ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ης

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 6 Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ και ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Κέρκυρα 08/02/2021
Αρ. Πρωτ.: 2310

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληρ.:Kουµπούλη Μ. - Τσάρα ∆.
Τηλ.:26613-60466 / 868
e-mail: d.tsara@gnkerkyras.gr
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» ΜΕ CPV 33631600-8
ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
9.500,00€ συµπ. Φ.Π.Α.
ΣΧΕΤ.:

1. Ν.2955/2001
2. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11
3. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήµερα
4. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα µε το Ν. 3846/2012
5. Ν.4412/2016
6.Ν 3861/2010
7 Π.∆. 80/2016
8. Το αρ. Πρωτ. : 2308 /08-02-2021 πρωτογενές αίτηµα
ης
ο
9. Αποφ. ∆.Σ 6 - θέµα 6 / 02-02-2021
10. Την µε αρ. πρωτ.: 2253/08-02-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, Β.Ε.Ε.Π 0/120, αρ. ∆έσµευσης 120/0

και Α∆Α: 6Σ9Θ4690Β3-Υ0Β (ΚΑΕ 1311α01),
Το Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες του για προµήθεια
«Αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ», παρακαλούµε για την κατάθεση κλειστής
σφραγισµένης προσφοράς, για τα είδη που αναγράφονται στο Παράρτηµα Α και µε κριτήριο
κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιµές κατώτερες ή τουλάχιστον
ίσες του παρατηρητηρίου τιµών της ΕΠΥ, για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρηµένα σε αυτό και να
έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για τέσσερις µήνες.
Μαζί µε την κατάθεση της προσφοράς απαιτείται να προσκοµίσετε Φορολογική ενηµερότητα,
Ασφαλιστική ενηµερότητα και Αντίγραφο ποινικού µητρώου, όλα σε ισχύ για να καταρτίζεται η
σχετική Σύµβαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
A/A

Είδος υλικού

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

1

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ∆ΙΣΚΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ (6001) 0,5 GR, [104-BT]

Τεµάχια

62.400

2

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ
ΑΛΚΟΟΛΗ ΣΕ SPRAY

Τεµάχια

550

3

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ,
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ
5/ΛΙΤΡΟ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΛ∆ΕΥ∆ΩΝ.

Τεµάχια
ή
Λίτρα

52
ή
260

4

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ

Τεµάχια

102

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ
ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ
ΣΤΟ ΧΕΡΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

5

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΥΠΕΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ
ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΚΟΝΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ
∆ΙΝΕΤΑΙ
ΣΕ
ΦΑΚΕΛΟΥΣ
–
ΝΑ
ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

6

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
(BOTTLE) – ΠΑΝΑΚΙΑ

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ
ΕΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(100ΤΜΧ. /
ΣΥΣΚ.)

ΣΧΟΛΙΑ:ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ -ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

• ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
(π.χ. πάγκων εργασίας, χειρουργικών κλινών, κ.λ.π.)
ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ SPRAY
α)
Να είναι κατάλληλο για ιατρικό εξοπλισµό, µεταλλικές
και ανοξείδωτες επιφάνειες.
β) Να µην είναι τοξικό και ερεθιστικό
γ) Να µην περιέχει αλδεϋδες, τεταρτοταγή άλατα αµµωνίου,
αλλά να έχει ως βασικό συστατικό αλκοόλες.
δ)Να είναι βακτηριοκτόνο, µυκητοκτόνο, φυµατιοκτόνο,
ιοκτόνο (ΗBV, HCV, HIV, Rota).
ε)Να µην χρειάζεται ξέπλυµα.
στ)Να είναι ταχείας δράσης
η)Να είναι σε εύχρηστη συσκευασία µε σύστηµα ψεκασµού.
θ)Να έχει άδεια από τον Ε.Ο.Φ., άδεια από το Γ.Χ.Κ.
ΥΓΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΣΤΟ ΧΕΡΙ.
α)Ενζυµατικό απορρυπαντικό να αποµακρύνει οργανικές
ουσίες από αρθρώσεις εργαλείων και αυλούς.
β)Να µην είναι διαβρωτικό για τα εργαλεία και τα
ενδοσκόπια.
γ)Να µην αφρίζει και να ξεπλένεται εύκολα.
δ)Να µην είναι καυστικό και επιβλαβές για το χρήστη.
ε)Να φέρει σήµανση CE και Γ.Χ.Κ.
•

Απολυµαντικό
για
υψηλού
βαθµού
απολύµανση βιοτεχνολογικού εξοπλισµού
και ενδοσκοπίων µε υπεροξικό οξύ χωρίς
αλδεύδες.
Α)Να είναι δραστικό έναντι gram (+) & gram (-) βακτηρίων,
ιών, µυκήτων, µυκοβακτηριδίων και σπόρων µε χρόνο
επίτευξης του απολυµαντικού αποτελέσµατος έως 15
λεπτά.
Β)Να είναι συµπυκνωµένο και να διατίθεται σε ατοµική
συσκευασία φακελίσκων ώστε να επιτυγχάνεται η
Παρασκευή διαλύµατος 5 λίτρων, να συνοδεύεται από
δείκτες ελέγχου σταθερότητας του διαλύµατος.
Γ)Να είναι φιλικό στο χρήστη και το περιβάλλον (να µην
χρειάζεται αδρανοποίηση για την απόρριψή του).
∆)Να είναι απόλυτα συµβατό µε τα ενδοσκόπια του
νοσοκοµείου (Olympus, Pentax, Srorz).
Ε)Να συνοδεύεται από πίνακες αποτελεσµατικότητας κατά
των µικροοργανισµών, µε στοιχεία από µελέτες.
ΣΤ)Να φέρει πιστοποίηση και σήµανσηCE.
•

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΚΑΙ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(Εµποτισµένα
πανάκια)
(π.χ.Θερµοκοιτίδες, monitor, οθόνες, εξωτερική
επιφάνεια ενδοσκοπίων, κεφαλές υπερήχων)
α)Να είναι κατάλληλο για ιατρικό εξοπλισµό, θερµοκοιτίδες κ
(συµβατό µε υλικό PVC), κεφαλές υπερήχων, εξωτερική
επιφάνεια ενδοσκοπίων.
•

Τεµάχια

250

80

β)Να µην είναι ερεθιστικό και τοξικό
γ)Να µην περιέχει αλδεϋδες, αλκοόλες και χλώριο.
δ)Να έχει ευρύ φάσµα δράσης έναντι βακτηρίων µυκήτων
και ιών.
ε)Να είναι ταχείας δράσης.
στ)Να µην χρειάζεται ξέπλυµα.
ζ)Να είναι σε εύχρηστη συσκευασία που να εξασφαλίζει
οικονοµία χρήσης και αποφυγή επιµόλυνσης (bottle).
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΥΝ
ΧΛΩΡΙΟ ΣΕ ΣΤΕΡΕΗ ΜΟΡΦΗ
α)Να έχουν ως δραστική ουσία το διχλωροισοκυανουργικό
νάτριο (NaDCC).
β)Να απελευθερώνουν το χλώριο σταδιακά.
γ)Αναβράζοντα δισκία των 0,5g ώστε να υπάρχει η
δυνατότητα διαφόρων αραιώσεων ανάλογα µε το είδος των
υλικών. ( π.χ. 1000ppm, 500ppm 140ppm κ.λ.π)
δ)Το διάλυµα να εξασφαλίζει υψηλού βαθµού απολύµανση
(δραστικό έναντι µυκοβακτηριδίου φυµατίωσης, ιών,
µικροβίων και εξάλειψη µεγάλου αριθµού σπόρων) και να
µην είναι ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστηµα.
ε)Να συνοδεύεται από µελέτες αποτελεσµατικότητας.
•

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΜΕΘ,
ΧΕΙΡ/Α,ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ)
α)Υγρό απολύµανσης και καθαρισµού χώρων υψηλού
κινδύνου,
(δάπεδα,τοίχοι,
µεταλλικές
επιφάνειες
µαγειρείων)
β)Να περιέχει συνδυασµό δύο ή περισσότερων
δραστικών ουσιών και απορρυπαντικών συστατικών.
γ)Να είναι ουδέτερου pH, κατάλληλο για το ηµιαγώγιµο
δάπεδο του νοσοκοµείου.
δ)Να έχει ευρύ αντιµικροβιακό φάσµα είναι: βακτηριοκτόνο,
µυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, SARS, Rota)
Listeria, Salmonella. (µε µελέτες αποτελεσµατικότητας)
ε)Να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο ερεθιστικό για το
αναπνευστικό σύστηµα και τους βλεννογόνους.
στ)Να είναι σε συσκευασία µε δοσοµετρική αντλία για να
διασφαλίζεται η σωστή χρήση και δοσολογία.
η)Χρόνος δράσης το αργότερο σε 30 λεπτά.
θ)Να είναι χαµηλού αφρισµού και να µην χρειάζεται
ξέβγαλµα.
ι)Να έχει άδεια από τον Ε.Ο.Φ. που να αναφέρει ότι είναι
κατάλληλο για χώρους τροφίµων και άδεια από το Γ.Χ.Κ.
•

Οι προσφορές θα αποστέλλονται στο Πρωτόκολλο – Γραµµατεία του Νοσοκοµείου, Ισόγειο
∆ιοικητικές Υπηρεσίες σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο µέχρι την ∆ευτέρα 15/02/2021 και
ώρα 14.00, ως εξής:
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ∆ΕΙΞΗ: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ»
 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ: ∆ευτέρα 15/02/2021 και ώρα 14.00,
 ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 2310 / 08-02-2021
Στις προσφορές να αναγράφεται ο κατασκευαστικός οίκος των ειδών και ότι φέρουν
σήµανση CE.
Παρακαλούµε στην προσφορά σας να αναφέρεται :
 Εάν τα υλικά είναι ετοιµοπαράδοτα
 Εάν όχι σε πόσο χρονικό διάστηµα θα είναι η παράδοση

O ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ

