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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής  

προσφορών για την προμήθεια Απολυμαντικών  για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας - 
Μονάδα Νάουσας 

ΣΧΕΤ : α )  Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και  Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ» 

               β) Ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α΄36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων»  

            
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.  

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 

πρωτοκόλλου, η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης τα 

υλικά να είναι ετοιμοπαράδοτα. 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων. Η κατακύρωση θα 

γίνει ανά είδος με τη χαμηλότερη τιμή. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση 

στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η πλήρης συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και 

τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν 

τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή 

διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν με e-mail έως την 13/02/2023 και ώρα 13.00μμ στο Γραφείο 
Προμηθειών της Υγ. Μ. Νάουσας 
      

      O ΑΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 

                                                                         Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ-Υ.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ 
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1 1351 

Προϊόν  απολύμανσης σε δισκία με βάση τα 

χλωριωμένα παράγωγα του 

κυανουρικού οξέως. Απολυμαντικά δισκία 
των 2,5 gr με δραστική ουσία το 
διχλωροϊσοκυανουρικό νάτριο (NADCC Να 
απελευθερώνουν το χλώριο σταδιακά και 
να διατίθενται σε πρακτική συσκευασία 50-
200 δισκίων το µέγιστο. Να διαθέτουν 
δράση έναντι µικροβίων (gram + και gram -
), μυκήτων, ιών (HBV, HCV, HIV, ΑDENO 
κ.α), µυκοβακτηριδίων και σπόρων. Να 
είναι συµβατά µε επιφάνειες από πλαστικό, 
μέταλλο, µάρµαρο, linoleum και πλακάκι. 
Το προϊόν να είναι καταχωρημένο στο 
ΕΜΧΠ και να έχει άδεια ΕΟΦ ως ΤΠ2 και 
ΤΠ4. Να αναφέρεται ο συνιστώμενος 
αριθµός δισκίων ανά λίτρο νερού και ο 
χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού 
αποτελέσµατος. Να συνοδεύεται από 
πίνακα φάσµατος και αποτελεσματικότητας 
έναντι µικροοργανισµών µε στοιχεία από 
µελέτες ανεξάρτητων (διαπιστευμένων) 
φορέων σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα ελέγχου για τον ιατρικό τομέα. Να 
κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, 
το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο 
οδηγιών (prospectus) με την μετάφραση 
του στα Ελληνικά, αντίγραφο της 
καταχώρησης στο ΕΜΧΠ και άδειας 
κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ και ότι άλλο 
ζητείται από τις προδιαγραφές του είδους. 

10.000 τεμ 0,105€ 24455000-8     1.050,00€ 

2 1351 

Υγρό για υψηλού βαθμού απολύμανση και 
σποροκτονία ενδοσκοπίων και 
θερμοευαίσθητου εξοπλισμού με 
γλουταραλδεΰδη 2% ,συσκ. 5 λιτρ. έτοιμο 
για χρήση. Απολυμαντικό και σποροκτόνο 
διάλυμα γλουταραλδεΰδης 2% έτοιμο προς 
χρήση. Να είναι μικροβιοκτόνο (συμπερ. 
Helicobacter pylori), μυκητοκτόνο, 
μυκοβακτηρδιοκτόνο και ιοκτόνο (HBV, HIV, 
HCV, Adeno, Polio κ.λπ) σύμφωνα με τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου Phase2 
Step1 και Phase2 Step2. Ο χρόνος 
επίτευξης του απολυμαντικού 
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 
σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ 17126 (log 4).  Να 
επισυναφθούν μελέτες 
αποτελεσματικότητας από ανεξάρτητους 
(διαπιστευμένους) φορείς. Να κατατεθούν 
πιστοποιητικά συμβατότητας 
κατασκευαστών ενδοσκοπίων επί ποινή 
απόρριψης. Το έτοιμο διάλυμα να είναι 
σταθερό για τουλάχιστον 14 ημέρες. Η 
δραστικότητα του έτοιμου διαλύματος να 
επιδέχεται έλεγχο με δείκτες και να 
κατατεθεί το ξενόγλωσσο ενημερωτικό 
φυλλάδιο των δεικτών καθώς και η μελέτη 
επικύρωσης των δεικτών με το 

200 λιτρ 
 
 

4,80€/λιτ 
 

24455000-8 

960,00€ 
 
 
 



απολυμαντικό διάλυμα. Να φέρει σήμανση 
CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.  Να έχει 
καταχώρηση στο ΕΜΧΠ και στο μητρώο 
ιατροτεχνολογικών  του ΕΟΦ και να 
κατατεθούν. Να συνοδεύεται από δωρεάν 
αδρανοποιητική ουσία στην κατάλληλη 
ποσότητα,  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) και ότι άλλο ζητείται 
από τις προδιαγραφές του είδους. 

                                                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ             2.010,00€ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


