-2022 Απόθαζε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε  

ζθνπηκόηεηα θαη ε αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα καζθώλ αληηκηθξνβηαθνύ ραιθνύ γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο, κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

απεπζείαο αλάζεζεο (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΟΠΧ ΔΥΔΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΔΙ 

ΚΑΙ ΙΥΤΔΙ) ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο € 14.150,94 πιένλ ΦΠΑ ή  € 15.000,00 

ζπκπ. ΦΠΑ 6% θαη β) νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Παίδσλ «Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ»  

 

ζαο πξνζθαιεί λα ππνβάιιεηε πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα καζθώλ αληηκηθξνβηαθνύ ραιθνύ 

γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

Πηζαλή δαπάλε € 14.150,94 πιένλ ΦΠΑ ή  € 15.000,00 ζπκπ. ΦΠΑ 6% 

 

1. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηεο 

παξνύζεο.  

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 120 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ από ηελ 

επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο.  

Οη πξνζθνξέο ζα γίλνληαη δεθηέο ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηεο πλαηθόρμας ηλεκηρονικών 

διαγωνιζμών iSupplies έσο ηελ Παξαζθεπή 08/04/2022 θαη ώξα 13:00 κ.κ., ελώ ζα θαηαηεζνύλ 

θαη ζε έληππε κνξθή κεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο ζην iSupplies, έσο ηηο 14:30 κ.κ. 

ηεο ίδηαο εκέξαο, ζην Πξσηόθνιιν ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ηα ζηνηρεία ηεο πξόζθιεζεο.   

 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ-ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ 
 

Σν θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη 

ηηκήο.  

javascript:open_links('697208,670995')
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ε πεξίπησζε ύπαξμεο πεξηζζόηεξσλ ηεο κίαο απνδεθηώλ ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ, ε αλάζεζε γίλεηαη 

κε θιήξσζε κεηαμύ ησλ ππνςήθησλ αλαδόρσλ πνπ κεηνδόηεζαλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ αξ. 90 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147).  

Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο αλάζεζεο, ν αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί, ζα 

θιεζεί λα ππνγξάςεη ζρεηηθή ζύκβαζε πξνζθνκίδνληαο ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά κε 

ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, θαη 

ζπγθεθξηκέλα:  

 

i) απόζπαζκα  πνηληθνύ  κεηξώνπ κε εκεξνκελία έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ 

ππνβνιή ηνπ ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακν εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ έρεη 

θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε. 

 

Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ αθνξά γηα: 

 Σηο πεξηπηώζεηο ΔΠΔ, ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ ( Ι.Κ.Δ. ), ΟΔ. θαη ΔΔ, ηνπο 

δηαρεηξηζηέο. 

 Σηο πεξηπηώζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ. 

 Σηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 ε όιεο ηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λόκηκν 

εθπξόζσπν. 

 

ii) Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα.  

iii) Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα.  

iv) Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο: 

 

 Γηα Αλώλπκε εηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ηεο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. ζύζηαζεο, 

ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνύ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιόθιεξε ε 

αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ηελ εθπξνζώπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

 Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό, από ην νπνίν πξνθύπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. 

 Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρύνληνο θαηαζηαηηθνύ. 

 ηηο πεξηπηώζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο από έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, όια ηα κέιε ηεο 

επζύλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ.
 
  

 

Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε 

ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη από απηά πξέπεη λα πξνθύπηνπλ ν Πξόεδξνο, ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο θαη 

ηα κέιε Γ.. ηεο Α.Δ. θαη ηα ππόινηπα πξόζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεύνπλ κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο ην λνκηθό πξόζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηώλ, αλ απηό δελ 

πξνθύπηεη επζέσο από ην θαηαζηαηηθό αλαιόγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηώλ ή θάζε άιινπ 

λνκηθνύ πξνζώπνπ. Σα θπζηθά πξόζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεύκαηνο από ηελ 

αληίζηνηρε Γεκόζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ.  

 

Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, 

θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, 

ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ Ν. 4412/2016, πεξί νηθνλνκηθώλ θνξέσλ. Οη ελώζεηο 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλώλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα 
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πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Η αλαζέηνπζα αξρή  

κπνξεί λα απαηηήζεη από ηηο ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή 

κνξθή, εθόζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζύκβαζε. 

 

           

       

 

                    
 

    Ο  ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 

                                                                                         

 

                                                                                      ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ Κ. ΠΑΠΑΑΒΒΑ 

 

 

 

ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Σκήκα Πξνκεζεηώλ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

 

ΘΔΜΑ: Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάγθε πξνκήζεηαο 470 ηεκαρίσλ Μαζθώλ 

αληηκηθξνβηαθνύ ραιθνύ SP-10 Magicopper,νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ην πξνζσπηθό 

ηνπ Ννζνθνκείνπ σο κάζθεο πξνζώπνπ γηα ηελ πξνζηαζία από αεξόιπκα θαη ζηαγνλίδηα πνπ 

εθπέκπνληαη από ην ζηόκα, ηε κύηε θαη ηα κάηηα, εμαζθαιίδνληαο ζσζηό θαη επαξθή 

αεξηζκό,κε ζθνπό ηελ έγθαηξε πξόιεςε θαη απνθπγή ηεο δηαζπνξάο όισλ ησλ ηώλ & 

κηθξνβίσλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαζπνξά κέζσ ηνπ αέξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηνύ SARS-

CoV-2 (COVΙD-19), γηα ηνλ έιεγρν ησλ ελδνλνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ. 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο ηερληθήο πεξηγξαθήο, είλαη ν πξνζδηνξηζκόο όισλ ησλ απαηηήζεσλ 

πνηόηεηαο γηα ηελ πξνκήζεηα470ηεκαρίσλ Μαζθώλαληηκηθξνβηαθνύ ραιθνύ SP-10 Magicopper, 

νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ην πξνζσπηθό ηνπ Ννζνθνκείνπ σο κάζθεο πξνζώπνπ γηα ηελ 

πξνζηαζία από αεξόιπκα θαη ζηαγνλίδηα πνπ εθπέκπνληαη από ην ζηόκα, ηε κύηε θαη ηα κάηηα, 

εμαζθαιίδνληαο ζσζηό θαη επαξθή αεξηζκό, κε ζθνπό ηελ έγθαηξε πξόιεςε θαη απνθπγή ηεο 

δηαζπνξάο όισλ ησλ ηώλ & κηθξνβίσλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαζπνξά κέζσ ηνπ αέξα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηνύ SARS-CoV-2 (COVΙD-19),γηα ηνλ έιεγρν ησλ ελδνλνζνθνκεηαθώλ 

ινηκώμεσλ. 

Όπωσ ζχει διαπιςτωκεί, μετά από ζρευνα αγοράσ κυκλοφοροφν υψθλισ ποιότθτασ Μάζθεο 

αληηκηθξνβηαθνύ ραιθνύ SP-10 Magicopper, νη νπνίεο είλαη επαλαρξεζηκνπνηνύκελεο-

πιελόκελεο κε δηάξθεηα ρξήζεο εθ’όξνπ δσήο. Εκμεταλλευόμενεσ τισ αντιβακτθριακζσ-αντιϊκζσ 
ιδιότθτεσ του αντιμικροβιακοφ χαλκοφ, προςτατεφουν από ιοφσ και βακτιρια όπωσ οSARS-CoV-2 
(COVΙD-19), και βακτιρια όπωσ o χρυςίηων ςταφυλόκοκκοσ(S.aureus)& το E.coli ςε ποςοςτό 
μεγαλφτερο του 99%.Η εξωτερικι αντιμικροβιακι μεμβράνθ τουσ αποτελείται από κακαρό 
αντιμικροβιακό χαλκό ςε ποςοςτό 99,9% και διακζτουν εςωτερικό αντιμικροβιακό πολυεςτερικό 
φφαςμα ςχεδιαςμζνο να προςφζρει άνεςθ ςτθν αναπνοι απορροφϊντασ γριγορα τθν υγραςία.  
Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του προςωπικοφ του Νοςοκομείου κα απαιτθκοφν470 τεμάχια του 
ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ. 
 
Οι Μάςκεσ αντιμικροβιακοφ χαλκοφ SP-10 Magicopperθα πρζπει να διαθζτουν τισ ακόλουθεσ 
πιςτοποιήςεισ: 

1. Πιςτοποίηςη από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα τησ χώρασ, με τθν οποία να 

πιςτοποιείται ότι διακζτουν τισ αντιμικροβιακζσ & αντιϊκζσ ιδιότθτεσ του αντιμικροβιακοφ 

χαλκοφ που ςυνεπάγονται άμεςθ δράςθ & αποτελεςματικότθτα ενάντια ςε όλα τα 

πακογόνα βακτιρια & όλουσ τουσ ιοφσ που μεταδίδονται μζςω του αζρα, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ιοφ SARS-CoV-2 (Covid-19) . 

 
2. Πιςτοποιητικό αποτελεςματικότητασ αντιμικροβιακήσ δράςησ από εργαςτιριο 

διαπιςτευμζνο από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (Ε.Σ.Υ.Δ) και τον Εκνικό Οργανιςμό 

Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ), με τo οποίαo να τεκμθριϊνεται θ μείωςθ του μικροβιακοφ φορτίου 

ςτθν επιφάνεια τθσ Μάςκασ Αντιμικροβιακοφ Χαλκοφ SP-10 Magicopper, ςε ποςοςτό 

μεγαλφτερο από 99% για τουσ μικροοργανιςμοφσ E. coli& S. Aureus. 

 
3. Πρόςθετεσ εργαςτηριακζσ αναλφςεισ από φορείσ του εξωτερικοφ θ/και πιςτοποιθμζνα 

εργαςτιρια, για τθν αποτελεςματικότθτά τουσ εναντίον των μικροοργανιςμϊν E.Coli και 

S.aureus, εναντίον του ιοφ SARS-CoV-2 (Covid-19), κακϊσ και για τθ μθ περιεκτικότθτά 

τουσ ςε επιβλαβείσ ουςίεσ. 

4. Πιςτοποιητικό CEγια τθν ςυμμόρφωςι τθσ ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι οδθγία 89/686 

για τα Μζςα  
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Ατομικισ Προςταςίασ (Μ.Α.Π). 
5. Πιςτοποιητικό καταχώρηςησ-εγγραφήσ του προϊόντοσ ςτον FDAτωνΗ.Π.Α (US Food&Drug 

Administration). 

 
Να κατατεθοφν ςτο φάκελο τησ τεχνικήσ προςφοράσ αντίγραφα των ανωτζρω 
πιςτοποιήςεων του προςφερόμενου προϊόντοσ, επί ποινή αποκλειςμοφ. 
 

Ο ανάδοχοσ θα πρζπει να διαθζτει τισ εξήσ πιςτοποιήςεισ: 

 Πιςτοποιήςεισ ISO: 

 Ποιότθτασ ISO 9001:2015, 

 Περιβάλλοντοσ ISO 14001:2015 και  

 Υγείασ και Αςφάλειασ τθσ Εργαςίασ ISO 45001:2018 

με ειδικό πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν εμπορία αντιμικροβιακϊν προϊόντων χαλκοφ. 

 

 Πιςτοποίηςη από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα τθσ χϊρασ μασ ςχετικά με τα 

αντιμικροβιακά προϊόντα χαλκοφ που εμπορεφεται. 

Όλα τα ανωτζρω θα κατατεθοφν επί ποινή αποκλειςμοφ ςτο φάκελο τησ τεχνικήσ προςφοράσ. 
 



ΑΔΑ: Ψ48Ι46906Ε-ΜΞΗ


		2022-04-06T11:30:48+0300
	ERASMIA BANAKOU


		2022-04-06T11:37:25+0300
	Athens




