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ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια
Απολυμαντικών του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας
Σχετ:

α) Νόμος 4412/2016 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας
Το Γ. Νοσοκομείο Ημαθίας – Υγ. Μ. Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους

προμηθευτές να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα είδη του συνημμένου πίνακα,
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του
Νοσοκομείου Νάουσας .Κριτήριο αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη τιμή .
Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή
της εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρ. 14
παρ.7 του Ν. 4052/2012. Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί Παρατηρητηρίου
Τιμών εφόσον υπάρχουν. Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρουν δεν αναφέρονται στο
Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν. Στην προσφορά
να αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης
καθώς επίσης να αναφέρεται εάν τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα .
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων
Οι προσφορές να υποβληθούν με fax ή με email μέχρι και την 16/01/2018
Ο Διοικητής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
A/A KAE
ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΥ
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ΥΛΙΚΟ
Προϊόν απολύμανσης μικρών
επιφανειών με αλκοόλες με ψεκασμό
συσκ. 1λιτρ.Υγρό απολυμαντικό μικρών

ΠΟΣΟ ΤΙΜΗ CPV
ΤΗΤΑ ΜΟΝΑ
ΔΟΣ

επιφανειών, με αλκοόλες, για χρήση με
ψεκασμό. Να μην περιέχει αλδεϋδες,
φαινόλες ή χλώριο. Να είναι μικροβιοκτόνο
(gram + και gram -), μυκητοκτόνο, ιοκτόνο
(HBV, HIV, HCV, ROTA) και
μυκοβακτηριδιοκτόνο. Να είναι δραστικό
έναντι ανθεκτικών νοσοκομειακών
μικροβιακών στελεχών. Να μην είναι τοξικό
ούτε ερεθιστικό για το χρήστη. Ο χρόνος
επίτευξης του απολυμαντικού
αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 5
λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού
φάσματος. Να είναι συμβατό με επιφάνειες
50 τεμ
από μέταλλο, πλαστικό, πολυκαρβονικά,
ψηφιακές οθόνες (monitors), plexiglas,
makrolon. Να εξατμίζεται γρήγορα, χωρίς να
αφήνει στίγματα, ίχνη ή κατάλοιπα. Να μην
είναι οξειδωτικό ή διαβρωτικό για τις
επιφάνειες. Να είναι ετοιμο προς χρήση σε
δοχείο ως 1 λίτρου με δωρεάν συσκευή
ψεκασμού για κάθε δοχείο. Να είναι
καταχωρημένο στο ΓΧΚ και να έχει άδεια
ΕΟΦ. Να συνοδεύεται από πίνακα
φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι
μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες
ανεξάρτητων φορέων. Να κατατεθούν
οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το
πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών
(prospectus).

3,8 € 24455000-8

ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

190€

Υγρό για υψηλού βαθμού απολύμανση
και σποροκτονία ενδοσκοπίων και
θερμοευαίσθητου εξοπλισμού με
γλουταραλδεϊδη 2% ,συσκ. 5 λιτρ. έτοιμο
για χρήση. Απολυμαντικό και σποροκτόνο
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διάλυμα γλουταραλδεϋδης 2% έτοιμο προς
χρήση. Να είναι μικροβιοκτόνο
(συμπερ.Helicobacter pylori), μυκητοκτόνο,
μυκοβακτηρδιοκτόνο και ιοκτόνο (HBV, HIV,
HCV, Adeno, Polio κλπ). Ο χρόνος
επίτευξης του απολυμαντικού
12 τεμ 18,95€ 24455000-8
αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 15
λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού
φάσματος. Να έχει σποροκτόνο δράση εντός
το αργότερο 1 ώρας, με σαφή αναφορά στην
λογαριθμική μείωση (log 5). Να
επισυναφθούν μελέτες αποτελεσματικότητας
από ανεξάρτητους φορείς. Να κατατεθούν
πιστοποιητικά συμβατότητας
κατασκευαστών ενδοσκοπίων επί ποινή
απόρριψης. Το έτοιμο διαλύμα να είναι
σταθερό για τουλάχιστον 14 ημέρες. Η

227,4€

δραστικότητα του έτοιμου διαλύματος να
επιδέχεται έλεγχο με δείκτες και να κατατεθεί
το ξενόγλωσσο ενημερωτικό φυλλάδιο των
δεικτών. Να φέρει σήμανση CE ως
ιατροτεχνολογικό προϊόν. Να είναι ασφαλές
για τους χρήστες και φιλικό προς το
περιβάλλον. Να συνοδεύεται από δωρεάν
αδρανοποιητική ουσία στην κατάλληλη
ποσοτητα, για την ασφαλή απόρριψη του
διαλύματος στο αποχετευτικό σύστημα,
σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και
την ισχύουσα νομοθεσία. Να διατίθεται σε
εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα. Θα
αξιολογηθεί η ταχύτερη δραστικότητα για το
σύνολο του επιθυμητού φάσματος. Να
κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και
το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο
οδηγιών (prospectus

Υγρό καθαριστικό χεριών, με αντλία,
συσκ. 1λιτρ. Υγρό κρεμοσάπουνο για
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καθαρισμό χεριών και δέρματος με ουδέτερο
PH 5,5, κατάλληλο για συχνή χρήση, να μη
δημιουργεί ξηροδερμίες ή ερεθισμούς, να
είναι δερματολογικά και οφθαλμικά ελεγμένο
με μελέτες, με περιεκτικότητα καθαριστικών
συστατικών (τασιενεργών) 15-30%, χωρίς
σάπωνες και αλκάλια, με γλυκερίνη και
βιταμίνες. Με ήπιους αντισηπτικούς
παράγοντες, να περιέχει μία ή περισσότερες
ουσίες σαν συντηρητικά συστατικά για τη μη
ανάπτυξη μικροβίων, όπως αυτά
χαρακτηρίζονται στο ΦΕΚ 329, τεύχος
δεύτερο 21/4/1997 ΚΥΑ 6α/οικ..320
παράρτημα VI (εκτός Triclosan), να
αναφέρονται τα συστατικά του προϊόντος
στην ετικέτα του (στα ελληνικά).
Καταχώρηση στο ΓΧΚ ή στον ΕΟΦ ως
καλλυντικό προϊόν. Σε συσκευασία 1 λίτρου
με ενσωματωμένη αντλία σε κάθε δοχείο για
αποφυγή επιμόλυνσης το περιεχομένου.

200
τεμ

1,95 € 24455000-8

390€

ΣΥΝΟΛΟ 807,4€

