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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ   ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
  

Γραφείο : Προμηθειών   

Ταχ. Δ/νση : Λ. Στ. Νιάρχου   
 : 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΡΟΣ:  Υποψήφιους προμηθευτές  
Τηλέφωνο : 2651099560                           uhi.gr 
Fax : 2651099774   

Πληροφορίες  :  Μ.Τασούλη  Κοιν. :  Γραμματεία  Νοσοκομείου. 
 
ΘΕΜΑ :  Κατάθεση προσφοράς με απ’ ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - 

συλλογής κλειστών προσφορών για προμήθεια Αναλώσιμων υλικών  για τις ανάγκες της 

Κεντρικής αποστείρωσης  
 
ΣΧΕΤ.: α. Ν.2955/2001  
 β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11.  
 γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα  
 δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012  
 ε.  Ν. 4412/2016 

ζ. Ν.4782/2021 όπως ισχύει 
στ. Τα άρθρα 43, 44 & 45 του Ν.4605/2019 
η. Η 84/21-04-2022 αίτηση προμήθειας της Κεντρικής Αποστείρωσης. 

 

       
 Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απ’ ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης - συλλογής κλειστών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , σύμφωνα με 
τα παραπάνω σχετικά, των  ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία της Κεντρικής 
Αποστείρωσης, 
παρακαλούμε να κατέθεσετε έως της 29-04-2022, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.30 π.μ. σχετική 
έγγραφη κλειστή προσφορά. 
       Σημειώνεται ότι : 

       1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη. 
       2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες 
κρατήσεις. 
       3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες 

τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.  
Υποχρεωτικά  

 σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος 
συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο  α/α με την τιμή του 
παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.  

 Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο δείγμα &  επίσημο  
PROSPECTUS για αξιολόγηση. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δείγματα &  επίσημο  
PROSPECTUS  δεν θα αξιολογούνται. 

 4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,  στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα , ότι σε περίπτωση που 
αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα,  δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες 
εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.  

       5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα 
εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση. 

        6.Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007,4013/2011,4412/2016 και    

4605/2019  όπως ισχύουν 
       7. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003. 
 
 
   
   

Ιωάννινα 21-04-2022 
Αριθ. Πρωτ.  9845                  
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ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ  ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΓΡΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΤΟ ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ 
ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΙΡ.ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΟΥΣ. 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

22003018-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 

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

δοχείο. Να δίνεται η τιµή του διαλύµατος µετά τη συνιστώµενη αραίωση. Να φέρει σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν 

και καταχώρηση ΓΧΚ. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών 

(prospectus). Να έχουν ημερομηνία λήξης. 

22003045-ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛ∆ΕΥ∆ΕΣ, ΦΑΙΝΟΛΕΣ, 

Ή ΧΛΩΡΙΟ 

Συµπυκνωµένο υγρό απορρυπαντικό µε απολυµαντικές ιδιότητες (για προαπολύµανση), χωρίς αλδεϋδες, φαινόλες ή 

χλώριο, μη ιωδοφόρο, για χρήση σε αυτόµατο  πλυντήριο  χειρουργικών  εργαλείων. Με  αλκαλικό pH  11-13, κατάλληλο για  

χηµικοθερµική απολύµανση. Να  είναι  µικροβιοκτόνο, µυκητοκτόνο, µυκοβακτηριδιοκτόνο, ιοκτόνο, εντός το αργότερο 10 

λεπτών και σε θερµοκρασίες 50º έως 60º C. 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. 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 
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και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus). Να έχουν ημερομηνία λήξης. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
Για τα προσφερόμενα προϊόντα να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης τα παρακάτω:  

1. Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης καθ’ ενός προϊόντος με αριθμητικές παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια προς τις 

ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές .  

2. Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Αγγλικά, αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν (πρωτότυπο εργοστασιακό) και η Ελληνική 

μετάφραση του.  

3. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά σήμανσης CE α) της κατασκευάστριας εταιρείας για κάθε ένα από τα προϊόντα καθώς και 

τα ISO (9001 ή 9002 , 13485) του εργοστασίου κατασκευής νομίμως επικυρωμένα.  

4. Άδεια κυκλοφορίας από Ε.Ο.Φ. για τα απολυμαντικά επιφανειών/χώρων και Γ.Χ.Κ. για προϊόντα με καθαριστική δράση.  

5. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος στα Αγγλικά με πιστή μετάφραση στα Ελληνικά σύμφωνα με οδηγία Ε.Ε. 

1907/2006  

 

6. Οι δοσολογίες που θα αξιολογηθούν, είναι αυτές, που αναφέρει ο κατασκευαστής και μόνο στο επίσημο κατασκευαστικό 

φυλλάδιο.  

7. Για όσα απολυμαντικά προϊόντα είναι συμπυκνωμένα να δίνεται και τιμή μετά την προτεινόμενη αραίωση για το σύνολο του 

ζητούμενου φάσματος στον χρόνο επίτευξης αυτού όπως αυτός ορίζεται.  

8. Να προσκομισθούν πιστοποιητικά συμβατότητας από τους κατασκευαστές των ενδοσκοπίων, εργαλείων, πλυντηρίων για 

την διασφάλιση της ακεραιότητας και της λειτουργικότητας του εξοπλισμού του Νοσοκομείου (εργαλεία, ενδοσκόπια, 

πλυντήρια) από την χρήση των προσφερόμενων προϊόντων.  

9. Θα πρέπει να προσφέρονται δείγματα των προϊόντων, όπου απαιτείται ο έλεγχος φυσικών χαρακτηριστικών όπως οσμή 

κ.λπ σε πρωτότυπη συσκευασία (όχι μετάγγιση).  

10. Προϊόν που αναφέρει, κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, ψευδή στοιχεία (δοσολογίες, φάσμα μικροβιοκτόνου 

δράσης, συστατικά κ.λπ. που δεν αναγράφονται ή δεν προκύπτουν από τα ξενόγλωσσα φυλλάδια της κατασκευάστριας 

εταιρείας) θα απορρίπτεται από τον διαγωνισμό.  
 
 
   
 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 

 

     ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 


