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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» λαμβάνοντας υπ’ όψιν :

1) Το με αρίθμ. πρωτ. 2891/ 24-07-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ)
σχετικά με «Υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για
όλους τους δημοσίους φορείς υγείας».
2) Το με αρίθμ. πρωτ. 3512/ 14-09-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ)
σχετικά με «Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης
τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
3) Το με αρίθμ. πρωτ. 4978/ 15-12-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ)
σχετικά με «Εγκύκλιο αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και
προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της ΕΠΥ
που ελήφθησαν κατά την υπ’ αρίθμ. 65/ 17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1 ο),
(ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ’ αρίθμ. 67/ 19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίαση της
(θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».
4) Η με αρίθμ. πρωτ. 236/19-01-2016 Οδηγία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά
με «Αιτιολογία των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
5) Το με αρίθμ. πρωτ. 1349/ 03-03-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ)
σχετικά με «Εγκύκλιο για την παράταση έως την 30η Ιουνίου 2016 της προθεσμίας
διενέργειας τακτικών διαγωνισμών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και τους
δημόσιους φορείς υγείας βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εγκρίθηκαν,
εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάμει της παλαιάς διαδικασίας – Η αληθής έννοια
των λέξεων «επίσημους φορείς πιστοποίησης της ημεδαπής και της αλλοδαπής» που
περιλαμβάνονται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 της εγκυκλίου της Επιτροπής
Προμηθειών Υγείας «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο ………» (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι).
και εν αναμονή της έγκρισης του ΠΠΥΥ 2015 προκειμένου να διενεργήσει διαγωνισμό για την προμήθεια
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ (CPV 24455000-8) – DISINFECTANTS με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΑΔΑ: 731Ψ46907Τ-Τ4Η
καλεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών (και όχι πέραν της 17

ης

– 06-2016) προμηθευτές,

επίσημους φορείς ή και ενώσεις των ίδιων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο, να αποστείλουν
στην Υπηρεσίας μας τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

(CPV 24455000-8) –

DISINFECTANTS σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές
προδιαγραφές του διαγωνισμού.
Για τη διευκόλυνση όλων επισημαίνεται ότι στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014 οι προδιαγραφές ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

194442

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ CPV 24455000-8

Gel πολυαλκοολούχα ταχείας δράσης του 1lit.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Α/Α

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ORCO

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

(CPV 24455000-8) είχαν ως εξής:

λίτρα

*

λίτρα

*

Κρεμοσάπουνα με ουδέτερο PH 5,5 και αντιβακτηριδιακή δράση και

194558
2

ενσωματωμένη δοσομετρική αντλία του 1lt. Με γλυκερίνη και βιταμίνες
για την καλύτερη προστασία και ενυδάτωση των χεριών.
Ενζυμικά απορρυπαντικά συμπυκνωμένα για καθαρισμό σε

194538

πλυντήριο και στο χέρι ενδοσκοπικών οργάνων και εργαλείων άοσμο
3

μη ερεθιστικό χαμηλού αφρισμού συμβατά με ενδοσκόπια PENTAX

λίτρα

CE –
Γ.Χ.Κ

ουδέτερου ΡΗ
Απολυμαντικά υγρά συμπυκνωμένα για ενδοσκοπικά όργανα και

83901

εργαλεία δραστικά εντός 15΄ σε βακτήρια, μύκητες, ιούς (HIV, HBV,
4

φυματίωσης) με βάσει τη γλουταραλδεύδη μέχρι 10%, χωρίς

λίτρα

CE

λίτρα

CE

λίτρα

CE

φορμαλδεϋδη συμβατά με ενδοσκόπια PENTAX με ουδέτερο ΡΗ, για
πλύσιμο στο χέρι
Απολυμαντικά υγρά συμπυκνωμένα για ενδοσκοπικά όργανα και

82162

εργαλεία δραστικά εντός 15΄ σε βακτήρια, μύκητες, ιούς (HIV, HBV,
5

φυματίωσης) με βάσει τη γλουταραλδεύδη, χωρίς φορμαλδεϋδη
συμβατά με ενδοσκόπια PENTAX με ουδέτερο ΡΗ, για πλύσιμο στο
πλυντήριο
Απολυμαντικά υγρά για ενδοσκοπικά όργανα και εργαλεία 14 και 24

82708

ημερών ετοιμόχρηστα ή συμπηκνωμένα, άοσμα, μη διαβρωτικά, μη
6

ερεθιστικά για δέρμα και αναπνευστικό με χρόνο δράσης 5' έως 10',
δραστικά σε βακτήρια, μύκητες , Ιούς (HIV - HBV), μυοβακτηρίδια
(ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ). Να αξιολογηθεί οικονομικά βάσει του κόστους έτοιμου
προς χρήση σε συνάρτηση με το χρόνο σταθερότητας.
Απορρυπαντικά υγρά για πλύσιμο στο χέρι χειρ/κών εργαλείων χωρίς

157468
7

ιωδιούχα - χλωριούχα - οξέα - διαβρωτικά και καυστικά συστατικά,
άοσμα μη επιβλαβή για δέρμα και αναπνευστικό σύστημα με
αλκαλικόPH. Να διαθέτουν αποσκληρυντικό παράγοντα.

λίτρα

CE –
Γ.Χ.Κ

Απορρυπαντικά απολυμαντικά υγρά για πλύσιμο στο χέρι σηπτικών
ΑΔΑ: 731Ψ46907Τ-Τ4Η

83583

χειρ/κών εργαλείων χωρίς ιωδιούχα – χλωριούχα- οξέα – διαβρωτικά
8

και καυστικά συστατικά, άοσμα μη ερεθιστικά για δέρμα και
αναπνευστικό σύστημα κατάλληλα για πολύωρη εμβάπτιση με

λίτρα

CE –
Γ.Χ.Κ

αλκαλικό PH, δραστικό σε βακτήρια, μύκητες, ιούς (HIV, HBV,
φυματίωσης), χαμηλού αφρισμού.
Αντιοξειδωτικό υγρό χειρ/κών εργαλείων με όξινο PH του 1lt

82086

λίτρα

9

CE –
Γ.Χ.Κ

Απολυμαντικά – απορρυπαντικά υγρά επιφανειών δαπέδων :

82081

συμπυκνωμένα για πατώματα με βάση τις αλδεϋδες, χωρίς
10

φορμαλδεύδη και γλουτοραλδεϋδη, άοσμα μη ερεθιστικά για δέρμα και

λίτρα

αναπνευστικό σύστημα με δράση στα βακτήρια – μύκητες – ιούς –
μυκοβακτηρίδιο φυματίωσης
Απολυμαντικά - απορρυπαντικά υγρά επιφανειών δαπέδων :

82087
11

Απορρυπαντικό – απολυμαντικό υγρό για πλυντήρια σκωραμίδων και

82609
12
84144

ετοιμόχρηστα πολυαλκοολούχα για έπιπλα, συσκευές, μηχανήματα

13

δράσης εντός 2΄
Υγρό για καθαρισμό θαλάμων πλυντηρίων – κλιβάνων με όξινο PH
του 1 lt με ψεκαστήρα

λίτρα

ΕΟΦ

λίτρα

Γ.Χ.Κ

λίτρα

Γ.Χ.Κ

Για αυτόματα πλυντήρια χειρ/κών εργαλείων και εύκαμπτων υλικών
(αναισθ/κά- γαλότσες) τύπου MIELE G7782 CD α) Απορρυπαντικό σε σκόνη με αλκαλικό PH και αποσκληρυντικό

153709

παράγοντα χωρίς χλωριούχα – ιωδιούχα συστατικά, να έχει

κιλά

συμβατότητα με τα πλυντήρια MIELE
205449

14

CE Γ.Χ.Κ.

β) Απολυμαντικό υγρό με ουδέτερο PH συμπυκνωμένο χωρίς
φορμαλδεύδη, να έχει συμβατότητα με τα πλυντήρια MIELE, να είναι

κιλά

CE

δραστικό σε βακτήρια, μύκητες, ιούς, (HIV, HBV, ΗCV, φυματίωσης)
γ) Ουδετεροποιητικό υγρό με όξινο PH, χαμηλού αφρισμού

194437

λίτρα

CE Γ.Χ.Κ.

Για αυτόματα πλυντήρια χειρ/κών εργαλείων τύπου DECO 2000 α) Ενζυμικό απορρυπαντικό υγρό συμπυκνωμένο με ελαφρά αλκαλικό

191213

PH (8-9) γιατί τα πλυντήρια δεν έχουν αντλία για χρήση
ουδετεροποιητικού υγρού μη ερεθιστικό, χωρίς ιωδιούχα – χλωριούχα
15

πλυντήρια DECO 2000
γ) Για διάλυση αλάτων του θαλάμου

205451

205452

205453

16
17

CE Γ.Χ.Κ.

και διαβρωτικά συστατικά με συμβατότητα στα πλυντήρια DECO 2000
β) Ειδικό στεγνωτικό και γυαλιστικό υγρό με συμβατότητα στα

82729

λίτρα

Λάδι σιλικόνης για εύκαπτα ενδοσκόπια συμβατά με ενδοσκόπια
PENTAX
SODA LIME σε Κgr

λίτρα

κιλά

CE Γ.Χ.Κ.
Γ.Χ.Κ.

ΑΔΑ: 731Ψ46907Τ-Τ4Η
82080

18

τμχ

*

φάσματος (βακτήρια, μύκητες, ιούς, ΗΒ)

λίτρα

CE – Γ.Χ.Κ

β) εξουδετερωτικό οξύ

λίτρα

CE – Γ.Χ.Κ

λίτρα

CE

τμχ

CE

τμχ

CE

τμχ

*

Σφουγγαράκια εμποτισμένα με αντισηπτικό
Απορρυπαντικά – απολυμαντικά για πλυντήρια τύπου LANCER 1300
UP και 910 UP-

153712

19

189776
205454

191939

194539

191941
194510

194537

20

21

22
23
24

25

α) μη αφρώδες υγρό απορρυπαντικό - απολυμαντικό ευρέου

Υγρό για απολύμανση χώρων για συσκευή Νεφελοποίησης
AEROSEPT των 10lt
Λιπαντικό spray υδατοδιαλυτό – μη σιλινικονούχο για αρθρώσεις
εργαλείων των 400ml με ρίγχος
Spray απολύμανσης θήκης για κλίβανο αποστείρωσης ατμού STATIM
5000S τύπου Sci can ή αντίστοιχο
Υγρά πανάκια για άμεση απολύμανση εύκαμπτων ενδοσκοπίων
Απορρυπαντικό - απολυμαντικό υγρό για πλυντήρια κλινών
Απολυμαντικό υγρό τύπου (Micro - back forte) ή αντίστοιχο των 5 lt για
εξωτερικές επιφάνειες μηχανημάτων ΜΤΝ

λίτρα
λίτρα

CE Γ.Χ.Κ.
CE

Η υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων θα γίνεται στο e-mail : lefaki@chaniahospital.gr από
τους προμηθευτές και τους επίσημους φορείς ή/και ενώσεις αυτών και ταυτοχρόνως σε έντυπη και μαγνητική
μορφή [με τη μορφή, ιδίως, είτε του ψηφιακού δίσκου (cd), είτε του ψηφιακού ευέλικτου δίσκου (dvd) είτε της
κινητής μονάδας μνήμης ενιαίου σειριακού διαύλου (usb memory stick)].
Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη,
διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία :
1)

Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών.

2)

Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα.

3)

Τις παραδοχές της επιστήμης.

4)

Την εμπειρία.

5)

Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις.

6)

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που

προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών

προδιαγραφών και προτύπων.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο
αυτής.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Κ.Α.Α
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Κοινοποίηση:
1.

Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας

Εσωτερική διανομή:
1.

Γραφείο Προμηθειών

