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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»     

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114     Αθήνα, 5/11/2015 
Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα      
Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη 
Τηλέφωνο: 213-2088715 
Fax: 213-2088716 
e-mail: promithies@hippocratio.gr  
 

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ – ΧΗΜΙΚΑ», CPV 24455000-8,  ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 42.036,05€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΕ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ/77-2015) 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Διαγωνισμός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη Τιμή 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 23/11/15 
Ημέρα: Δευτέρα 
Ώρα: 11π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, 115 27, ΑΘΗΝΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ  ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ-
ΧΗΜΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  42.036,05€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΝΑ 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

To πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής:     http://www.hippocratio.gr 

Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών λήγει στις 23/11/15   ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 

10:00. 

 

 Έχοντας υπόψη: 

1.Τον Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/95) ΄΄Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών  

θεμάτων . 
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2.Τον Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/01) ΄΄Περί βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του  ΕΣΥ΄΄. 

3.Τον Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α΄/01) ΄΄Προμήθειες  Νοσοκομείων & λοιπών Μονάδων Υγείας των 

Πε.Σ.Υ.Π. και άλλων διατάξεων΄΄. 

4.Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ:81/Α/05 ) “Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ‘’. 

5.To Π.Δ. 118 (ΦΕΚ 150/Α΄/2007 ) ΄΄Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)΄΄. 

6. Το Π.Δ. 60/2007 ΄΄Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ.    

7.Τον Ν.3527/07 (ΦΕΚ /Α΄/09-02-2007) ΄΄Κύρωση συμβάσεων ...............και λοιπές διατάξεις΄΄    

8.Τον Ν.3580/07(ΦΕΚ /134 Α /18-06-2007)  Περί Προμηθειών των Νοσοκομείων. 

9.Τον Ν.3846/(ΦΕΚ 66Α΄ / 11-05-2010), άρθρο 24 που αφορά τροποποιήσεις σχετικών άρθρων 

του Ν.3580/07. 

10.Τον Ν.3867(ΦΕΚ 128Α΄/03-08-2010)  άρθρο 27 με τίτλο την ΄΄Εξόφληση προμηθειών 

νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών΄΄ . 

11.Τον Ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31/02-03-2011)  με τίτλο ‘’Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα 

υγείας και άλλες διατάξεις.   

12.Τις τεχνικές προδιαγραφές    ,  σύμφωνα  με το Α.Π.21486/1-12-14 έγγραφο της  συσταθείσας 

προς τούτο  επιτροπής με το 19096/23/10/14 έγραφο. 

13. Το με Α.Π. 7907/ 25-5-15 έγγραφο για δημόσια διαβούλευση 

14.Το  9346/17-6-2015 με παρατηρήσεις   αποτελέσματα  δημόσιας διαβούλευσης Α’ στάδιο. 

15.Το 10853/14-7-15 έγγραφο  της συσταθείσας για την σύνταξη Τεχνικών προδιαγραφών  

επιτροπής , με τροποποιημένες προδιαγραφές. 

16. Την  με 11258/21-7-15 διενέργεια Β’ φάση δημόσιας διαβούλευσης. 

17. Την υπ’ αριθμ. 16/7-5-15 (Θέμα 6
ο
) Απόφαση του Δ.Σ. του ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, με την οποία 

εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια είδους  

Απολυμαντικά Χημικά   με προϋπολογισθείσα δαπάνη 44.994,78 € συμπεριλαμβανόμενου 

του ΦΠΑ και με  κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή . 

18.Το 12878/11-9-15 έγγραφο  της συσταθείσας για την σύνταξη Τεχνικών προδιαγραφών  

επιτροπής , με τροποποιημένες προδιαγραφές, ύστερα από παρατηρήσεις κατά την Β’ φάση 

διαβούλευσης. 

19. Την ΑΔΣ  31/17-9-15, Θέμα 15, με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση των προδιαγραφών 

από την επιτροπή, ύστερα από τα αποτελέσματα της Β΄ διαβούλευσης  

20. Την υπ’ αριθμ. 36/30-10-2015 (Θέμα 4
ο
) Απόφαση του Δ.Σ. του ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, για την υπ’ 

αριθμ. 16/7-5-15 (Θέμα 6
ο
) τροποποίησης  απόφασης  του Δ.Σ. του ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

 



 3 από 14 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

1. ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων 

προσφορών ,  για την   προμήθεια ειδών  «Απολυμαντικά – Χημικά» ‘0πως φαίνεται στον 

πίνακα που ακολουθεί 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 
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Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 23% 

1 1416700121 
Κόκκοι NaDCC 

(∆ιχλωροισοκυανουρικό Νάτριο). 
Συσκ των 500gr 

500gr 15,290 10 188,07 

2 2200900108 
Απολυµαντικό επιφανειών (π.χ. 
πάγκοι, τροχήλατα, κλίνες κ.λπ.) 

µε ψεκασµό (spray) 
5ΛΙΤ 3,800 1500 7.011,00 

3 2201701401 
Αφρός καθαρισµού εργαλείων µε 

ένζυµα 
ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 660ml 17,000 120 2.509,20 

4 2201701302 
Αφρός για καθαρισµό αυλοειδών 
εργαλείων και αναρροφήσεων 

ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 397gr 18,500 60 1.365,30 

5 1426700101 
Στερεοπποιητική σκόνη 
µολυσµατικών υγρών 

ΦΙΑΛΗ 22,000 5 135,30 

6 1417500302 

Μαντηλάκια µιας χρήσης για 
καθαρισµό και απολύµανση 

µικρών επιφανειών και ιατρικού 
εξοπλισµού που δεν επιτρέπεται 

να εµβαπτιστεί σε υγρά 
διαλύµατα ή να ψεκαστεί 

(ηλεκτρόδια, πληκτρολόγια, 
περιχειρίδες, διακόπτες monitors 

κ.λπ.) 

ΤΕΜ 0,056 520 35,82 

7 2201700701 

Απορρυπαντικό ουδέτερο 
καθαριστικό ενζυµατικό 

χειρουργικών εργαλείων και 
ενδοσκοπίων (εύκαµπτα -

άκαµπτα) µε βυθισµό 

ΛΙΤ 2,500 300 922,50 

8 2201701204 

Προϊόν υψηλής απολύµανσης 
χειρουργικών εργαλείων και 
ενδοσκοπίων εύκαµπτων και 
άκαµπτων µε βύθιση έτοιµο 

προς χρήση. Αλδευδη, 
Υπεροξικό Οξύ. 

ΛΙΤ 11,900 80 1.170,96 

9 2201701205 

Απορρυπαντικό αλκαλικό 
καθαριστικό χειρουργικών 

εργαλείων για τα πλυντήρια της 
ΚΕΝΤΡΙΚΉς . Αποστείρωσης 

ΛΙΤ 9,800 500 6.027,00 

10 2201700401 
Ουδετεροποιητικό πλυντηρίου 

χειρουργικών εργαλείων 
ΛΙΤ 4,800 400 2.361,60 
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11 2201700902 
∆ιαβρεκτικό υγρό λαµπρυντικό 

χειρουργικών εργαλείων για 
αυτόµατα πλυντήρια 

ΛΙΤ 5,500 50 338,25 

12 2201701901 
Υγρό συντήρησης ανοξείδωτων 

επιφανειών 
ΛΙΤ 12,660 20 311,44 

13 2201701401 
αντισκωριακό ανοξείδωτων 
επιφανειών και κλιβάνων 

ΦΙΑΛΗ 18,700 20 460,02 

14 1416700101 
προιόν καθαρισµού και 

απολύµανσης σκωραµίδων 
ΛΙΤ 8,800 50 541,20 

    Σ Υ Ν Ο Λ Ο  23.377,65 

 

ΧΗΜΙΚΑ 

 

Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 1001010203 
ΑΙΘΑΝΟΛΗ 100% 
(ETHANOL 
ABSOLUTE) 

ΛΙΤ 6,40 640 5.038,08 

2 13003304 

GIEMSA'S AZUR 
EOSIN 
METHYLENE BLUE 
SOLUTION for 
microscopy (που 
περιέχει methanol) 

ΛΙΤ 14,00 40,00 688,80 

3      13003303 MAY GRUNWALD ΛΙΤ 12,08 72,5 1.077,23 

4 13070104 ΠΑΡΑΦΙΝΗ ΚΙΛΟ 6,80 200 1.672,80 

5 1307010535 ΦΟΡΜΟΛΗ ΛΙΤ 2,00 1380,00 3.394,80 

6 1307019008, 6 ΞΥΛΟΛΗ (XYLENE) ΛΙΤ 4,75 425 2.483,06 

7 3100401302 
ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ 
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
4,5 ΚΙΛΩΝ 

ΚΙΛΟ 4,97 704 4.303,62 
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  ΣΥΝΟΛΟ 18.658,40 

 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 42.036,05€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ και με  κριτήριο κατακύρωσης τη  χαμηλότερη τιμή
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2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Βας. Σοφίας 114, Αθήνα, Τ.Κ. 

11527 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

23/11/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 11:00 

 

 Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την 23/11/15 ΗΜΕΡΑ ΔΕΤΕΡΑ και ώρα 10:00, στο ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του 

Νοσοκομείου, όπου πρωτοκολλούνται. 

Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και θα 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή 

συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης. 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι συµµετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής εγκαίρως και προσηκόντων, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως 
αυτά περιγράφονται στο Π.∆. 118/2007 και ειδικότερα:  

1.Πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευµένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύµφωνα µε το 
διεθνές πρότυπο EN ISO ή ισοδύναµο.  

2.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να 
δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόµενου είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του Π.∆. 
118/2007.  

4.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να 
δηλώνεται ότι:  

4.1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  

4.2. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι 
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

4.3. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προµήθειας  

4.4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

4.5. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού.  

4.6. Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού. 

 
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον 
διαγωνισµό.  
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Οι προσφορές θα κατατεθούν σε δύο αντίτυπα ( Τεχνικές και οικονοµικές ), σε ξεχωριστό φάκελο,στην Ελληνική γλώσσα µέσα 
σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο ξεχωριστά για κάθε τµήµα 

Ο φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα 

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω: 

Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η τεχνική 

προσφορά με τα προσπέκτους και αντίγραφο αυτής. 

Επισημαίνεται ότι ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων 

υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να 

προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε σχετικά 

τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνο εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και 

δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο 

τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής. 

Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα 

περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις 

ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή 

μονάδας για κάθε τύπο προσφερόμενης υπηρεσίας. Υπηρεσία που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και 

δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική 

αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν όρο 

αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των προσφορών θα γίνει Δημόσια (τεχνική και οικονομική προσφορά) στον ίδιο χώρο.  

Αξιολόγηση Φακέλων Προσφοράς 

Η Επιτροπή, κατά την παραπάνω συνεδρίασή της ή σε άλλη, κατά τον χρόνο που θα έχει ορίσει κατά τη λήξη της προηγούµενης 

συνεδρίασής της, ελέγχει, ανά διαγωνιζόµενο εάν τα τυπικά δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά που υποβλήθηκαν πληρούν 

τους όρους της παρούσας προκήρυξης και, σε θετική περίπτωση, προχωρεί στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονοµικών 

προσφορών. Η ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών µπορεί να γίνει σε µία συνεδρίαση της Επιτροπής ή, εφόσον ο όγκος των 

προσφορών που υποβλήθηκαν δεν το επιτρέπει, σε πολλές συνεδριάσεις της Επιτροπής. Σε περίπτωση πολλών συνεδριάσεων, η 

Επιτροπή κατά τη λήξη κάθε συνεδρίασης ορίζει τον χρόνο της επόµενης συνεδρίασής της. 

Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών, η Επιτροπή συντάσσει ενιαίο πρακτικό στο οποίο, τουλάχιστον: 

α)    αναφέρει τις συγκεκριµένες ενέργειες και τα αποτελέσµατα του σταδίου της παραλαβής των προσφορών και της 

αποσφράγισης των φακέλων, 

β)    αναφέρει τις συγκεκριµένες ενέργειες και τα αποτελέσµατα του σταδίου αξιολόγησης των φακέλων των τυπικών 

δικαιολογητικών και των δικαιολογητικών τεχνικής ικανότητας, 

γ)    αναφέρει τους διαγωνιζόµενους οι προσφορές των οποίων προτείνεται να απορριφθούν για οιονδήποτε λόγο, 

παραθέτοντας σχετική πλήρη αιτιολογία, 

δ)    αναφέρει τους διαγωνιζόµενους οι προσφορές των οποίων προτείνεται να γίνουν αποδεκτές παραθέτοντας σχετική 

αναλυτική αιτιολογία, όπου απαιτείται, 

ε)    καταρτίζει κατάλογο µειοδοτών των προσφορών που προτείνεται να γίνουν αποδεκτές.  

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η Επιτροπή παραδίδει το ως άνω πρακτικό, το οποίο συνέταξε, κατά τα 

ανωτέρω, όλους τους φακέλους των προσφορών και τυχόν ενστάσεις/ υποµνήµατα που έχουν υποβληθεί στην αναθέτουσα αρχή, η 

οποία είτε επικυρώνει το εν λόγω πρακτικό, εφόσον συµφωνεί, είτε αποφασίζει διαφορετικά, παραθέτοντας ειδική και πλήρη 

αιτιολογία, ιδίως αναφορικά µε την απόκλισή της από το πρακτικό της Επιτροπής. 
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Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης. 

3. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

4. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται 

στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ. 

5. Ισχύς προσφοράς 120 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

6. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του  Π.Δ. 118/07 περί προμηθειών.  

7. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται ύστερα από την προσκόμιση του τιμολογίου και των 

απαραίτητων δικαιολογητικών σε εύλογο χρονικό διάστημα ύστερα από την θεώρηση του σχετικού χρηματικού 

εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις  

 Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με το ΠΠΥΥ του 2014,   τις τροποποιημένες  Τεχνικές 

Προδιαγραφές που με το  12878/11-9-15         έγγραφό της   η προς τούτο ορισθείσα επιτροπή κατέθεσε, και το ΔΣ 

με την ΑΔΣ 31/17-9-15 ενέκρινε, θα αναρτηθεί στην διαύγεια  και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.  

        

 

 

 

 

           O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ   ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
 
        
 
 
         
                                                                                                        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

 

1. Προϊόν απολύµανσης δαπέδων και επιφανειών σε δισκία µε διχλωροισοκυανουρικό Νάτριο 
(NaDCC) 2,5 και 5,00 gr . 
 

2. Κόκκοι NaDCC (∆ιχλωροισοκυανουρικό Νάτριο). Προϊόν για αδρανοποίηση και απολύµανση 
του µικροβιακού φορτίου των βιολογικών υγρών ασθενών. Να είναι σε συσκευασία έως 500 
gr.  
Να έχει άδεια από το Γ.Χ.Κ. και CE 

3. Απολυµαντικό µεγάλων επιφανειών ( π.χ. δάπεδα , τοίχοι ) σε δοχεία των 5 λίτρων  
� Χωρίς αλδεύδες  
� Να είναι βακτηριοκτόνο, µυκητιοκτόνο, ιοκτόνο ( HIV, HBV, HCV, ROTA ) µυκοβακτηρίδιο 

φυµατίωσης  
� Να έχει ευχάριστη οσµή, µη πτητικό, µη διαβρωτικό  
� Να είναι συµβατό µε όλες τις επιφάνειες  
� Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης απολυµαντικής δράσης  
� Ο χρόνος δράσης για το ζητούµενο φάσµα δράσης να είναι από 15 έως 30 λεπτά. 
� Να έχει έγκριση απο ΕΟΦ και καταχώρηση στο ΓΧΚ  

 

4. Απολυµαντικό επιφανειών  ( π.χ. πάγκοι, τροχήλατα, κλίνες, κ.λ.π ) µε ψεκασµό ( spray ) 
� Χωρίς αλδεύδες και άλατα αµµωνίου  
� Να περιέχει αλκοόλες και άλλες δραστικές ουσίες  
� Να έχει ευχάριστη οσµή, µη τοξικό, µη διαβρωτικό  
� Να είναι συµβατό µε επιφάνειες µεταλλικές, πλαστικές, γυάλινες, κ.λ. 
� Να αναφέρεται ο χρόνος επίτευξης απολυµαντικής δράσης ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά 

τα 5 λεπτά 
� Να είναι δραστικό έναντι βακτηρίων, µυκήτων, µυκοβακτηριδίου φυµατιώσεως, ιών, ( HIV-

HBV-HCV-ROTA )  
� Να είναι έτοιµο προς χρήση σε δοχείο του 1 λίτρου µε σύστηµα ψεκασµού  
� Να έχει έγκριση απο Ε.Ο.Φ και καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ .   

 

5. Αφρός Καθαρισµού εργαλείων µε ένζυµα 
 

Αφρώδες καθαριστικό ακάθαρτων (νυχτερινών ) εργαλείων σε µορφή σπρέι έτοιµο προς χρήση, να 
περιέχει ένζυµα ικανά να διασπάσουν πρωτεΐνες, άµυλο και λίπη. Με αντιµικροβιακή δράση σε 
βακτήρια, µύκητες, ιούς, να εµποδίζει τη διασπορά του βιολογικού φορτίου, µε ουδέτερο ph χωρίς 
προωθητικό αέριο και βιοδιασπώµενο. Συσκευασία έως 1 λίτρο µε συσκευή ψεκασµού. Να φέρει 
σήµανση CE και καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ. εφόσον απαιτείται. 

 

   6.   Αφρός για καθαρισµό αυλοειδών εργαλείων και αναρροφήσεων 

          Συσκευασία µε σωληνάκι προέκτασης για να είναι εφικτή η εισχώρηση στους αυλούς των εργαλείων 
και στις αναρροφήσεις. Να έχει ουδέτερο PH. Να έχει σήµανση CE 

     7.  Στερεοποιητική σκόνη µολυσµατικών υγρών 

          Να είναι κατάλληλο για τις αναρροφήσεις και να επιτυγχάνει στερεοποίηση σε διασκορπισµένα σε 
επιφάνειες µολυσµατικά υγρά. Να µην είναι τοξικό, να έχει ευχάριστη οσµή. Να είναι εύχρηστο και 
σε συσκευασία έως 1 κιλό. 
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   8. Μαντηλάκια µιας χρήσης για καθαρισµό και απολύµανση µικρών             επιφανειών (χωρίς 
αλκοόλες)  και ιατρικού  εξοπλισµού που δεν επιτρέπεται να εµβαπτιστεί σε υγρά διαλύµατα 
ή να ψεκαστεί (ηλεκρόδια, πληκρολόγια, περιχειρίδες, διακόπτες, monitors κ.λ.) 

� ∆ραστικά έναντι βακτηρίων, µυκήτων, µυκοβακτηριδίου φυµατίωσης, ιών ( HIV-HCV-HBV-
ROTA)  

� Να έχουν ευχάριστη οσµή, µη τοξικά, µη ερεθιστικά 
� Να είναι συµβατά µε υλικά νοσοκοµειακού εξοπλισµού  
� Να αναφέρεται ο χρόνος επίτευξης απολυντικής δράσης, θα προτιµηθεί ο πιο σύντοµος  
� Να έχουν  καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ και σήµανση CE 

 

 9. Απορρυπαντικό ουδέτερο καθαριστικό ενζυµατικό χειρουργικών           εργαλείων και 
ενδοσκοπίων (εύκαµπτα – άκαµπτα) µε βυθισµό  

• Απορρυπαντικό ενζυµατικό για το καθαρισµό από οργανικές ουσίες  
• Να είναι συµβατό µε κάθε είδος χειρουργικών εργαλείων, ενδοσκοπίων, δίσκων, σωλήνων  

κ.λ. 
• Χαµηλής αφριστικότητας  
• Να µην δηµιουργεί βλάβες στον εξοπλισµό και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά 

συµβατότητας 
• Να έχει ευχάριστη οσµή, µη τοξικό, µη ερεθιστικό 
• Να φέρει σήµανση CE και καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ. εφόσον απαιτείται. 

 

10. Προϊόν υψηλής απολύµανσης χειρουργικών εργαλείων και ενδοσκοπίων       εύκαµπτων και 
άκαµπτων  µε    βύθιση έτοιµο προς χρήση. 

      Α     ( ΑΛ∆ΕΥ∆Η )  

�  Υγρό υψηλού βαθµού απολυµαντικό – σποροκτόνο για θερµοευαίσθητα όργανα ενδοσκόπια και 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού 

�  Να περιέχει γλουταραλδεύδη 2%  
�  Να έχει ικανότητα σποροκτονίας εως 1 ώρα το ανώτερο  
�  Να µην είναι διαβρωτικό – οξεοδωτικό και χωρίς τοξικές αναθυµίασεις 
�  Να είναι συµβατό µε τα περισσότερα ενδοσκόπια του νοσοκοµείου ,και να κατατεθούν 

πιστοποιητικά συµβατότητας  
 

� Να είναι δοκιµασµένο σε σποροκτονία στελεχών ( bacillus cereus , bacillus subtilis , clostiridium 
difficile )  

� Να είναι το διάλυµα έτοιµο προς χρήση  
�  Η σταθερότητα του να είναι εώς 1 µήνα  
� Να ελέγχεται η δραστικότητα του µε  δείκτες ελέγχου 
� Να επισυναφθεί η σύµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προιόν 
� Να συνοδεύεται απο οδηγίες χρήσης των εταιρειών παρασκευής τους . 
� Να συνοδεύεται µε αδρανοποιητικό προϊόν για την γλουταραλδεύδη  

 

Β     ( ΥΠΕΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ )   

�  Υγρό υψηλού βαθµού απολυµαντικό – σποροκτόνο για θερµοευαίσθητα όργανα ενδοσκόπια και 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού  

� Να περιέχει υπεροξικό οξύ σταθερό χηµικά χωρίς τοξικές αναθυµίασεις οξικού οξέως µε ουδέτερο 
ΡΗ  

� Να µην είναι οξειδωτικό διαβρωτικό 
� Να είναι συµβατό µε τα ενδοσκόπια που χρησιµοποιούνται στο νοσοκοµείο, και να κατατεθούν 

πιστοποιητικά συµβατότητας  
� ∆ραστικό έναντι µικροβίων ,ιών HIV,HCV, HBV, µυκητών ενεργό κατά του βάκιλλου ΤΒ και 

σποροκτόνο εντός 5 min 
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� Να είναι έτοιµο προς χρήση  
� Να αναφέρεται  η σταθερότητα του διαλύµατος 
�  Να έχει δυνατότητα ελέγχου της δραστικότητας του µε δείκτες ελέγχου  
� Οι οδηγίες χρήσης  να είναι στα ελληνικά 
� Να έχει σήµανση CE. 

 

 

12. ΥΓΡΟ ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Συµπυκνωµένο υγρό ουδετεροποιητικό για πλυντήρια εργαλείων.  

� Να είναι µίγµα οργανικού και ανόργανου οξέως σε περιεκτικότητα άνω του 30%, χωρίς τασιενεργά, 
κατάλληλο για την εξουδετέρωση αλκαλικών υπολειµµάτων σε αυτόµατα πλυντήρια και για την 
αποµάκρυνση των αλάτων του νερού και των οξειδώσεων από την επιφάνια των εργαλείων. 

�  Να δίνεται η τιµή του διαλύµατος µετά τη συνιστώµενη αραίωση.  
� Να φέρει σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση ΓΧΚ εφόσον απιτείται. 
� .Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών 

(prospectus). 

13. ΥΓΡΟ ∆ΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Συµπυκνωµένο υγρό διαβρεκτικό για πλυντήρια εργαλείων µε παράγοντες για επιτάχυνση του 
στεγνώµατος των εργαλείων, αποφυγή στιγµάτων πάνω στα εργαλεία και µείωση της 
θερµοκρασίας στεγνώµατος. 

� Να είναι ελεγµένο ως προς την ελάχιστη υπολειµµατική συγκέντρωση των δραστικών ουσιών 
του και να προσκοµιστεί αντίστοιχη µελέτη σύµφωνα µε το ISO 10993-1 περί ιατροτεχνολογικών 
προιόντων.  

� Να δίνεται κόστος διαλύµατος µετά τη συνιστώµενη αραίωση.  
� Να φέρει σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση ΓΧΚ.εφόσον απαιτείται. 

11. ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  

� Συµπυκνωµένο υγρό απορρυπαντικό, για χρήση σε αυτόµατο  πλυντήριο  
χειρουργικών  εργαλείων. Με  αλκαλικό pH  11-13, κατάλληλο για  θερµική 
απολύµανση. 

� Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση έναντι αίµατος, πρωτεϊνων, αποξηραµένων 
ρύπων. Χαµηλού αφρισµού, να είναι συµβατό µε πλυντήρια και µε χειρουργικά 
εργαλεία, παπούτσια χειρουργείου, εργαλεία µικροχειρουργικής και 
αναισθησιολογικό εξοπλισµό (να κατατεθούν πιστοποιητικά συµβατότητας από 
κατασκευάστριες εταιρείες).  

�  Να φέρει σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση ΓΧΚ. 
εφόσον  απαιτείται . 

� Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία µέχρι 5 λίτρα, να συνοδεύεται από 
δωρεάν δοσοµετρική αντλία ή άλλο δοσοµετρικό δοχείο. 

�  Να δίνεται το κόστος διαλύµατος στη συνιστώµενη αραίωση για το επιθυµητό 
φάσµα δράσης εντός 10 λεπτών.   

� Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο 
φυλλάδιο οδηγιών (prospectus). 
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�  Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών 
(prospectus). 

Τα προϊόντα  για τα πλυντήρια της κεντρικής αποστείρωσης θα πρέπει να είναι από την ίδια 
κατασκευάστρια εταιρεία για λόγους συµβατότητας, και να δοθεί συνολικό κόστος πλύσης .   

14.       Λάδι πλυντηρίου χειρουργικών εργαλείων 

• Η χρήση στο πλυντήριο να γίνεται µε την βοήθεια ψεκαστικής δοσοµετρικής αντλίας σε 
µορφή σταγόνων 

• Αντισκουριακή δράση, µη κολλώδες- µη τοξικό, χωρίς σιλικόνη 
• Αποφυγή κρούστας που θα επηρεάσει την αποστείρωση 
• Να µην επηρεάζεται από την σκληρότητα του νερού 
• Να µην αφήνει στίγµατα 
• Να φέρει σήµανση CE και καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ.εφόσον απαιτείται. 

 

15.     Υγρό συντήρησης ανοξείδωτων επιφανειών 

• Να διατίθεται σε µορφή Spray 
• Να γυαλίζει και να συντηρεί τις ανοξείδωτες επιφάνειες 
• Μη τοξικό – µη ερεθιστικό, να µην χρειάζεται ξέβγαλµα 
• Σε συσκευασία έως 1 λίτρο µε ψεκαστήρα. 
• Να φέρει σήµανση CE και καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ. εφόσον απαιτείται 

 

   16.       Αντισκωριακό ανοξείδωτων επιφανειών και κλιβάνων 

• Να είναι ταχείας δράσης σε µορφή spray χωρίς προωθητικό αέριο.  
• Να αποµακρύνει σκουριά και στίγµατα εύκολα  
• Να µην αφήνει κατάλοιπα 
• Να είναι κατάλληλο  για τα εσωτερικά τοιχώµατα των κλιβάνων  και  
        ανοξείδωτων επιφανειών. 
• Να έχει άδεια από το Γ.Χ.Κ. εφόσον απαιτείται και σήµανση CE 
 

   17.       Προϊόν καθαρισµού και απολύµανσης σκωραµίδων  

• Να είναι σε υγρή µορφή  
• Να είναι συµβατό µε τα πλυντήρια του νοσοκοµείου  
• Να φέρει σήµανση CE και καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ εφόσον απαιτείται 
• Να είναι βακτηριοκτόνο- µυκητοκτόνο- ιοκτόνο.  

 

                                                     ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

� Για όλα τα προϊόντα απαιτείται πιστοποιητικό χηµικής σύνθεσης και να συνοδεύονται και από οδηγίες 
χρήσης στα ελληνικά, των εταιρειών παραγωγής. 

� Όλα τα απολυµαντικά προϊόντα να συνοδεύονται από πίνακες αποτελεσµατικότητας κατά των 
µικροοργανισµών µε στοιχεία από µελέτες έγκυρων εργαστηρίων. 

� Να συνοδεύονται από τα ξενόγλωσσα και τα Ελληνικά ∆ελτία ∆εδοµένων Ασφαλείας σύµφωνα µε την 
EC 1907/2006. 

� Μετά την κατοχύρωση του διαγωνισµού, ο κάθε προµηθευτής υποχρεούται να προµηθεύσει το 
νοσοκοµείο µε πλαστικοποιηµένες ευανάγνωστες πινακίδες, που θα αναρτηθούν στους χώρους χρήσης 
του συγκεκριµένου προϊόντος. Στις πινακίδες πρέπει να αναφέρονται οι οδηγίες χρήσης, µέτρα 
προφύλαξης για τον χρήστη, αραίωση κ.λ. 

� Τα προϊόντα που προτείνεται να χρησιµοποιούνται σε διάλυση, να συνοδεύονται από σύστηµα εύκολης 
µέτρησης της δόσης (δοσοµετρική αντλία ή µεζούρα), για να εξασφαλίζεται η εύκολη και σωστή χρήση 
στην κατάλληλη δοσολογία. Σ’ αυτήν την περίπτωση να δίδεται και η τιµή του συµπυκνωµένου υγρού 
ανά λίτρο και η τιµή ανά  λίτρο του τελικού διαλύµατος χρήσης, έπειτα από την προτεινόµενη διάλυση. 
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� Για τα απολυµαντικά χώρου, να υπάρχει έγκριση από ΕΟΦ και να πληρούν τους όρους της υπουργικής 
απόφασης Υ1β/οικ. 7723/13-12-94, περί απολυµαντικών χώρων. 

� Τα υπόλοιπα προϊόντα θα πρέπει να είναι  καταχωρηµένα και εγκεκριµένα από τον κατά 
περίπτωση (ανάλογα το είδος) αρµόδιο οργανισµό (ΕΟΦ, Γενικό Χηµείο του Κράτους κ.λ.) και να 
φέρουν τις ανάλογες κατά περίπτωση σηµάνσεις (π.χ.CE mark κ.λ.) 

� Εάν κάποιο προϊόν χρησιµοποιείται για πρώτη φορά και δεν υπάρχει εµπειρία, το νοσοκοµείο διατηρεί το 
δικαίωµα να προσβάλλει τη σύµβαση, αν παρουσιαστούν προβλήµατα στη χρήση ή τη συνεργασία µε 
την προµηθευτική εταιρεία. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την τεχνική αξιολόγηση, στα τµήµατα που καθ΄ υπόδειξη της προϊσταµένης  απαιτείται 
δοκιµή του προϊόντος , τα έξοδα της  δοκιµής θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 


