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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής  

προσφορών για την προμήθεια ΑΠΟΛΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ για τις ανάγκες 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 μέχρι με email ή με φαξ έως και την 25/04/2019  
 
 
 

      H Αν Διοικήτρια 
 

       
 

  
ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ 
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                                                           ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
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ΦΠΑ 

1 1359 

Ενυδατική κρέμα προστασίας χεριών νοσηλευτικού 
προσωπικού. Να έχει άριστη συμβατότητα με το δέρμα και να 
μην προκαλεί ερεθισμούς. Να κατατεθεί η δερματολογική μελέτη. 
Να προστατεύει και να περιποιείται το δέρμα, να  απορροφάται 
εύκολη και να μην αφήνει λιπαρότητα. Με ήπιο, ευχάριστο 
άρωμα, με μαλακτικές ουσίες, με γλυκερίνη, ελεύθερη parabens 
και χρωστικών.  Καταχώρηση στην Ευρωπαϊκή πλατφόρμα 
CPNP ως καλλυντικό προϊόν.   Σε συσκευασία 500 ml, με 
δωρεάν ενσωματωμένη δοσομετρική αντλία σε κάθε δοχείο για 
αποφυγή επιμόλυνσης του περιεχομένου. 
 

 48 
τεμ 

4,4 € ανά 
τεμάχιο 

2445000-8 211,20€ 

2 1359 

Υγρό κρεμοσάπουνο για 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,(να κατατεθούν οι 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 στην Ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα CPNP ως καλλυντικό προϊόν.  Σε συσκευασία 1 
λίτρου με ενσωματωμένη αντλία σε κάθε δοχείο για αποφυγή 
επιμόλυνσης το περιεχομένου. 
 

300 
τεμ 

1,95 € 
ανά τεμ 

2445000-8 585,00€ 

3 1359 

Συμπυκνωμένο υγρό  απολυμαντικό-καθαριστικό επιφανειών, 
χώρων και εξοπλισμού (δάπεδα, τοίχοι σε θαλάμους ασθενών, 
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων, παιδιών και 
νεογνών, μηχανήματα χειρουργείου, θερμοκοιτίδες 
(plexiglas/makrolon), συσκευές παρακολούθησης ζωτικών 
λειτουργιών-monitors). Να μην περιέχει αλδεϋδες, φαινόλες ή 
χλώριο.  Να περιέχει 2 ή περισσότερες δραστικές ουσίες εκ των 
οποίων ή 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 είναι μικροβιοκτόνο (gram + και gram -), 
μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, 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,  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. Να 
κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο 
ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus). 
 

100 
λιτρ / 
ή 
20τεμ 

7,95λιτρ/
ή 39,75 
τεμ 

2445000-8 795,00€ 

                                                                                                                                                                             ΣΥΝΟΛΟ   1.591,20 €                                                                                                     


