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ΘΕΜΑ :  Κατάθεση προσφοράς  με απευθείας ανάθεση   με   συλλογή  προσφορών για την προμήθεια  υλικών 

για τις ανάγκες του   ΤΜΗΜΑΤΟΣ    ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ      του Νοσοκομείου. 
      

ΣΧΕΤ.: α. Ν.2955/2001 

 β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ                                                               

 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. 4782/2021 όπως ισχύει 

 ζ. Ν. 4605/2019   άρθρα   43,44,45 

 η. Το με Α/Α 6/19-01-2023  αίτημα από  Τμήμα Διατροφής   του Νοσοκομείου . 

   
  

       Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απευθείας ανάθεση     με συλλογή προσφορών, 
σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των  ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή 
λειτουργία του Τμήματος Διατροφής, παρακαλούμε να καταθέσετε στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου έως 
την  24-01-2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ   και ώρα 10.30π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά. 
       Σημειώνεται ότι : 
       1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επιμέρους 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 με 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 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση. 

        6.Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007,4013/2011,4412/2016 και 4605/2019  
όπως ισχύουν 
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       7. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003. 
 

 

 

 
 
          

1.  ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΖΙΝΑ). 

Απολυμαντικό απορρυπαντικό σε υγρή μορφή, συμπυκνωμένο,  με μικροβιοκτόνο και μυκητοκτόνο δράση, να 
έχει έγκριση του Ε.Ο.Φ, να είναι σύμφωνο με το σύστημα Hazard Analysis and Critical ( HACCP ). Με οργανικό- 
πρωτεϊνικό διαλύτη, ελαφρώς αλκαλικό ή ουδέτερο υγρό κατάλληλο για χειρονακτικό καθαρισμό όλων των 
επιφανειών, χαμηλού αφρισμού, να μην φθείρει τις επιφάνειες που χρησιμοποιείται, να καθαρίζει χωρίς να αφήνει 
υπολείμματα και γραμμές, με υψηλή απόδοση σε μικρές συγκεντρώσεις χρήσης, ιδανικό και για σφουγγάρισμα σε 
επιφάνειες ανθεκτικές στο νερό. Να διατίθεται σε συσκευασίες 5 lt με δοσομετρική αντλία. Να αναγράφεται η 
ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 
 

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. 
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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 


