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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ     

 

 

 

Γραφείο : Προμηθειών   
Ταχ. Δ/νση : Λ. Στ. Νιάρχου   
 : 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΡΟΣ:  Υποψήφιους προμηθευτές  

Τηλέφωνο : 2651099855  UHI 

E-mail : pmichalopoulou@uhi.gr   
Πληροφορίες  :  Π. Μιχαλοπούλου  Κοιν. :  Γραμματεία  Νοσοκομείου. 

 
ΘΕΜΑ :  Κατάθεση προσφοράς με απ’ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - συλλογής κλειστών 

προσφορών για την προμήθεια υλικών για το Γραφείο Επιστασίας του Νοσοκομείου. 

 

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 

στ. Ν.4605/19, άρθρα 43,44,45 

ζ. Ν.4782/2021 όπως ισχύει.  

η. Η 197/24-11-2022 (ΕΝΤΟΛΗ 6342) αίτηση του Γραφείου Επιστασίας του Νοσοκομείου. 

 

       
 Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια απ’ευθείας ανάθεσης 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 την καθημερινή λειτουργία τμημάτων – κλινικών του, 

παρακαλούμε να κατέθεσετε έως της 02-12-2022, 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.  
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       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. 
 
 

 
 

 

Απαραίτητη η κατάθεση δειγμάτων. 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ 

Να είναι ισχυρής χρήσης, όξινο προΐόν με βάση το φωσφορικό οξύ, να αφαιρεί  τα άλατα, να  διαλύει εύκολα 
ουρόλιθο  και σκουριά,  να έχει γρήγορο και αποτελεσματικό καθάρισμα. Να περιέχει  αντιδιαβρωτικό παράγοντα,  να 
μην επηρεάζει τις επιχρωμιωμένες βρύσες ούτε να τις σκουριάζει, να  είναι συμβατό με πορσελάνες και επιφάνειες 
στους χώρους υγιεινής. Να συνοδεύεται από άδεια κυκλοφορίας Ε.Ο.Φ., τεχνικό φυλλάδιο, δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας. Σε συσκευασία 5 lt με δοσομετρική αντλία. Να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 

 
2. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

Συμπυκνωμένο υγρό διάλυμα, άχρωμο, άοσμο, ελεύθερο αλδεϋδών, φαινολών ή χλωρίου. Να περιέχει 2 ή 

περισσότερες δραστικές ουσίες εκ των οποίων η µία να είναι οπωσδήποτε άλας τεταρτοταγούς αμμωνίου. Να 

µην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για τους οφθαλμούς, το δέρμα και τους βλεννογόνους. Να είναι άοσμο ή µε ήπια, 

ευχάριστη οσμή.  Να έχει ευρεία μικροβιακή δράση (συμπεριλαμβανόμενων σαλμονέλα και λιστέρια), μυκητοκτόνο, 

φυματιοκτόνο, ιοκτόνο κατά των ιών με περίβλημα (συμπ. HBV, HIV, HCV, SARS, FCV, Adeno, ROTA, Papova, 

Vaccinia). Να είναι συμβατό µε επιφάνειες από μέταλλο (ανοξείδωτο, ατσάλι, αλουμίνιο, χαλκός, κλπ), πλαστικό, 

PVC, λάστιχο, λάτεξ, γυαλί,  linoleum, μάρµαρο, πλακάκι, υλικό θερμοκοιτίδων, monitors, κλπ. Να περιέχεται σε 

εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρική αντλία ή άλλο δοσοµετρικό 

δοχείο. Να είναι καταχωρημένο στο ΓΧΚ και να έχει άδεια ΕΟΦ και CE σήμανση. Να συνοδεύεται από 

πίνακα φάσµατος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών µε στοιχεία από μελέτες ανεξάρτητων 

φορέων. Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος για 

καθαρές και ρυπαρές (dirty) συνθήκες. Ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού- απολυμαντικού αποτελέσματος να 

μην υπερβαίνει τα 15-30 λεπτά, για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα 

ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus). Να έχουν ημερομηνία λήξης. 

3. ΠΑΝΙΑ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ 

Άριστης καθαριστικής απόδοσης πάνινες πετσέτες μικροινών, για απομάκρυνση σκόνης, λίπους και κάθε 
είδους βρωμιάς. Κατάλληλες για χρήση με τη μέθοδο του ψεκασμού, να πλένονται στους 95ο C, σε χρώματα 
κόκκινο, μπλε, κίτρινο και πράσινο. Ενδεικτική διάσταση 32x32cm.  

4. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ: 
Το προϊόν να είναι έτοιμο προς χρήση με σύστημα ψεκασμού, να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5 % , 
οργανικό και πρωτεϊνικό διαλύτη ( αλκοόλη τουλάχιστον 6% ), να μην περιέχει αμμωνία. Η  σύνθεση του να 
βοηθά τον καθαρισμό, να μην αφήνει υπολείμματα ή θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να 
απομακρύνει αποτελεσματικά σκόνη, καυσαέρια, λιπαρά κατάλοιπα, να είναι φιλικό προς το δέρμα, με ουδέτερο 
PH. Το προϊόν να φέρει σήμανση CE. Να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 

1. Όλα τα απορρυπαντικά να διαθέτουν αριθμό καταχώρησης από το Γενικό Χημείο του Κράτους ( Γ.Χ.Κ ). 
2. Να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης όλων των προϊόντων. 
3. Όσα από τα προϊόντα χαρακτηρίζονται ως απολυμαντικά, να διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό 
Οργανισμό Φαρμάκων ( Ε.Ο.Φ ). 
4. Όλα τα προϊόντα να φέρουν σήμανση C.E . 
5. Ο παραγωγός του προϊόντος να έχει άδεια λειτουργίας εργοστασίου από το Υπουργείο Βιομηχανίας και άδεια 
ειδικής λειτουργίας εργοστασίου παραγωγής απορρυπαντικών από τη Νομαρχία. Οι άδειες να προσκομισθούν στην 
προσφορά. 
6. Όλα τα προϊόντα να συνοδεύονται από τα Τεχνικά φυλλάδιά τους ( prospectus ) στα οποία να αναφέρονται 
υποχρεωτικά η σύνθεση, οι ιδιότητες, η συσκευασία, οι οδηγίες χρήσης, οι διαλύσεις,-δοσολογίες κ.τ.λ. 
7. Όλα τα προϊόντα να συνοδεύονται από Δελτία  Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος ( Material Safety Data Sheet – 
M.S.D.S ).  
8. Όλα τα χημικά προϊόντα να διαλύονται ή να αναμιγνύονται εύκολα με το νερό, να είναι εύκολα στη χρήση, να 
είναι βιοδιασπώμενα , σφραγισμένα και να φέρουν ετικέτα αναγνώρισης. 
9. Ξενόγλωσσα πιστοποιητικά – δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα. 
10. Όλα τα χημικά προϊόντα να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην προκαλούν φθορές μακροχρόνια ή 
βραχυχρόνια, στις εγκαταστάσεις και εξοπλισμό του Νοσοκομείου. 
11. Εφόσον απαιτείται αραίωση πριν τη χρήση, ψεκασμός ή δοσομετρική αντλία για τη χρήση του προϊόντος, θα 
προσφέρονται μαζί και τα ανάλογα εξαρτήματα. 
12. Για τα είδη που απαιτείται αραίωση θα προσκομίζονται οι πρωτότυπες οδηγίες αραίωσης και ο χρόνος δράσης 
για νοσοκομειακή χρήση από την κατασκευάστρια εταιρεία μαζί με την επίσημη ελληνική μετάφραση. 
13. Σε κάθε επιμέρους προϊόν ( αν πρόκειται για προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε διάλυση ) και όπου ζητείται , οι 
προσφέρουσες εταιρείες οφείλουν να καταθέσουν πίνακα που να αναφέρεται το κόστος ανά μονάδα αδιάλυτου 
προϊόντος, σε ποια συγκέντρωση του απορρυπαντικού αυτό είναι δραστικό, σε συγκεκριμένο χρόνο δράσης, για 
δραστικότητα σε συγκεκριμένους μικροοργανισμούς ή ιούς και για ότι άλλο κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή, 
ώστε να είναι αντικειμενικά συγκρίσιμα τα προσφερόμενα είδη ανά κατηγορία. 
14. Για τα προσφερόμενα απολυμαντικά προϊόντα, πρέπει να αναφέρεται η Ελάχιστη Αποτελεσματική Συγκέντρωση 
για κάθε μικροοργανισμό και ο χρόνος επαφής σε συνθήκες υψηλού μικροβιακού φορτίου, ώστε να είναι δυνατή η 
σύγκριση των προϊόντων. 
15. Όλες οι παραπάνω δηλώσεις, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, αλλά και όσα αναφέρονται στους ειδικούς 
όρους, να προσκομισθούν και να αποδεικνύονται στη Τεχνική Προσφορά. 

 
 
 
 
 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 
 
 

 

ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 


