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Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2020
Προς
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.
Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Γραφείο Προμηθειών : Κα Κλωτσοτήρα Ευαγγελία
Τηλέφωνο: 2313324112
Email: promithies@psychothes.gr
Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για Προϊόντα Καθαρισμού
Αξιότιμες Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι,
Λάβαμε γνώση του εγγράφου της υπηρεσίας σας με αριθμό πρωτοκόλλου 25536/ 01-12-2020
σχετικά με την Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια «ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ»
CPV: 39830000-9 για τις ανάγκες των Νοσοκομείων Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.
(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) και Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και
θα θέλαμε να σας υποβάλλουμε τις προτάσεις μας επί των τεχνικών προδιαγραφών ως κάτωθι:
Για το ζητούμενο είδος με α/α 5 Ισχυρό αφαλατικό χώρων υγιεινής προτείνουμε να
εμπλουτισθούν οι υπάρχουσες προδιάγραφες ως εξής:

Καθαριστικό συμπυκνωμένο υγρό 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
κατάλληλο για χρήση σε περιοχές με σκληρά νερά. Να έχει ήπια σύνθεση και να μην επισημαίνεται ως
επικίνδυνο για τον χρήστη για μέγιστη ασφάλεια κατά την χρήση. Συσκευασία έως 5 λίτρα με
δοσομετρική αντλία.

Για το ζητούμενο είδος με α/α 9 Ουδέτερο καθαριστικό δαπέδων προτείνουμε όπως οι
υπάρχουσες προδιάγραφες να τροποποιηθούν και εμπλουτισθούν ως εξής:

Υγρό συμπυκνωμένο απορρυπαντικό, κατάλληλο για σφουγγάρισμα σε όλα τα ανθεκτικά στο νερό
δάπεδα. Στη σύνθεσή του να περιέχει ένα μίγμα ανιονικών και μη ιονικών τασιενεργών σε ουδέτερο pH
7, να το κάνει κατάλληλο για όλους τους τύπους δαπέδων προστατευμένων και μη, ενώ ταυτόχρονα να
εξουδετερώνει τις δυσάρεστες μυρωδιές μέσω του ευχάριστου αρώματος του. Να φέρει σήμανση
οικολογικού προϊόντος (ecolabel) και να κατατεθεί το πιστοποιητικό που το αποδεικνύει. Να
προσφέρεται σε συσκευασία έως 5 λίτρα με αντίστοιχο δοσομετρικό βοήθημα.

Για το ζητούμενο είδος με α/α 11 Ισχυρό καθαριστικό για δύσκολους ρύπους προτείνουμε όπως
οι υπάρχουσες προδιάγραφες να τροποποιηθούν και εμπλουτισθούν ως εξής:

Συμπυκνωμένο ισχυρό καθαριστικό, κατάλληλο για σκληρή βρωμιά όπως έλαια, γράσα, κλπ. Να είναι
μίγμα ανιονικών και μη ιονικών τασιενεργών με την προσθήκη αλκαλίου σε pH διαλύματος 11-13
(αλκαλικό), κατάλληλο για χρήση σε χώρους κουζίνας. Να είναι αποτελεσματικό σε σκληρό νερό, να έχει
ταχεία δράση και να στεγνώνει γρήγορα. Κατάλληλο για χρήση στις περισσότερες επιφάνειες
συμπεριλαμβανομένων του αλουμινίου και των μαλακών μετάλλων. Συσκευασία έως 5 λίτρα με
δοσομετρική αντλία.
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Για το ζητούμενο είδος με α/α 12 Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης με ουδέτερο pH
προτείνουμε οι υπάρχουσες προδιάγραφες να τροποποιηθούν και εμπλουτισθούν ως εξής:

Συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό για χρήση σε όλες τις επιφάνειες που είναι ανθεκτικές στο νερό.
Να έχει ταχεία και εξαιρετική καθαριστική ικανότητα να μην αφήνει ίχνη, να στεγνώνει γρήγορα. Να
είναι μίγμα ανιονικών και μη ιονικών τασιενεργών με προσθήκη αλκοόλης για αποτελεσματικό
καθαρισμό όλων των ανθεκτικών επιφανειών με ταυτόχρονα γρήγορο στέγνωμα χωρίς ίχνη και
σημάδια. Να έχει pH διαλύματος κοντά στο ουδέτερο (περίπου 7) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
συμβατότητα με τις επιφάνειες.
Το προϊόν να είναι οικολογικό (ecolabel), φιλικό με το περιβάλλον και να κατατεθεί το πιστοποιητικό
που το αποδεικνύει. Να αφήνει ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας. Συσκευασία έως 5 λίτρα με δοσομετρικό
βοήθημα.

Για το ζητούμενο είδος με α/α 17 Παχύρευστη χλωρίνη προτείνουμε να εμπλουτισθούν οι
υπάρχουσες προδιάγραφες ως εξής:

Σταθεροποιημένο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου κατάλληλο για να καθαρίζει και να λευκαίνει. Να
έχει άριστα αποτελέσματα απολύμανσης και να κατατεθούν προς απόδειξη μελέτες σύμφωνα με τα
Ευρωπαϊκά πρότυπα. Να είναι παχύρευστη ώστε να παραμένει στις επιφάνειες (ειδικά στις κάθετες) και
να δρα αποτελεσματικά. Να είναι τουλάχιστον τριπλά φιλτραρισμένη για την απομάκρυνση των
ακαθαρσιών που μειώνουν τη δράση της. Να έχει ευχάριστο άρωμα. Να έχει έγκριση Ε.Ο.Φ και Ε.Μ.Χ.Π.
Συσκευασία έως 2 λίτρα.

Για το ζητούμενο είδος με α/α 18 Χλωρίνη σε τεμ. των 2-5 lit προτείνουμε να εμπλουτισθούν οι
υπάρχουσες προδιάγραφες ως εξής:

Να περιέχει λευκαντικούς απολυμαντικούς παράγοντες με βάση το ενεργό χλώριο, υποχλωριώδες
νάτριο min 5-6%.Να είναι τουλάχιστον τριπλά φιλτραρισμένη για την απομάκρυνση των ακαθαρσιών
που μειώνουν τη δράση της. Συσκευασία έως 5 λίτρα.
Να φέρει έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ( Ε.Ο.Φ. ) για την απολυμαντική δράση του
προϊόντος η οποία να τεκμηριώνεται με μελέτες (να κατατεθούν) και έγκριση του Εθνικού Μητρώου
Χημικών Προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π πρώην Γ.Χ.Κ). Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος,
καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ), άδεια Ε.Ο.Φ. και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία
Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.

Για το ζητούμενο είδος με α/α 19 Απορρυπαντικό σκόνη πλυσίματος για επαγγελματικό
πλυντήριο ρούχων σε συσκευασία 15-20 kgr προτείνουμε να εμπλουτισθούν οι υπάρχουσες
προδιάγραφες ως εξής:

Απορρυπαντικό σε σκόνη για όλα τα επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων κατάλληλο για πρόπλυση και
κυρίως πλύση, ακόμη και σε σκληρά νερά.
Να καθαρίζει, να λευκαίνει και να απολυμαίνει, να ζωντανεύει τα χρώματα. Ιδανική για όλες τις
θερμοκρασίες πλύσης.
Να είναι αποτελεσματική σε πρωτεϊνικούς ρύπους πχ. αίμα και να περιέχει ένζυμα ή άλλες ουσίες που
βοηθούν τη διάσπαση των λιπαρών λεκέδων.
Να προστατεύει το πλυντήριο και τα ρούχα από τα άλατα του νερού. Να μην περιέχει φωσφορικά και
χλώριο. Να είναι προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον. Να έχει ευχάριστο άρωμα. Να είναι δραστικό σε
βακτήρια, μύκητες, ιούς, μυκοβακτηρίδια σε χαμηλές θερμοκρασίες από 40º έως 60º C.
Να δίνεται το κόστος ανά λίτρο διαλύματος έπειτα από την προτεινόμενη κατασκευαστική αραίωση για
επίτευξη του καθαρισμού και της χημικοθερμικής απολύμανσης για το ζητούμενο φάσμα δράσης, έτσι
ώστε να προσδιοριστεί το κόστος χρήσης του προσφερόμενου προϊόντος.
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Για το ζητούμενο είδος με α/α 26 Ταμπλέτες απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων, σε συσκ. 90100 τεμαχίων προτείνουμε να εμπλουτισθούν οι υπάρχουσες προδιάγραφες ως εξής:
Ταμπλέτες απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων, σε συσκ. έως 100 τεμαχίων

Ταμπλέτες για τον καθαρισμό πιάτων, ποτηριών και σκευών σε αυτόματα πλυντήρια. Να περιέχουν
στην σύσταση τους ένζυμα , τασιενεργά και φωσφορικά άλατα ως καθαριστικούς παράγοντες, με
προσθήκη ενεργού οξυγόνου για την απομάκρυνση λεκέδων που χρωματίζουν τα σκεύη όπως
υπολείμματα καφέ , τσάι κ.α. Να περιέχουν ουσίες που δεσμεύουν την σκληρότητα του νερού, να
αποδίδουν ένα λαμπερό αποτέλεσμα, καθώς και αρωματικό παράγοντα για σκεύη χωρίς δυσάρεστες
οσμές. Να διατίθενται σε συσκευασία έως 100 τμχ, με ατομική συσκευασία ανά ταμπλέτα για
προστασία από την υγρασία και ανέπαφη δοσομέτρηση της ταμπλέτας στο πλυντήριο .

Για το ζητούμενο είδος με α/α 33 Εργαλείο πλύσεως επιφανειών με γουνάκι προτείνουμε να
εμπλουτισθούν οι υπάρχουσες προδιάγραφες ως εξής:

Να είναι από ανθεκτική μικροΐνα και η βάση από αλουμίνιο με λαβή από πολυπροπυλένιο και
δυνατότητα προσαρμογής σε κοντάρι. Να μην σκουριάζει και να είναι ελαφρύ. Διάσταση περίπου 45 cm
±3cm.

Για το ζητούμενο είδος με α/α 34 Ανταλλακτικό γουνάκι επιφανειών προτείνουμε να
εμπλουτισθούν οι υπάρχουσες προδιάγραφες ως εξής:
Να είναι από ανθεκτική μικροΐνα για πολλαπλές χρήσεις. Διάσταση περίπου 45 cm ±3cm.

Για το ζητούμενο είδος με α/α 35 Σετ καθαρισμού τζαμιών προτείνουμε να εμπλουτισθούν οι
υπάρχουσες προδιάγραφες ως εξής:

1.Γουνάκι πλύσεως με βάση αλουμινίου και λαβή που να προσαρμόζεται σε κοντάρι, να διαθέτει fibra
για τις δύσκολες βρωμιές για τον καθαρισμό τζαμιών. Διάσταση περίπου 45 cm ±3cm.
2.Υαλοκαθαριστήρας με εργονομική λαβή για σταθερό κράτημα και ανθεκτικό λάστιχο για την
απομάκρυνση των νερών από τα τζάμια, να είναι από ανοξείδωτο υλικό υψηλής αντοχής ώστε να μην
φθείρεται από την υγρασία, να εφαρμόζει σε πτυσσόμενο κοντάρι. Διάσταση περίπου 45 cm
3.Πτυσσόμενο κοντάρι αλουμινίου υψηλής αντοχής κατάλληλο για υποδοχή των προαναφερθέντων
υλικών. Να εκτείνεται σε πλήρη ανάπτυξη σε ύψος τουλάχιστον 4,5 μέτρων.
4.Κουβάς από σκληρό, ανθεκτικό πλαστικό να είναι εύκολη η μεταφορά και ιδανικός για χρήση με το
επιλεγμένο σύστημα.

Για το ζητούμενο είδος με α/α 36 Ανταλλακτικό γουνάκι τζαμιών προτείνουμε να
εμπλουτισθούν οι υπάρχουσες προδιάγραφες ως εξής:

Ανταλλακτικό γουνάκι πλύσεως που διαθέτει και fibra για τις δύσκολες βρωμιές για τον καθαρισμό
τζαμιών, που θα προσαρμόζεται στο σετ τζαμιών που θα επιλεγεί. Διάσταση περίπου 45 cm ±3cm.

Για το ζητούμενο είδος με α/α 38 Ξύστρες δαπέδου προτείνουμε να εμπλουτισθούν οι
υπάρχουσες προδιάγραφες ως εξής:

Ξύστρες δαπέδου με ανταλλακτική λάμα τουλάχιστον 10 cm ±1cm σε θήκη προστασίας και ανθεκτική
λαβή με εργονομικό χερούλι.

Για το ζητούμενο είδος με α/α 43 Πανάκια ξεσκονίσματος δαπέδου προτείνουμε να
εμπλουτισθούν οι υπάρχουσες προδιάγραφες ως εξής:

Προεμποτισμένα πανιά μιας χρήσης από πολυπροπυλένιο μήκους 60cm και πλάτους τουλάχιστον 20cm
και να εφαρμόζουν στα τελάρα που θα επιλεγούν.
Το βάρος τους να είναι τουλάχιστον 0,0023gr ανά τεμάχιο και να είναι κατάλληλα για σκούπισμα –
ξεσκόνισμα δαπέδων.
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Να είναι ομοιόμορφα εμποτισμένα με ορυκτέλαιο. Να είναι έτοιμα προς χρήση και να απομακρύνουν
άριστα τη σκόνη από λεία και όχι μόνο δάπεδα, χωρίς να αφήνουν θαμπάδες, κολλώδη ή ελαιώδη υφή.
Να διατίθενται σε εύχρηστες συσκευασίες που να προστατεύουν τα πανιά από την αφυδάτωση.
Να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση

Για το ζητούμενο είδος με α/α 44 Βάση ξεσκονίσματος δαπέδου προτείνουμε να εμπλουτισθούν
οι υπάρχουσες προδιάγραφες ως εξής:

Να είναι ανθεκτική από καθαρό πολυπροπυλένιο ή αλουμίνιο με βάση που να εξασφαλίζεται καλύτερη
επαφή με το πάτωμα καθώς και ελαστική και εύκαμπτη. Να έχει διάσταση μήκους 50 έως 60 cm ώστε
να ταιριάζει με τα αντίστοιχα πανάκια καθαρισμού. Να είναι ελαφριά, ανθεκτική στις καταπονήσεις και
να μην σκουριάζει. Να διαθέτει αρθρωτό σύνδεσμό που να επιτρέπει την κίνηση του κονταριού 0-180ο.
Να κατατεθεί δείγμα.

Για το ζητούμενο είδος με α/α 45 Κοντάρι για βάση ξεσκονίσματος δαπέδου προτείνουμε να
εμπλουτισθούν οι υπάρχουσες προδιάγραφες ως εξής:

Κοντάρι αλουμίνιο με εργονομική λαβή διαμέτρου περίπου 23mm και ύψους 140 ±5cm (το ύψος του
κονταριού σε αυτό ο εύρος δίνει την βέλτιστη εργονομία στον χρήστη. Είναι αναγκαίο το ύψος του
κονταριού να είναι κοντά στον ώμο του χρήστη) .
Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιουδήποτε είδους τελάρο πανετών ή σφιγκτήρα επαγγελματικής
σφουγγαρίστρας.
Ελαφρύ και ανθεκτικό στη σκουριά. Με οπές στο κάτω άκρο του. Να κατατεθεί δείγμα.

Για το ζητούμενο είδος με α/α 48 Σετ σφουγγαρίσματος (τροχήλατο-διπλό-κομπλέ) προτείνουμε
να εμπλουτισθούν οι υπάρχουσες προδιάγραφες ως εξής:

Να περιλαμβάνει 2 κουβάδες χωρητικότητας περίπου 25 lt έκαστος με χρωματική κωδικοποίηση, πρέσα
με στίφτη, 4 περιστρεφόμενες ρόδες τουλάχιστον 50 mm για κίνηση σε δύσκολα σημεία, με
προστατευτικούς δακτυλίους και λαβή ώθησης. Να είναι κατασκευασμένο από ιδιαίτερα ανθεκτικό
συμπαγές πολυπροπυλένιο.
Να έχει επιφάνειες χωρίς κρυφά σημεία και χωρίς πόρους, με σκοπό τον εύκολο καθαρισμό και
απολύμανση τους καθώς και την αποφυγή συσσώρευσης ρύπων και μικροοργανισμών. Η πρέσα να
είναι κατασκευασμένη εξ' ολοκλήρου από το υλικό που κατασκευάζεται το καρότσι, ισχυρό συμπαγές
πολυπροπυλένιο, για υψηλή αντοχή. Η πρέσα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο με απλές
σφουγγαρίστρες όσο και με πανέτες μικροϊνών, χωρίς να χρειάζεται κάποιο επιπλέον εξάρτημα. Το
υλικό και τα χρώματα κατασκευής να μην είναι τοξικά, να μην περιέχουν κάδμιο και βαρέα μέταλλα.
Να διατίθενται ανταλλακτικά για οποιοδήποτε τμήμα του καροτσιού για τουλάχιστον 5 έτη και να
κατατεθεί σχετικός τιμοκατάλογος.

Για το ζητούμενο είδος με α/α 51 Κρεμοσάπουνο προτείνουμε να εμπλουτισθούν οι
υπάρχουσες προδιάγραφες ως εξής:

Οι προσφορές θα αναφέρονται σε συσκευασία μιας χρήσης του 1 lt. Επισημαίνεται ότι τα δοχεία δεν θα
επαναπληρώνονται με σαπούνι αλλά θα απορρίπτονται απευθείας όταν αδειάζουν, για την αποφυγή
αποικισμού τους με μικροβιακούς παράγοντες και θα τοποθετείται νέο δοχείο. Να περιέχει
επιπρόσθετα μία ή περισσότερες ουσίες σαν συντηρητικά συστατικά για τη μη ανάπτυξη μικροβίων. Να
περιέχει ενυδατικούς παράγοντες και συστατικά ανάπλασης του δέρματος όπως γλυκερίνη και
βιταμίνες. Να έχει ουδέτερο PH 5,5-7, να είναι δερματολογικά και οφθαλμολογικά ελεγμένο και να
κατατεθούν μελέτες. Να αναφέρονται σαφώς τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του (στα
ελληνικά) και να κατατεθούν 3 (τρία) δείγματα στην κανονική τους συσκευασία. Κάθε συσκευασία του
1Lt να συνοδεύεται και από αντλία για χρήση εκτός dispenser. Να έχει καταχώρηση CPNP.
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Για τα ζητούμενα είδη σακούλες απορριμμάτων έχουμε να κάνουμε τις εξής γενικές
παρατηρήσεις:
Ο προσδιορισμός/ τεχνική προδιαγραφή που έχει τεθεί στις σακούλες ελεύθερο εμφανών
ελαττωμάτων όπως σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ.
παραπέμπει σε σακούλα από πρωτογενές υλικό και όχι από αναγεννημένο. Επιπροσθέτως και
ενημερωτικά να αναφέρουμε ότι οι σακούλες παραγόμενες από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο
έχουν μεγαλύτερη αντοχή και ελαστικότητα με αποτέλεσμα να αποδίδουν λεπτότερες σακούλες
άρα και περισσότερα τεμάχια ανά κιλό με μεγάλη τάση εφελκυσμού (αντοχή κατά το τέντωμα) π.χ.
σάκος απορριμμάτων πάχους 20μ, ο οποίος να σηκώνει τουλάχιστον 15 κιλά.
Αντιθέτως οι σακούλες από ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο ακριβώς επειδή είναι ανακυκλωμένο
και όχι πρωτογενές υλικό, έχουν χάσει ορισμένα από τα αρχικά χαρακτηριστικά τους λόγω
επεξεργασίας, γήρανσης και ανακύκλωσης. Αυτό συνήθως συμβαίνει λόγω του θερμικού στρες
(της θερμικής επεξεργασίας δηλαδή η οποία έχει γίνει στο υλικό περισσότερες από μια φορές), η
οποία επηρεάζει (υποβαθμίζει) τις βασικές ιδιότητες του πολυμερούς. Λόγω δε της προέλευσης
της πρώτης ύλης είναι αδύνατο το παραγόμενο προϊόν να είναι ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων,
ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κ.λπ. Τα φυσικά χαρακτηριστικά του
ανακυκλωμένου πολυμερούς όπως η συμπεριφορά ροής, η αντοχή στον εφελκυσμό, την
επιμήκυνση και τη θραύση είναι διαφορετικά και γενικά κατώτερα από αυτά του πρωτογενούς
πολυμερούς.
Δεδομένου λοιπόν ότι αυτά τα υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί ξανά, ίσως και περισσότερες από μία
φορές, δεν έχουν την ίδια αντοχή με τα πρωτογενή υλικά. Ως αποτέλεσμα έχουμε την παραγωγή
χονδρότερης σακούλας για να επιτύχουμε τις απαιτούμενες αντοχές, πράγμα που συνεπάγεται
λιγότερες σακούλες αναλογικά στο κιλό και άρα ακριβότερη στο κόστος σακούλα.
Η αντοχή έχει άμεσο αντίκτυπο στον παράγοντα ασφάλειας, έτσι τα πρωτογενή υλικά είναι
ασφαλέστερα από τα ανακυκλωμένα και συνίσταται να χρησιμοποιούνται όταν ο παράγοντας
ασφάλεια είναι σημαντικός, όπως για παράδειγμα στο χειρισμό απορριμμάτων νοσοκομειακής
προέλευσης. Ακόμα κατά την καύση τους δεν παράγονται τοξικά αέρια, οπότε πληρούν και την
απαίτηση για φιλικότητα προς το περιβάλλον.
Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε όλες οι σακούλες να είναι κατασκευασμένες μόνο από 100%
πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HDPE ώστε να εξασφαλίσετε την καλύτερη
σχέση απόδοσης και τιμής τεμαχίου.
Επιπρόσθετα, προτείνεται η μονάδα μέτρησης στις σακούλες απορριμμάτων να είναι το τεμάχιο
και όχι το κιλό, και να ζητείται τιμή ανά τεμάχιο και όχι ανά κιλό, καθώς είναι μια πιο αξιόπιστη
μονάδα σύγκρισης των τιμών των σάκων. Αυτό γιατί, κάθε κιλό σάκων, ανάλογα με την ποιότητα
του υλικού, τις διαστάσεις και το πάχος των σάκων, μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικό αριθμό
σάκων. Έτσι, για παράδειγμα, 1 κιλό σάκων απορριμμάτων 80x110cm, μπορεί να περιλαμβάνει 7
τεμάχια (αν είναι από αναγεννημένο υλικό) ή ακόμη και 35-40 τεμάχια (αν είναι από παρθένο
υλικό), οπότε αντιλαμβάνεται κάποιος εύκολα τη διαφορά που προκύπτει στην τιμή του τεμαχίου.
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Επίσης αγοράζοντας με το τεμάχιο, το νοσοκομείο γνωρίζει ακριβώς πόσες σακούλες καταναλώνει
και μπορεί πιο εύκολα να ελέγξει τυχόν διαρροές.
Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε οι προδιαγραφές στις σακούλες να εμπλουτισθούν και να
τροποποιηθούν ως εξής:
Για το ζητούμενο είδος με α/α 64 Σακούλες μαύρες απορριμμάτων:

Μαύρες σακούλες απορριμμάτων 60Χ80 cm ±3% και πάχους 30μ περίπου. Οι σακούλες θα
πρέπει να είναι κατασκευασμένες από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HDPE,
ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων όπως σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια
κλπ. κατάλληλου πάχους, βάρους και όγκου, φιλικές προς το περιβάλλον. Να διατίθενται σε
συσκευασία ρολού 10 τεμαχίων για ελεγχόμενη διακίνηση ποσοτήτων και καταγραφής της
κατανάλωσης. Να αναγράφονται στην προσφορά τα τεμάχια ανά κιλό.
Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την ποιότητα του υλικού και για να διαπιστωθεί η απόδοση
τεμαχίων/κιλό.

Για το ζητούμενο είδος με α/α 65 Σακούλες μαύρες απορριμμάτων-χονδρές:

Μαύρες σακούλες απορριμμάτων 90Χ100 cm ±3% και πάχους 30μ περίπου. Οι σακούλες θα πρέπει να
είναι κατασκευασμένες από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HDPE, ελεύθερο
εμφανών ελαττωμάτων όπως σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ.
κατάλληλου πάχους, βάρους και όγκου, φιλικές προς το περιβάλλον.
Να διατίθενται σε συσκευασία ρολού 10 τεμαχίων για ελεγχόμενη διακίνηση ποσοτήτων και
καταγραφής της κατανάλωσης. Να αναγράφονται στην προσφορά τα τεμάχια ανά κιλό.
Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την ποιότητα του υλικού και για να διαπιστωθεί η απόδοση
τεμαχίων/κιλό.

Για το ζητούμενο είδος με α/α 66 Σακούλες μαύρες απορριμμάτων ομοίως και για τους ίδιους
λόγους με αυτούς στον α/α 65 προτείνουμε να εμπλουτισθούν και τροποποιηθούν οι
υπάρχουσες προδιάγραφες ως εξής:

Μαύρες σακούλες απορριμμάτων 80Χ90 cm ±3% και πάχους 30μ περίπου. Οι σακούλες θα
πρέπει να είναι κατασκευασμένες από από100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HDPE,
ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων όπως σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια
κλπ. κατάλληλου πάχους, βάρους και όγκου, φιλικές προς το περιβάλλον.
Να διατίθενται σε συσκευασία ρολού 10 τεμαχίων για ελεγχόμενη διακίνηση ποσοτήτων και
καταγραφής της κατανάλωσης. Να αναγράφονται στην προσφορά τα τεμάχια ανά κιλό. Να
προσκομιστεί δείγμα ως προς την ποιότητα του υλικού και για να διαπιστωθεί η απόδοση
τεμαχίων/κιλό.

Για το ζητούμενο είδος με α/α 67 Σακούλες μαύρες απορριμμάτων προτείνουμε πέραν των
προαναφερόμενων λόγων σχετικά με το υλικό κατασκευής της σακούλας να τροποποιηθεί και το
πάχος αυτής. Ο λόγος είναι ότι η συγκεκριμένη διάσταση σακούλας χρησιμοποιείται στα
καλαθάκια απορριμμάτων των γραφείων με μικρή απαίτηση σε σακούλα μεγάλου πάχους λόγω
της φύσης των απορριμμάτων. Για τον παραπάνω λόγο προτείνουμε να χρησιμοποιηθεί
ελαφρύτερη σακούλα, για οικονομία στην χρήση αλλά και στην απόδοση τεμαχίων /κιλό.
Προτείνουμε να τροποποιηθούν οι υπάρχουσες προδιαγραφές ως εξής:

Σακούλες απορριμμάτων 50Χ55 cm ±3% και πάχους 8-10μ περίπου. Οι σακούλες θα
πρέπει να είναι κατασκευασμένες από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HDPE,
ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων όπως σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια
κλπ. κατάλληλου πάχους, βάρους και όγκου, φιλικές προς το περιβάλλον. Να διατίθενται σε
συσκευασία ρολού 10-20 τεμαχίων για ελεγχόμενη διακίνηση ποσοτήτων και καταγραφής της
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κατανάλωσης. Να αναγράφονται στην προσφορά τα τεμάχια ανά κιλό. Να προσκομιστεί δείγμα ως
προς την ποιότητα του υλικού και για να διαπιστωθεί η απόδοση τεμαχίων/κιλό.

Επίσης προτείνουμε να τροποποιηθούν και συμπεριληφθούν στο παράρτημα ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ τα εξής:
Στο τμήμα Να κατατεθούν από τους συμμετέχοντες τα κάτωθι να τροποποιηθεί ο όρος Νο 7 ως
εξής:

7. Φύλλο δεδομένων ασφαλείας -MSDS- στα Ελληνικά σύμφωνα με την 1907/2006ΕΕ και τον κανονισμό
1272/2008 ΕΚ CLP για όλα τα χημικά σκευάσματα. Οι τυχόν επισημάνσεις των σκευασμάτων θα είναι σε
συμφωνία με την ετικέτα του κάθε προϊόντος.

Στο τμήμα Να κατατεθούν από τους συμμετέχοντες τα κάτωθι: να προστεθεί ο κάτωθι όρος
προς διευκόλυνση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού:

Να κατατεθεί αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε ενός
προϊόντος με αριθμητικές παραπομπές (1,2,3 κ.ο.κ) σε επίσημα φυλλάδια η εγχειρίδια. Θα δίνεται
πλήρης και αναλυτική απάντηση (όχι μονολεκτικά: «ναι», «όχι», «συμφωνούμε», «υπερκαλύπτουμε»)
σε κάθε μία από τις παραγράφους των Ειδικών όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών με την ίδια
σειρά και αρίθμηση καθώς και αριθμητική παραπομπή στο σχετικό φυλλάδιο /προσπέκτους/τεχνικό
δελτίο κ.α., καθώς και σε κάθε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την απόλυτη συμφωνία με τις τεχνικές
προδιαγραφές των ζητούμενων ειδών και των ειδικών όρων της διακήρυξης.

Στο τμήμα Το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει: να εμπλουτισθούν τα υπάρχοντα
πιστοποιητικά σε εναρμόνιση με τα ισχύοντα ως εξής:

1. Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και
2. Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:
2015.
3. Για τα προσφερόμενα προϊόντα σαμπουάν , σαπούνια κρέμες κ.λπ, πιστοποιητικό παραγωγού σε
ισχύ Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22716:2007.

Στο τμήμα Οι συμμετέχοντες θα πρέπει: ο όρος Νο 2 να εμπλουτισθεί ως εξής:

2. Να δηλώσουν τη χώρα προέλευσης, το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων ειδών καθώς
και πιστοποιητικά ποιότητας του κατασκευαστή εάν υπάρχουν. Επιπροσθέτως θα δίνεται η ονομασία
του προσφερόμενου προϊόντος και ο κωδικός εργοστασίου όπως προκύπτει από τα κατατιθέμενα
τεχνικά φυλλάδια αυτών.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,

ΠEΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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