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

ΠΡΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» -Ψ.Ν.Θ., (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης),
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 24/Δ4/23-03-2020 Αίτηση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών της Αποθήκης
Γενικού Υλικού, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών, για είδη
καθαριότητας και απολύμανσης για τις ανάγκες των κλινικών και δομών του ΨΝΘ. Οι προδιαγραφές για τα
παρακάτω είδη βρίσκονται στο έγγραφο που ακολουθεί.
 480 Λίτρα ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΫΔΕΣ
 400 Λίτρα ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ

72 Τεμ. ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΡΙΩΝ

Προϋπολογισμός δαπάνης συνoλικού ποσού 6.200€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και με κριτήριο

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση της
χαμηλότερης τιμής.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με την αρ. 7305/22-04-2020(ΑΔΑ:ΩΔΣ046906Α-ΨΨΝ)
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά εγγράφως σε
σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη για το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., μέχρι τις 29-04-2020, ημέρα
Τετάρτη και έως τις 14:00 μ.μ., στη διεύθυνση Λαγκαδά 196, 56430 Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη.

Εμπρόθεσμες είναι οι προσφορές που θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία
και ώρα.
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.
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.
Θεσσαλονίκη 23/04/2020

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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 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 διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα.
 Να συνοδεύεται από ΔΩΡΕΑΝ δοσομετρική αντλία ανά συσκευασία προϊόντος.
 Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
 Να πληροί τις προϋποθέσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που διέπουν τα
απορρυπαντικά.
 Να έχει έγκριση του ΕΟΦ.
 Να έχει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.

2)ΠΡΟΪΟΝ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
ΜΙΚΡΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ

ΚΑΙ

Υγρό απολυμαντικό μικρών επιφανειών, με αλκοόλες, για χρήση με ψεκασμό.
 Να μην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες ή χλώριο, καθώς και άλλες πρόσθετες ουσίες.
 Να είναι μικροβιοκτόνο (gram + και gram -) , ιδιαίτερα έναντι ανθεκτικών νοσοκομειακών
μικροβιακών στελεχών (Klebsiella και Acinetobacter), μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV,
HCV, ROTA) και μυκοβακτηριδιοκτόνο.
 Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 5 λεπτά για το
σύνολο του επιθυμητού φάσματος.
 Να εξατμίζεται γρήγορα, χωρίς να αφήνει στίγματα, ίχνη ή κατάλοιπα.
 Να μην είναι τοξικό, ούτε ερεθιστικό για το χρήστη.
 Να είναι φιλικό με το περιβάλλον.
 Να μην είναι οξειδωτικό ή διαβρωτικό για τις επιφάνειες.
 Να είναι συμβατό με τις περισσότερες επιφάνειες ( π.χ. μέταλλο, πλαστικό, πολυκαρβονικά,
makrolon), εξαιρουμένου των ευαίσθητων σε αλκοόλες επιφανειών ( π.χ. από Plexiglass,
ψηφιακές οθόνες/monitors κλπ.) και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας.
 Να είναι έτοιμο προς χρήση σε δοχείο ως 1 λίτρο.
 Να συνοδεύεται με ΔΩΡΕΑΝ συσκευή ψεκασμού για κάθε δοχείο (σε περίπτωση που δεν
είναι ενσωματωμένη).





Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με
στοιχεία από μελέτες ανεξάρτητων φορέων.
Να έχει έγκριση του ΕΟΦ.
Να έχει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.

3) ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΡΙΩΝ
 Να φέρει τον αριθμό ταυτοποίησης CPNP (Reference Number ) από τον ΕΟΦ .
 Ενυδατική κρέμα προστασίας χεριών νοσηλευτικού προσωπικού.
 Να είναι δερματολογικά ελεγμένη και να συνοδεύεται από σχετικές μελέτες.
 Να έχει άριστη συμβατότητα με το δέρμα, να είναι υποαλλεργική και μην προκαλεί
ερεθισμούς.
 Να προστατεύει κατά τη διάρκεια των εργασιών από μηχανικούς μικροτραυματισμούς.
 Να απορροφάται εύκολα, να μην αφήνει λιπαρότητα και να δημιουργεί ευχάριστο αίσθημα
αφής.
 Να περιέχει μαλακτικές ουσίες και βιταμίνες για να προστατεύει και να περιποιείται το
δέρμα.
 Να μην περιέχει συντηρητικές ουσίες (paraben free) και χρωστικές.
 Να έχει ήπιο, ευχάριστο άρωμα.
 Να διατίθεται σε συσκευασία 500 ml.
 Να συνοδεύεται ΔΩΡΕΑΝ ενσωματωμένη δοσομετρική αντλία σε κάθε δοχείο για αποφυγή
επιμόλυνσης του περιεχομένου.
 Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας.
Αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν, να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο,
μεταφρασμένο και στην ελληνική.

