
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ: Πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ηελ πξνκήζεηα εμωζπκβαηηθώλ εηδώλ  

Σμ Γεκζηό Νμζμημιείμ-Κέκηνμ Τβείαξ Λήικμο πνμηίεεηαζ κα πνμαεί ζηδκ πνμιήεεζα ηςκ ηάηςεζ εζδώκ ιε 

ηδκ δζαδζηαζία ηδξ δδιμζίεοζδξ ζημ δζαδίηηομ ηαηόπζκ ζοθθμβήξ πνμζθμνώκ, ιε ηνζηήνζμ ηαηαηύνςζδξ 

ηδκ παιδθόηενδ ηζιή, όπςξ ακαβνάθεηαζ ζημ Παναηδνδηήνζμ Σζιώκ βζα όζα οθζηά οπάνπμοκ.      

        

    

 

                             

A/A ΔΙΓΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 

ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΟ ΑΠΟΛΤΜΑΣΙΚΟ ΤΓΡΟ 

ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΧΝ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ ΓΙΑ ΥΡΗΗ 

ΜΔ ΔΜΒΑΠΣΙΗ  
100 ΛΙΣΡΑ 

2 

ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ 

ΜΙΚΡΧΝ ΔΠΙΦΑΝΔΙΧΝ ΜΔ ΑΛΚΟΟΛΔ ΚΑΙ 

ΥΡΗΗ ΜΔ ΦΔΚΑΜΟ 
84 ΛΙΣΡΑ 

    

 

 

   ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΓΔΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

Γζα ηα πνμζθενόιεκα πνμσόκηα κα ηαηαηεεμύκ ηα παναηάης: 

- Πζζημπμζδηζηό πδιζηήξ ζύκεεζδξ 

- Ακαθοηζηό θοθθάδζμ πνμσόκημξ ζηα Αββθζηά, ακ πνόηεζηαζ βζα εζζαβόιεκμ πνμσόκ (πνςηόηοπμ 

ενβμζηαζζαηό) ηαζ δ Δθθδκζηή πζζηή ιεηάθναζδ 

 

                  

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  

 2
ε
 ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ       

 ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ- 

 Κ.Τ. ΛΗΜΝΟΤ  

ΟΙ ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ-Πξνκήζεηεο 

PLΠθδνμθμνίεξ: Παπαθζά Οονακία 

Σα Σαπ. Γ/κζδ: Hθαίζημο 12 

      Σ.Κ. 81400, Μύνζκα 

      Σδθέθςκμ: 22543-50129 

      e-mail: prom@1160.syzefxis.gov.gr 
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- Γεθηίμ Γεδμιέκςκ Αζθαθείαξ Πνμσόκημξ ζηα Δθθδκζηά ζύιθςκα ιε μδδβία Δ.Δ. 1907/2006 ηαζ ημκ 

ηακμκζζιό ΔΚ. 1272/2008 CLP 

- Άδεζα ηοηθμθμνίαξ από Δ.Ο.Φ. βζα ηα απμθοιακηζηά επζθακεζώκ/πώνςκ ή ηαζ Δ.Μ.Υ.Π. βζα 

πνμσόκηα ιε ηαεανζζηζηή δνάζδ ζύιθςκα ιε ηδκ ζζπύμοζα κμιμεεζία 

- Να ηαηαηεεμύκ ηα πζζημπμζδηζηά ζήιακζδξ CE α) ηδξ ηαηαζηεοάζηνζαξ εηαζνείαξ βζα ηάεε έκα από 

ηα απμννοπακηζηά ηαζ α) από ημζκμπμζδιέκμ μνβακζζιό βζα ηα πνμσόκηα απμθύιακζδξ 

- Να ηαηαηεεμύκ ηα πζζημπμζδηζηά δζαζθάθζζδξ πμζόηδηαξ ISO 9001 ή 9002, ISO13485 ηαζ ISO 

14001 ημο ενβμζηαζίμο παναζηεοήξ 

- Οζ δμζμθμβίεξ πμο εα αλζμθμβδεμύκ, είκαζ αοηέξ, πμο ακαθένεζ μ ηαηαζηεοαζηήξ ηαζ ιόκμ ζημ 

επίζδιμ ηαηαζηεοαζηζηό θοθθάδζμ 

Μέηξν ζύγθξηζεο ζα είλαη ε δνζνινγία γηα ην δεηνύκελν θάζκα δξάζεο, ζηνλ δεηνύκελν ρξόλν 

ζύκθωλα κε Δπξωπαϊθά πξόηππα ειέγρνπ phase 2 step 2 ή ηζνδύλακν γηα ηελ δεηνύκελε ρξήζε π.ρ. 

γηα ηα απνιπκαληηθά εξγαιείωλ ην αληίζηνηρν Δπξωπαϊθό πξόηππν ειέγρνπ ή ηζνδύλακν γηα έιεγρν 

απνιπκαληηθνύ εξγαιείωλ θ.ν.θ. 

- Γζα ηα πνμσόκηα πμο πνδζζιμπμζμύκηαζ ζε δζάθοζδ κα δίδεηαζ δ ηζιή ημο ζοιποηκςιέκμο πνμσόκημξ 

ακά θίηνμ ηαζ δ ηζιή ημο ηεθζημύ δζαθύιαημξ πνήζδξ έπεζηα από ηδκ πνμηεζκόιεκδ δζάθοζδ 

- Να ηαηαηεεμύκ πίκαηεξ ιε ηζξ ιζηνμαζμθμβζηέξ ζδζόηδηεξ ημο πνμσόκημξ (δμζμθμβία, πνόηοπα 

εθέβπμο ηαζ πνόκμξ επαθήξ ακά είδμξ ιζηνμμνβακζζιμύ) 

- Να ηαηαηεεμύκ ιεθέηεξ απμηεθεζιαηζηόηδηαξ 

- Να ηαηαηεεμύκ πεθαημθόβζα βζα ηα ζοβηεηνζιέκα ζηεοάζιαηα 

- Μεηά ηδκ ηαημπύνςζδ ημο δζαβςκζζιμύ, μ ηάεε πνμιδεεοηήξ οπμπνεμύηαζ κα πνμιδεεύζεζ ημ 

κμζμημιείμ ιε πθαζηζημπμζδιέκεξ εοακάβκςζηεξ πζκαηίδεξ, πμο εα ακανηδεμύκ ζημοξ πώνμοξ 

πνήζδξ ημο ζοβηεηνζιέκμο πνμσόκημξ. ηζξ πζκαηίδεξ πνέπεζ κα ακαθένμκηαζ μζ μδδβίεξ πνήζδξ, 

ιέηνα πνμθύθαλδξ βζα ημ πνήζηδ, αναίςζδ η.α. 

- Σα πνμσόκηα πμο πνμηείκεηαζ κα πνδζζιμπμζμύκηαζ ζε δζάθοζδ, κα ζοκμδεύμκηαζ από ζύζηδια 

εύημθδξ ιέηνδζδξ ηδξ δόζδξ (δμζμιεηνζηή ακηθία ή ιεγμύνα), βζα κα ελαζθαθίγεηαζ δ εύημθδ ηαζ 

ζςζηή πνήζδ ζηδκ ηαηάθθδθδ δμζμθμβία 

- Να δζαηεεμύκ δείβιαηα ηςκ πνμσόκηςκ ακ γδηδεμύκ, ζε πνςηόηοπδ ζοζηεοαζία 

- Πνμσόκηα βζα ηα μπμία δδθώκμκηαζ ρεοδή ζημζπεία (δμζμθμβία, θάζια δνάζδξ ηθπ) εα 

απμηθείμκηαζ από ηδκ αλζμθόβδζδ 

- Πνμξ πζζημπμίδζδ όθςκ ηςκ παναπάκς ηαεώξ ηαζ ζοιιόνθςζδ ηςκ πνμζθενόιεκςκ πνμσόκηςκ ιε 

ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ κα ηαηαηεεεί Ακαθοηζηό Φύθθμ οιιόνθςζδξ πνμξ ημοξ Γεκζημύξ όνμοξ 

ηαζ ηζξ γδημύιεκεξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηάεε εκόξ πνμσόκημξ ιε παναπμιπέξ ζε επίζδια 

θοθθάδζα δ εβπεζνίδζα. Θα δίκεηαζ πθήνδξ ηαζ ακαθοηζηή απάκηδζδ (όπζ ιμκμθεηηζηά: «καζ», «όπζ», 

«ζοιθςκμύιε», «οπενηαθύπημοιε») ζε ηάεε ιία από ηζξ παναβνάθμοξ ηςκ Γεκζηώκ ηαζ ηςκ 

Δζδζηώκ Σεπκζηώκ Πνμδζαβναθώκ ιε ηδκ ίδζα ζεζνά ηαζ ανίειδζδ ηαεώξ ηαζ παναπμιπή ζημ 



ζπεηζηό θοθθάδζμ/ηεπκζηό δεθηίμ η.α. ηαεώξ ηαζ ζε ηάεε άθθμ έββναθμ πμο κα πζζημπμζεί ηδκ 

απόθοηδ ζοιθςκία ιε ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηδξ δζαηήνολδξ  

- Δάκ ηάπμζμ πνμσόκ πνδζζιμπμζείηαζ βζα πνώηδ θμνά ηαζ δεκ οπάνπεζ ειπεζνία, ημ κμζμημιείμ 

δζαηδνεί ημ δζηαίςια κα πνμζαάθθεζ ηδ ζύιααζδ, ακ πανμοζζαζημύκ πνμαθήιαηα ζηδ πνήζδ ή ηδ 

ζοκενβαζία ιε ηδκ πνμιδεεοηζηή εηαζνεία 

- ηδκ πενίπηςζδ πμο ημ πνμσόκ δε ζοκμδεύεηαζ ιε όθα ηα παναπάκς πζζημπμζδηζηά εα απμηθείεηαζ 

ημο δζαβςκζζιμύ 

1. ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΟ-ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΟ ΤΓΡΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΧΝ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ ΓΙΑ ΥΡΗΗ ΜΔ 

ΔΜΒΑΠΣΙΗ 

- οιποηκςιέκμ ηαεανζζηζηό-απμθοιακηζηό οβνό πεζνμονβζηώκ ενβαθείςκ πςνίξ αθδεΰδεξ, θαζκόθεξ 

ή πθώνζμ βζα πνήζδ ιε ειαάπηζζδ ζημ πένζ 

- Να είκαζ ααηηδνζμηηόκμ, ιοηδημηηόκμ, ζμηηόκμ (HBV, HIV, HCV, ROTA) ηαζ θοιαηζμηηόκμ 

- Η ιζηνμαζμθμβζηή δμηζιή κα έπεζ βίκεζ ζε «νοπανέξ ζοκεήηεξ» 

- Να είκαζ παιδθμύ αθνζζιμύ 

- Να πενζέπεζ έκγοια ςξ ηαεανζζηζηέξ μοζίεξ βζα αθαίνεζδ πνςηεσκώκ, θζπώκ, αιύθμο, ηαεώξ ηαζ 

ζοκδοαζιό απμθοιακηζηώκ δναζηζηώκ ζοζηαηζηώκ, κα ιδκ αθήκεζ ηαηάθμζπα ηαζ κα απμιαηνύκεζ 

απμηεθεζιαηζηά ηζξ αζμιειανάκεξ (κα ηαηαηεεεί ιεθέηδ) 

- Να έπεζ μοδέηενμ ή εθαθνά αθηαθζηό ph ηαζ κα είκαζ ζοιααηό ιε ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ ενβαθείςκ 

- Ο πνόκμξ επίηεολδξ ημο ηαεανζζηζημύ ηαζ απμθοιακηζημύ απμηεθέζιαημξ κα ιδκ οπενααίκεζ ηα 15 

θεπηά βζα ημ ζύκμθμ ημο επζεοιδημύ θάζιαημξ 

- Να ιδκ είκαζ ημλζηό ή ενεεζζηζηό βζα ημοξ μθεαθιμύξ, ημ δένια ηαζ ημοξ αθεκκμβόκμοξ 

2. Να πενζέπεηαζ ζε εύπνδζηδ ζοζηεοαζία ιέπνζ 5 θίηνα ηαζ κα ζοκμδεύεηαζ από δςνεάκ δμζμιεηνζηή 

ΠΡΟΨΟΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ-ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΜΙΚΡΧΝ ΔΠΙΦΑΝΔΙΧΝ ΜΔ ΑΛΚΟΟΛΔ ΚΑΙ 

ΥΡΗΗ ΜΔ ΦΔΚΑΜΟ (πάγθνη, ηξνρήιαηα, θιίλεο) 

- Τβνό ηαεανζζηζηό-απμθοιακηζηό ιζηνώκ επζθακεζώκ βζα πνήζδ ιε ρεηαζιό 

- Να πενζέπεζ ζοκδοαζιό αθημμθώκ >70% ηαζ άθθεξ δναζηζηέξ μοζίεξ 

- Να ιδκ πενζέπεζ αθδεΰδεξ, θαζκόθεξ ή πθώνζμ 

- Να είκαζ ιζηνμαζμηηόκμ, (Gram + ηαζ Gram-) ιοηδημηηόκμ, ζμηηόκμ (HBV, HIV, HCV, ROTA) ηαζ 

θοιαηζμηηόκμ 

- Να είκαζ δναζηζηό έκακηζ ακεεηηζηώκ κμζμημιεζαηώκ ιζηνμαζαηώκ ζηεθεπώκ 

- Να ιδκ είκαζ ημλζηό μύηε ενεεζζηζηό βζα ημ πνήζηδ 

- Ο πνόκμξ επίηεολδξ ημο απμθοιακηζημύ απμηεθέζιαημξ κα ιδκ οπενααίκεζ ηα 5 θεπηά βζα ημ ζύκμθμ 

ημο επζεοιδημύ θάζιαημξ 

- Να ιδκ είκαζ μλεζδςηζηό ή δζαανςηζηό βζα ηζξ επζθάκεζεξ 

- Να είκαζ έημζιμ πνμξ πνήζδ ζε δμπείμ ςξ 1 θίηνμο ιε δςνεάκ ζοζηεοή ρεηαζιμύ βζα ηάεε δμπείμ 

- ακηθία ή άθθμ δμζμιεηνζηό δμπείμ 

 

 



 Σα παναπάκς είδδ πνέπεζ κα ζοιιμνθώκμκηαζ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ Γζεεκώκ ηαζ Δονςπασηώκ Πνμηύπςκ 

ηαζ κα θένμοκ ζήιακζδ CE 

 Οζ ηζιέξ ηςκ πνμζθενμιέκςκ οθζηώκ δεκ εα οπενααίκμοκ ηζξ ακηίζημζπεξ ακώηαηεξ ηζιέξ (ακ οπάνπμοκ) ημο 

Παναηδνδηήνζμο Σζιώκ ηδξ ΔΠΤ. 

   Οζ μζημκμιζηέξ πνμζθμνέξ πμο είκαζ ακώηενεξ από ηζξ ηζιέξ  ημο Παναηδνδηδνίμο Σζιώκ απμννίπημκηαζ 

 Γεηηέξ εα βίκμοκ όζεξ πνμζθμνέξ οπμαθδεμύκ έωο 20-07-2021 θαη ώξα 14:00 ιέζς e-mail ζηδκ 

δθεηηνμκζηή δζεύεοκζδ : prom@1160.syzefxis.gov.gr . 
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ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ 
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