ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα: 15-11-2022
Αρ.Πρωτ. 12033

Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Παντούλα Χ.
Τηλ.: 2682361310
Φαξ:
2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα
Mail: j.pantoula@prevezahospital.gr

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ για (χειρ/κά
εργαλεία) και ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ για (Μαγειρεία).
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Δευτέρα 21/11/2022 στις 11:30
π.μ σε κλειστό φάκελο στο τμήμα προμηθειών για τα κάτωθι είδη, για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου,
συνολικού προϋπολογισμού 1.000,00€ Απολυμαντικό για (χειρ/κά εργαλεία) και 350,00€ Απορρυπαντικό για τα
(Μαγειρεία) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1899 και ΚΑΕ 1381 αντίστοιχα.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται
από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος
κωδικός. Να αναφερθεί εάν είναι άμεσα διαθέσιμα:


Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ



ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ CPV: 24455000-8

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣ

ΑΞΙΑ

1

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΗΝΤΥΡΙΟ ΧΕΙΡ.
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

6

2

ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΗΝΤΥΡΙΟ
ΧΕΙΡ.ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

2

3

ΔΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟ – ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΓΙΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΗΝΤΥΡΙΟ ΧΕΙΡ.
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

2

ΣΥΝ
ΑΞΙΑ

ΣΥΝ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΩΔ.
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ
ΑΝΤΛΙΕΣ

1. ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

1. Συμπυκνωμένο υγρό ελαφρώς αλκαλικό ενζυματικό, απορρυπαντικό για πλυντήρια εργαλείων με
PH<11.
2. Να περιέχει καθαριστικές ουσίες και ένζυμα για αποτελεσματικό καθαρισμό σε
οργανικούς ρύπους και επίμονες κηλίδες.
3. Να είναι χαμηλού αφρισμού, μη καυστικό, μη ερεθιστικό, μη αλλεργιογόνο και μη
επιβλαβές για τον χρήστη.
4. Να μην είναι διαβρωτικό και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας από
κατασκευάστριες εταιρείες εργαλείων και πλυντηρίων.
5. Να ενδείκνυται η χρήση του από τον κατασκευαστή ειδικώς για αυτόματα πλυντήρια.
6. Να περιέχει αποσκληρυντική ουσία και να αναφέρεται ποια είναι αυτή.
7. Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π.
8. Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας
εταιρείας. Αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν, να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο
με την πιστή μετάφραση στην ελληνική.
9. Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο δελτίο δεδομένων ασφαλείας με την πιστή μετάφραση
στην ελληνική σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
10. Να διατίθεται σε δοχείο 4 έως 5 λίτρων.
11. Να δωθεί τιμή/λίτρο.

2. ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

1. Συμπυκνωμένο υγρό ουδετεροποιητικό για πλυντήρια εργαλείων PH 1-3
2. Να ενδείκνυται η χρήση του από τον κατασκευαστή ειδικώς για αυτόματα πλυντήρια.
3. Να είναι μίγμα οργανικού και ανόργανου οξέως σε περιεκτικότητα άνω του 30%,
χωρίς τασιενεργά, κατάλληλο για την εξουδετέρωση αλκαλικών υπολειμμάτων σε
αυτόματα πλυντήρια και για την απομάκρυνση των αλάτων του νερού και των

οξειδώσεων από την επιφάνια των εργαλείων.
4. Να ξεπλένεται εύκολα και να μην αφήνει υπολείμματα.
5. Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π.
6. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο
φυλλάδιο (prospectus) με την πιστή μετάφραση στην ελληνική.
7. Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο δελτίο δεδομένων ασφαλείας με την πιστή μετάφραση
στην ελληνική σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
8. Να διατίθεται σε δοχείο 4 έως 5 λίτρων.
9. Να δωθεί τιμή/λίτρο.
3. ΔΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

1. Συμπυκνωμένο υγρό διαβρεκτικό για πλυντήρια εργαλείων με παράγοντες για
επιτάχυνση του στεγνώματος των εργαλείων, αποφυγή στιγμάτων πάνω στα εργαλεία
και μείωση της θερμοκρασίας στεγνώματος PH 5-8.
2. Να ενδείκνυται η χρήση του από τον κατασκευαστή ειδικώς για αυτόματα πλυντήρια.
3. Να είναι ελεγμένο ως προς την ελάχιστη υπολειμματική συγκέντρωση των δραστικών
ουσιών του και να προσκομιστεί αντίστοιχη μελέτη σύμφωνα με το ISO 10993-1 περί
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
4. Nα εξασφαλίζει καλή διάβρεξη των εργαλείων.
5. Να μην προκαλεί ζημιά στα εργαλεία και τα πλυντήρια και να συνοδεύεται από
πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών.
6. Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π.
7. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο
φυλλάδιο (prospectus) με την πιστή μετάφραση στην ελληνική.
8. Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο δελτίο δεδομένων ασφαλείας με την πιστή μετάφραση
στην ελληνική σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
9.Να διατίθεται σε δοχείο 4 έως 5 λίτρων.
10. Να δωθεί τιμή/λίτρο


Α/Α

ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ CPV:39831200-8

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ
1 ΠΛΥΝΤΥΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ

2

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ

ΠΟΣ

ΑΞΙΑ

ΣΥΝ
ΑΞΙΑ

ΣΥΝ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΩΔ.
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

6 Χ10 lit

1 x 5 lit

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ (ELECTROLUX 505102)

•

Χαμηλού αφρισμού με αλκαλικό pH διαλύματος 10-13 max.

•
Να περιέχει ένα αλκάλιο (min. 10%) και υποχλωριώδες νάτριο σε ενεργό χλώριο (min. 1%) για ισχυρή
καθαριστική δράση σε άμυλο και πρωτεΐνη και λεκέδες από καφέ, τσάι κλπ
•

Να είναι δραστικό σε νερό μέτριας σκληρότητας

•

Να δίνεται η δοσολογία χρήσης έπειτα από την προτεινόμενη αραίωση

•

Να διαθέτει άδεια Γ.Χ.Κ

•

Συσκευασία 3-5 lit

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
•

Η τιμή θα δίνεται ανά λίτρο.

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΥ
ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

