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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ.  2022-11/ΣΠ
«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» CPV:24455000-8

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» CPV:24455000-8, για τις
ανάγκες του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.779,25€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
6%, με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμα έτος με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσό των
11.779,25€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6%, κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής,  σε
εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών του διαχειριστικού
έτους 2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016.

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.  Ο  ν.  4412  (ΦΕΚ  147/α’/8-8-2016)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Ο ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου
των  δημοσίων  συμβάσεων,  ειδικότερες  ρυθμίσεις  προμηθειών  στους  τομείς  της  άμυνας  και  της
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
3. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».            

Β. Τις αποφάσεις –έγγραφα:

1.  H  με  αριθ.  ΕΗΔ1/11ης  ΣΥΝ/29-04-2022  (ΑΔΑ:ΨΓ8Λ46906Ι-7ΛΠ)  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Νοσοκομείου
έγκρισης του Τέταρτου Υποβληθέντα Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών
του διαχειριστικού έτους 2022.

2. Η με αριθ. πρωτ. 1606/02-11-2021 Πράξη Διοικητή (ΑΔΑ:9ΡΝΕ46906Ι-ΧΦΧ) του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
περί  ορισμού  επιτροπής  σύνταξης  τεχνικών  προδιαγραφών  αναφορικά  με  την  προμήθεια
«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» CPV:24455000-8 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».

3. Το με αριθ. πρωτ. 2330/18-02-2022 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της αρμόδιας επιτροπής.
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4. H με αριθ. Β2/11ης ΣΥΝ/29-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ86046906Ι-ΚΒΓ) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος,
με την οποία εγκρίθηκε το αριθ. 2330/18-02-2022 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών και η διενέργεια
συλλογής προσφορών.
7. H απόφαση δέσμευσης δαπάνης με αριθ. πρωτ. Διοικ. 717/19-05-2022 (ΑΔΑ:ΨΦΝΔ46906Ι-ΣΒ6) με α/α
582 η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1311.01.

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» προβαίνει σε αναζήτηση προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
118  του  ν.  4412/2016,  για  την  προμήθεια  «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ»  CPV:24455000-8  για  την  κάλυψη  των
αναγκών  του  Γ.Ν.Θ.  Άγιος  Παύλος  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  11.779,25€  συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.  6% με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής,  σε εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών Προμηθειών και
Υπηρεσιών του διαχειριστικού έτους 2022.

Αντικείμενο του διαγωνισμού-συνοπτικά στοιχεία
Είδος διαγωνισμού Σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  118  του  ν.

4412/2016 
Αριθμός διαγωνισμού 2022-11/ΣΠ
Αντικείμενο διαγωνισμού «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ»
Κωδικός CPV 24455000-8
Κριτήριο κατακύρωσης Η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη

προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 
Προϋπολογισθείσα  δαπάνη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠA

11.779,25€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%

Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ ΦΠΑ 11.112,50€ χωρίς ΦΠΑ
Κωδικός Αριθμός Εξόδου (ΚΑΕ) 1311.01
Έναρξη υποβολής προσφορών Τετάρτη 25-05-2022
Καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής
προσφορών

Τρίτη 07-06-2022, ώρα 14:30

Τόπος – τρόπος υποβολής προσφορών Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», 
έντυπα  στη  διεύθυνση  του  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»
(Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη) στο
Γραφείο της Γραμματείας (πρωτόκολλο).

Χρόνος διενέργειας Τετάρτη 08-06-2022, ώρα 11:00
Τόπος διενέργειας  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»  Εθνικής  Αντίστασης  161,  ΤΚ

55134 Θεσσαλονίκη.
Διάρκεια σύμβασης  Ένα (1)  έτος με μονομερές  δικαίωμα προαίρεσης  για

ένα έτος ακόμη με τους ίδιους όρους και τιμές κατόπιν
απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.

Κρατήσεις επί της τιμής των ειδών Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων
νόμιμες κρατήσεις.

Χρόνος Ισχύος Προσφοράς Τριακόσιες  εξήντα  πέντε  (365)  ημερολογιακές  ημέρες
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Διεύθυνση  Ιστοσελίδας  Ανάρτησης
Τεύχους Πρόσκλησης

www.agpavlos.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ
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1. (ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 60902125010026)
ΠΡΟΪOΝΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟ ΧΛΩΡΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ 
ΔΙΣΚΙΟΥ (ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ 

- Απολυμαντικές ταμπλέτες με δραστική ουσία το διχλωροϊσοκυανουρικό νάτριο (NaDCC) 
- Να απελευθερώνουν το χλώριο σταδιακά. 
- Nα είναι ευρέος φάσματος απολυμαντικό διάλυμα ταχείας δράσης αποτελεσματικό  έναντι των:
- βακτηρίων σύμφωνα με τα πρότυπα ελέγχου ΕΝ 13727, ΕΝ 13697 και ΕΝ 16615 
- μυκήτων σύμφωνα με τα ΕΝ 13624, 13697 και ΕΝ 16615 
- μυκοβακτηριδίων σύμφωνα με το ΕΝ 14348  
- ιών σύμφωνα με το ΕΝ 14476 και 
- σπορίων βακτηρίων σύμφωνα με το  EN 17126.
- Να είναι ευδιάλυτες σε κρύο νερό δικτύου και να μην αφήνουν ιζήματα κατά την διάλυση. 
- Να έχουν άδεια ΕΟΦ και καταχώρηση στο ΕΜΧΠ. 
- Να αναφέρονται τα σχήματα των δοσολογιών (δισκία ανά λίτρο νερού) για παραγωγή διαλύματος για 
διάφορες συγκεντρώσεις (π.χ. < και > 1000 ppm) ανάλογα με την ζητούμενη εφαρμογή. Να αναφέρεται 
ρητά στις οδηγίες χρήσης η ποσότητα δισκίων και η πυκνότητα χλωρίου (ppm) που απαιτείται σε κάθε 
εφαρμογή απολύμανσης στο σύνολο του ζητούμενου φάσματος στο διάλυμα που προκύπτει. 
- Να αναφέρεται το κόστος του δισκίου και ο ελάχιστος χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού 
αποτελέσματος.
- Να φέρουν μελέτη σταθερότητας της απολυμαντικής ουσίας που αποδεικνύει την διάρκεια ζωής της και 
να κατατεθεί. 
- Το διάλυμα που προκύπτει να ενδείκνυται για κλειστούς χώρους.
- Να κατατεθούν το ξενόγλωσσο φυλλάδιο του προϊόντος με πιστή μετάφραση στα ελληνικά, το δελτίο 
δεδομένων ασφάλειας σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό και η βιβλιογραφική τεκμηρίωση του 
σκευάσματος.
- Να προσφέρεται σε δισκία 2,5gr σε πρακτική συσκευασία πλαστικού περιέκτη με   50 - 150 δισκία 
έκαστος. 
- Το προϊόν θα αξιολογηθεί βάσει των ανωτέρω προδιαγραφών καθώς και του κόστους του διαλύματος 
που προκύπτει σε σχέση με τον αριθμό των δισκίων που απαιτούνται για την απόδοση 1000 ppm σε ένα 
λίτρο νερού. 

2. (ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 60902125010025)
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ - ΣΠΡΕΪ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

 με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Να περιέχει στη σύνθεσή του αλκοόλες με περιεκτικότητα σε αλκοόλες ≥50%. 
- Να μην περιέχει φαινόλες, αλδεΰδες και χλώριο.
- Έτοιμο προς χρήση, σε μορφή σπρέι με το μικρότερο δυνατόν χρόνο επαφής. 
- Δραστικό έναντι gram (+) και (-) βακτηριδίων σύμφωνα με την ΕΝ 13727 και ΕΝ 13697 
- έναντι μυκήτων σύμφωνα με την ΕΝ 13624 και ΕΝ 13697 
- έναντι ιών (HIV, HBV, HCV, ROTA, CORONA) σύμφωνα με την ΕΝ 14476 και ΕΝ 16777.
- έναντι μυκοβακτηριδίων σύμφωνα με την EN 14348. Να κατατεθούν για τα παραπάνω οι μελέτες επί 
ποινή απόρριψης. 
 - Να στεγνώνει χωρίς κατάλοιπα. 
- Να είναι μη οξειδωτικό μη διαβρωτικό μη τοξικό. 
- Κατάλληλο για επιφάνειες, να κατατεθεί βιβλιογραφική τεκμηρίωση συμβατότητας με υλικά 
κατασκευής.
- Ταχείας δράσης έως 5’ λεπτά, για το σύνολο του ζητούμενου αποτελέσματος, ο οποίος να πιστοποιείται 
από το επίσημο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστικού οίκου. 
- Σε συσκευασία σπρέι έως 1 λίτρο και να συνοδεύεται από αντλία ψεκασμού.
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- Να έχει άδεια ΕΟΦ καταχώρηση σε ΕΜΠΧ και επισήμανση CE. 
- Να κατατεθούν το ξενόγλωσσο φυλλάδιο του προϊόντος με την πιστή του μετάφραση στα ελληνικά, τα 
δελτία δεδομένων ασφάλειας σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό και η βιβλιογραφική τεκμηρίωση του 
σκευάσματος.
Στην προσφορά του, κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλάβει: 
- Φυλλάδιο με τα χαρακτηριστικά του είδους στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα (πιστή μετάφραση). 
- Την άδεια του ΕΟΦ. 
- Τον αριθμό καταχώρησης στο ΕΜΧΠ. 
- Τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση του σκευάσματος. 
- Το ισχύον πιστοποιητικό CE του προϊόντος από τον κοινοποιημένο Οργανισμό. 

3. (ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 60902125010024)
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ - ΔΑΠΕΔΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΨΗΛΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ - ΜΕΘ)

με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

Συμπυκνωμένο υγρό απολυμαντικό - καθαριστικό επιφανειών, χώρων και εξοπλισμού (δάπεδα, τοίχοι σε 
θαλάμους ασθενών, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, μηχανήματα χειρουργείου κτλ. 
 Να μην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες και χλώριο.
 Να μην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για τους οφθαλμούς, το δέρμα και τους βλεννογόνους. 
 Να είναι άοσμο ή με ήπια, ευχάριστη οσμή.
 δραστικό έναντι gram (+) & (-) βακτηριδίων σύμφωνα με την ΕΝ 13727,ΕΝ 13697 και     ΕΝ 16615
 δραστικό έναντι μυκήτων σύμφωνα με την ΕΝ 13624, ΕΝ 13697 και ΕΝ 16615
 δραστικό έναντι ιών (HIV, HBV, HCV, ROTA) σύμφωνα με την ΕΝ 14476
 φυματιοκτόνο σύμφωνα με την ΕΝ 14348
 δραστικό έναντι των ανθεκτικών στελεχών MRSA, Acinetobacter baumannii  και Κlebsiella pneumoniae 

(η κατάθεση μελετών θα συνεκτιμηθεί). 
 Ο χρόνος για το παραπάνω ζητούμενο φάσμα να μην υπερβαίνει τα 15’- 30΄λεπτά. 
 Να προσφέρεται για οικονομική αξιολόγηση το κόστος ανά λίτρο διαλύματος για όλο το φάσμα δράσης

που ζητείται σε χρόνο 15’- 30΄λεπτά, η αραίωση του σκευάσματος για το σύνολο του ζητουμένου 
φάσματος στους παραπάνω ζητούμενους χρόνους, καθώς και το κόστος του αραιωμένου λίτρου 
διαλύματος.

 Να είναι συμβατό με επιφάνειες από μέταλλο, πλαστικό, PVC, linoleum, μάρμαρο, πλακάκι, Inox, 
μελαμίνες, monitors κλπ.

 Σε συσκευασία μέχρι 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρική αντλία ή άλλο δοσομετρικό 
δοχείο.

Στην προσφορά του κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλάβει: 
- Φυλλάδιο με τα χαρακτηριστικά του σκευάσματος στην αγγλική γλώσσα και πιστή μετάφραση του 
φυλλαδίου στην ελληνική γλώσσα. 
- Άδεια κυκλοφορίας από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). 
- Καταχώρηση στο ΕΜΧΠ. 
- Βιβλιογραφική τεκμηρίωση του σκευάσματος. 
- Το ισχύον CE του προϊόντος από τον κοινοποιημένο οργανισμό. 
- Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία 

από μελέτες ανεξάρτητων φορέων.
-  Να κατατεθούν τα δελτία δεδομένων ασφάλειας σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, το ξενόγλωσσο 

φυλλάδιο του προϊόντος με την πιστή ελληνική του μετάφραση και η βιβλιογραφική τεκμηρίωση του 
σκευάσματος.

- Μελέτες (αν υπάρχουν) που να αποδεικνύουν τη δραστικότητα του προσφερόμενου σκευάσματος έναντι
των στελεχών MRSA, Acinetobacter baumannii  και Κlebsiella pneumoniae.
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4. (ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 60902125010033)
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

Συμπυκνωμένο υγρό για τον καθαρισμό και την προ-απολύμανση των χειρουργικών εργαλείων, 
άκαμπτων και εύκαμπτων ενδοσκοπίων και εξοπλισμού με βυθισμό.
 Να περιέχει ένζυμα ικανά για ενδυνάμωση της καθαριστικής δράσης, που μπορούν να απομακρύνουν 

πρωτεΐνες, λίπη και άμυλο από τα εργαλεία και τα ενδοσκόπια.
 Χωρίς αλδεΰδες, φαινόλες και χλώριο.
 δραστικό έναντι βακτηριδίων gram (+) και (-) σύμφωνα με την ΕΝ 13727 και ΕΝ 14561
 δραστικό έναντι μυκήτων σύμφωνα με την ΕΝ 13624 και ΕΝ 14562
 δραστικό έναντι ιών (HIV, HBV, HCV) σύμφωνα με την ΕΝ 14476
 Να είναι δραστικό έναντι του biofilm και να κατατεθεί η μελέτη για το σκεύασμα που να το 

αποδεικνύει.
 Χρόνος δράσης για το παραπάνω ζητούμενο φάσμα να μην υπερβαίνει τα 5’-10’ λεπτά max. 
 Το διάλυμα χρήσης να μην είναι τοξικό, διαβρωτικό ή ερεθιστικό.
 Να δίνεται το κόστος του αραιωμένου διαλύματος ανά λίτρο για το ζητούμενο φάσμα δράσης στον 

απαιτούμενο χρόνο. 
 Να είναι κατάλληλο για εμβάπτιση χωρίς να φθείρει τα εργαλεία και να πιστοποιείται από τον 

κατασκευαστή του. 
 Να μην χρειάζεται μηχανικό πλύσιμο (τρίψιμο). 
 Σε συσκευασία έως 5 λίτρα με δοσομετρική αντλία. 
Στην προσφορά του, κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλάβει: 
- Φυλλάδιο στην αγγλική γλώσσα και την πιστή μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα. 
- Καταχώρηση στο ΕΜΧΠ. 
- Βιβλιογραφική τεκμηρίωση του σκευάσματος. 
- Την καταχώρηση του σκευάσματος στον ΕΟΦ στο μητρώο Ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 
- Το ισχύον CE του προϊόντος από τον κοινοποιημένο οργανισμό. 
- Μελέτη για το σκεύασμα που αποδεικνύει τη δραστικότητα του υγρού απολυμαντικού στο Biofilm. 
- Να κατατεθούν το δελτίο δεδομένων ασφάλειας σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, το ξενόγλωσσο 

φυλλάδιο προϊόντος με την πιστή ελληνική του μετάφραση και η βιβλιογραφική τεκμηρίωση του 
σκευάσματος. 

- Να φέρει αναλυτικό φυλλάδιο χρήσης του προϊόντος στα ελληνικά. 

5. (ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 60902125010027)
ΥΓΡΟ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Διάλυμα έτοιμο προς χρήση, με γλουταραλδεΰδη 2% δραστικό έναντι: 
 Βακτηρίων σύμφωνα με την ΕΝ 13727 και ΕΝ 14561
 Πλήρως ιοκτόνο έναντι ιών με περίβλημα και χωρίς (POLIO, ΑDΕΝΟ, NORO) σύμφωνα   με την ΕΝ 14476

και ΕΝ 17111
 Μυκήτων σύμφωνα με την ΕΝ 13624 και ΕΝ 14562
 Μυκοβακτηριδίων σύμφωνα με την ΕΝ 14348 και ΕΝ 14563
Ο χρόνος για το παραπάνω ζητούμενο φάσμα να μην υπερβαίνει τα 5’-10’ λεπτά max. 
 Σποροκτόνο σε χρόνο έως 1 ώρα σύμφωνα με την EN 17126
  Να έχει ουδέτερο pH (6,5 έως 7,5 ± 5). 
 Να είναι συμβατό με τα θερμοευαίσθητα όργανα (ενδοσκόπια κ.α.) του νοσοκομείου και να 

κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας από τις κατασκευάστριες εταιρείες εύκαμπτων και άκαμπτων
ενδοσκοπίων αντίστοιχα. 

 Η σταθερότητα του διαλύματος να είναι 14 - 28 ημερών χωρίς περιορισμό εμβαπτίσεων στην χρήση.
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 Η δραστικότητα του απολυμαντικού θα ελέγχεται με δείκτες, οι οποίοι πρέπει: 
- Να είναι ελεγμένοι και πιστοποιημένοι από τον κατασκευαστή του διαλύματος ως προς τα ελάχιστα 
αποδεκτά όρια της δραστικής ουσίας μέσα στο απολυμαντικό διάλυμα. 
- Να είναι πρακτικοί στη χρήση τους, με εύκολο και ευανάγνωστο αποτέλεσμα       (ενεργό – μη ενεργό) 
της δραστικότητας του διαλύματος. 
- Να έχουν έντονη αλλαγή χρώματος ώστε να αντιλαμβάνεται ο χρήστης με σαφήνεια εάν το διάλυμα 
παραμένει ενεργό ή έχει απενεργοποιηθεί. 
- Να διαθέτουν CE mark. 

 Το διάλυμα πρέπει να συνοδεύεται από αδρανοποιητική ουσία για την ασφαλή απόρριψή του στο 
αποχετευτικό σύστημα, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. 

 Να προσφέρεται σε συσκευασία έως 5 λίτρα.
Στην προσφορά του, κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλάβει: 
- Φυλλάδιο με τα χαρακτηριστικά του απολυμαντικού υγρού, στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα 
(πιστή μετάφραση). 
- Την καταχώρηση του σκευάσματος στον ΕΟΦ στο μητρώο Ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 
- Τον αριθμό καταχώρησης στο ΕΜΧΠ. 
- Πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών ενδοσκοπίων. 
- Τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση του σκευάσματος. 
- Το ισχύον πιστοποιητικό CE του προϊόντος από τον κοινοποιημένο Οργανισμό. 
- Το ξενόγλωσσο φυλλάδιο με τα χαρακτηριστικά των δεικτών του απολυμαντικού υγρού. 
- Πιστή μετάφραση του φυλλαδίου των δεικτών, στα ελληνικά. 
- Σχετική μελέτη ελέγχου και πιστοποίησης δεικτών από τον κατασκευαστή του διαλύματος. 
- Το ισχύον πιστοποιητικό CE των δεικτών του διαλύματος. 

6. (ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 60902125010029)
ΥΓΡΟ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 

με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Με υπεροξικό οξύ 
2. Έτοιμο προς χρήση και σε περίπτωση που απαιτείται χρήση με προσθήκη ενεργοποιητή, αυτός να 

περιλαμβάνεται στη συσκευασία.  
3. Δραστικό έναντι: 

- Gram (+) και Gram (-) βακτηριδίων, σύμφωνα με την ΕΝ 13727 και EN 14561
- Μυκήτων, σύμφωνα με την ΕΝ 13624 και ΕΝ 14562 
- Μυκοβακτηριδίων, σύμφωνα με την ΕΝ 14348 και ΕΝ 14563
- Πλήρως ιοκτόνο έναντι ιών με περίβλημα και χωρίς (POLIO, ΑDΕΝΟ, NORO) σύμφωνα με την ΕΝ 
14476 και ΕΝ 17111
- Σποροκτόνο  σύμφωνα με την ΕΝ 17126

4. Ο χρόνος για το παραπάνω ζητούμενο φάσμα να μην υπερβαίνει τα 5’-10’ λεπτά max. Να 
κατατεθούν οι μελέτες αποτελεσματικότητας.

5.  Για θερμοευαίσθητα όργανα και εξοπλισμό (αναισθησιολογικού, ενδοσκόπια κ.α.)

6. Συμβατό με τα ενδοσκόπια του νοσοκομείου.

7. Με ουδέτερο pH (6,5 -7,5  ± 0,5) μετά την ενεργοποίηση.
8. Ελεύθερο ερεθιστικών αναθυμιάσεων οξικού οξέος.
9. Με σταθερότητα διαλύματος 14-28 ημερών, χωρίς περιορισμό εμβαπτίσεων στη χρήση.
10. Η δραστικότητα του απολυμαντικού θα ελέγχεται με δείκτες, οι οποίοι πρέπει: 
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- Να είναι ελεγμένοι και πιστοποιημένοι από τον κατασκευαστή του διαλύματος ως προς τα 
ελάχιστα αποδεκτά όρια της δραστικής ουσίας μέσα στο απολυμαντικό διάλυμα (να κατατεθεί η 
μελέτη του παραγωγού).

- Να είναι πρακτικοί στη χρήση τους, με εύκολο και ευανάγνωστο αποτέλεσμα (ενεργό - μη ενεργό)
της δραστικότητας του διαλύματος.

- Να έχουν έντονη αλλαγή χρώματος ώστε να αντιλαμβάνεται ο χρήστης με σαφήνεια εάν το 
διάλυμα παραμένει ενεργό ή έχει απενεργοποιηθεί.

- Να διαθέτουν CE mark.
11. Σε συσκευασία πέντε λίτρων έως 5 λίτρα. 

Στην προσφορά του, κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλάβει: 
- Φυλλάδιο με τα χαρακτηριστικά του απολυμαντικού υγρού, στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα 
(πιστή μετάφραση). 
- Την καταχώρηση του σκευάσματος στον ΕΟΦ στο μητρώο Ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 
- Τον αριθμό καταχώρησης στο ΕΜΧΠ. 
- Πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών ενδοσκοπίων. 
- Τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση του σκευάσματος. 
- Το ισχύον πιστοποιητικό CE του προϊόντος από τον κοινοποιημένο Οργανισμό. 
- Το ξενόγλωσσο φυλλάδιο με τα χαρακτηριστικά των δεικτών του απολυμαντικού υγρού. 
- Πιστή μετάφραση του φυλλαδίου των δεικτών, στα ελληνικά. 
- Σχετική μελέτη ελέγχου και πιστοποίησης δεικτών από τον κατασκευαστή του διαλύματος. 
- Το ισχύον πιστοποιητικό CE των δεικτών του διαλύματος. 

7. (ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 60902125010036)
ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΠΡΟΣ ΑΡΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ (ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΟΝTΕΛΟ DURR OROTOR ULTRA ή PLUS).

με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

1.Να έχει καθαριστική και απολυμαντική δράση. 
2. Να είναι δραστικό έναντι:  
 Βακτηριδίων gram (+) και (-) σύμφωνα με την ΕΝ 13727 και ΕΝ 14561
 Μυκήτων σύμφωνα με την ΕΝ 13624 και ΕΝ 14562 
 Ιών (HIV, HBV, HCV, ROTA) σύμφωνα με την ΕΝ 14476
 Μυκοβακτηριδίων σύμφωνα με την ΕΝ 14348 και ΕΝ 14563 
 Σποροκτόνο σύμφωνα με την ΕΝ 13704 
3.Να είναι βιοδιασπώμενο, ελεύθερο αλδεΰδων. 
4. Ο χρόνο δράσης να είναι έως 15’ λεπτά.
5.Να πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Στην προσφορά του, κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλάβει: 
- Φυλλάδιο με τα χαρακτηριστικά του είδους στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα (πιστή μετάφραση). 
- Την άδεια του ΕΟΦ. 
- Τον αριθμό καταχώρησης στο ΕΜΧΠ. 
- Τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση του σκευάσματος. 
- Το ισχύον πιστοποιητικό CE του προϊόντος από τον κοινοποιημένο Οργανισμό. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Όλα  τα  προσφερόμενα  προϊόντα  να  είναι  μη  βλαπτικά  για  τον  ανθρώπινο  οργανισμό  κατά  τον
προτεινόμενο  τρόπο  χρήσης.  Να  διατηρούν  την  αξία  των  αντικειμένων,  δηλαδή  να  μην  έχουν
καταστρεπτικές  για αυτά ιδιότητες  κατά την απολύμανση και  να είναι  συμβατά με διάφορα υλικά
ανοξείδωτα, εμαγιέ, ακρυλικά, κ.α.
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 Εφόσον  απαιτείται  αραίωση  πριν  τη  χρήση,  ψεκασμός  ή  δοσομετρική  αντλία  για  τη  χρήση  του
προϊόντος, θα προσφέρονται μαζί και τα ανάλογα εξαρτήματα. 

 Όπου απαιτούνται ταινίες ελέγχου δραστικότητας ή ενεργοποιητή προϊόντος, αυτά να διατίθενται και
να συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά και στη σύμβαση.

 Να είναι βιοδιασπώμενα για την ασφαλή απόρριψή τους στο αποχετευτικό σύστημα ή όπου απαιτείται
αδρανοποίηση να συνοδεύονται από την ανάλογη αδρανοποιητική ουσία σε ατομική συσκευασία για
κάθε δοχείο, έτσι ώστε να απορρίπτεται με ασφάλεια το προϊόν στο αποχετευτικό σύστημα σύμφωνα
με τους διεθνείς κανονισμούς.

 Για  τα  συμπυκνωμένα  προϊόντα  θα  αναγράφεται  η  δοσολογία  χρήσης  και  το  κόστος  τόσο  για  το
συμπυκνωμένο προϊόν, όσο και για το προϊόν που προκύπτει μετά από την προτεινόμενη αραίωση. Θα
πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται η τιμή ανά λίτρο διαλύματος και του πυκνού (διαλύματος) και
του έτοιμου προς χρήση διαλύματος.  Η αξιολόγηση θα γίνει ανά λίτρο έτοιμου διαλύματος για το
ζητούμενο  χρόνο  και  το  μικροβιακό  φάσμα.  Οι  αραιώσεις  που  θα  αξιολογηθούν  για  τα  προϊόντα
απολύμανσης επιφανειών, χειρουργικών εργαλείων και ενδοσκοπίων θα πρέπει να είναι σύμφωνες με
ευρωπαϊκά πρότυπα ( ΕΝ 14885)  και στις μεθοδολογίες ελέγχου phase 2 step 1 και ΕΝ phase 2 step 2 ή
με τεστ πραγματικών συνθηκών. 

Για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των παρακάτω 
δικαιολογητικών επί ποινή απόρριψης:

1. Υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης, αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές κάθε ενός προϊόντος με αριθμητικές παραπομπές σε ξενόγλωσσα φυλλάδια, τεχνικά 
εγχειρίδια κλπ. 
2. Πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης του προϊόντος στα ελληνικά.
3. Άδεια κυκλοφορίας από Ε.Ο.Φ. για τα απολυμαντικά επιφανειών/χώρων (Υπουργ. Απόφ. Υ1β/οικ.7723 -
Κυκλοφορία απολυμαντικών) και ΕΜΧΠ για προϊόντα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα είτε λόγω των 
φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους είτε λόγω των επιπτώσεών τους στην υγεία. 
4. Να προσκομισθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας προϊόντος στα αγγλικά με την πιστή μετάφραση του 
στα ελληνικά σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία Ε.Ε. 1907/2006, και τον ισχύοντα κανονισμό ΕΚ. 
1272/2008 CLP.
5. Αντίγραφο επισήμανσης στα ελληνικά (Υπουργ. Αποφ.1197/89, ΦΕΚ 567/06.09.90). 
6. Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα ελληνικά, πιστή μετάφραση του ξενόγλωσσου. 
7. Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα αγγλικά, εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.          Η μετάφραση 
στα ελληνικά να είναι η πιστή απόδοση του πρωτότυπου ξενόγλωσσου κειμένου. Επίσης οι οδηγίες 
χρήσης να είναι στα ελληνικά. 
8. Βιβλιογραφική αναφορά και πίνακες αποτελεσματικότητας κατά οργανισμών - στόχων. 
9. Μελέτες από διαπιστευμένα εργαστήρια που να βεβαιώνουν ότι οι προτεινόμενες από τον 
κατασκευαστή προς χρήση πυκνότητες είναι αποτελεσματικές στον προτεινόμενο χρόνο δράσης και για 
συγκεκριμένα στελέχη. 
10. Να κατατεθούν τα εν ισχύ πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας των κατασκευαστών ISO 9001:2015, 
ISO 13485:2016 και το περιβαλλοντικό ISO 14001:2015 για τα απορρυπαντικά – απολυμαντικά. Για όσα εκ 
των προσφερόμενων προϊόντων είναι εξαρτήματα ή βοηθήματα ιατροτεχνολογικών εξαρτημάτων να 
προσκομισθούν πιστοποιητικά σήμανσης CE (DECLARATION OF CONFORMITY).
11. Να αποδεικνύεται η συμβατότητα των υγρών απολυμαντικών των ενδοσκοπίων με πιστοποιητικά 
συμβατότητας από τους κατασκευαστές εργαλείων και ενδοσκοπίων.
12. Να αποστέλλονται δείγματα για τα προϊόντα όπου απαιτείται ο έλεγχος φυσικών χαρακτηριστικών. Οι 
συσκευασίες των προϊόντων θα πρέπει να διαθέτουν οπωσδήποτε πώμα ή ταινία ασφαλείας από την 
κατασκευάστρια εταιρεία, να είναι πρωτότυπα του εργοστασίου παραγωγής τους και να μην έχει 
προηγηθεί οποιαδήποτε επέμβαση για αλλαγή συσκευασίας των φιαλιδίων. 
13. Προσφορά που αναφέρει, παραπλανητικά ή ψευδή στοιχεία (δοσολογίες, φάσμα μικροβιοκτόνου 
δράσης, συστατικά, κλπ. που δεν αναγράφονται ή δεν προκύπτουν από τα ξενόγλωσσα πρωτότυπα 
φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας) θα απορρίπτεται από το διαγωνισμό, στο σύνολό της. 
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14. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται πρώτη φορά και δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία, το νοσοκομείο 
έχει το δικαίωμα να προσβάλλει τη σύμβαση εφ΄ όσον παρουσιαστούν προβλήματα στη χρήση ή στη 
συνεργασία με την εταιρεία.
15. Η αξιολόγηση των αραιώσεων, των ενδείξεων, της αποτελεσματικότητας και του χρόνου επίτευξης του 
επιθυμητού αποτελέσματος ενός προϊόντος, θα γίνει βάσει των στοιχείων που αναγράφονται στο 
ξενόγλωσσο φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας.
16. Υποχρεωτικά, οι προμηθεύτριες εταιρείες, καθώς και οι ημεδαπές κατασκευάστριες εταιρείες πρέπει 
να εφαρμόζουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/1348/2004 
του Υπουργείου Υγείας. 
17. Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών το οποίο έχει
συσταθεί από Πιστοποιημένο Φορέα Ανακύκλωσης (π.χ. Ε.Ε.Α.Α.) σε εναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία 
94/62/ΕΕC όπως έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με τον Νόμο 2939/2001. Να κατατεθεί 
επίσης και το πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης βάσει της ΚΥΑ 181504/2016 (ΦΕΚ 2454/Β/ 2016), το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από 
την Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών. 
18. Μετά την κατακύρωση ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται για το προϊόν του να χορηγήσει δωρεάν στο 
νοσοκομείο:  α) δοσομετρικές αντλίες ή δοχεία - μεζούρες και          β) καλαίσθητες και πλαστικοποιημένες 
πινακίδες σε μέγεθος Α4, κατάλληλες για ανάρτηση στους χώρους χρησιμοποίησης που θα περιέχουν: 
• Ονομασία προϊόντος 

• Οδηγίες χρήσης στα ελληνικά 
• Κινδύνους και μέτρα προφύλαξης στα ελληνικά 

• Αντίδοτα εάν απαιτούνται 
• Εργοστάσιο παρασκευής 

• Υπεύθυνο διανομής και κυκλοφορίας και τηλέφωνα επικοινωνίας. 

Επίσης θα πρέπει να χορηγήσει ντοσιέ που να περιέχει δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος καθώς
και οδηγίες χρήσεως στην επιτροπή λοιμώξεων του νοσοκομείου και να παρέχει ενημέρωση και 
εκπαιδεύσεις όπου ζητηθεί και κριθεί αναγκαίο.
Όσα εκ των προϊόντων δεν πληρούν τους ειδικούς όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές θα 
απορρίπτονται.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
(ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 1606/2-11-2021)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.779,25€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 6%.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΤ/ΡΙΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ

1.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟ ΧΛΩΡΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ 
ΔΙΣΚΙΟΥ (ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ) 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ 
ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 60902125010026

ΤΕΜΑΧΙΑ
Δεν

ταυτοποιείται 35.000 0,080€ 2.800,00€ 6% 168,00 € 2.968,00€

2.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
ΥΓΡΟ - ΣΠΡΕΪ ΜΕ
ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΚΩΔΙΚΟΣ: 60902125010025

ΛΙΤΡΑ
Δεν

ταυτοποιείται 1.200 3,500 € 4.200,00€ 6% 252,00 € 4.452,00€

3.
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ – 
ΔΑΠΕΔΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΛΙΤΡΑ
Δεν

ταυτοποιείται 80 8,000€ 640,00€ 6% 38,40€ 678,40€
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ΧΩΡΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
(ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ – ΜΕΘ).
ΚΩΔΙΚΟΣ: 60902125010024

4.

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ
(ΜΕ ΕΝΖΥΜΑ).
ΚΩΔΙΚΟΣ: 60902125010033

ΛΙΤΡΑ Δεν
ταυτοποιείται

150 13,500€ 2.025,00€ 6% 121,50€ 2.146,50€

5.

ΥΓΡΟ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ
 (ΜΕ   2 % ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΫΔΗ)
ΚΩΔΙΚΟΣ: 60902125010027

ΛΙΤΡΑ

Δεν
ταυτοποιείται

190 4,500€ 855,00€ 6% 51,30€ 906,30€

6.

ΥΓΡΟ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ
(ΜΕ ΥΠΕΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ).
ΚΩΔΙΚΟΣ: 60902125010029

ΛΙΤΡΑ

Δεν
ταυτοποιείται

60 9,000€ 540,00€ 6% 32,40€ 572,40€

7.

ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 
ΠΡΟΣ ΑΡΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ (ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ DURR OROTOR ULTRA ή 
PLUS.
ΚΩΔΙΚΟΣ: 60902125010036

ΚΙΛΑ Δεν
ταυτοποιείται 3 17,500€ 52,50€ 6% 3,15€ 55,65€

ΣΥΝΟΛΟ : 11.112,50€ 6% 666,75€ 11.779,25€

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Οι προσφορές, όσων επιθυμούν να συμμετέχουν, υποβάλλονται έντυπα στη διεύθυνση του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ»  (Εθνικής  Αντίστασης  161,  Τ.Κ.  55134,  Θεσσαλονίκη)  στο  Γραφείο  της  Γραμματείας
(πρωτόκολλο), μέχρι και την Τρίτη 07-06-2022, ώρα 14:30 μ.μ.

Σε  κλειστό  φάκελο  εξωτερικά  θα  αναγράφεται:
Ο  τίτλος:  φάκελος  προσφοράς  για  την  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  προμήθεια
«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» CPV:24455000-8.

 Ο Αριθ. Πρόσκλησης: 2022-11/ΣΠ

 Τα στοιχεία της εταιρείας

 Η διευκρίνιση: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Διευκρινίζεται ότι οι προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα γίνουν αποδεκτές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

1. Δικαιολογητικά συμμετοχής     στον οποίο θα περιέχονται τα εξής:
α) Απόσπασμα του σχετικού ποινικού μητρώου έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του 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 εν λόγω  οικονομικός
φορέας,   από το οποίο προκύπτει  ότι  πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  της παρ.  1 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
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β)  Για  την  καταβολή  φόρων,  εφόσον  είναι  σε  ισχύ  κατά  το  χρόνο  υποβολής  τους, αποδεικτικά
ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.

γ) Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,  πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια,
κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους,  εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, ότι
έχουν εκπληρωθεί οι  υποχρεώσεις  του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης,  σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και  την επικουρική
ασφάλιση).

δ)  Πιστοποιητικό/  βεβαίωση  του  οικείου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου  –  αριθμός
καταχώρησης  στο  ΓΕΜΗ  (παρ.  2  άρθρου  75) του  Παραρτήματος  XI του  Προσαρτήματος  Α’  του  ν.
4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους κατά
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού,  οι  εκάστοτε τροποποιήσεις του καταστατικού,  εφόσον έχουν
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

ε)  Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης σύστασης και  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή
τους (όπως πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. τροποποιήσεων του καταστατικού ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).

στ)  Υπεύθυνη  Δήλωση  αποδοχής  των  όρων  της  πρόσκλησης,  του  χρόνου  ισχύος  προσφοράς  και
εκτέλεσης της σύμβασης σε περίπτωση επιλογής αναδόχου.

2. Οικονομικοτεχνική προσφορά
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει την οικονομοτεχνική προσφορά, δηλαδή τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα
πρόσκληση, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του.
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η οικονομική προσφορά, θα περιέχει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Α
/
Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Σ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ

ΦΠΑ
6%

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Σ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕ ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡ
ΤΙΜΩΝ

1 60902125010026

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΜΕ 
ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟ 
ΧΛΩΡΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ 
ΔΙΣΚΙΟΥ (ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ) 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 
ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ 
ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ. 

35.000

2 60902125010025

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
ΥΓΡΟ - ΣΠΡΕΪ ΜΕ
ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

1.200

3 60902125010024

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ – ΔΑΠΕΔΩΝ
– ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΧΩΡΩΝ ΥΨΗΛΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ 
– ΜΕΘ).

80

4 60902125010033

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

150

5 60902125010027

ΥΓΡΟ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

190

6 60902125010029

ΥΓΡΟ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΑΧΕΙΑΣ
ΔΡΑΣΗΣ 60

7 60902125010036

ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 
ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΠΡΟΣ ΑΡΑΙΩΣΗ
ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ (ΕΙΔΙΚΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝTΕΛΟ DURR 
OROTOR ULTRA ή PLUS).

3

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται  σε ευρώ. Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνονται  οι τυχόν υπέρ
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται ξεχωριστά.

Επίσης  θα  συμπληρώνεται  και  ο  κωδικός  και  η  τιμή  Παρατηρητηρίου  του  προσφερόμενου  υλικού,
εφόσον αυτό αντιστοιχεί.

Οικονομική Προσφορά που είναι ανώτερη της προϋπολογισθείσας δαπάνης ή της τιμής Παρατηρητηρίου
απορρίπτεται. 
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Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, με την προϋπόθεση ότι με την προσφορά του ικανοποιούνται
οι όροι της πρόσκλησης.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις  08 Ιουνίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα
11:00 στο Γραφείο προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», ενώπιον αρμόδιας επιτροπής, παρουσία των
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εφόσον το επιθυμούν.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Η αρμόδια επιτροπή αποσφραγίζει τις προσφορές στον ορισμένο από την παρούσα χρόνο και προβαίνει
στην αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, συντάσσοντας πρακτικό με το οποίο
γνωμοδοτεί  για  τον  ανάδοχο,  το  οποίο  επικυρώνεται  με  απόφαση  του  αρμοδίου  οργάνου  της
Αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.

Επισημαίνεται  ότι  αν  παρουσιαστούν  ελλείψεις  ή  ήσσονος  αξίας  ατέλειες  ή  πρόδηλα  τυπικά  ή
υπολογιστικά  σφάλματα  η  Επιτροπή  μπορεί  να  καλέσει  εγγράφως  τους  προσφέροντες  να  τα
διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4 του ν.4412/2016.

Σε περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.

Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118, περί απευθείας
ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας
της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), το
οποίο  αποφαίνεται  αμετακλήτως  χωρίς  να  επιτρέπεται  η  προηγούμενη  άσκηση  άλλης  ειδικής  ή
ενδικοφανούς  διοικητικής  προσφυγής.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε
τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά  από  την  οριστικοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον
ανάδοχο, να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από
τους υποψήφιους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την αναθέτουσα αρχή. 

Η σύμβαση που θα προκύψει θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους.

Το Νοσοκομείο μετά τη λήξη της ετήσιας σύμβασης που θα συναφθεί, κατόπιν απόφασης του ιδίου
διατηρεί μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη ένα έτος  με τους ίδιους όρους και τιμές.

ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ως  τόπος  παράδοσης  ορίζεται  η  έδρα  του  Νοσοκομείου:  Εθνικής  Αντίστασης  161,  Τ.Κ.  55134
Θεσσαλονίκη.

Ο  ανάδοχος υποχρεούται  να  εφαρμόσει  τη  σύμβαση  από  την  υπογραφή  της  και  από  τα  δύο
συμβαλλόμενα μέρη και σύμφωνα με όσα αναγράφονται σ’ αυτή.

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να παραδώσει στους χώρους των αποθηκών του Νοσοκομείου με δικά του
μεταφορικά μέσα και εργατικά, τα είδη που θα του δοθούν με έγγραφη παραγγελία και η παραλαβή θα
γίνεται από 3μελή επιτροπή, που θα εκδίδει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.
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Τα ζητούμενα  υλικά θα  παραδίνονται  το  αργότερο  μέσα σε  δύο (2)  εργάσιμες  ημέρες  από  την
διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας του Νοσοκομείου προς τον ανάδοχο. 

Τα παραδιδόμενα είδη συνοδεύονται απαραίτητα από τιμολόγια ή δελτία αποστολής, αναγράφονται
τα χαρακτηριστικά στοιχεία, τον κωδικό αριθμό της σύμβασης, τους κωδικούς αριθμούς της κατάστασης
για  κάθε  είδος  την  ποσότητα  και  την  τιμή  αυτών.  Τα  άνωθεν  παραστατικά  θα  εκδίδονται  προς  το
Νοσοκομείο.

Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από αρμόδια επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α.
Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  διενεργείται  από  την  επιτροπή  ο  απαιτούμενος  έλεγχος  και  εφόσον
καλύπτονται  οι  απαιτήσεις  της  σύμβασης,  συντάσσει  και  υπογράφει  εντός  δέκα  (10)  ημερολογιακών
ημερών, πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:
 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ένα (1) έτος από την επόμενη μέρα
της  διενέργειας  της  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος.  Προσφορά  η  οποία  ορίζει  χρόνο  ισχύος
μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθώς και καλής εκτέλεσης, δεν απαιτείται.
 Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στο διαδίκτυο και
συγκεκριμένα  στην  ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου  στη  διαδρομή  (URL)  http://www.agpavlos.gr./
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.  Επισημαίνεται  ότι  οι  ενδιαφερόμενοι
οφείλουν να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα του Νοσοκομείου για να ενημερώνονται για τυχόν
αλλαγές.
 Για  ότι  δεν  προβλέπεται  στην  παρούσα  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος,  ισχύουν  οι
διατάξεις των νόμων και προεδρικών διαταγμάτων, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την Πρόσκληση από την ιστοσελίδα του νοσοκομείου
μας http://   www.agpavlos.gr  .   

Επισημαίνεται  ότι  οι  ενδιαφερόμενοι  οφείλουν  να  επισκέπτονται  την  ως  άνω  ιστοσελίδα  του
Νοσοκομείου για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.

                                                                                                             Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

                                                                                                                          ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΤΣΑΚΑΣ
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