
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 21/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ του  είδους «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ»  με ( CPV 

33631600-8),                                                                                                                                                                    Σελίδα 1 

*              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
1Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ :  
«ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» Ν.Π.Δ.Δ. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΕ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.ΚΑΙ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ        

 

 

 

 ΑΡ. ΠΡΩΤ :4330 

 ΑΘΗΝΑ :  22-11-2021  

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ/Γραφείο Προμηθειών 
Πληροφορίες : Ε.ΦΡΑΓΓΙΑΔΟΥΛΗΣ  
Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 26 
Ταχ. Κώδικας : 106 72 
Τηλέφωνο : 213 2052 835/834 
Email : gr.prom@ophthalmiatreio.gr 

ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ.Κ. – ΠΟΛΗ – ΤΗΛ. – FAX) 

 
            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

21/2021 
Για την προμήθεια  του  είδους «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» ( CPV 33631600-8), με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή συνολικού κόστους 6.971,18€  συμπεριλαμβανομένου 
24%ΦΠΑ. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ » 
Ν.Π.Δ.Δ.  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ημερομηνία: 09-12-2021 

Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ Ώρα: 11:00 π.μ . 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: « ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»Ν.Π.Δ.Δ. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ»  με ( CPV 33631600-8) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Τακτικός Προϋπολογισμός 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

6.971,18 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 6% και 24% 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 ΕΤΟΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ 

Το Νοσοκομείο  ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» Ν.Π.Δ.Δ. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
1.1. Τον ν. 4412/16 : «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών ( 

προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύεΙ 

1.2. Τον ν. Του Ν. 4782/9-03-2021 περί  : « 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 

1.3. Του Ν. 3580/2007(Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007) «περί προμηθειών Φορέων εποπτευομένων 
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», 

1.4. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α΄/2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει . 

 
 

2. Τις Αποφάσεις:  
2.1. Την υπ’ αριθμ.4296/19-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΘΝΚ46ΜΧ1Θ-Π0Β) Απόφαση του Διοικητή  

του  Νοσοκομείου μας, σχετικά με την Έγκριση διαγωνιστικής διαδικασίας για την 
προμήθεια ειδών «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ»  με ( CPV 33631600-8). 

2.2. Την με αριθ.  452 /19-11-2021 απόφαση ανάληψης δέσμευσης  (ΑΔΑ: ΩΤΡΖ46ΜΧ1Θ-
ΜΣΙ ). 

 
Διενεργεί  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για προμήθεια του  είδους 
«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ»  με ( CPV 33631600-8), για χρονικό διάστημα (1) έτους, με λήψη 
κλειστών προσφορών.  
 
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
  

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ  - Γραφείο 

Πρωτοκόλλου 

    08-12-2021 
ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΩΡΑ 14.00 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ  -  Γραφείο 

Προμηθειών 

09-12-2021 
ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 

ΩΡΑ 11.00 
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(ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 – 1ος 
όροφος) 

(ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 – 1ος 
όροφος) 

 
Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της παραπάνω ημερομηνίας 
διενέργειας  του διαγωνισμού  δηλ.08-12-2021  και έως τις 14:00.  
Όσες προσφορές υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο 
εκπρόθεσμα, θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
Προσφορές υποβάλλονται για  ένα , ή και όλα τα τμήματα της πρόσκλησης . 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
  
ΑΡΘΡΟ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
  
 1.1  Επί ποινή απόρριψης, οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους 
ενδιαφερόμενους, στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα 
φέρει τις κάτωθι ενδείξεις: 

1.   Τη λέξη προσφορά  
2. Τον πλήρη τίτλο του Ιδρύματος: ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
3. Το  αντικείμενο του διαγωνισμού  
4. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  
5. Τα στοιχεία του αποστολέα  

  
 1.2  Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: 

Κλειστός υποφάκελος με την Ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ο οποίος θα     
περιέχει: 

1.3.  Υπεύθυνη Δήλωση  (όπως εκάστοτε ισχύει, σε εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 
4250/2014 και του Ν. 1599/1986) (επί ποινή αποκλεισμού)  στην οποία θα αναγράφονται 
τα στοιχεία του διαγωνισμού και σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται από το 
συμμετέχοντα οικονομικό φορέα ότι: α) μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς 
του ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των παρ. 1, 2 και 4β 
του άρθρου 73 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του 
Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, β) αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, 
γ) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των 
οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση, ε) τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, στ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα 
αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, 
ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού και στ) συμμετέχει με μόνο μία προσφορά στο 
πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Στην περίπτωση νομικών προσώπων η υπογραφή της 
ως άνω υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο του 
οικονομικού φορέα και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας από το νόμιμο εκπρόσωπο 
κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας.. 
 
1.4 Κλειστός υποφάκελος με την Ένδειξη Τεχνική  Προσφορά ο οποίος θα     περιέχει: 
1.5. Τεχνική  Προσφορά σε (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)  η οποία θα συμμορφώνεται με 
τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης και τον «ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ». 
Όλα τα πιστοποιητικά ,όπου απαιτούνται στις τεχνικές προδιαγραφές ,να 
συμπεριληφθούν στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. 
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1.6. Οικονομική Προσφορά σε(ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)  του προσφέροντος για τα 
είδη που αναφέρονται στο ΑΡΘΡΟ 4 της παρούσας πρόσκλησης . Στην οικονομική 
προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά  τυχών αντίστοιχος κωδικός είδους στο 
Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή. 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. 

Διευκρινίζεται ότι:  

• Οι προτάσεις των προσφερόντων θα αξιολογηθούν από την ορισθείσα 
Επιτροπή του Διαγωνισμού. 

•  Για την προμήθεια της υπηρεσίας θα συναφθεί σύμβαση σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν.4412/2016 και του Ν. 4782/9-03-2021  όπως ισχύουν  
 

 1.3  Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της πρόσκλησης.  

 1.4  Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της πρόσκλησης και η κατάθεση προσφοράς από μόνη της δηλώνει ότι οι όροι 
γίνονται αποδεκτοί.   

 1.5  Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις του 
Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.  

  
  ΆΡΘΡΟ 2: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
  
Το  αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. 
Η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή  ενιαία 
χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 
προσφοράς και οικονομικής προσφοράς). Για την τελική επιλογή του προμηθευτή 
λαμβάνεται υπόψη , η χαμηλότερη τιμή εκ των συμμετασχόντων των οποίων οι προσφορές 
τους έχουν κριθεί ως αποδεκτές , με βάση τους όρους της πρόσκλησης.   
Η επιτροπή  θα αποσφραγίσει τους φακέλους των προσφορών και θα μονογράψει όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται ανά φύλλο και στην συνέχεια θα καταχωρήσει όσους 
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσματα  του ελέγχου αυτών σε Πρακτικό, το οποίο και θα υπογραφεί.  
Το αρμόδιο όργανο μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινήσεις 
από τους διαγωνιζομένους επί των  υποβληθέντων στοιχείων.  
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση  του αποφαινόμενου 
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες .    
 
Η αναθέτουσα αρχή μετά από σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των  
αποτελεσμάτων της πρόσκλησης  διατηρεί το δικαίωμα: 

• Να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή της διενέργειας σύναψης 
σύμβασης μετά από αιτιολογημένη απόφασή της   

• Να αποφασίσει τη ματαίωση διενέργειας σύναψης σύμβασης  και την επανάληψη 
του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της πρόσκλησης    

  
ΑΡΘΡΟ 3: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
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Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι 
περιπτώσεις:   

1. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος. 
2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.   
3. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της πρόσκλησης. 
4. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα πρόσκλησης. 
5. Προσφορά που η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό που καθορίζεται και 

τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή. 
6. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα πρόσκλησης 

 
ΑΡΘΡΟ 4: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ Α

ΞΙ
Α

 

Χ
Ω

Ρ
ΙΣ

 

Φ
Π

Α
 

Φ
Π

Α
 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ Κ
Ω

Δ
ΙΚ

Ο
Σ 

Ο
.Α

. 

1 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 
ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ 
ΜΟΡΦΗ 

ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ 

ΤΕ
Μ

Α
Χ

ΙΑ
 

160 5,99€ 958,4€ 

 
 
 

6% 57,504€ 1.015,904€ 

5
1

8
3

5
2

 

2 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΙ 
ΚΟΚΚΟΙ ΧΛΩΡΙΟΥ 

ΓΙΑ 
ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΥΓΡΩΝ 

ΤΕ
Μ

Α
Χ

ΙΑ
 

12 13,00€ 156,00€ 

 
 
 

6% 9,36€ 165,36€ 

5
1

0
0

1
1

 

3 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 
ΣΠΡΕΙ ΜΕ 

ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ 
ΜΙΚΡΕΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 LT 

Λ
ΙΤ

Ρ
Α

 

600 3,70€ 
2.220,00

€ 

 
 

6% 
133,20€ 2.353,20€ 

3
00

05
0

 

4 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 
ΠΑΝΑΚΙΑ 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚ
ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕ

Μ
Α

Χ
ΙΑ

 

60.000 0,0052€ 312,00€ 

 
 
 

6% 18,72€ 330,72€ 

3
00

05
1
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Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔ
Α 

ΜΕΤΡΗ
ΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

Α
ΞΙ

Α
 Χ

Ω
Ρ

ΙΣ
 

Φ
Π

Α
 

Φ
Π

Α
 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ Κ
Ω

Δ
ΙΚ

Ο
Σ 

Ο
.Α

. 

5 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΠΡΟ-
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Λ
ΙΤ

Ρ
Α

 
100 7,8€ 780,0€ 

 
 
 

6% 46,80€ 826,80€ 

3
6

4
0

0
6

 

6 ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΨΗΛΟΥ 
ΒΑΘΜΟΥ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΫΔΕΣ 

Λ
ΙΤ

Ρ
Α

 

140 8,00€ 
1.120,00

€ 

 
 
 

24% 
268,8€ 1.388,80€ 

3
6

4
0

0
1

 

7 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL 
ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 

(ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
500ml) ΤΕ

Μ
Α

Χ
ΙΑ

 

240 3,5€ 840,00€ 

 
 

6% 50,40€ 890,40€   

 

ΣΥΝΟΛΑ   
6.386,40

€ 

 

584,78€ 6.971,18€  

 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Όλα τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά να διαθέτουν αριθμό καταχώρησης και έγκρισης από το 

Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.). Επιπλέον, όλα τα απολυμαντικά να διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας 

από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.). 

2. Να φέρουν σήμανση C.E. 

3. Οι κατασκευάστριες εταιρείες του προϊόντος να είναι πιστοποιημένες με τα απαραίτητα πιστοποιητικά 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9001-2008 και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001. 

4. Να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ΕΕ. 

5. Όλα τα προϊόντα να συνοδεύονται από πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης. 
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6. Όλα τα προϊόντα να συνοδεύονται από τα τεχνικά φυλλάδιά τους, στην Ελληνική Γλώσσα και να 

προέρχονται από ακριβή και πιστή μετάφραση των αρχικών οδηγιών στην Αγγλική Γλώσσα, οι οποίες 

θα πρέπει να προσκομίζονται.  Σε αυτά να αναφέρεται αναλυτικά η ονομασία-περιγραφή του 

προϊόντος, βασικές ιδιότητες–χαρακτηριστικά, οδηγίες χρήσης, η σύνθεση, η συσκευασία, η χώρα 

προέλευσης, η κατασκευάστρια εταιρεία, οι διαλύσεις-δοσολογίες χρήσης (ανώτερα και κατώτερα 

όρια), η συμβατότητα.  

7. Όλα τα προϊόντα να διαθέτουν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά του κατασκευαστικού οίκου ή της 

εταιρείας διάθεσης. 

8. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος (Material Safety Data Sheet – M.S.D.S.) στα Αγγλικά με πιστή 

μετάφραση στα Ελληνικά, σύμφωνα με οδηγία Ε.Ε. 1907/2006. 

9. Όλα τα προϊόντα να συνοδεύονται από βιβλιογραφική αναφορά, μελέτες και πίνακες 

αποτελεσματικότητας στα Ελληνικά. 

10. Οι δοσολογίες που θα αξιολογηθούν, είναι αυτές, που αναφέρει ο κατασκευαστής και μόνο στο 

επίσημο κατασκευαστικό φυλλάδιο.  

11. Όταν πρόκειται για προϊόν που χρησιμοποιείται μετά από αραίωση (συμπυκνωμένο υγρό, σκόνη), να 

δίνεται η προτεινόμενη διάλυση με αντίστοιχη αναφορά σε τεχνικά φυλλάδια ή βεβαιώσεις του 

κατασκευαστικού οίκου. 

12. Όλες οι συσκευασίες των προϊόντων θα πρέπει να διαθέτουν πώμα ή ταινία ασφαλείας από την 

κατασκευάστρια εταιρεία, να είναι πρωτότυπα του εργοστασίου παραγωγής τους και να μην έχει 

προηγηθεί οποιαδήποτε επέμβαση για αλλαγή της συσκευασίας των προϊόντων. Να φέρουν ετικέτα 

με τις απαραίτητες ενδείξεις και οδηγίες χρήσης τους στην Ελληνική γλώσσα. 

13. Όλα τα προϊόντα να διαλύονται ή να αναμιγνύονται εύκολα με το νερό. Να είναι εύκολα στη χρήση. Να 

ξεπλένονται εύκολα και να μην αφήνουν τοξικά υπολείμματα.  

14. Να μην είναι τοξικά για την υγεία των ασθενών, του προσωπικού και των επισκεπτών. 

15. Να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην προκαλούν φθορές, οξειδώσεις ή διαβρώσεις, 

βραχυχρόνια ή μακροχρόνια, στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό των κτιρίων.  

16. Για τη διευκόλυνση της χρήσης όλων των προϊόντων, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην προσφορά 

και στη σύμβαση, με ποινή απόρριψης, όλα τα δοσομετρικά βοηθήματα (αντλίες, δοσίμετρα, 

ψεκαστήρες κ.λ.π.) δωρεάν για την ακριβή δοσομέτρηση και ασφαλή χρήση των προϊόντων. 

17. Ο προσφέρων υποχρεούται επί ποινή απόρριψης, να καταθέσει από (2) δύο δείγματα όλων των 

προσφερόμενων προϊόντων, στην πρωτότυπη συσκευασία τους, για δοκιμασία αποτελεσματικότητας 

των προϊόντων. 

18. Μελέτες βιοδιασπασιμότητας θα ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη. 

19. Προϊόν, που αναφέρει ψευδή στοιχεία (δοσολογίες, φάσμα μικροβιοκτόνου 

δράσης, συστατικά κ.λ.π. που δεν αναγράφονται ή δεν προκύπτουν από τα φυλλάδια 

στην Αγγλική Γλώσσα της κατασκευάστριας εταιρείας) ή που δε συνοδεύεται από τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά, θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό. 
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20. Σε περίπτωση αστοχίας θα γίνει αντικατάσταση όλων των προβληματικών 

προϊόντων, ύστερα από την έγκριση των νέων προϊόντων από το Διοικητικό 

Συμβούλιο και την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου.  

21. Ο μειοδότης πρέπει να διατηρεί επικοινωνία με το ίδρυμα όσον αφορά προβλήματα 

λειτουργίας που οφείλονται στη χρήση των προϊόντων. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 
ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ 
ΜΟΡΦΗ 
ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ 

ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ NaDCC, ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΗ 

Οι ταμπλέτες (δισκία) NaDCC για απολύμανση θα πρέπει: 

1. Να είναι σε στερεά μορφή και να έχουν ως δραστική ουσία το διχλωροϊσοκυανουρικό 

νάτριο  (NaDCC) 

2. Αναβράζοντα δισκία των 2,5 gr 

3. To διάλυμα να εξασφαλίζει υψηλού βαθμού απολύμανση. Να έχει ευρύ 

αντιμικροβιακό φάσμα, δηλαδή να είναι δραστικό κατά των μικροβίων (Gram θετικά 

και Gram αρνητικά), των μυκητών, των μυκοβακτηριδίων (και του μυκοβακτηριδίου 

της φυματίωσης), των σπόρων και των ιών (HBV, HCV, HIV, ROTA). 

4. Να είναι όσο το δυνατόν μη τοξικό και όσο το δυνατόν λιγότερο ερεθιστικό (για το 

αναπνευστικό, τα μάτια, το δέρμα και τους βλεννογόνους). 

5. Σταδιακή/βραδεία απελευθέρωση ενεργού χλωρίου (παρατεταμένη δράση). 

6. Να έχει άριστη αποθηκευτική δυνατότητα (να μην εξατμίζεται). 

7. Να διατίθεται σε πρακτική συσκευασία των 50-100 δισκίων. 

8. Να αναφέρεται η δοσολογία-αραίωση και ο χρόνος επίτευξης της απολυμαντικής 

δράσης. 

9. Να είναι συμβατό με επιφάνειες πλαστικές, μεταλλικές, Plexiglass και μάρμαρα. 

10. Να είναι άχρωμο, άοσμο, μη πτητικό. 

11. Να ενδείκνυται ειδικά για κλειστούς χώρους. 

12. Να υπάρχουν οδηγίες χρήσης και οδηγίες ασφαλείας στα ελληνικά. 

13. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό χημικής σύστασης 

14. Να συνοδεύεται από Material Safety Data Sheets (Μ.S.D.S.) στα ελληνικά. 

15. Να συνοδεύεται από μελέτες και πίνακες αποτελεσματικότητας κατά των 

μικροοργανισμών, με στοιχεία και μελέτες. Πιστοποιητικό από έγκυρο Οργανισμό 

που να βεβαιώνει ότι οι προτεινόμενες πυκνότητες είναι αποτελεσματικές στον 

προτεινόμενο χρόνο και για συγκεκριμένα μικροβιακά στελέχη. 

16. Να φέρει την έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) για την 

απολυμαντική δράση του προϊόντος και έγκριση από το Γενικό Χημείο του Κράτους 

(Γ.Χ.Κ.) 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

2 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΙ 
ΚΟΚΚΟΙ ΧΛΩΡΙΟΥ 
ΓΙΑ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ 

ΚΟΚΚΟΙ NaDCC, ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΗ 

Οι Kόκκοι NaDCC για απολύμανση θα πρέπει: 

1. Να έχουν ως δραστική ουσία το διχλωροϊσοκυανουρικό νάτριο  (NaDCC). 

2. To διάλυμα να εξασφαλίζει υψηλού βαθμού απολύμανση. Να έχει ευρύ 

αντιμικροβιακό φάσμα, δηλαδή να είναι δραστικό κατά των μικροβίων (Gram 

θετικά και Gram αρνητικά), των μυκητών, των μυκοβακτηριδίων (και του  

μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης), των σπόρων και των ιών (HBV, HCV, HIV, 

ROTA). 

3. Να είναι όσο το δυνατόν μη τοξικό και όσο το δυνατόν λιγότερο ερεθιστικό (για το 

αναπνευστικό, τα μάτια, το δέρμα και τους βλεννογόνους). 

4. Σταδιακή/βραδεία απελευθέρωση ενεργού χλωρίου (παρατεταμένη δράση). 

5. Να έχει άριστη αποθηκευτική δυνατότητα (να μην εξατμίζεται). 

6. Να διατίθεται σε πρακτική συσκευασία έως 500 gr. 

7. Χρήση για απορρόφηση και απολύμανση κηλίδων σωματικών υγρών. 

8. Να αναφέρεται η δοσολογία-αραίωση και ο χρόνος επίτευξης της απολυμαντικής 

δράσης. 

9. Να είναι συμβατό με επιφάνειες πλαστικές, μεταλλικές, Plexiglass και μάρμαρα. 

10. Να είναι άχρωμο, άοσμο, μη πτητικό. 

11. Να ενδείκνυται ειδικά για κλειστούς χώρους. 

12. Να υπάρχουν οδηγίες χρήσης και οδηγίες ασφαλείας στα ελληνικά. 

13. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό χημικής σύστασης 

14. Να συνοδεύεται από Material Safety Data Sheets (Μ.S.D.S.) στα ελληνικά. 

15. Να συνοδεύεται από μελέτες και πίνακες αποτελεσματικότητας κατά των 

μικροοργανισμών, με στοιχεία και μελέτες. Πιστοποιητικό από έγκυρο Οργανισμό 

που να βεβαιώνει ότι οι προτεινόμενες πυκνότητες είναι αποτελεσματικές στον 

προτεινόμενο χρόνο και για συγκεκριμένα μικροβιακά στελέχη. 

16. Να φέρει την έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) για την 

απολυμαντική δράση του προϊόντος και έγκριση από το Γενικό Χημείο του 

Κράτους (Γ.Χ.Κ.) 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

3 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 
ΣΠΡΕΙ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ 
ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 LT 

1. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

1. Να περιέχει αλκοόλη σε αθροιστική συγκέντρωση μεγαλύτερη από 70% w/w 

2. Nα μην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες και χλώριο 

3. Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητιοκτόνο, ιοκτόνο  και μυκοβακτηριδιοκτόνο 

(HBV, HCV, HIV), φυματιοκτόνο και να συνοδεύεται από πίνακα 

αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών 

4. Να είναι μη ερεθιστικό για αναπνευστικό και βλεννογόνους, μη οξειδωτικό ή 

διαβρωτικό για επιφάνειες και ιατροτεχνολογικό - επεμβατικό και μη - 

εξοπλισμό   

5. Να είναι κατάλληλο και για μη επεμβατικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.  

6. Ο χρόνος δράσης που θα αξιολογηθεί να είναι μικρότερος από 5 λεπτά  

7. Να στεγνώνει γρήγορα χωρίς να απαιτείται σκούπισμα και να είναι 

βιοδιασπώμενο 

8. Να είναι συμβατός με μεγάλη ομάδα επιφανειών (εξαιρούνται οι ευαίσθητες 

σε αλκοόλη επιφάνειες π.χ. ακρυλικό γυαλί)  

9. Να είναι έτοιμο προς χρήση μέσω αντλίας ψεκασμού χειρός, χωρίς τη βοήθεια 

προωθητικών αερίων  

10. Η προσφορά να αναφέρεται σε λίτρα και να περιλαμβάνει την αντλία 

ψεκασμού για κάθε δοχείο (σε περίπτωση που δεν είναι ενσωματωμένη) 

11. Να συνοδεύεται από άδεια κυκλοφορίας Ε.Ο.Φ.(ως βιοκτόνο), από τεχνικό 

φυλλάδιο, αναλυτικές οδηγίες χρήσεως και δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην 

ελληνική γλώσσα 

12. Να διαθέτει καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π.)  

13. Η παρασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά 

ISO 9001  

14. Να διαθέτει πιστοποίηση  CE 

15. Το προς προμήθεια υλικό να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ(18) 

μήνες από την παράδοση 

16. Να κατατεθούν όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα και ζητούμενα πιστοποιητικά 

17. Να σταλούν δείγματα για αξιολόγηση 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

4 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 
ΠΑΝΑΚΙΑ 
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 

     ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1. Απολυμαντικά πανάκια  καθαρισμού εμποτισμένα με διάλυμα αλκοόλης ή 

αλκοολών σε αθροιστική συγκέντρωση μεγαλύτερη από 70% w/w 

2. Nα μην περιέχουν αλδεΰδες, φαινόλες και χλώριο 

3. Να έχουν ανθεκτική κατασκευή, να μη σκίζονται και να μην αφήνουν ινίδια 

(non-woven) 

4. Να προσφέρονται είτε σε ατομική συσκευασία, είτε σε πρακτική 

συσκευασία έως 200 τεμαχίων, με κλείστρο ασφαλείας (κλιπ), το οποίο να 

επιτρέπει τη μεμονωμένη χρήση μερικών από αυτά και να διασφαλίζει τη 

διατήρηση της υγρασίας και τη μη επιμόλυνση των υπολοίπων 

5. Να είναι βακτηριοκτόνα, μυκητιοκτόνα, ιοκτόνα  και μυκοβακτηριδιοκτόνα  

(HBV, HCV, HIV), φυματιοκτόνα 

6. Να είναι μη ερεθιστικά για αναπνευστικό και βλεννογόνους, μη οξειδωτικά 

ή διαβρωτικά για επιφάνειες και ιατροτεχνολογικό - επεμβατικό και μη - 

εξοπλισμό   

7. Να είναι κατάλληλα και για μη επεμβατικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.  

8. Να συνοδεύονται από άδεια κυκλοφορίας Ε.Ο.Φ.(ως βιοκτόνα), από 

τεχνικό φυλλάδιο, αναλυτικές οδηγίες χρήσεως και δελτίο δεδομένων 

ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα 

9. Να διαθέτουν καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων 

(Ε.Μ.Χ.Π.)  

10. Η παρασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες 

κατά ISO 9001  

11. Να διαθέτουν πιστοποίηση  CE  

12. Το προς προμήθεια υλικό να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) 

μήνες από την παράδοση 

13. Να κατατεθούν όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα και ζητούμενα 

πιστοποιητικά 

14. Να σταλούν δείγματα για αξιολόγηση 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

5 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΠΡΟ-
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

.            ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΒΥΘΙΣΜΟ 

1. Να είναι αλκαλικής σύστασης για ισχυρή καθαριστική δράση. έχει ισχυρή καθαριστική δράση 

σε αίμα, πρωτεΐνες και οργανικούς ρύπους 

2. Να είναι συμπυκνωμένο χωρίς αλδεΰδες, ιωδιούχα ή χλωριούχα παράγωγα. 

3. Να είναι χαμηλού αφρισμού και να ξεπλένεται εύκολα 

4. Να είναι μη ερεθιστικό για αναπνευστικό και βλεννογόνους 

5. Να μην περιέχει συστατικά που μπορεί να διαβρώσουν ή να καταστρέψουν τα εργαλεία 

6. Να αναφέρονται οι αραιώσεις, ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού αποτελέσματος Η 

παρασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001  

7. Να διαθέτουν πιστοποίηση  CE  

8. Το προς προμήθεια υλικό να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την 

παράδοση 

9. Να κατατεθούν όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα και ζητούμενα πιστοποιητικά 

10. Να σταλούν δείγματα για αξιολόγηση καθώς και η σταθερότητα του έτοιμου προς χρήση 

διαλύματος    

 

6 ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΨΗΛΟΥ 
ΒΑΘΜΟΥ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΫΔΕΣ 

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ  (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΒΥΘΙΣΜΟ 

1. Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση σε αίμα, πρωτεΐνες και οργανικούς ρύπους 

2. Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητιοκτόνο, ιοκτόνα, φυματιοκτόνο και η απολυμαντική του 

δράση να είναι τεκμηριωμένη   

3. Να είναι συμπυκνωμένο χωρίς αλδεΰδες ,χλώριο ή άλατα αμμωνίου.  

4. Να είναι χαμηλού αφρισμού και να ξεπλένεται εύκολα 

5. Να είναι μη ερεθιστικό για αναπνευστικό και βλεννογόνους 

6. Να μην περιέχει συστατικά που μπορεί να διαβρώσουν ή να καταστρέψουν τα εργαλεία 

7. Να αναφέρονται οι αραιώσεις, ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού αποτελέσματος. Η 

παρασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001  

8. Να διαθέτουν πιστοποίηση  CE  

9. Το προς προμήθεια υλικό να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την 

παράδοση 

10. Να κατατεθούν όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα και ζητούμενα πιστοποιητικά 

11. Να σταλούν δείγματα για αξιολόγηση καθώς και η σταθερότητα του έτοιμου προς χρήση 

διαλύματος 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

7 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL 
ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 
(ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
500ml) 

2. ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ ΧΕΡΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ 

1. Γέλη σε συσκευασία περίπου 500ml 

2. Να περιλαμβάνει ενσωματωμένη αντλία  

3. Να περιέχει ως δραστική ουσία την αιθυλική αλκοόλη με τελική συγκέντρωση 

μεγαλύτερη από 75% w/w την ισοπροπυλική αλκοόλη με τελική συγκέντρωση 70% 

w/w (σύμφωνα με τις συστάσεις του Π.Ο.Υ. κι άλλων διεθνών οργανισμών) 

4. Να επιτυγχάνει γρήγορη αντισηψία σε χρόνο από 30΄΄ έως 1΄(ΕΝ1500) 

5. Να περιέχει ενυδατικούς παράγοντες (π.χ. γλυκερίνη) 

6. Να έχει διακριτικό άρωμα χωρίς κολλώδη υφή 

7. Να έχει πολύ καλή συμβατότητα με το δέρμα και να μην προκαλεί ερεθισμούς στη 

συχνή χρήση του  

8. Να περιέχει ευρύ φάσμα δραστικότητας και να καταστρέφει βακτήρια 

(συμπεριλαμβανόμενου και του μυκοβακτηριδίου TB) μύκητες και ιούς (HBV, HIV, 

συμπεριλαμβανομένων και των ελυτροφόρων) 

9. Να έχει άδεια παραγωγής και διάθεσης από τον Ε.Ο.Φ. (συμπεριλαμβανομένων κι 

αυτών που υπόκεινται στα: άρθρο 5 του Ν.4681/2020 και υπ. αριθ.37212/23-03-

2020 απόφαση του προέδρου του Ε.Ο.Φ.). Εναλλακτικά και με την ανωτέρω 

σύνθεση μπορούν να προταθούν προϊόντα τα οποία  να είναι εγκεκριμένα στην Ε.Ε. 

ως βιοκτόνα και να προορίζονται για την αντισηψία χεριών (Biocidal Product 

Regulation B.P.R., E.U.528/2012. 

10. Η παρασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 

9001 

11. Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά 

12. Να σταλούν δείγματα για αξιολόγηση 

13. Το προς προμήθεια υλικό να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες 

από την παράδοση 
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ΑΡΘΡΟ 6: «ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Ο Προσφέρων υποχρεούται, επί ποινή απόρριψης, στον φάκελο «Τεχνική Προσφορά» να 

υποβάλει υπογεγραμμένο Φύλλο Συμμόρφωσης. Αυτό είναι φύλλο συσχέτισης της 

προσφοράς με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος Διαγωνισμού. Στο 

φύλλο αυτό θα αναφέρονται οι συμφωνίες ή αποκλίσεις του προσφέροντος με τις τεχνικές 

προδιαγραφές που απαιτούνται από την Αναθέτουσα Αρχή για την  προμήθεια των 

συγκεκριμένων ειδών ,ήτοι 

 «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ»  με ( CPV 33631600-8). 

 Το Φύλλο Συμμόρφωσης πρέπει να υποβληθεί συμπληρωμένο σύμφωνα με τις παρακάτω 

επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:  

 

1. Στη Στήλη «Παράγραφοι Τεχνικών Προδιαγραφών», περιγράφονται αναλυτικά από 

την Αναθέτουσα Αρχή οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι/υποχρεώσεις για τα οποία θα 

πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

 

2. Σε όποια παράγραφο της Στήλης «Υποχρεωτική Απαίτηση» έχει συμπληρωθεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή η λέξη «ΝΑΙ» σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 

υποχρεωτική για τον προσφέροντα. 

 

3. Στη Στήλη «Απάντηση Υποψηφίου» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος με 

τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από τον Ανάδοχο. 

 

Στη στήλη «Παραπομπές στην Τεχνική Περιγραφή»  ,θα καταγραφεί , όπου χρήζει, από τον 
προσφέροντα η σαφής παραπομπή σε συγκεκριμένες σελίδες και παραγράφους ή πίνακες 
της «Τεχνικής Περιγραφής» όπου ανευρίσκεται η αντίστοιχη αναλυτική περιγραφή και 
τεκμηρίωση στη δε «Τεχνικής Περιγραφής» σημειώνεται στη σχετική σελίδα και παράγραφο 
ή πίνακα, ο αντίστοιχος Α/Α της Τεχνικής Προδιαγραφής-Απαίτησης του Φύλλου 
Συμμόρφωσης 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ                 ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕΛΙΔΑ, 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 

1 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ 

ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ 
Όπως αναφέρονται οι τεχνικές 
προδιάγραφες για το είδος στις 

τεχνικές προδιάγραφες της 
Πρόσκλησης σελίδα (8) Α/Α (1). 
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ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΟΚΚΟΙ 
ΧΛΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ 
Όπως αναφέρονται οι τεχνικές 
προδιάγραφες για το είδος στις 

τεχνικές προδιάγραφες της 
Πρόσκλησης σελίδα (9) Α/Α (2). 

ΝΑΙ 

  

Υ
π

ο
χρ

εω
τι

κό
ς 

δ
ει

γμ
α

τι
σ

μ
ό

ς 

το
υ

 ε
ίδ

ο
υ

ς 

3 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΜΕ 
ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 LT 

Όπως αναφέρονται οι τεχνικές 
προδιάγραφες για το είδος στις 

τεχνικές προδιάγραφες της 
Πρόσκλησης σελίδα (10) Α/Α (3). 
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4 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΑΚΙΑ 
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Όπως αναφέρονται οι τεχνικές 
προδιάγραφες για το είδος στις 

τεχνικές προδιάγραφες της 
Πρόσκλησης σελίδα (11) Α/Α (4). 
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ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟ-
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  

Όπως αναφέρονται οι τεχνικές 
προδιάγραφες για το είδος στις 

τεχνικές προδιάγραφες της 
Πρόσκλησης σελίδα (12) Α/Α (5). 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 21/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ του  είδους «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ»  με ( CPV 

33631600-8),                                                                                                                                                                    Σελίδα 16 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ                 ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕΛΙΔΑ, 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 

6 

ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΫΔΕΣ 
Όπως αναφέρονται οι τεχνικές 
προδιάγραφες για το είδος στις 

τεχνικές προδιάγραφες της 
Πρόσκλησης σελίδα (12) Α/Α (6). 
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ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ 
ΑΝΤΛΙΑ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

500ml) 
Όπως αναφέρονται οι τεχνικές 
προδιάγραφες για το είδος στις 

τεχνικές προδιάγραφες της 
Πρόσκλησης σελίδα (13) Α/Α (7). 
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    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»  
                            & 

                                                                                 ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ : «ΟΦΘΑΛΜΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» 

 

 

                                                                            ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 




