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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προμήθεια 
Απολυμαντικών-Νατράσβεστος  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 13/04/2018 ώρα 12 π.μ 
 

       
 

 
      Η Αν. Διοικήτρια 

  
 
 

        

                                ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ 
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                                                          ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

    

A/A KAE  
ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΥ 

 

 
ΥΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ
ΔΟΣ 

CPV ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1. 1359 

Συμπυκνωμένο υγρό απολυμαντικό – 
καθαριστικό δαπέδων και μεγάλων 
επιφανειών (δάπεδα, τοίχοι 
χειρουργείου, κλπ). Να μην περιέχει 
φορμαλδεΰδη, φαινόλες και χλώριο. Να 
είναι μικροβιοκτόνο (gram + και gram - ), 
μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, ROTA) 
και μυκοβακτηριδιοκτόνο. Ο χρόνος 
επίτευξης του καθαριστικού και του 
απολυμαντικού αποτελέσματος να μην 
υπερβαίνει τα 30 λεπτά για το σύνολο 
του επιθυμητού φάσματος. Να είναι 
συμβατό με επιφάνειες από μέταλλο, 
πλαστικό PVC, linoleum, μάρμαρο, 
πλακάκι. Να μην είναι τοξικό και 
ερεθιστικό για τους οφθαλμούς, το 
δέρμα και τους βλεννογόνους. Να είναι 
άοσμο ή με ήπια, ευχάριστη οσμή. 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. 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. Να 
κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα 
ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο 
φυλλάδιο οδηγιών (prospectus) 

40 τεμ 31,5 € 24455000-8 1260€ 

2. 1359 
Νατράσβεστος kg ( για λειτουργία 

αναισθησιολογικού μηχανήματος) 
60 τεμ 11,50€ 24327000-2 690€ 

     ΣΥΝΟΛΟ 1.950€   
 
 
 

 
 

 


