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ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο 

 
 

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την 

προμήθεια απορρυπαντικών πλυντηρίων με παραχώρηση και εγκατάσταση 

αυτόματου συστήματος δοσολόγησης των απορρυπαντικών, CPV 39831200-8, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).» 

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

147/08-08-2016). 

2. Το υπ’ αρ. 4963/05-10-2016 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Προμήθειες από τους 

φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ». 

3. Το υπ’ αρ. 4661/14-09-2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να 

εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016. 

4. Το Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων 

από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως 

ισχύει. 

5. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 

6. Την υπ’ αριθμ. 2/21-2-19 Απόφαση Δ.Σ. (Θ. 41ο – ΑΔΑ: 7ΖΓ74690Ω8-08Ο) με την 

οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού. 

7. Την υπ’ αριθμ. 8/3-4-19 Απόφαση Δ.Σ. (Θ. 24ο – ΑΔΑ: ΩΤ1Ψ4690Ω8-1ΦΜ) με την 

οποία ορίζεται το ύψος προϋπολογισθείσας δαπάνης της εν λόγω προμήθειας στα 

25.000,00 €. 
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8. Την υπ’ αριθμ. 4/6-3-19 Απόφαση Δ.Σ. (Θ. 2ο ΕΗΔ – ΑΔΑ: ΩΗΥΑ4690Ω8-ΗΑΑ) με την 

οποία συγκροτήθηκε Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την 

προμήθεια απορρυπαντικών πλυντηρίων με παραχώρηση και εγκατάσταση 

αυτόματου συστήματος δοσολόγησης των απορρυπαντικών, CPV 39831200-8, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

9. Το υπ’ αρ. πρωτ. 8611/03-06-2019 Πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών 

από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.  
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

1. Τη Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την 

προμήθεια απορρυπαντικών πλυντηρίων με παραχώρηση και εγκατάσταση 

αυτόματου συστήματος δοσολόγησης των απορρυπαντικών, CPV 39831200-8, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως αυτές καταρτίσθηκαν με το υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 8611/03-06-2019 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από 

την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.laiko.gr  

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία εβδομάδα (7) ημέρες από την ημέρα 

ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως 

αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για 

τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι τις 

18/06/2019 Ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου ή να 

τις αποστείλουν με τηλεομοιοτυπία στο 213-2061638 

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν 

και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε 

να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των προμηθευτών, εξασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας. 

6. Με την οριστικοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί συνοπτικός 

διαγωνισμός, απορρυπαντικών πλυντηρίων με παραχώρηση και εγκατάσταση 

αυτόματου συστήματος δοσολόγησης των απορρυπαντικών, CPV 39831200-8, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

                                                                            

                                                                                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

Επισυνάπτονται:                                                                                                           

Οκτώ (8) σελίδες                                                                             ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΟΣΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
 Η ̟ροµήθεια των ζητούµενων α̟ορρυ̟αντικών αφορά στην ̟λύση του 
ιµατισµού ̟ου διακινείται στο Νοσοκοµείο (κεντρικό κτίριο και ̟αράρτηµα) 
α̟ό τα ̟λυντήρια ̟ου βρίσκονται στο χώρο του Τµήµατος Ιµατισµού του 
Νοσοκοµείου. Για να ε̟ιτευχθεί αυτό όλες οι συµµετέχουσες στη διαδικασία 
εταιρείες θα εγκαταστήσουν (µε ̟αραχώρηση) ̟λήρες σύστηµα δοσοµετρικών 
αντλιών για το ο̟οίο και θα έχουν την α̟όλυτη ευθύνη καλής λειτουργίας.  
 

Α1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ-ΕΝΤΥΠΑ 
 

Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία θα ̟ρέ̟ει να καταθέσουν, ε̟ί ̟οινή 
α̟οκλεισµού τα κατωτέρω: 
1. Βεβαίωση α̟ό το Τµήµα Ιµατισµού του Νοσοκοµείου ότι ̟ροσήλθαν 
ε̟ιτό̟ου ̟ροκειµένου να λάβουν γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου. 
2. Όλα τα ̟ροϊόντα να συνοδεύονται α̟ό τα τεχνικά φυλλάδιά τους, στα 
ο̟οία να αναφέρεται αναλυτικά η ̟εριγραφή του ̟ροϊόντος, βασικές 
ιδιότητες – χαρακτηριστικά, οδηγίες χρήσης, η σύνθεση, η συσκευασία οι 
διαλύσεις – δοσολογίες, συµβατότητα. 
3. Αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης τεκµηρίωσης των ̟ροσφερόµενων 
̟ροϊόντων, ως ̟ρος τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές µε αριθµητικές ̟αρα̟οµ̟ές σε 
τεχνικά φυλλάδια κ.λ.̟. 
4. Να δηλώνεται το εργοστάσιο ̟αραγωγής των ̟ροσφερόµενων ειδών. Όταν 
οι ̟ροσφέροντες δεν θα κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό ̟ροϊόν σε δική τους 
ε̟ιχειρηµατική µονάδα, στην ̟ροσφορά τους θα ̟ρέ̟ει να δηλώσουν την 
ε̟ιχειρηµατική µονάδα στην ο̟οία θα κατασκευάζεται το ̟ροσφερόµενο 
̟ροϊόν και τον τό̟ο της εγκατάστασής της. Ε̟ίσης στην ̟ροσφορά θα ̟ρέ̟ει 
να ε̟ισυνά̟τεται Υ̟εύθυνη ∆ήλωση ότι ο νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος της 
ε̟ιχείρησης αυτής έχει α̟οδεχτεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης 
̟ροµήθειας, σε ̟ερί̟τωση κατακύρωσης στον ̟ροµηθευτή υ̟έρ του ο̟οίου 
έγινε η α̟οδοχή, καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και τυχόν ̟αράτασης 
αυτής. 
5. Ενηµερωτικό φυλλάδιο της ̟αρασκευάστριας εταιρείας. Αν ̟ρόκειται για 
εισαγόµενο ̟ροϊόν να είναι µεταφρασµένο στα Ελληνικά. 
6. Σε ̟ερί̟τωση ̟αραγωγής του ̟ροϊόντος στην Ελλάδα ο ̟αραγωγός του 
̟ροϊόντος θα ̟ρέ̟ει να έχει άδεια λειτουργίας εργοστασίου α̟ό το αρµόδιο 
Υ̟ουργείο και άδεια ειδικής λειτουργίας εργοστασίου ̟αραγωγής 
α̟ορρυ̟αντικών και λοι̟ών ̟ροϊόντων. Οι άδειες α̟αιτείται να 
̟ροσκοµισθούν στην ̟ροσφορά. 
7. ∆ήλωση διάθεσης στο Κέντρο ∆ηλητηριάσεων του δελτίου στοιχείων 

συστατικών, για κάθε α̟ορρυ̟αντικό ανεξάρτητα α̟ό την ταξινόµησή του 
(άρθρο 9, ̟αρ. 3, Καν. (ΕΚ) 648/2004 και άρθρο 3, ̟αρ. 3 της Υ.Α. 
381/2005).  

ΑΔΑ: 6Ω4Ν4690Ω8-ΡΜΧ



Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» Σελίδα 4 

 

8. Πιστο̟οιητικό διαχείρισης ̟οιότητας των εργοστασίων κατασκευής 
σύµφωνα µε το ̟ρότυ̟ο  ISO 9001:2015 ή νεότερο. Να ε̟ισυναφθεί στην 
̟ροσφορά. 
9. Πιστο̟οιητικό ̟εριβαλλοντικής διαχείρισης των εργοστασίων κατασκευής 
σύµφωνα µε το ̟ρότυ̟ο  ISO 14001:2015 ή νεότερο. Να ε̟ισυναφθεί στην 
̟ροσφορά. 
10. Πιστο̟οιητικό διαχείρισης ̟οιότητας της ̟ροµηθεύτριας εταιρείας 
σύµφωνα µε το ̟ρότυ̟ο  ISO 9002:2015 ή νεότερο.  Να ε̟ισυναφθεί στην 
̟ροσφορά. 
11. ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (Material Safety Data Sheet –
M.S.D.S.) στην Ελληνική γλώσσα. 

Στο ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνονται: 
i. Στοιχεία της Ουσίας / Σκευάσµατος και της Εταιρείας. 
ii. Σύνθεση / Πληροφορίες σχετικά µε τη σύσταση του ̟ροϊόντος. 
iii. Προσδιορισµός ̟ιθανών βλαβών. 
iv. Οι Α΄ Βοήθειες σε ̟ερί̟τωση ατυχήµατος (κατά̟οση, εισ̟νοή κτλ). 
v. Μέτρα αντιµετώ̟ισης ̟υρκαγιών µέσα ̟υρόσβεσης, ̟ροστατευτικός 
εξο̟λισµός. 
vi. Χειρισµός και α̟οθήκευση. 
vii. Έλεγχος έκθεσης / Μέτρα ατοµικής ̟ροστασίας (ανα̟νευστική, 
µατιών, χεριών, σώµατος κλ̟). 
viii. Τοξικολογικές ̟ληροφορίες. 
ix. Πληροφορίες σχετικά µε την µεταφορά. 
x. Εκτιµήσεις σχετικά µε την α̟όρριψη / καταστροφή του ̟ροϊόντος. 

12. Να ε̟ισυναφθεί στην ̟ροσφορά, Υ̟εύθυνη ∆ήλωση, ότι τα ̟ροϊόντα 
είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις τιµές ̟ου δίνονται στους 
Ευρω̟αϊκούς Κανονισµούς 1272/2008/ΕΚ και 648/2004/ΕΚ. 
13. Ξενόγλωσσα ̟ιστο̟οιητικά-δικαιολογητικά ̟ρέ̟ει να συνοδεύονται α̟ό 
ε̟ίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 
14. Όσα α̟ό τα ̟ροϊόντα χαρακτηρίζονται ως α̟ολυµαντικά, να διαθέτουν 
άδεια κυκλοφορίας α̟ό τον (ΕΟΦ) στην ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να αναφέρεται 
ρητώς η σχετική α̟οτελεσµατικότητα. 
15. Τα ̟ροϊόντα (ειδικότερα τα σ̟οροκτόνα και τα α̟ολυµαντικά) θα ̟ρέ̟ει 
να έχουν ένδειξη ευρω̟αϊκής ̟ιστο̟οίησης CE. 
16. Να κατατεθεί Βεβαίωση ή Πιστο̟οίηση Συµµετοχής σε Συλλογικό 
Σύστηµα Ανακύκλωσης Συσκευασιών το ο̟οίο έχει συσταθεί α̟ό 
Πιστο̟οιηµένο Φορέα Ανακύκλωσης (̟.χ. Ε.Ε.Α.Α.) σε εναρµόνιση µε την 
Κοινοτική Οδηγία 94/62/ΕΕC ό̟ως έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική 
Νοµοθεσία µε τον Νόµο 2939/2001. Να κατατεθεί ε̟ίσης και το ισχύον 
̟ιστο̟οιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού 
Οργανισµού Ανακύκλωσης το ο̟οίο συνοδεύεται υ̟οχρεωτικά α̟ό την 
Βεβαίωση ή Πιστο̟οίηση Συµµετοχής σε Συλλογικό Σύστηµα Ανακύκλωσης 
Συσκευασιών. 
17. Οι συµµετέχοντες θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσουν ̟ελατολόγιο ̟ου θα 
α̟οδεικνύει την εµ̟ειρία τους στην ̟λύση και α̟ολύµανση νοσοκοµειακού 
ιµατισµού, καθώς και στην εγκατάσταση δοσοµετρικών αντλιών και 
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συστηµάτων σε ε̟αγγελµατικά ̟λυντήρια. Ε̟ι̟λέον, α̟αιτείται η 
̟ροσκόµιση τουλάχιστον 3 βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης  νοσηλευτικών 
ιδρυµάτων τελευταίας ̟ενταετίας (δηµόσιων ή διωτικών). 
18. Για τη σωστή και οικονοµική χρήση των α̟ορρυ̟αντικών ο ̟ροµηθευτής 
υ̟οχρεούται να εγκαταστήσει και τον ανάλογο συνοδό εξο̟λισµό 
(δοσοµετρικές αντλίες, ̟ρογραµµατιστή αντλιών κ.λ.̟.) 
 
Β. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Η κατάθεση ̟ροσφοράς α̟ό τους συµµετέχοντες, α̟αιτείται στο σύνολο των 
ζητουµένων ειδών. 
Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία θα ̟ρέ̟ει να λάβουν υ̟όψη για τη σύνταξη 
της ̟ροσφοράς τους ̟ως: 
 Το σύστηµα δοσοµετρικών αντλιών θα εγκατασταθεί ως συνοδός 
εξο̟λισµός στο τµήµα Ιµατισµού του Νοσοκοµείου µε δα̟άνες και µέριµνα 
του αναδόχου. Περιλαµβάνονται δοσοµετρικές αντλίες, δοχεία, σωληνώσεις 
και όλα τα α̟αραίτητα υλικά και εξαρτήµατα για την εγκατάσταση του 
συστήµατος και τη θέση του σε ̟λήρη και καλή λειτουργία. 
 Ο ανάδοχος θα φροντίσει για την εγκατάσταση του συστήµατος 
δοσοµέτρησης µετά α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης και σε συνεννόηση µε 
την Τεχνική Υ̟ηρεσία και την Προϊστάµενη του Τµήµατος Ιµατισµού. 
Στην φάση της εγκατάστασης και της έναρξης σε λειτουργία του συστήµατος, 
η εταιρεία θα αναλάβει να εκ̟αιδεύσει το ̟ροσω̟ικό του Νοσοκοµείου στην 
λειτουργία του συστήµατος. 

 Θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει τουλάχιστον µια φορά το µήνα έλεγχος της χρήσης 
και της α̟όδοσης των ̟ροϊόντων, έλεγχος της λειτουργίας και ρύθµιση των 
δοσοµετρικών αντλιών, τακτικό service και σε έκτακτες ̟ερι̟τώσεις το 
αργότερο εντός 24 ωρών α̟ό την ειδο̟οίηση του Νοσοκοµείου, να 
ε̟ιλαµβάνεται για την α̟οκατάσταση των τυχόν ̟ροβληµάτων ̟ου θα 
εµφανισθούν. 

 Σε κάθε τακτική ή έκτακτη ε̟ίσκεψη ελέγχου, συντήρησης (̟ρολη̟τικής-
ε̟ισκευαστικής) θα συµ̟ληρώνεται αντίστοιχο δελτίο έλεγχου, συντήρησης 
στο ο̟οίο θα καταγράφεται το είδος των εργασιών ̟ου έγιναν, καθώς και 
̟ιθανές ̟αρατηρήσεις. Το δελτίο αυτό θα υ̟ογράφεται α̟ό τον τεχνίτη-
εκ̟ρόσω̟ο του ̟ροµηθευτή και α̟ό εκ̟ρόσω̟ο του Νοσοκοµείου. 

 Υ̟οχρεωτικά, η εταιρεία ̟ου θα αναδειχθεί ως ανάδοχος α̟ό τη 
διαδικασία θα ̟ρέ̟ει µηνιαίως να συντάσσει και να υ̟οβάλει στο 
Νοσοκοµείο έκθεση ̟αρακολούθησης ̟οιότητας ̟λύσεως στην ο̟οία θα 
γίνεται λε̟τοµερής καταγραφή των α̟οτελεσµάτων ̟λύσεως όλων των 
κατηγοριών του Ιµατισµού του Νοσοκοµείου αλλά και σχετικών ̟ροτάσεων 
βελτίωσης.  

 Σε ̟ερί̟τωση ̟ροβληµάτων κατά τη χρήση των ̟ροϊόντων 
(α̟ορρυ̟αντικών) και εφόσον ζητηθεί α̟ό το Νοσοκοµείο, θα ̟ρέ̟ει ο 
̟ροµηθευτής να ̟αραβρίσκεται σε ε̟ιτό̟ου δοκιµές χρήσεως, άνευ ε̟ι̟λέον 
χρέωσης. Ο ̟ροµηθευτής θα ̟ρέ̟ει ακόµα να ε̟ωµιστεί το κόστος τυχόν 
διαφορο̟οιήσεων στις δοσολογίες ̟ου ̟ροτείνονται στην οικονοµική 
̟ροσφορά ή την ανάγκη χρήσης και άλλων ̟ροϊόντων για την 
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α̟οτελεσµατικότητα της ̟λύσης, όσες φορές κριθεί α̟αραίτητο για την 
̟αροχή βέλτιστου α̟οτελέσµατος ̟λύσης. Σε ̟ερί̟τωση αστοχίας, θα γίνεται 
αντικατάσταση όλων των ̟ροβληµατικών ̟ροϊόντων ̟ου θα βρίσκονται στις 
α̟οθήκες του Νοσοκοµείου ύστερα α̟ό την έγκριση των νέων ̟ροϊόντων α̟ό 
την ε̟ιτρο̟ή ̟αρακολούθησης εκτέλεσης της σχετικής σύµβασης του 
Νοσοκοµείου. 

 Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα ̟ρέ̟ει α̟αραίτητα να δηλώσουν το 
κόστος χωρίς Φ.Π.Α. α̟ορρυ̟αντικών ανά κιλό ̟λενόµενου ιµατισµού για 
τις βασικές κατηγορίες ιµατισµού (λευκά, χρωµατιστά, ̟ράσινα χειρουργείου, 
µάλλινα), ό̟ως αναλυτικά διακρίνονται ̟αρακάτω. Ανά δίµηνο και καθ' 
όλη τη διάρκεια της σύµβασης ο ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται να υ̟οβάλλει 
το εκτελεσθέν κόστος ̟λύσης, ανά κατηγορία καθαρισµού για την 
αντίστοιχη ̟ερίοδο κατανάλωσης αναλωσίµων ̟ροϊόντων. 
 
Ε̟ι̟λέον για τα ̟ροτεινόµενα α̟ορρυ̟αντικά θα ̟ρέ̟ει να ισχύουν τα 
εξής: 
 Να είναι κατάλληλο για σύστηµα δοσοµέτρησης  
 Να είναι κατάλληλο για νοσοκοµειακή & ε̟αγγελµατική χρήση. 
 Να είναι κατάλληλο για τον σταθερό εξο̟λισµό του Νοσοκοµείου. Να µην 
οξειδώνουν ή διαβρώνουν τον εξο̟λισµό. 
 Να έχουν καλή ικανότητα διαβροχής και διείσδυσης. 
 Να α̟οµακρύνουν τους ρύ̟ους α̟ό τις ε̟ιφάνειες του ιµατισµού και να 
τους διατηρούν σε µορφή αιωρήµατος ή διαλύµατος. 
 Να χρησιµο̟οιούνται σε συγκεκριµένες αραιώσεις και θερµοκρασίες ̟ου 
̟ροτείνονται α̟ό τον κατασκευαστή. 
 Να µην αναδύουν δυσάρεστες οσµές, να µην είναι τοξικά και να µην 
̟ροκαλούν ερεθισµούς στα µάτια και στο δέρµα. 
 Να µη ρυ̟αίνουν το ̟εριβάλλον. 
 Να µην ε̟ιτρέ̟ουν στο σκληρό νερό να σχηµατίζει α̟οθέσεις αλάτων. 
 Να διαλύονται καλά και εύκολα στο νερό. 
 Να ξε̟λένονται εύκολα και να µην αφήνουν υ̟ολείµµατα. 
 Να είναι σφραγισµένα και να φέρουν ετικέτα αναγνώρισης. 
  Να φέρουν ετικέτα στα Ελληνικά ή και στα Ελληνικά ό̟ου θα 
αναγράφονται η φράση “µακριά α̟ό ̟αιδιά”, το τηλέφωνο του Κέντρου 
∆ηλητηριάσεων και ο υ̟εύθυνος για τη διάθεση του ̟ροϊόντος στην αγορά. 
 Να είναι βιοδιασ̟ώµενο ως αυτό ̟ροβλέ̟εται στον κανονισµό ΕΚ 
648/2004 για τα α̟ορρυ̟αντικά (µε κριτήριο ε̟ιτυχίας για τις δοκιµές 
̟ρωτογενούς βιοδιασ̟ασιµότητας ̟ου ορίζεται σε ̟οσοστό τουλάχιστον 
80%). 
 Να είναι υ̟οαλλεργικό, σε ̟ερί̟τωση όµως ̟ου υ̟άρχουν στη 
σύνθεσή του µία ή ̟ερισσότερες των 26 αλλεργιογόνων ουσιών, αυτές θα 
̟ρέ̟ει να ε̟ισηµαίνονται στη συσκευασία των α̟ορρυ̟αντικών, εφόσον 
βρίσκονται σε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες ή ίσες α̟ό 0,01% w/w –Οδηγία 
2003/15/EΚ (7η τρο̟ο̟οίηση της οδηγίας 76/768/EΟΚ, Παράρτηµα III, 
µέρος I). Τα ανωτέρω θα δηλώνονται αναλυτικά µε υ̟εύθυνη δήλωση του 
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̟ροµηθευτή του ̟ροϊόντος. Η α̟ουσία ή ο αριθµός αλλεργιογόνων ουσιών 
θα συνεκτιµηθεί κατά την αξιολόγηση της ̟ροσφοράς.  
 Τα ̟ροϊόντα να διατίθενται σε συσκευασία καθαρού βάρους 20-30 κιλά. 
 Η ηµεροµηνία λήξεως των κατακυρωθέντων ειδών να είναι µεγαλύτερη του 
ενός έτους α̟ό την ηµεροµηνία ̟αραλαβής τους α̟ό το Νοσοκοµείο. 
 Σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές ̟ροδιαγραφές λειτουργίας των 
̟λυντηρίων του Νοσοκοµείου θα ̟ρέ̟ει να τηρούνται τα ̟αρακάτω όρια για 
τα ̟ροσφερόµενα είδη τα ο̟οία θα δηλώνονται σε υ̟εύθυνη δήλωση του 
συµµετέχοντος, δηλαδή να µην ̟εριέχουν: 
 

− Active chlorine content >max. 250 ppm. 
− Active oxygen content >max. 500 ppm. 
− pH-value between 4 and 13. 

 
Εάν για οιονδή̟οτε λόγο το Νοσοκοµείο αναγκαστεί λόγω αθέτησης 
συµβατικών υ̟οχρεώσεων του ̟ροµηθευτή να αναθέσει το ̟λύσιµο του 
ιµατισµού σε ιδιωτικό εξωτερικό συνεργείο το κόστος αυτόµατα 
µετακυλύεται στον ̟ροµηθευτή συστήµατος δοσοµέτρησης 
α̟ορρυ̟αντικών. Σε ̟ερί̟τωση δε ̟ου ακόµα και µετά α̟ό έγγραφη 
ενηµέρωση του Νοσοκοµείου ο ̟ροµηθευτής δεν α̟οκαταστήσει το 
̟ρόβληµα και συνεχίζεται η ανάθεση ̟λυσίµατος του ιµατισµού σε 
εξωτερικό συνεργείο, το Νοσοκοµείο µ̟ορεί να ̟ροχωρήσει σε  αυτόµατη 
λύση της σύµβασης ̟ου θα ̟ροκύψει α̟ό την διαγωνιστική αυτή 
διαδικασία. 
 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1. Α̟ορρυ̟αντικό ρούχων 

− Να είναι σε υγρή µορφή, µειωµένου αφρισµού 
− Να µ̟ορεί να χρησιµο̟οιείται τόσο στο στάδιο της ̟ρό̟λυσης (40οC) 

όσο και της κυρίας ̟λύσης (>70οC) και σε συνδυασµό µε το ενισχυτικό 
να δίνει άριστα α̟οτελέσµατα. Το α̟ορρυ̟αντικό θα ̟ρέ̟ει να είναι 
α̟οτελεσµατικό σε δύσκολους λεκέδες λι̟αρούς και οργανικούς 
ρύ̟ους ό̟ως αυτών ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό βιολογικά υγρά και υλικά 
(αίµα, υ̟ολείµµατα κο̟ράνων, ούρα, ̟ύον κ.α.). 

− Να είναι κατάλληλο για λευκά και χρωµατιστά υφάσµατα 
(χειρουργείου) και για όλους τους τύ̟ους υφασµάτων (βαµβακερά –
λευκά και χρωµατιστά- καθώς και συνθετικά).  

− Να α̟οµακρύνει τις δυσάρεστες οσµές. 
− Να είναι άοσµο ή µε διακριτική µυρωδιά. 
− Να είναι κατάλληλο για την ̟οιότητα σκληρότητας νερού δικτύου 

ύδρευσης Νοσοκοµείου. 
 

2. Ειδικό ενισχυτικό α̟ορρυ̟αντικό 
− Να είναι υγρό αλκαλικό ενισχυτικό καθαρισµού, για ε̟αγγελµατικά 

̟λυντήρια ρούχων. 
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− Να µ̟ορεί να α̟οµακρύνει λι̟αρούς λεκέδες και σε ειδικές 
̟ερι̟τώσεις δοσολόγησης να µ̟ορεί να α̟οµακρύνει και τους ̟ιο 
δύσκολους λεκέδες. 

− Να είναι κατάλληλο για όλους τους τύ̟ους υφασµάτων, τόσο για τα 
λευκά όσο και για χρωµατιστά αλλά και για ο̟οιεσδή̟οτε συνθήκες.  

     
3. Α̟ολυµαντικό – λευκαντικό µε βάση το ενεργό Οξυγόνο 

− Να είναι σε υγρή µορφή. 
−   Να ̟αρέχει α̟ολύµανση η ο̟οία θα α̟οδεικνύεται α̟ό τα τεχνικά 

φυλλάδια του ̟ροϊόντος στα ο̟οία θα αναφέρεται το φάσµα της 
µικροβιακής καταστροφής και υ̟ό ̟οιες συνθήκες (χρόνος ̟λύσης, 
συγκέντρωση κ.α). Ε̟ιθυµητή είναι η καταστροφή και των σ̟όρων-
σ̟ορογόνων µικροοργανισµών. Θα ̟ροτιµηθεί αυτό µε το 
µεγαλύτερο φάσµα. 

− Να έχει έγκριση α̟ό τον ΕΟΦ, ως α̟ολυµαντικό. Ε̟ι̟λέον, θα ̟ρέ̟ει 
να καθορίζεται το ̟οσοστό α̟οτελεσµατικότητας (σε 1/5 ή σε ml 
α̟ολυµαντικού / lt νερού σε ̟λύση).  

− Να είναι ̟λήρως διαλυτό και να µην αφήνει κατάλοι̟α στον 
εξο̟λισµό του νοσοκοµείου. 

− Να ̟αρέχει υψηλού ε̟ι̟έδου λεύκανση του ιµατισµού, µε χρήση 
τεχνολογίας ενεργού οξυγόνου, χωρίς κατάλοι̟α. 

− Να µην καταστρέφει τα υφάσµατα. 
− Να µ̟ορεί να α̟οµακρύνει λι̟αρούς λεκέδες και σε ειδικές 

̟ερι̟τώσεις δοσολόγησης να µ̟ορεί να α̟οµακρύνει και τους ̟ιο 
δύσκολους λεκέδες. 

− Να είναι κατάλληλο για όλους τους τύ̟ους υφασµάτων, λευκά και 
χρωµατιστά και ο̟οιεσδή̟οτε συνθήκες σκληρότητας νερού. 

 
4. Μαλακτικό 

− Να είναι σε υγρή, συµ̟υκνωµένη µορφή. 
− Κατάλληλο για όλους τους τύ̟ους υφασµάτων (βαµβακερά & 

συνθετικά λευκά ή χρωµατιστά). 
− Να µην αφήνει λεκέδες χρωµατικούς ή «λι̟αρούς» στα υφάσµατα. 
− Να α̟οτρέ̟ει την ανάµιξη ινών και την ανά̟τυξη στατικού 

ηλεκτρισµού, ε̟ίσης να κάνει τα υφάσµατα µαλακά- αφράτα και 
αρωµατισµένα ώστε να διευκολύνεται και το σιδέρωµά τους. 

− Να ̟αρέχει χηµική εξουδετέρωση του PH της ̟λύσης. 
− Να ̟εριέχει άριστα βιοδιασ̟ώµενα µαλακτικά στοιχεία και να 

χρησιµο̟οιείται στο τελευταίο ξέβγαλµα.  
 

5. Ενζυµατικό ̟ροϊόν µε καθαριστική δράση 
− Να είναι υγρό ̟ροϊόν µε ενζυµατική δράση. 
− Να είναι κατάλληλο για χρήση σε νοσοκοµειακό ιµατισµό , δραστικό 

έναντι δύσκολων ρύ̟ων α̟ό ̟ρωτεΐνη ̟.χ. ιµατισµός χειρουργείο, 
ιµατισµός ακράτειας ̟οδιές κουζίνας. 

− Να είναι κατάλληλο για λευκά και χρωµατιστά για όλους τους τύ̟ους 
των ̟λυντηρίων. 
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− Να συνδυάζεται µε όλα τα α̟ορρυ̟αντικά. 
− Να είναι άµεσα α̟οτελεσµατικό και να µειώνει τις καταναλώσεις του 

βασικού α̟ορρυ̟αντικού. 
 

Γ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Ανά ̟λυντήριο θα ̟ρέ̟ει να το̟οθετηθούν οι δοσοµετρικές αντλίες ̟αροχής 
των ̟ροσφεροµένων ειδών. 
Για τη λειτουργία του συστήµατος θα ̟ρέ̟ει να το̟οθετηθεί 
̟ρογραµµατιστής αντλιών για την ε̟ιλογή ̟ρογράµµατος ανάλογα µε το 
είδος του ιµατισµού, τον έλεγχο λειτουργίας των δοσοµετρικών αντλιών, µε 
̟ρογραµµατιζόµενο χρόνο λειτουργίας και διατάξεις ασφαλείας για την 
α̟οφυγή τυχαίας ενεργο̟οίησης των αντλιών (ό̟ου αυτό κρίνεται 
αναγκαίο). 
Οι αντλίες και τα ̟αρελκόµενα θα ̟ρέ̟ει να εγκατασταθούν, να συνδεθούν 
και να ρυθµιστούν µε ευθύνη και δα̟άνες του ̟ροµηθευτή αµέσως µετά την 
κατακύρωση. Θα ανήκουν στην ̟λήρη κυριότητα του ̟ροµηθευτή, ο ο̟οίος 
θα φέρει και την α̟οκλειστική ευθύνη για την καλή λειτουργία και την 
συντήρησή τους σε όλη την διάρκεια χρήσης των ̟ροϊόντων του. 
Στη φάση της εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας του συστήµατος, η 
̟ροµηθεύτρια εταιρεία θα εκ̟αιδεύσει το ̟ροσω̟ικό στην λειτουργία του 
συστήµατος. 
Για τη σωστή εφαρµογή κάθε ̟ρογράµµατος ο ανάδοχος ̟ου θα ̟ροκύψει 
α̟ό τη διαδικασία θα αναλάβει την υ̟οχρέωση της εκ̟αίδευσης και της 
ενηµέρωσης του ̟ροσω̟ικού συντήρησης, στα θέµατα σχετικά µε τις 
εφαρµογές ώστε να υ̟άρχει δυνατότητα εύκολης ̟αρακολούθησης και 
ε̟ίβλεψης της σωστής εφαρµογής του ̟ρογράµµατος. 
Ο συνοδός εξο̟λισµός δε θα ̟ρέ̟ει σε καµία ̟ερί̟τωση να φθείρει τον 
σταθερό εξο̟λισµό του Νοσοκοµείου. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου αυτό συµβεί, ο 
ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει άµεσα να ̟ροβεί σε α̟οκατάσταση της βλάβης µε δικά 
του έξοδα. 
 
∆. ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Θα ̟ρέ̟ει να δοθεί κόστος χρήσης για 10 κιλά στεγνού, ̟ολύ λερωµένου, 
βαµβακερού ιµατισµού σε νερό ̟ου αναλογεί σε σκληρότητα αυτού του 
δικτύου ύδρευσης του Νοσοκοµείου, για όλη την οµάδα των ̟ροσφερόµενων 
ειδών λαµβανοµένου υ̟όψη της δοσολογίας χρήσης ̟ου αναφέρεται στο 
τεχνικό φυλλάδιο του κάθε ̟ροσφερόµενου είδους συµ̟εριλαµβανοµένης και 
της ̟οσότητας για τη διενέργεια τυχόν ̟ρό̟λυσης. 
Η ̟ροσφορά θα κατατίθεται για κάθε ̟ροσφερόµενο είδος ως ακολούθως: 
(Προσφερόµενο Είδος), ..ml (για 10kg ακάθαρτου στεγνού ιµατισµού) Χ τιµή 
̟ροσφερόµενου είδους για 10 kg στεγνού ακάθαρτου ιµατισµού (χωρίς 
ΦΠΑ)= (κόστος χρήσης δόσης). 
 
Η εκτιµώµενη ετήσια ̟οσότητα ιµατισµού ̟λύσης, είναι συνολικά ~ 
335.000 kg. 
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Ειδικότερα: 
Λευκός ιµατισµός (σεντόνια):  ~ 800Kg 

Πράσινος ιµατισµός χειρουργείου:  ~200Kg 
Μάλλινος χρωµατιστός ιµατισµός (κουβέρτες): ~100Kg   

Λευκός ιµατισµός (ιµατισµός ̟ροσω̟ικού): ~35Kg   
Χρωµατιστός ιµατισµός (ιµατισµός ̟ροσω̟ικού): ~15Kg   

 
 
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο έχων το χαµηλότερο κόστος στο σύνολο των 
̟ροσφερόµενων ειδών σε συνδυασµό µε τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές και 
τον ̟ροϋ̟ολογισµό της εν λόγω ̟ροµήθειας α̟ορρυ̟αντικών. 
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