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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                             
      1η  Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  
      Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                      : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                                                                                                             
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                       

ΤΜΗΜΑ  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                           

ΓΡΑΦΕΙΟ  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                           Αθήνα, 16 Ιουλίου 2019 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  : Α.ΤΣΑΟΥΣΗΣ                                                  Αριθ. πρωτ.:  10889 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  : 213.2061369 

FAX   : 213.2061778 

E-MAIL   : prom@laiko.gr 
 

 
ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο 

 

 

ΘΕΜΑ:  « Διενέργεια Β΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για 

την προμήθεια απορρυπαντικών πλυντηρίων με παραχώρηση και εγκατάσταση 

αυτόματου συστήματος δοσολόγησης των απορρυπαντικών, για ένα έτος, με 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. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9072/10-06-2019 έγγραφο Διενέργειας Δημόσιας 

Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών Α’ φάσης. 

7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9490/18-06-2019 έγγραφο της εταιρείας «ΠΕΤΡΟΣ 

ΧΑΡ.ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

8. Το  υπ’ αριθμ.  πρωτ. 10415/05-07-2019 έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών 

Προδιαγραφών του Νοσοκομείου.  
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9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

1. Τη Διενέργεια Β΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για 

την προμήθεια απορρυπαντικών πλυντηρίων με παραχώρηση και εγκατάσταση 

αυτόματου συστήματος δοσολόγησης των απορρυπαντικών, για ένα έτος, με 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). 

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 τέσσερις (4) ημέρες. 

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

22/07/2019 Ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 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, για την 

κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, σχετικός διαγωνισμός για την προμήθεια 

απορρυπαντικών πλυντηρίων με παραχώρηση και εγκατάσταση αυτόματου 

συστήματος δοσολόγησης των απορρυπαντικών, για ένα έτος, με 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:                                                                                                           

Επτά (7) σελίδες                                                                                             ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΣΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ   

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 

 Η προμήθεια των ζητούμενων απορρυπαντικών αφορά στην πλύση του ιματισμού 

που διακινείται στο Νοσοκομείο (κεντρικό κτίριο και παράρτημα) από τα πλυντήρια που 

βρίσκονται στο χώρο του Τμήματος Ιματισμού του Νοσοκομείου. Για να επιτευχθεί αυτό 

όλες οι συμμετέχουσες στη διαδικασία εταιρείες θα εγκαταστήσουν (με παραχώρηση) 

πλήρες σύστημα δοσομετρικών αντλιών για το οποίο και θα έχουν την απόλυτη ευθύνη 

καλής λειτουργίας.  

 

Α1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ-ΕΝΤΥΠΑ 

 

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα πρέπει να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού 

τα κατωτέρω: 

1. Βεβαίωση από το Τμήμα Ιματισμού του Νοσοκομείου ότι προσήλθαν επιτόπου 

προκειμένου να λάβουν γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου. 

2. Όλα τα προϊόντα να συνοδεύονται από τα τεχνικά φυλλάδιά τους, στα οποία να 

αναφέρεται αναλυτικά η περιγραφή του προϊόντος, βασικές ιδιότητες – χαρακτηριστικά, 

οδηγίες χρήσης, η σύνθεση, η συσκευασία οι διαλύσεις – δοσολογίες, συμβατότητα. 

3. Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης τεκμηρίωσης των προσφερόμενων προϊόντων, ως προς 

τις τεχνικές προδιαγραφές με αριθμητικές παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια κ.λ.π. 

4. Να δηλώνεται το εργοστάσιο παραγωγής των προσφερόμενων ειδών. Όταν οι 

προσφέροντες δεν θα κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηματική 

μονάδα, στην προσφορά τους θα πρέπει να δηλώσουν την επιχειρηματική μονάδα στην 

οποία θα κατασκευάζεται το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο της εγκατάστασής της. 

Επίσης στην προσφορά θα πρέπει να επισυνάπτεται Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο νόμιμος 

εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχτεί έναντί τους την εκτέλεση της 

συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του 

οποίου έγινε η αποδοχή, καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής. 

5. Ενημερωτικό φυλλάδιο της παρασκευάστριας εταιρείας. Αν πρόκειται για εισαγόμενο 

προϊόν να είναι μεταφρασμένο στα Ελληνικά. 

6. Σε περίπτωση παραγωγής του προϊόντος στην Ελλάδα ο παραγωγός του προϊόντος θα 

πρέπει να έχει άδεια λειτουργίας εργοστασίου από το αρμόδιο Υπουργείο και άδεια ειδικής 

λειτουργίας εργοστασίου παραγωγής απορρυπαντικών και λοιπών προϊόντων. Οι άδειες 

απαιτείται να προσκομισθούν στην προσφορά. 

7. Δήλωση διάθεσης στο Κέντρο Δηλητηριάσεων του δελτίου στοιχείων συστατικών, για 

κάθε απορρυπαντικό ανεξάρτητα από την ταξινόμησή του (άρθρο 9, παρ. 3, Καν. (ΕΚ) 

648/2004 και άρθρο 3, παρ. 3 της Υ.Α. 381/2005).  

8. Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας των εργοστασίων κατασκευής σύμφωνα με το 

πρότυπο  ISO 9001:2015 ή νεότερο. Να επισυναφθεί στην προσφορά. 

9. Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης των εργοστασίων κατασκευής σύμφωνα με 

το πρότυπο  ISO 14001:2015 ή νεότερο. Να επισυναφθεί στην προσφορά. 
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10. 10. Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας της προμηθεύτριας εταιρείας σύμφωνα με το 

πρότυπο  ISO 9001:2015 ή νεότερο.  Να επισυναφθεί στην προσφορά. 

11. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος (Material Safety Data Sheet –M.S.D.S.) στην 

Ελληνική γλώσσα. 

Στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας θα πρέπει να περιλαμβάνονται: 

i. Στοιχεία της Ουσίας / Σκευάσματος και της Εταιρείας. 

ii. Σύνθεση / Πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση του προϊόντος. 

iii. Προσδιορισμός πιθανών βλαβών. 

iv. Οι Α΄ Βοήθειες σε περίπτωση ατυχήματος (κατάποση, εισπνοή κτλ). 

v. Μέτρα αντιμετώπισης πυρκαγιών μέσα πυρόσβεσης, προστατευτικός εξοπλισμός. 

vi. Χειρισμός και αποθήκευση. 

vii. Έλεγχος έκθεσης / Μέτρα ατομικής προστασίας (αναπνευστική, ματιών, χεριών, 

σώματος κλπ). 

viii. Τοξικολογικές πληροφορίες. 

ix. Πληροφορίες σχετικά με την μεταφορά. 

x. Εκτιμήσεις σχετικά με την απόρριψη / καταστροφή του προϊόντος. 

12. Να επισυναφθεί στην προσφορά, Υπεύθυνη Δήλωση, ότι τα προϊόντα είναι 

κατασκευασμένα σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 

1272/2008/ΕΚ και 648/2004/ΕΚ. 

13. Ξενόγλωσσα πιστοποιητικά-δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

14. Όσα από τα προϊόντα χαρακτηρίζονται ως απολυμαντικά, να διαθέτουν άδεια 

κυκλοφορίας από τον (ΕΟΦ) στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς η σχετική 

αποτελεσματικότητα. 

15. Να κατατεθεί Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης 

Συσκευασιών το οποίο έχει συσταθεί από Πιστοποιημένο Φορέα Ανακύκλωσης (π.χ. Ε.Ε.Α.Α.) 

σε εναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία 94/62/ΕΕC όπως έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία με τον Νόμο 2939/2001. Να κατατεθεί επίσης και το ισχύον πιστοποιητικό 

εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης το 

οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από την Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε 

Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών. 

16. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν πελατολόγιο που θα αποδεικνύει την 

εμπειρία τους στην πλύση και απολύμανση νοσοκομειακού ιματισμού, καθώς και στην 

εγκατάσταση δοσομετρικών αντλιών και συστημάτων σε επαγγελματικά πλυντήρια. 

Επιπλέον, απαιτείται η προσκόμιση τουλάχιστον 3 βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης  

νοσηλευτικών ιδρυμάτων τελευταίας πενταετίας (δημόσιων ή διωτικών). 

17. Για τη σωστή και οικονομική χρήση των απορρυπαντικών ο προμηθευτής υποχρεούται 

να εγκαταστήσει και τον ανάλογο συνοδό εξοπλισμό (δοσομετρικές αντλίες, 

προγραμματιστή αντλιών κ.λ.π.) 

 

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η κατάθεση προσφοράς από τους συμμετέχοντες, απαιτείται στο σύνολο των ζητουμένων 

ειδών. 

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα πρέπει να λάβουν υπόψη για τη σύνταξη της 

προσφοράς τους πως: 
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 Το σύστημα δοσομετρικών αντλιών θα εγκατασταθεί ως συνοδός εξοπλισμός στο 

τμήμα Ιματισμού του Νοσοκομείου με δαπάνες και μέριμνα του αναδόχου. 

Περιλαμβάνονται δοσομετρικές αντλίες, δοχεία, σωληνώσεις και όλα τα απαραίτητα υλικά 

και εξαρτήματα για την εγκατάσταση του συστήματος και τη θέση του σε πλήρη και καλή 

λειτουργία. 

 Ο ανάδοχος θα φροντίσει για την εγκατάσταση του συστήματος δοσομέτρησης μετά 

από την υπογραφή της σύμβασης και σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία και την 

Προϊστάμενη του Τμήματος Ιματισμού. 

Στην φάση της εγκατάστασης και της έναρξης σε λειτουργία του συστήματος, η εταιρεία θα 

αναλάβει να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Νοσοκομείου στην λειτουργία του 

συστήματος. 

 Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια φορά το μήνα έλεγχος της χρήσης και της 

απόδοσης των προϊόντων, έλεγχος της λειτουργίας και ρύθμιση των δοσομετρικών αντλιών, 

τακτικό service και σε έκτακτες περιπτώσεις το αργότερο εντός 24 ωρών από την 

ειδοποίηση του Νοσοκομείου, να επιλαμβάνεται για την αποκατάσταση των τυχόν 

προβλημάτων που θα εμφανισθούν. 

 Σε κάθε τακτική ή έκτακτη επίσκεψη ελέγχου, συντήρησης (προληπτικής-

επισκευαστικής) θα συμπληρώνεται αντίστοιχο δελτίο έλεγχου, συντήρησης στο οποίο θα 

καταγράφεται το είδος των εργασιών που έγιναν, καθώς και πιθανές παρατηρήσεις. Το 

δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον τεχνίτη-εκπρόσωπο του προμηθευτή και από 

εκπρόσωπο του Νοσοκομείου. 

 Υποχρεωτικά, η εταιρεία που θα αναδειχθεί ως ανάδοχος από τη διαδικασία θα 

πρέπει μηνιαίως να συντάσσει και να υποβάλει στο Νοσοκομείο έκθεση παρακολούθησης 

ποιότητας πλύσεως στην οποία θα γίνεται λεπτομερής καταγραφή των αποτελεσμάτων 

πλύσεως όλων των κατηγοριών του Ιματισμού του Νοσοκομείου αλλά και σχετικών 

προτάσεων βελτίωσης.  

 Σε περίπτωση προβλημάτων κατά τη χρήση των προϊόντων (απορρυπαντικών) και 

εφόσον ζητηθεί από το Νοσοκομείο, θα πρέπει ο προμηθευτής να παραβρίσκεται σε 

επιτόπου δοκιμές χρήσεως, άνευ επιπλέον χρέωσης. Ο προμηθευτής θα πρέπει ακόμα να 

επωμιστεί το κόστος τυχόν διαφοροποιήσεων στις δοσολογίες που προτείνονται στην 

οικονομική προσφορά ή την ανάγκη χρήσης και άλλων προϊόντων για την 

αποτελεσματικότητα της πλύσης, όσες φορές κριθεί απαραίτητο για την παροχή βέλτιστου 

αποτελέσματος πλύσης. Σε περίπτωση αστοχίας, θα γίνεται αντικατάσταση όλων των 

προβληματικών προϊόντων που θα βρίσκονται στις αποθήκες του Νοσοκομείου ύστερα από 

την έγκριση των νέων προϊόντων από την επιτροπή παρακολούθησης εκτέλεσης της 

σχετικής σύμβασης του Νοσοκομείου. 

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει απαραίτητα να δηλώσουν το κόστος 

χωρίς Φ.Π.Α. απορρυπαντικών ανά κιλό πλενόμενου ιματισμού για τις βασικές κατηγορίες 

ιματισμού (λευκά, χρωματιστά, πράσινα χειρουργείου, μάλλινα), όπως αναλυτικά 

διακρίνονται παρακάτω. Ανά δίμηνο και καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης ο 

προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει το εκτελεσθέν κόστος πλύσης, ανά κατηγορία 

καθαρισμού για την αντίστοιχη περίοδο κατανάλωσης αναλωσίμων προϊόντων. 

 

Επιπλέον για τα προτεινόμενα απορρυπαντικά θα πρέπει να ισχύουν τα εξής: 

 Να είναι κατάλληλο για σύστημα δοσομέτρησης  
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 Να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή & επαγγελματική χρήση. 

 Να είναι κατάλληλο για τον σταθερό εξοπλισμό του Νοσοκομείου. Να μην οξειδώνουν ή 

διαβρώνουν τον εξοπλισμό. 

 Να έχουν καλή ικανότητα διαβροχής και διείσδυσης. 

 Να απομακρύνουν τους ρύπους από τις επιφάνειες του ιματισμού και να τους 

διατηρούν σε μορφή αιωρήματος ή διαλύματος. 

 Να χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες αραιώσεις και θερμοκρασίες που προτείνονται 

από τον κατασκευαστή. 

 Να μην είναι τοξικά και να μην προκαλούν ερεθισμούς στα μάτια και στο δέρμα, όταν 

χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας. 

 Να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον. 

 Να μην επιτρέπουν στο σκληρό νερό να σχηματίζει αποθέσεις αλάτων. 

 Να διαλύονται καλά και εύκολα στο νερό. 

 Να ξεπλένονται εύκολα και να μην αφήνουν υπολείμματα. 

 Να είναι σφραγισμένα και να φέρουν ετικέτα αναγνώρισης. 

  Να φέρουν ετικέτα στα Ελληνικά ή και στα Ελληνικά όπου θα αναγράφονται η φράση 

“μακριά από παιδιά”, το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων και ο υπεύθυνος για τη 

διάθεση του προϊόντος στην αγορά. 

 Να είναι βιοδιασπώμενο ως αυτό προβλέπεται στον κανονισμό ΕΚ 648/2004 για τα 

απορρυπαντικά (με κριτήριο επιτυχίας για τις δοκιμές πρωτογενούς βιοδιασπασιμότητας 

που ορίζεται σε ποσοστό τουλάχιστον 80%). 

 Να είναι υποαλλεργικό, σε περίπτωση όμως που υπάρχουν στη σύνθεσή του μία ή 

περισσότερες των 26 αλλεργιογόνων ουσιών, αυτές θα πρέπει να επισημαίνονται στη 

συσκευασία των απορρυπαντικών, εφόσον βρίσκονται σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες ή 

ίσες από 0,01% w/w –Οδηγία 2003/15/EΚ (7η τροποποίηση της οδηγίας 76/768/EΟΚ, 

Παράρτημα III, μέρος I). Τα ανωτέρω θα δηλώνονται αναλυτικά με υπεύθυνη δήλωση του 

προμηθευτή του προϊόντος. Η απουσία ή ο αριθμός αλλεργιογόνων ουσιών θα 

συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση της προσφοράς.  

 Τα προϊόντα να διατίθενται σε συσκευασία καθαρού βάρους 20-30 κιλά. 

 Η ημερομηνία λήξεως των κατακυρωθέντων ειδών να είναι μεγαλύτερη του ενός έτους 

από την ημερομηνία παραλαβής τους από το Νοσοκομείο. 

 Σύμφωνα με τις κατασκευαστικές προδιαγραφές λειτουργίας των πλυντηρίων του 

Νοσοκομείου θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω όρια για τα προσφερόμενα είδη τα 

οποία θα δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος, δηλαδή να μην περιέχουν: 

 

− Active chlorine content >max. 250 ppm. 

− Active oxygen content >max. 500 ppm. 

− pH-value between 4 and 13. 

 

Εάν για οιονδήποτε λόγο το Νοσοκομείο αναγκαστεί λόγω αθέτησης συμβατικών 

υποχρεώσεων του προμηθευτή να αναθέσει το πλύσιμο του ιματισμού σε ιδιωτικό 

εξωτερικό συνεργείο το κόστος αυτόματα μετακυλύεται στον προμηθευτή συστήματος 

δοσομέτρησης απορρυπαντικών. Σε περίπτωση δε που ακόμα και μετά από έγγραφη 

ενημέρωση του Νοσοκομείου ο προμηθευτής δεν αποκαταστήσει το πρόβλημα και 

συνεχίζεται η ανάθεση πλυσίματος του ιματισμού σε εξωτερικό συνεργείο, το 
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Νοσοκομείο μπορεί να προχωρήσει σε  αυτόματη λύση της σύμβασης που θα προκύψει 

από την διαγωνιστική αυτή διαδικασία. 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Απορρυπαντικό ρούχων 

− Να είναι σε υγρή μορφή, μειωμένου αφρισμού 

− Να μπορεί να χρησιμοποιείται τόσο στο στάδιο της πρόπλυσης (40
ο
C) όσο και της 

κυρίας πλύσης (>70
ο
C) και σε συνδυασμό με το ενισχυτικό να δίνει άριστα 

αποτελέσματα. Το απορρυπαντικό θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό σε 

δύσκολους λεκέδες λιπαρούς και οργανικούς ρύπους όπως αυτών που προέρχονται 

από βιολογικά υγρά και υλικά (αίμα, υπολείμματα κοπράνων, ούρα, πύον κ.α.). 

− Να είναι κατάλληλο για λευκά και χρωματιστά υφάσματα (χειρουργείου) και για 

όλους τους τύπους υφασμάτων (βαμβακερά –λευκά και χρωματιστά- καθώς και 

συνθετικά).  

− Να απομακρύνει τις δυσάρεστες οσμές. Η ύπαρξη συστατικών μέσα στο 

απορρυπαντικό που προστατεύουν το ύφασμα έναντι φθοράς και αποτρέπουν το 

γκριζάρισμα θα αξιολογηθεί θετικά. 

− Να είναι άοσμο ή με διακριτική μυρωδιά. 

− Να είναι κατάλληλο για την ποιότητα σκληρότητας νερού δικτύου ύδρευσης 

Νοσοκομείου. 

 

2. Ειδικό ενισχυτικό απορρυπαντικό 

− Να είναι υγρό αλκαλικό ενισχυτικό καθαρισμού, για επαγγελματικά πλυντήρια 

ρούχων. 

− Να μπορεί να απομακρύνει λιπαρούς λεκέδες και σε ειδικές περιπτώσεις 

δοσολόγησης να μπορεί να απομακρύνει και τους πιο δύσκολους λεκέδες. 

− Να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων, τόσο για τα λευκά όσο και 

για χρωματιστά αλλά και για οποιεσδήποτε συνθήκες.  

     

3. Απολυμαντικό – λευκαντικό με βάση το ενεργό Οξυγόνο 

− Να είναι σε υγρή μορφή. 

−   Να παρέχει απολύμανση η οποία θα αποδεικνύεται από τα τεχνικά φυλλάδια του 

προϊόντος στα οποία θα αναφέρεται το φάσμα της μικροβιακής καταστροφής και 

υπό ποιες συνθήκες (χρόνος πλύσης, συγκέντρωση κ.α). Επιθυμητή είναι η 

καταστροφή και των σπόρων-σπορογόνων μικροοργανισμών. Θα προτιμηθεί 

αυτό με το μεγαλύτερο φάσμα. 

− Να έχει έγκριση από τον ΕΟΦ, ως απολυμαντικό. Επιπλέον, θα πρέπει να 

καθορίζεται το ποσοστό αποτελεσματικότητας (σε 1/5 ή σε ml απολυμαντικού / lt 

νερού σε πλύση).  

− Να είναι πλήρως διαλυτό και να μην αφήνει κατάλοιπα στον εξοπλισμό του 

νοσοκομείου. 

− Να παρέχει υψηλού επιπέδου λεύκανση του ιματισμού, με χρήση τεχνολογίας 

ενεργού οξυγόνου, χωρίς κατάλοιπα. 
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− Να μην καταστρέφει τα υφάσματα. 

− Να μπορεί να απομακρύνει λιπαρούς λεκέδες και σε ειδικές περιπτώσεις 

δοσολόγησης να μπορεί να απομακρύνει και τους πιο δύσκολους λεκέδες. 

− Να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων, λευκά και χρωματιστά και 

οποιεσδήποτε συνθήκες σκληρότητας νερού. 

 

4. Μαλακτικό 

− Να είναι σε υγρή, συμπυκνωμένη μορφή. 

− Κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων (βαμβακερά & συνθετικά λευκά ή 

χρωματιστά). 

− Να μην αφήνει λεκέδες χρωματικούς ή «λιπαρούς» στα υφάσματα. 

− Να αποτρέπει την ανάμιξη ινών και την ανάπτυξη στατικού ηλεκτρισμού, επίσης να 

κάνει τα υφάσματα μαλακά- αφράτα και αρωματισμένα ώστε να διευκολύνεται και 

το σιδέρωμά τους. 

− Να περιέχει άριστα βιοδιασπώμενα μαλακτικά στοιχεία και να χρησιμοποιείται στο 

τελευταίο ξέβγαλμα.  

 

5. Ενζυματικό προϊόν με καθαριστική δράση 

− Να είναι υγρό προϊόν με ενζυματική δράση. 

− Να είναι κατάλληλο για χρήση σε νοσοκομειακό ιματισμό , δραστικό έναντι 

δύσκολων ρύπων από πρωτεΐνη π.χ. ιματισμός χειρουργείο, ιματισμός ακράτειας 

ποδιές κουζίνας. 

− Να είναι κατάλληλο για λευκά και χρωματιστά για όλους τους τύπους των 

πλυντηρίων. 

− Να συνδυάζεται με όλα τα απορρυπαντικά. 

− Να είναι άμεσα αποτελεσματικό και σε συνδυασμό με το βασικό απορρυπαντικό να 

παρέχει βέλτιστο αποτέλεσμα, ειδικότερα στην απομάκρυνση πρωτεϊνικών ρύπων 

(αίμα, σωματικά υγρά κλπ). 

 

Γ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ανά πλυντήριο θα πρέπει να τοποθετηθούν οι δοσομετρικές αντλίες παροχής των 

προσφερομένων ειδών. 

Για τη λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να τοποθετηθεί προγραμματιστής αντλιών για 

την επιλογή προγράμματος ανάλογα με το είδος του ιματισμού, τον έλεγχο λειτουργίας των 

δοσομετρικών αντλιών, με προγραμματιζόμενο χρόνο λειτουργίας και διατάξεις ασφαλείας 

για την αποφυγή τυχαίας ενεργοποίησης των αντλιών (όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο). 

Οι αντλίες και τα παρελκόμενα θα πρέπει να εγκατασταθούν, να συνδεθούν και να 

ρυθμιστούν με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή αμέσως μετά την κατακύρωση. Θα 

ανήκουν στην πλήρη κυριότητα του προμηθευτή, ο οποίος θα φέρει και την αποκλειστική 

ευθύνη για την καλή λειτουργία και την συντήρησή τους σε όλη την διάρκεια χρήσης των 

προϊόντων του. 

Στη φάση της εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας του συστήματος, η προμηθεύτρια 

εταιρεία θα εκπαιδεύσει το προσωπικό στην λειτουργία του συστήματος. 

Για τη σωστή εφαρμογή κάθε προγράμματος ο ανάδοχος που θα προκύψει από τη 

διαδικασία θα αναλάβει την υποχρέωση της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης του 
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προσωπικού συντήρησης, στα θέματα σχετικά με τις εφαρμογές ώστε να υπάρχει 

δυνατότητα εύκολης παρακολούθησης και επίβλεψης της σωστής εφαρμογής του 

προγράμματος. 

Ο συνοδός εξοπλισμός δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να φθείρει τον σταθερό 

εξοπλισμό του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί, ο ανάδοχος θα πρέπει άμεσα 

να προβεί σε αποκατάσταση της βλάβης με δικά του έξοδα. 

 

Δ. ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Θα πρέπει να δοθεί κόστος χρήσης για 10 κιλά στεγνού, πολύ λερωμένου, βαμβακερού 

ιματισμού σε νερό που αναλογεί σε σκληρότητα αυτού του δικτύου ύδρευσης του 

Νοσοκομείου, για όλη την ομάδα των προσφερόμενων ειδών λαμβανομένου υπόψη της 

δοσολογίας χρήσης που αναφέρεται στο τεχνικό φυλλάδιο του κάθε προσφερόμενου 

είδους συμπεριλαμβανομένης και της ποσότητας για τη διενέργεια τυχόν πρόπλυσης. 

Η προσφορά θα κατατίθεται για κάθε προσφερόμενο είδος ως ακολούθως: 

(Προσφερόμενο Είδος), ..ml (για 10kg ακάθαρτου στεγνού ιματισμού) Χ τιμή 

προσφερόμενου είδους για 10 kg στεγνού ακάθαρτου ιματισμού (χωρίς ΦΠΑ)= (κόστος 

χρήσης δόσης). 

 

Η εκτιμώμενη ετήσια ποσότητα ιματισμού πλύσης, είναι συνολικά ~ 335.000 kg. 

Ειδικότερα: 

Λευκός ιματισμός (σεντόνια):  ~ 800Kg 

Πράσινος ιματισμός χειρουργείου:  ~200Kg 

Μάλλινος χρωματιστός ιματισμός (κουβέρτες): ~100Kg   

Λευκός ιματισμός (ιματισμός προσωπικού): ~35Kg   

Χρωματιστός ιματισμός (ιματισμός προσωπικού): ~15Kg   

 

 

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο έχων το χαμηλότερο κόστος στο σύνολο των προσφερόμενων 

ειδών σε συνδυασμό με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της εν λόγω 

προμήθειας απορρυπαντικών. 

 

 

 


