
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξωσυμβατικών 

ειδών  

 Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου προτίθεται να προβεί στην 

προμήθεια των κάτωθι ειδών με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο 

κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως 

αναγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών για όσα υλικά υπάρχουν. 

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

(ΛΙΤΡΑ) 
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Καθαριστικό αντισκωριακό υγρό για χρήση σε 

ανοξείδωτο χειρ/κό εργαλείο με βυθισμό  

(Τεμ των 1000ml) 

6 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Για τα προσφερόμενα προϊόντα να κατατεθούν τα παρακάτω: 

- Πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης 

- Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Αγγλικά, αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν 

(πρωτότυπο εργοστασιακό) και η Ελληνική πιστή μετάφραση 

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος στα Ελληνικά σύμφωνα με οδηγία Ε.Ε. 

1907/2006 και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP 

- Άδεια κυκλοφορίας από Ε.Ο.Φ. για τα απολυμαντικά επιφανειών/χώρων ή και 

Ε.Μ.Χ.Π. για προϊόντα με καθαριστική δράση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

 2
η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ       
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- Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά σήμανσης CE α) της κατασκευάστριας εταιρείας 

για κάθε ένα από τα απορρυπαντικά και β) από κοινοποιημένο οργανισμό για τα 

προϊόντα απολύμανσης 

- Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή 9002, 

ISO13485 και ISO 14001 του εργοστασίου παρασκευής 

- Οι δοσολογίες που θα αξιολογηθούν, είναι αυτές, που αναφέρει ο κατασκευαστής και 

μόνο στο επίσημο κατασκευαστικό φυλλάδιο 

Μέτρο σύγκρισης θα είναι η δοσολογία για το ζητούμενο φάσμα δράσης, στον ζητούμενο 

χρόνο σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου phase 2 step 2 ή ισοδύναμο για την 

ζητούμενη χρήση π.χ. για τα απολυμαντικά εργαλείων το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό 

πρότυπο ελέγχου ή ισοδύναμο για έλεγχο απολυμαντικού εργαλείων κ.ο.κ. 

- Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε διάλυση να δίδεται η τιμή του 

συμπυκνωμένου προϊόντος ανά λίτρο και η τιμή του τελικού διαλύματος χρήσης 

έπειτα από την προτεινόμενη διάλυση 

- Να κατατεθούν πίνακες με τις μικροβιολογικές ιδιότητες του προϊόντος (δοσολογία, 

πρότυπα ελέγχου και χρόνος επαφής ανά είδος μικροοργανισμού) 

- Να κατατεθούν μελέτες αποτελεσματικότητας 

- 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 το χρήστη, 

αραίωση κ.α. 

- 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 

- Να προσκομισθούν πιστοποιητικά συμβατότητας από τους κατασκευαστές (όχι 

αντιπροσώπους) των ενδοσκοπίων, εργαλείων, πλυντηρίων και γενικά όπου ζητείται 

- Να διατεθούν δείγματα των προϊόντων αν ζητηθούν, σε πρωτότυπη συσκευασία 

- Προϊόντα για τα οποία δηλώνονται ψευδή στοιχεία (δοσολογία, φάσμα δράσης κλπ) 

θα αποκλείονται από την αξιολόγηση 

- Προς πιστοποίηση όλων των παραπάνω καθώς και συμμόρφωση των 

προσφερόμενων προϊόντων με τις τεχνικές προδιαγραφές να κατατεθεί Αναλυτικό 

Φύλλο Συμμόρφωσης προς τους Γενικούς όρους και τις ζητούμενες τεχνικές 

προδιαγραφές κάθε ενός προϊόντος με παραπομπές σε επίσημα φυλλάδια η 

εγχειρίδια. Θα δίνεται πλήρης και αναλυτική απάντηση (όχι μονολεκτικά: «ναι», 

«όχι», «συμφωνούμε», «υπερκαλύπτουμε») σε κάθε μία από τις παραγράφους των 



Γενικών και των Ειδικών Τεχνικών Προδιαγραφών με την ίδια σειρά και αρίθμηση 

καθώς και παραπομπή στο σχετικό φυλλάδιο/τεχνικό δελτίο κ.α. καθώς και σε κάθε 

άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την απόλυτη συμφωνία με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης  

- 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 

- Στην περίπτωση που το προϊόν δε συνοδεύεται με όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά 

θα αποκλείεται του διαγωνισμού 

 

1. ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΥΓΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

- Να περιέχει ανόργανο οξύ και τασιενεργά, υπερσυμπυκνωμένο με περιεκτικότητα 

>30% σε ανόργανα οξέα, για αποτελεσματική αφαίρεση της σκουριάς και του 

αποχρωματισμού, χωρίς να διαβρώνει τα εργαλεία 

- Να δίδεται αναλυτικά το είδος και η περιεκτικότητα σε ανόργανο οξύ, καθώς και η 

δοσολογία χρήσης 

- Να μην είναι τοξικό και να μην έχει έντονη ή ερεθιστική οσμή 

- Σε συσκευασία έως 1 λίτρο 

- Να φέρει σήμανση CE 

- Να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο, αναλυτικές οδηγίες χρήσης, δελτίο 

δεδομένων ασφαλείας και πίνακες αποτελεσματικότητας στα ελληνικά 

- Να κατατεθούν και τα πρωτότυπα prospectus 

 

Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών 

και Ευρωπαϊκών Προτύπων και να φέρουν σήμανση CE. 

 Οι τιμές των προσφερομένων υλικών δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες 

ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν) του Παρατηρητήριου Τιμών της ΕΠΥ. Οι οικονομικές 

προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές  του Παρατηρητηρίου Τιμών 

απορρίπτονται. 

 Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως 5-6-2019 και ώρα 15:00 

μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : promithiongnlimnou@gmail.com ή  

fax:22543-50126 

                                                                            

                                                                              O  Δ/ΚΟΣ ΟΙΚ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

                                                                                                            

                                                                                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΥΣΑΛΗΣ 
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