ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»- Ψ.Ν.Θ.
Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο

ΠΡΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ: «Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν Μ Ε Α Π Ε Υ Θ Ε Ι Α Σ Α Ν Α Θ Ε Σ Η Γ Ι Α Τ Η Ν
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ
Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ.
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)»

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» -Ψ.Ν.Θ., ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5383/Δ4/30-09-2019 Αίτηση Προμήθειας Εξωσυμβατικών
Ειδών της Αποθήκης Γενικού Υλικού, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή
προσφορών, για την αγορά των παρακάτω ειδών:
1.
2.

500 Λίτρα Προϊόν καθαρισμού και απολύμανσης δαπέδων, επιφανειών και εξοπλισμού χωρίς
αλδεϋδες
500 Λίτρα Ισχυρό αφαλατικό χώρων υγιεινής

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με
fax ή email) μέχρι τις 08-10-2019, ημέρα Τρίτη και έως τις 14:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών
του
Ψ.Ν.Θ.
(Λαγκαδά
196,
56430
Θεσσαλονίκη,
Fax:2313324375,
e-mail:
promithies2@psychothes.gr).
Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες. Η αξιολόγηση
των προσφορών θα γίνει στις 09-10-2019, ημέρα Τετάρτη.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., όλες
τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324376.
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
Θεσσαλονίκη 03/10/2019

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

1) ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΫΔΕΣ
Συμπυκνωμένο υγρό
απολυμαντικό-καθαριστικό επιφανειών, χώρων, μηχανημάτων
και
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
 Να μην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες ή χλώριο.
 Να μην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για τους οφθαλμούς, το δέρμα και τους βλεννογόνους.

Να είναι φιλικό με το περιβάλλον και βιοδιασπώμενο.

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 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 αναφέρεται η τιμή συμπυκνωμένου λίτρου και η τιμή του έτοιμου λίτρου διαλύματος
μετά την προτεινόμενη αραίωση για το σύνολο του ζητούμενου απολυμαντικού φάσματος.

Να είναι συμβατό με όλες τις επιφάνειες από μέταλλο, πλαστικό, PVC, linoleum, μάρμαρο,
πλακάκι, υλικό ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων, monitors, κλπ. και να συνοδεύεται από
πιστοποιητικά συμβατότητας.

Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξαιτίας της μη συμβατότητας του
προϊόντος.

Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα.

Να συνοδεύεται από ΔΩΡΕΑΝ δοσομετρική αντλία ανά συσκευασία προϊόντος.

Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.

Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας
εταιρείας. Αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν, να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο,
μεταφρασμένο και στην ελληνική.

Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική και το ξενόγλωσσο αν
πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.

Να έχει έγκριση του ΕΟΦ.

Να έχει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.
2) Ισχυρό αφαλατικό χώρων υγιεινής (μονάδα μέτρησης: λίτρο)
Καθαριστικό για χώρους υγιεινής, για καθημερινή χρήση και κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες
που είναι ανθεκτικές στο νερό. Να διαλύει αμέσως άλατα, πουρί, και τα υπολείμματα σαπουνιού
που επικάθονται στα είδη υγιεινής. Ειδικότερα να αφαιρεί άλατα ασβεστίου και σκουριά από
βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη υγιεινής κλπ. Να έχει ευχάριστο άρωμα και να είναι αρίστης
ποιότητας. Συσκευασία έως 5 λίτρα.
Να κατατεθεί από τους συμμετέχοντες αναλυτικό φυλλάδιο του προϊόντος στα Ελληνικά, άδεια
κυκλοφορίας ΕΟΦ καθώς και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την 1907/2006ΕΕ και
τον κανονισμό 1272/2008 ΕΚ CLP. Να αναγράφεται η δοσολογία χρήσης. Εάν το προϊόν είναι
συμπυκνωμένο, να συνοδεύεται, δωρεάν, από σύστημα εύκολης μέτρησης της δόσης με
δοσομετρητή (αντλία, μεζούρα, κανατάκι) και να εξασφαλίζεται η εύκολη και σωστή χρήση στην
κατάλληλη δόση. Στα συμπυκνωμένα προϊόντα να κατατεθεί ή τιμή λίτρου ανά πυκνό διάλυμα
καθώς και η τιμή λίτρου του έτοιμου προς χρήση διαλύματος σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.

