
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

 2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ‘’ΤΖΑΝΕΙΟ’’  

 ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών -  ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών  
              ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210-4592157  FAX: 210-4592597   Πληροφορίες : ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ       

 
                                                               Πειραιάς: 29-09-2020 

                                                                     Αρ. πρωτ.: 13288 
 
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   ΑΡΙΘΜ. 2025 / 2020 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

    ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ 

(1) ΕΤΟΣ  

 
 

                                     ΤΗΣ                                   29  -  09   - 2020    
 
 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
 

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ                    
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
3. ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
5.  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Τ.Ε.Υ.Δ. 
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Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης 2025/2020 

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

     2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

                               ‘’ΤΖΑΝΕΙΟ’’ 
 
                                                        Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η       ( 2025 / 2020 )   
       

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ MEIOΔOTIKOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                   
 

Συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ποσού # 58.115,30 #  € πλέον Φ.Π.Α 

 Σύμφωνα με την 15/28-05-2020, θέμα 26ο, απόφαση του Δ. Σ. του Νοσοκομείου   

 
 Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε τ α ι  

     
Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ για τις ανάγκες του Τμήματος Διαχείρισης Υλικού του  Νοσοκομείου 

για ένα (1) έτος,  με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει 

χαμηλότερης τιμής. 

     Επισυνάπτονται : 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α    

  Τ.Ε.Υ.Δ                                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β   
 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12/10/2020 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ: 14.00  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ :  13 / 10 / 2020, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ  ΩΡΑ  10 π.μ 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    :  120 ημέρες 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  : «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ – ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

           Πειραιάς,         29    /  09   / 2020   
 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ 

«ΤΖΑΝΕΙΟ» 
 
 
 
 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 
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Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης 2025/2020 

                                                                                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   
  2η Υ.Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

                               ‘’ΤΖΑΝΕΙΟ’’ 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 

 
 Η προσφορά υποβάλλεται, δακτυλογραφημένη και συνοδευόμενη από ένα 

αντίγραφο. Θα φέρει τη φίρμα του προσφέροντα, θα απευθύνεται στο Γενικό Νοσοκομείο 

Πειραιά ‘’ΤΖΑΝΕΙΟ’’ και θα φέρει σαν τίτλο την προμήθεια - υπηρεσία που αφορά,  στοιχεία 

που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τον περιέχει.  

 
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή 

σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

 
Οι προσφορές θα κατατίθενται  σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Προμηθειών 

(Αφεντούλη & Ζαννή, 3ος όροφος), αφού πρώτα πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου στο 

Γραφείο Πρωτοκόλλου (ισόγειο Κεντρικού Κτιρίου) μέχρι  και την προηγούμενη εργάσιμη 

ημέρα  από την αποσφράγιση του  διαγωνισμού και ώρα 14:00, δηλαδή μέχρι και την  

12-10-2020.  

Ημερομηνία υποβολής / παραλαβής θα θεωρείται η ημερομηνία που πιστοποιείται με 

τον αριθμό πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν γίνονται 

δεκτές σαν εκπρόθεσμες. 

Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος, ο τίτλος 

του διαγωνισμού καθώς και η Επωνυμία του φορέα. 

Εφόσον η προσφορά αποσταλεί με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία Διενέργειας, να 

φέρει την ένδειξη: «Να μην ανοιχθεί από την Γραμματεία». 

Εντός του φακέλου της προσφοράς θα πρέπει επί ποινής αποκλεισμού να 

περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
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1. Υποφάκελος τεχνικής προσφοράς με αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με τις 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία 

και πιστοποιητικά (τεχνικά φυλλάδια, ISO προϊόντων και κατασκευαστικών 

οίκων, οδηγίες χρήσης, service και ανταλλακτικά, εγγυήσεις κ.λ.π., αν και όπως 

ζητούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης) για το 

προσφερόμενο είδος 

2. Υποφάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής,  ο οποίος θα περιλαμβάνει το Τ.Ε.Υ.Δ* 

- με ημερομηνία υπογραφής του όχι περισσότερο από δέκα (10) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών – και τα πιστοποιητικά και 

έγγραφα τα οποία η Υπηρεσία απαιτεί να κατατεθούν μαζί με την κατάθεση της 

προσφοράς και αναφέρονται στο Τ.Ε.Υ.Δ για λόγους ταχύτητας και 

αποτελεσματικότητας της διαδικασίας 

3. Υποφάκελος οικονομικής προσφοράς 

 

*Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) πρότυπο του οποίου 

προσαρμοσμένο στον παρόντα Διαγωνισμό επισυνάπτεται στην παρούσα Διακήρυξη ενώ 

στην αρχική γενική του μορφή ευρίσκεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 

στην ηλεκτρονική σελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr. Επίσης μπορεί να 

αποσταλεί σε επεξεργάσιμη μορφή (word) στους συμμετέχοντες κατόπιν επικοινωνίας 

τους με το Γρ. Προμηθειών (210-4592157 Γρηγορίου Μαρία) 

 

 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 

 Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Euro ανά μονάδα 

 Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας, για όλα τα 

είδη ή για μέρος των ειδών. 

  

Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης, υπό αίρεση, ή τέτοιες που 

τροποποιούν τους όρους  της διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές. 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει, μέσα στο χρόνο παράδοσης που ορίζει η 

σύμβαση στις αποθήκες του Νοσοκομείου με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από 

τον Φ.Π.Α., ο οποίος θα υπολογίζεται χωριστά. 

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες του 

Παρατηρητηρίου Τιμών, εφ’ όσον υπάρχει καταχώρηση γι’ αυτά, κατά το χρόνο υποβολής 

της προσφοράς και υποβάλλονται, σύμφωνα με τα απαιτούμενα στοιχεία του ακόλουθου 

πίνακα (απαράβατος όρος): 

 

 

α/α 

Κωδικός 

είδους από 
Διακήρυξη 

Νοοοκομείου 

ΠροσφερόμενοΕίδος/

υπηρεσία 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα 

από 
Διακήρυξη 

Τιμή 

Μονάδας 

Μερικό Σύνολο 

(χωρίς Φ.Π.Α 

Ποσοσ

τό 
ΦΠΑ 

Σύνολο 

δαπάνης 
με ΦΠΑ 

Κωδικός 

Παρατηρ
ητηρίου
Τιμών 

1  Περιγραφή ………… 
Εμπ. Κωδικός: ….... 

 

       

2          

 

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις ισχύουσες περί προμηθειών -υπηρεσιών 

(συνοπτικοί διαγωνισμοί)  διατάξεις, ιδίως Ν.4412 / 2016 άρθρο 117 και επομ., άρθρο 107 

Ν. 4497 / 13-11-2017, άρθρο 43 παρ. 6, 17 και 20 Ν.4605 / 2019, άρθρο 33 Ν.4608/2019 και 

άρθρο 56 Ν.4609/2019.  Η αρμόδια Επιτροπή, προβαίνει στην αποσφράγιση των γραπτών, 

κατατεθεισών προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, και 

ταυτόχρονα τις μονογράφει κατά φύλλο ( όλα τα δικαιολογητικά – τεχνικά και οικονομικά 

στοιχεία ), με προαιρετική παρουσία των συμμετεχουσών στο διαγωνισμό εταιρειών. 

 

Σε περίπτωση ισοτιμίας των υποβληθεισών προσφορών σε ένα ή περισσότερα είδη, πριν την 

κατακύρωση θα προηγείται διαδικασία κλήρωσης για την οποία θα ενημερωθούν αντίστοιχα 

οι συμμετέχοντες.  

 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δηλώνουν εγγράφως ότι αποδέχονται όλους τους 

όρους αυτού. 
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Σε ενδεχόμενο μη προσκόμισης με την προσφορά των απαιτούμενων δικαιολογητικών από 

τη Διακήρυξη (Τ.Ε.Υ.Δ.) ή ελλείψεων σ’ αυτά που προσκομίστηκαν, η προσφορά θα πρέπει 

να συνοδεύεται, από έγγραφο αίτημα παράτασης της προθεσμίας υποβολής για εύλογο 

χρονικό διάστημα έως τη χορήγηση τους από τις αρμόδιες αρχές.  Το αίτημα θα πρέπει να 

συνοδεύεται, από αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να υποδεικνύονται ότι έχει αιτηθεί 

τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Διαφορετικά η προσφορά θα 

απορρίπτεται. 

 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ: Απαιτείται η κατάθεση δύο(2) τουλάχιστον δειγμάτων ανά κατηγορία ειδών 

βάσει προδιαγραφών. 

Εφόσον οι παρεχόμενες εργασίες – είδη δεν είναι σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση 

ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού 

εγγράφου να προβεί στις αναγκαίες διορθώσεις, συμπληρώσεις και βελτιώσεις. 

 

Εγγυήσεις 

Σύμφωνα με το άρθρο 72.1β του Ν. 4412 / 2016 σε περίπτωση που προκύψει σύμβαση που 

υπερβαίνει τις 20.000 Ευρώ, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης 

εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής αυτής πρέπει να καλύπτει όλο το διάστημα της σύμβασης  

και ένα(1) ακόμα μήνα. 

 
Επισήμανση: Οι συμβάσεις που ενδεχομένως θα προκύψουν από την κατακύρωση του 

παρόντος Διαγωνισμού παύουν αυτοδίκαια σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης από 

αντίστοιχο δημόσιο διαγωνισμό του Νοσοκομείου ή αντίστοιχης σύμβασης που θα 

υπογραφεί σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 2025/2020: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ  CPV 24455000-8 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ  
ΕΙΔΟΥΣ ΕΙΔΟΣ  ΜΟΝ.ΜΕΤΡ ΚΩΔ.ΠΑΡ ΤΙΜ.ΠΑΡ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

TIMH 
MON. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΙΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 15001032 

ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ 
ΠΛΥΣΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Lt     300 5,00 € 1.500,00 € 360,00 € 1.860,00 € 

2 15001033 

ΔΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟ -ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ 
ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Lt     100 6,00 € 600,00 € 144,00 € 744,00 € 

3 15001050 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ Lt     800 8,39 € 6.712,00 € 1.610,88 € 8.322,88 € 

4 15001051 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ ΤΕΜ 
28.1.2 

(ΧΛΩΡΙΟΥ) 0,0699 € 13000 0,0699 € 908,70 € 218,09 € 1.126,79 € 

5 15001067 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Lt     1.000 7,50 € 7.500,00 € 1.800,00 € 9.300,00 € 

6 15001068 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΜΗΧ/ΤΩΝ 
ΑΙΜ/ΡΣΗΣ ΜΤΝ  Lt 30.12.33 2,85 € 130 2,85 € 370,50 € 88,92 € 459,42 € 

7 15001069 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΑΣΘΕΝΩΝ       ΤΕΜ     900 1,60 € 1.440,00 € 345,60 € 1.785,60 € 

8 15001072 
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΥΓΡΟ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  Lt     15 16,00 € 240,00 € 57,60 € 297,60 € 

9 15001073 

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ  Lt     300 9,90 € 2.970,00 € 712,80 € 3.682,80 € 

10 15001078 

 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΠΡΕΥ ΓΙΑ 
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΩΝ &ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TΕΜ 28.1.44 2,68 € 550 2,68 € 1.474,00 € 353,76 € 1.827,76 € 
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(ΤΜΧ 1 LT) 

11 15001095 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΜ 57.129 6,50 € 10 6,50 € 65,00 € 15,60 € 80,60 € 

12 15001140 
ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΥΓΧΩΝ ΤΕΜ     40 18,00 € 720,00 € 172,80 € 892,80 € 

13 15001141 

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ OLYMPUS 
ENDODIS Lt     220 38,215 € 8.407,30 € 2.017,752 € 10.425,052 € 

14 15001142 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ OLYMPUS 
ENDOACT Lt     200 24,20 € 4.840,00 € 1.161,60 € 6.001,60 € 

15 15001143 

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ OLYMPUS 
ENDODET Lt     100 25,40 € 2.540,00 € 609,60 € 3.149,60 € 

16 15001147 
ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ SOLUSCOPE Lt     40 32,40 € 1.296,00 € 311,04 € 1.607,04 € 

17 15001148 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
SOLUSCOPE Lt     150 32,40 € 4.860,00 € 1.166,40 € 6.026,40 € 

18 15001149 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΠΕΡΟΞΙΚΟ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ SOLUSCOPE Lt     150 33,00 € 4.950,00 € 1.188,00 € 6.138,00 € 

19 15001154 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ Lt     50 9,20 € 460,00 € 110,40 € 570,40 € 

20 15001159 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΜΗΧ/ΤΩΝ 
ΑΙΜ/ΡΣΗΣ ΜΤΝ (TMX 1LT) ΤΕΜ 30.12.5 4,86 € 130 4,86 € 631,80 € 151,632 € 783,432 € 

21 15001160 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 
ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ Μ.Χ. 
ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΔΙΑΛΥΜΑ 
70% ΑΛΚΟΟΛΗΣ & 2% 
ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ ΤΕΜ     1000 0,04 € 40,00 € 9,60 € 49,60 € 
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22 15001166 

ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ Lt 28.1.3 6,50 € 300 5,10 € 1.530,00 € 367,20 € 1.897,20 € 

23 15001191 

ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ 
ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ 
ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ 
ΟΡΘΟΦΘΑΛΔΕΥΔΗ Lt 28.1.31 9,00 € 500 7,00 € 3.500,00 € 840,00 € 4.340,00 € 

24 15001210 

ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ-ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
6 ΕΝΖΥΜΑ Lt     40 13,00 € 520,00 € 124,80 € 644,80 € 

25 15001217 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 
ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ Μ.Χ. ΧΩΡΙΣ 
ΑΛΚΟΟΛ ΤΕΜ     1000 0,04 € 40,00 € 9,60 € 49,60 € 

              ΣΥΝΟΛΟ 58.115,30 € 13.947,67 € 72.062,97 € 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 

1. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τον κατά περίπτωση αρμόδιο οργανισμό 
(ΕΟΦ, Γεν. Χημείο του Κράτους κ.λπ.) και να φέρουν τις ανάλογες σημάνσεις (π.χ. CΕ).  Να 
κατατεθούν τα απαιτούμενα από την Νομοθεσία ISO 9001 & ISO 13485 με επικυρωμένη πιστή 
μετάφραση στα Ελληνικά. 

2. Για όλα τα προϊόντα απαιτείται πιστοποιητικό της χημικής του σύνθεσης, να συνοδεύονται από 
οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και από πίνακες  αποτελεσματικότητας κατά των μικροοργανισμών µε 
στοιχεία από μελέτες  έγκυρων εξειδικευμένων εργαστηρίων.  

3. Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν και η πιστή 
μετάφραση στα Ελληνικά αυτού. 

4. Για όλα τα προϊόντα να διατίθενται τα σχετικά αρχεία (οδηγίες χρήσεις, φυλλάδιο, πίνακες 
αποτελεσματικότητας, δελτία δεδομένων ασφαλείας) στην αντίστοιχη επίσημη ιστοσελίδα της 
εκάστοτε εταιρείας.  

5. Να κατατεθούν τα ξενόγλωσσα και Ελληνικά Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την CLP 
1907/2006. 

6. Για τα απολυμαντικά ενδοσκοπίων, πιστοποιητικά συμβατότητας από τους κατασκευαστές των 
ενδοσκοπίων.  

7. Όσα από τα απορρυπαντικά προϊόντα προορίζονται για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια και 
πλυντήρια υπερήχων πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από τους κατασκευαστές των πλυντηρίων 
όσον αφορά την καταλληλότητα τους για συγκεκριμένη χρήση.  

8. Βασικές γνώσεις του προγραμματισμού και της λειτουργίας των πλυντηρίων θεωρείται 
απαραίτητη από τον προμηθευτή.  

9. Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει το Νοσοκομείο µε πλαστικοποιημένες 
ευανάγνωστες οδηγίες που θα αναρτηθούν στους χώρους χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος, 
στις οποίες πρέπει να αναφέρονται οι οδηγίες χρήσης (αραίωση κ.λπ.) και προφυλακτικά μέτρα 
για τον χρήστη.  

10. Τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από σύστημα εύκολης μέτρησης της δόσης (δοσομετρική 
αντλία ή μεζούρα), για να εξασφαλίζεται η εύκολη και σωστή χρήση στην κατάλληλη δοσολογία.  

11. Στα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε διάλυση να δίδεται η τιμή του συμπυκνωμένου υγρού 
ανά λίτρο ή σκόνη ανά Kgr και η τιμή ανά λίτρο του τελικού διαλύματος χρήσης έπειτα από την 
προτεινόμενη διάλυση.  

12. Οι δοσολογίες που θα αξιολογηθούν, είναι αυτές, που αναφέρει ο κατασκευαστής και μόνο στο 
επίσημο κατασκευαστικό φυλλάδιο. 

13. Να µην είναι ερεθιστικά για το αναπνευστικό, τα µάτια, το δέρμα και τους βλεννογόνους. 

14. Να υπάρχει ημερομηνία παραγωγής και λήξεως.  

15.Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν συνοδεύεται από όλα τα παραπάνω θα αποκλείεται. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ 

 

1. 15001032: ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

Συμπυκνωμένο υγρό ουδετεροποιητικό για πλυντήρια εργαλείων. Να είναι μείγμα οργανικού και 
ανόργανου οξέως σε περιεκτικότητα άνω του 30%, χωρίς τασιενεργά, κατάλληλο για την 
εξουδετέρωση αλκαλικών υπολειμμάτων σε αυτόματα πλυντήρια και για την απομάκρυνση των 
αλάτων του νερού και των οξειδώσεων από την επιφάνεια των εργαλείων. Να δίνεται η τιμή του 
διαλύματος μετά τη συνιστώμενη αραίωση. Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολιγικό προϊόν και 
καταχώρηση ΓΧΚ. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο 
φυλλάδιο οδηγιών (prospectus). 

Τα προϊόντα στους κωδικούς  15001032 – 15001033 – 15001073  για τα πλυντήρια της κεντρικής 
αποστείρωσης θα πρέπει να είναι από την ίδια κατασκευάστρια εταιρείας για λόγους 
συμβατότητας, και να δοθεί συνολικό κόστος πλύσης. 

 

2. 15001033: ΔΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟ -ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

Συμπυκνωμένο υγρό διαβρεκτικό για πλυντήρια εργαλείων µε παράγοντες για επιτάχυνση του 
στεγνώματος των εργαλείων, αποφυγή στιγµάτων πάνω στα εργαλεία και μείωση της θερμοκρασίας 
στεγνώµατος. Να είναι ελεγμένο ως προς την ελάχιστη υπολειμματική συγκέντρωση των δραστικών 
ουσιών του και να προσκομιστεί αντίστοιχη µελέτη σύμφωνα µε το ISO 10993-1 περί 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Να δίνεται κόστος διαλύµατος µετά τη συνιστώμενη αραίωση. Να 
φέρει σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση ΓΧΚ. Να κατατεθούν οδηγίες 
χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus).  

Τα προϊόντα στους κωδικούς  15001032 – 15001033 – 15001073  για τα πλυντήρια της κεντρικής 
αποστείρωσης θα πρέπει να είναι από την ίδια κατασκευάστρια εταιρείας για λόγους 
συμβατότητας, και να δοθεί συνολικό κόστος πλύσης. 

 

3. 15001050: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛ∆ΕΥ∆ΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ 
ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ  

Συµπυκνωµένο απολυµαντικό (για προαπολύµανση) - καθαριστικό υγρό χειρουργικών εργαλείων 
χωρίς αλδεϋδες, φαινόλες ή χλώριο, µε εµβάπτιση στο χέρι και σε πλυντήριο υπερήχων. Να είναι 
βακτηριοκτόνο, µυκητοκτόνο, µυκοβακτηριδιοκτόνο, ιοκτόνο (HIV, HΒV, HCV). Χαµηλού αφρισµού, 
να περιέχει καθαριστικές ουσίες για αφαίρεση πρωτεϊνών, λιπών  κ.λπ. χωρίς να αφήνει κατάλοιπα 
και να αποµακρύνει αποτελεσµατικά το βιοϋµένιο (biofilm). Να µην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για 
βλεννογόνους και αναπνευστικό. Να έχει ουδέτερο ή ελαφρά αλκαλικό pH, να µη δηµιουργεί 
βλάβες στα εργαλεία. Ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και του απολυµαντικού αποτελέσµατος 
να µην υπερβαίνει τα 15 λεπτά για το σύνολο του επιθυµητού φάσµατος. Σε εύχρηστη συσκευασία 
µέχρι 5 λίτρα, να συνοδεύεται από δωρεάν δοσοµετρική αντλία ή άλλο δοσοµετρικό δοχείο. Να 
φέρει σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση ΓΧΚ. Να αναφέρεται το κόστος 
διαλύµατος στη συνιστώµενη αραίωση για το επιθυµητό φάσµα δράσης. Θα αξιολογηθεί το 
ταχύτερο δυνατό αποτέλεσµα για το σύνολο του επιθυµητού φάσµατος. Να κατατεθούν οδηγίες 
χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus). 
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4. 15001051: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ∆ΙΣΚΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ ΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ 

Απολυμαντικά δισκία των 2,5gr µε δραστική ουσία το διχλωροισοκυανουρικό νάτριο (NADCC). Να 
απελευθερώνουν το χλώριο σταδιακά και να διατίθενται σε πρακτική συσκευασία 50-200 δισκίων 
το µέγιστο. Να διαθέτουν δράση έναντι βακτηρίων (gram + και gram -), µυκήτων, ιών (HBV, HCV, 
HIV, ROTA), µυκοβακτηριδίων και σπόρων. Να είναι συµβατά µε επιφάνειες από πλαστικό, µέταλλο, 
µάρµαρο, linoleum και πλακάκι. Το προϊόν να είναι καταχωρηµένο στο ΓΧΚ και να έχει άδεια ΕΟΦ. 
Να αναφέρεται ο συνιστώµενος αριθµός δισκίων ανά λίτρο νερού και ο χρόνος επίτευξης του 
απολυµαντικού αποτελέσµατος. Να συνοδεύεται από πίνακα φάσµατος και αποτελεσµατικότητας 
έναντι µικροοργανισµών µε στοιχεία από µελέτες ανεξάρτητων φορέων. Να κατατεθούν οδηγίες 
χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus). 

 

5. 15001067: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΑΛ∆ΕΥ∆ΕΣ 

Συµπυκνωµένο υγρό απολυµαντικό-καθαριστικό επιφανειών, χώρων και εξοπλισµού (δάπεδα, 
τοίχοι σε θαλάµους ασθενών, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων, παιδιών και νεογνών, 
µηχανήµατα χειρουργείου, θερµοκοιτίδες (plexiglas/makrolon), συσκευές παρακολούθησης ζωτικών 
λειτουργιών-monitors). Να µην περιέχει αλδεϋδες, φαινόλες ή χλώριο. Να περιέχει 2 ή 
περισσότερες δραστικές ουσίες εκ των οποίων ή µία να είναι οπωσδήποτε άλας τεταρτοταγούς 
αµµωνίου. Να µην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για τους οφθαλµούς, το δέρµα και τους βλεννογόνους. 
Να είναι άοσµο ή µε ήπια, ευχάριστη οσµή.    Να είναι βακτηριοκτόνο (gram+ και gram-), 
µυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV) και µυκοβακτηριδιοκτόνο. Ο χρόνος επίτευξης του 
καθαριστικού και του απολυµαντικού αποτελέσµατος να µην υπερβαίνει τα 30 λεπτά για το σύνολο 
του επιθυµητού φάσµατος. Να είναι συµβατό µε επιφάνειες από µέταλλο, πλαστικό, PVC, linoleum, 
µάρµαρο, πλακάκι, υλικό θερµοκοιτίδων, monitors, κ.λπ. Να περιέχεται σε εύχρηστη συσκευασία 
µέχρι 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσοµετρική αντλία ή άλλο δοσοµετρικό δοχείο. Να 
είναι καταχωρηµένο στο ΓΧΚ και να έχει άδεια ΕΟΦ και CE σήµανση. Να δοθεί κόστος μετά τη  
προτεινόμενη από τον κατασκευαστή αραίωση για το σύνολο του απολυμαντικού φάσματος. Να 
συνοδεύεται από πίνακα φάσµατος και αποτελεσµατικότητας έναντι µικροοργανισµών µε στοιχεία 
από µελέτες ανεξάρτητων φορέων. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο 
ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus).  

 

6. 15001068: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΙΜ/ΡΣΗΣ ΜΤΝ 

Να είναι συμβατό προς τη λειτουργία των μηχανημάτων Nikkiso DBB-05  να είναι αποτελεσματικό 
έναντι βακτηριδίων, μυκήτων, μυκοβακτηριδίων, ιών και σπόρων. Να είναι εύκολο στη χρήση του 
και να μην είναι τοξικό.   

 

 

7. 15001069: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ           

Υγρό κρεµοσάπουνο για καθαρισµό χεριών και δέρµατος µε ουδέτερο PH 5,5, κατάλληλο για συχνή 
χρήση, να µη δηµιουργεί ξηροδερµίες ή ερεθισµούς, να είναι δερµατολογικά και οφθαλµολογικά 
ελεγµένο µε µελέτες, µε περιεκτικότητα καθαριστικών συστατικών (τασιενεργών) 15-30%, χωρίς 
σάπωνες και αλκάλια, µε γλυκερίνη και βιταµίνες. Με ήπιους αντισηπτικούς παράγοντες, να 
περιέχει µία ή περισσότερες ουσίες σαν συντηρητικά συστατικά για τη µη ανάπτυξη µικροβίων, 
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όπως αυτά χαρακτηρίζονται στο ΦΕΚ 329, τεύχος δεύτερο 21/4/1997 ΚΥΑ 6α/οικ..320 παράρτηµα VI 
(εκτός Triclosan), να αναφέρονται τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του (στα ελληνικά). 
Καταχώρηση στο ΓΧΚ ή στον ΕΟΦ ως καλλυντικό προϊόν. Σε συσκευασία 1 λίτρου µε ενσωµατωµένη 
αντλία σε κάθε δοχείο για αποφυγή επιµόλυνσης του περιεχομένου. 

 

8. 15001072: ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΥΓΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  

Συμπυκνωμένο αντισκωριακό υγρό ανοξείδωτων χειρουργικών εργαλείων. Να περιέχει ανόργανα 
οξέα άνω του 30% και τασιενεργά για αφαίρεση σκουριάς και αποχρωµατισµού από την επιφάνεια 
των εργαλείων. Να µην είναι τοξικό και να µην έχει έντονη ή ερεθιστική οσµή. Σε συσκευασία έως 1 
λίτρο. Με σήµανση CE και καταχώρηση στο ΓΧΚ. Να αναφέρεται α) η περιεκτικότητα σε οξέα στο 
συμπυκνωμένο προϊόν, β) η δοσολογία χρήσης και γ) το κόστος διαλύµατος µετά τη συνιστώµενη 
αραίωση. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο 
οδηγιών (prospectus). 

 

9. 15001073: ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛ∆ΕΥ∆ΕΣ, ΦΑΙΝΟΛΕΣ, 
Ή ΧΛΩΡΙΟ 

Συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό µε απολυµαντικές ιδιότητες (για προαπολύµανση), χωρίς 
αλδεϋδες, φαινόλες ή χλώριο, για χρήση σε αυτόµατο  πλυντήριο  χειρουργικών  εργαλείων. Με  
αλκαλικό pH  11-13, κατάλληλο για  χηµικοθερµική απολύµανση. Να είναι βακτηριοκτόνο, 
µυκητοκτόνο, µυκοβακτηριδιοκτόνο, ιοκτόνο, εντός το αργότερο 10 λεπτών και σε θερµοκρασίες 
50º έως 60º C. Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση έναντι αίµατος, πρωτεϊνων, αποξηραµένων 
ρύπων. Χαµηλού αφρισµού, να είναι συµβατό µε πλυντήρια και µε χειρουργικά εργαλεία, 
παπούτσια χειρουργείου, εργαλεία µικροχειρουργικής και αναισθησιολογικό εξοπλισµό (να 
κατατεθούν πιστοποιητικά συµβατότητας από κατασκευάστριες εταιρείες). Να φέρει σήµανση CE 
ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση ΓΧΚ. Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία µέχρι 5 
λίτρα, να συνοδεύεται από δωρεάν δοσοµετρική αντλία ή άλλο δοσοµετρικό δοχείο. Να δίνεται το 
κόστος διαλύµατος στη συνιστώµενη αραίωση για το επιθυµητό φάσµα δράσης εντός 10 λεπτών. 
Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών 
(prospectus).  

Τα προϊόντα στους κωδικούς  15001032 – 15001033 – 15001073  για τα πλυντήρια της κεντρικής 
αποστείρωσης θα πρέπει να είναι από την ίδια κατασκευάστρια εταιρείας για λόγους 
συμβατότητας, και να δοθεί συνολικό κόστος πλύσης. 

 

10. 15001078: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΠΡΕΥ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΩΝ &ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
(ΤΜΧ 1 LT) 

ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ 

Υγρό  απολυµαντικό  µικρών  επιφανειών,  µε  αλκοόλες,  για  χρήση  µε  ψεκασµό.  Να  µην  
περιέχει  αλδεϋδες,  φαινόλες  ή  χλώριο.  Να  είναι βακτηριοκτόνο (gram + και gram -), 
µυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV) και µυκοβακτηριδιοκτόνο. Να είναι δραστικό έναντι 
ανθεκτικών νοσοκοµειακών µικροβιακών στελεχών. Να µην είναι τοξικό ούτε ερεθιστικό για το 
χρήστη. Ο χρόνος επίτευξης του  απολυµαντικού αποτελέσµατος να µην υπερβαίνει τα 5 λεπτά για 
το σύνολο του επιθυµητού φάσµατος. Να είναι συµβατό µε επιφάνειες από µέταλλο, πλαστικό, 
πολυκαρβονικά. Να εξατµίζεται γρήγορα, χωρίς να αφήνει στίγµατα, ίχνη ή κατάλοιπα. Να µην είναι 
οξειδωτικό ή διαβρωτικό για τις επιφάνειες. Να είναι έτοιµο προς χρήση σε δοχείο ως 1 λίτρου µε 
δωρεάν συσκευή ψεκασµού για κάθε δοχείο.  Να  είναι  καταχωρηµένο  στο  ΓΧΚ  και  να  έχει  άδεια  
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ΕΟΦ.  Να  συνοδεύεται  από  πίνακα  φάσµατος  και  αποτελεσµατικότητας έναντι µικροοργανισµών 
µε στοιχεία από µελέτες ανεξάρτητων φορέων. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το 
πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus). 

 

11. 15001095: ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ   

Λιπαντικό σπρέυ χειρουργικών εργαλείων υδατοδιαλυτό µε βάση ιατρικά λευκά έλαια. Σε  µορφή 
σπρέυ χωρίς προωθητικά αέρια επικίνδυνα για το όζον, χωρίς σιλικόνη ή άλλα συστατικά που 
εµποδίζουν την αποστείρωση εργαλείων σε κλίβανο ατµού και σε ξηρό κλίβανο. Να είναι µη τοξικό 
(να επισυναφθούν µελέτες ασφάλειας) και να µην αφήνει κατάλοιπα. Να διατίθεται σε συσκευασία 
έως 500 ml και να διαθέτει µακρύ προσθαφαιρούµενο ρύγχος για λίπανση σε αρθρώσεις. Να φέρει 
σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το 
πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus). 

 

12. 15001140: ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΥΓΧΩΝ 

ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΝΖΥΜΑ    

Αφρώδες καθαριστικό ακάθαρτων (νυχτερινών) εργαλείων, ενδοσκοπίων  σε μορφή σπρέι έτοιμο 
προς χρήση, να περιέχει ένζυμα ικανά να διασπάσουν πρωτεΐνες, άμυλο, και λίπη. Με 
αντιμικροβιακή δράση σε βακτήρια, μύκητες, ιούς, να εμποδίζει την διασπορά του βιολογικού 
φορτίου, με ουδέτερo pH, με προωθητικό αέριο και βιοδιασπώμενο. Σε συσκευασία έως 1 λίτρο με 
συσκευή ψεκασμού. Να φέρει σήμανση CE και καταχώρηση Γ.Χ.Κ.  

 

13. 15001141: ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ OLYMPUS ENDODIS 

 Να είναι απολύτως συμβατά με τα μηχανήματα. 

 Να δίνουν βέλτιστο αποτέλεσμα καθαρισμού και απολύμανσης  

 Να περιλαμβάνουν βεβαίωση του κατασκευαστή που να εγγυάται για την απουσία 
λειτουργικών και τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους.  
 

14. 15001142: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ OLYMPUS ENDOACT 

 Να είναι απολύτως συμβατά με τα μηχανήματα. 

 Να δίνουν βέλτιστο αποτέλεσμα καθαρισμού και απολύμανσης  

 Να περιλαμβάνουν βεβαίωση του κατασκευαστή που να εγγυάται για την απουσία 
λειτουργικών και τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους.  
 

15. 15001143: ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ OLYMPUS ENDODET 

 Να είναι απολύτως συμβατά με τα μηχανήματα. 

 Να δίνουν βέλτιστο αποτέλεσμα καθαρισμού και απολύμανσης  

 Να περιλαμβάνουν βεβαίωση του κατασκευαστή που να εγγυάται για την απουσία 
λειτουργικών και τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους.  
 

16. 15001147: ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ SOLUSCOPE 

 Να είναι απολύτως συμβατά με τα μηχανήματα. 

 Να δίνουν βέλτιστο αποτέλεσμα καθαρισμού και απολύμανσης  
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 Να περιλαμβάνουν βεβαίωση του κατασκευαστή που να εγγυάται για την απουσία 
λειτουργικών και τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους.  
 

17. 15001148: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ SOLUSCOPE 

 Να είναι απολύτως συμβατά με τα μηχανήματα. 

 Να δίνουν βέλτιστο αποτέλεσμα καθαρισμού και απολύμανσης  

 Να περιλαμβάνουν βεβαίωση του κατασκευαστή που να εγγυάται για την απουσία 
λειτουργικών και τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους.  
 

18. 15001149: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΠΕΡΟΞΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ SOLUSCOPE 

 Να είναι απολύτως συμβατά με τα μηχανήματα. 

 Να δίνουν βέλτιστο αποτέλεσμα καθαρισμού και απολύμανσης  

 Να περιλαμβάνουν βεβαίωση του κατασκευαστή που να εγγυάται για την απουσία 
λειτουργικών και τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους.  
 

19. 15001154: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ - ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ 

Όπως περιγράφεται στον κωδικό 

 

20. 15001159: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΙΜ/ΡΣΗΣ ΜΤΝ (TMX 1LT) 

Να είναι συμβατό προς τη λειτουργία των μηχανημάτων Fresenius 4008 B/HDF  να είναι 
αποτελεσματικό έναντι βακτηριδίων, μυκήτων, μυκοβακτηριδίων, ιών και σπόρων. Να είναι εύκολο 
στη χρήση του και να μην είναι τοξικό.   

 

21. 15001160:  ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ Μ.Χ. ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΔΙΑΛΥΜΑ 70% ΑΛΚΟΟΛΗΣ 
& 2% ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ 

Απολυμαντικά μαντηλάκια σε ατομική συσκευασία εμποτισμένα με χλωρεξιδίνη 2% και αλκοόλη 
70% για απολύμανση ιατρικών συσκευών (Κεντρικών φλεβικών καθετήρων κ.λπ), διαστάσεων 
περίπου 15Χ15cm ή σε μεγαλύτερο μέγεθος. Να διευκολύνουν την άσηπτη τεχνική και να παρέχουν 
υπολειμματική απολυμαντική δράση μετά την χρήση. Να έχουν σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό 
προϊόν. Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο με την πιστή του μετάφραση στα ελληνικά, και η 
καταχώρησή του στο Ε.Μ.Χ.Π. 

 

22. 15001166: ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΩΝ  

Συμπυκνωμένο ενζυµατικό υγρό µε ουδέτερο ή ελαφρά αλκαλικό PH 9-11, κατάλληλο για χρήση µε 
εµβάπτιση και σε πλυντήρια υπερήχων, χωρίς ιωδιούχα ή χλωριούχα παράγωγα. Να είναι χαµηλού 
αφρισµού, µη οξειδωτικό, µη διαβρωτικό, µη καυστικό. Να περιέχει αποσκληρυντική ουσία και να 
αναφέρεται ποια είναι αυτή. Να περιέχει καθαριστικές ουσίες και ένζυµα και να αποµακρύνει 
αποτελεσµατικά τo βιοϋµένιο (biofilm). Να µη δηµιουργεί βλάβες στον εξοπλισµό και να 
συνοδεύεται από πιστοποιητικά συµβατότητας κατασκευαστών εργαλείων και ενδοσκοπικών 
οργάνων. Να µην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για βλεννογόνους και αναπνευστικό. Να φέρει σήµανση 
CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση ΓΧΚ. Να αναφέρεται το κόστος διαλύµατος στη 
συνιστώµενη αραίωση και ο χρόνος δράσης. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το 
πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus). 
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23. 15001191: ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΙΑ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ 
ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΘΟΦΘΑΛ∆ΕΫ∆Η      

Απολυµαντικό  και  σποροκτόνο  διάλυµα  ορθοφθαλδεϋδης  0,55%  έτοιµο  προς  χρήση.  Να  είναι  
δραστικό  έναντι  βακτηρίων,  µυκήτων, µυκοβακτηριδίων και ιών (HIV, HBV, HCV, Polio, Adeno). Ο 
χρόνος επίτευξης του απολυµαντικού αποτελέσµατος να µην υπερβαίνει τα 10 λεπτά για το σύνολο 
του ζητούµενου φάσµατος. Να έχει σποροκτόνο δράση εντός το αργότερο 1 ώρας, µε σαφή 
αναφορά στην λογαριθµική µείωση (>log 3). Να επισυναφθούν µελέτες αποτελεσµατικότητας από 
ανεξάρτητους φορείς. Να µην είναι διαβρωτικό ή οξειδωτικό και να µην παράγει τοξικές 
αναθυµιάσεις. Να κατατεθούν πιστοποιητικά συµβατότητας κατασκευαστών ενδοσκοπίων επί 
ποινή απόρριψης. Το έτοιµο διάλυµα να είναι σταθερό για τουλάχιστον 14 ηµέρες. Η δραστικότητα 
του έτοιµου διαλύµατος να επιδέχεται έλεγχο µε δείκτες και να κατατεθεί το ξενόγλωσσο 
ενηµερωτικό φυλλάδιο των δεικτών. Να φέρει σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν. Να είναι 
ασφαλές για τους χρήστες και φιλικό προς το περιβάλλον. Να συνοδεύεται από δωρεάν 
αδρανοποιητική ουσία στην κατάλληλη ποσότητα, για την ασφαλή απόρριψη του διαλύµατος στο 
αποχετευτικό σύστηµα σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς και την ισχύουσα νοµοθεσία. Να 
διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία µέχρι 5 λίτρα. Θα αξιολογηθεί η ταχύτερη δραστικότητα για το 
σύνολο του επιθυµητού φάσµατος. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο 
ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus).  

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΡΘΟΦΘΑΛΔΕΫΔΗΣ 
Χηµικοί δείκτες ελέγχου αποτελεσματικότητας του διαλύµατος ορθοφθαλδεϋδης.  Να ελέγχουν την 
δραστικότητα του έτοιµου διαλύµατος. Να κατατεθούν δείγµατα, οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και 
το πρωτότυπο ξενόγλωσσο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή. Να είναι συµβατοί µε το 
σκεύασµα της ορθοφθαλδεΰδης  να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή. Να φέρουν σήµανση 
CE. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών 
(prospectus). 
 

24. 15001210: ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ-ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΕΝΖΥΜΑ 

Όπως περιγράφεται στον κωδικό 

 

25. 15001217: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ Μ.Χ. ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ 

Απολυμαντικά μαντηλάκια καθαρισμού και απολύμανσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
ευαίσθητου στις αλκοόλες (π.χ. θερμοευαίσθητες κεφαλές υπερήχων, monitors, συσκευές και οθόνες 
ΜΕΘ, θερμοκοιτίδες),  διαστάσεων περίπου 20 Χ 20 cm. Να μην σκίζονται και να μην αφήνουν ινίδια. 
Να μη περιέχουν αλκοόλες. Να είναι εμποτισμένα με συνδυασμό δύο ή περισσοτέρων 
απολυμαντικών ουσιών. Να μην ερεθίζουν τα μάτια, το δέρμα και το αναπνευστικό. Να προσφέρονται σε 
πρακτική συσκευασία με κλείστρο ασφαλείας (κλιπ) που να επιτρέπει τη μεμονωμένη χρήση και να 
διασφαλίζει τη διατήρηση της υγρασίας και τη μη επιμόλυνση των υπολοίπων. Να έχουν ταχεία 
βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο δράση καθώς και δράση έναντι μυκοβακτηριδίων. Να έχουν 
συμβατότητα με τα υλικά του νοσοκομειακού εξοπλισμού. Να έχουν σήμανση CE ως 
ιατροτεχνολογικό προϊόν. Να προσφέρονται σε συσκευασία τουλάχιστον των 100 τεμαχίων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
                ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) 

                           Άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412 / 2016  Α 147 
           Για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων  
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 
διαδικασία ανάθεσης 

 
 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής  
- Ονομασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99222008 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Αφεντούλη & Ζαννή –Πειραιάς Τ.Κ 
18536 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Γρηγορίου Μαρία 
- Τηλέφωνο: 210-4592157 
- Ηλ. ταχυδρομείο: grigoriou@tzaneio.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.tzaneio.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): Συνοπτικός διαγωνισμός για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ,  CPV : 
24455000-8 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ007368769       (αριθμ. εγκεκρ. Αιτήματος) 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε  προμήθειες  
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 2025/2020 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

Αναφέρονται και κατατίθενται, μαζί με την 
υπόλοιπη προσφορά, στον φάκελο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής έγγραφα 
αρμόδιων δημόσιων αρχών από τα οποία  
αποδεικνύονται η  σύσταση, τελευταία 
τροποποίηση καταστατικού και η 
ισχύουσα εκπροσώπηση του οικονομικού 
φορέα με δυνατότητα συμβατικής 
δέσμευσης 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

Αναφέρονται και κατατίθενται, μαζί με την 
υπόλοιπη προσφορά, στον φάκελο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής έγγραφα 
αρμόδιων δημόσιων αρχών από τα οποία  
αποδεικνύονται η  σύσταση, τελευταία 
τροποποίηση καταστατικού και η 
ισχύουσα εκπροσώπηση του οικονομικού 
φορέα με δυνατότητα συμβατικής 
δέσμευσης 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

2. δωροδοκία 

3. απάτη 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουi το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
παραπάνω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
Σε ενδεχόμενο αρνητικής δήλωσης 
προσκομίζονται με την κατάθεση της 
προσφοράς σχετικά ποινικά μητρώα 
του/των νομίμων εκπροσώπων του 
οικονομικού φορέα απ΄τα οποία προκύπτει 
η μη υπαγωγή του στα αδικήματα που 
αναφέρονται και κατατίθενται στο φάκελο 
δικαιολογητικών μαζί με την υπόλοιπη 
προσφορά 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 
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 Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςi, στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  
Σε ενδεχόμενο θετικής δήλωσης 
αναφέρονται τα σχετικά πιστοποιητικά 
ασφαλιστικής και φορολογικής 
ενημερότητας που κατατίθενται στο 
φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής μαζί 
με την υπόλοιπη προσφορά 

 
 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαi; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:  
 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής  ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

 Καταλληλότητα 

 

Καταλληλότητα Απάντηση 

 Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής 
 

[…] 
 
Κατατίθεται σχετικό πιστοποιητικό 
εγγραφής στον φάκελο δικαιολογητικών 
συμμετοχής μαζί με την υπόλοιπη 
προσφορά 
 
 

 

 Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, 
με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα 
των προϊόντων, επαληθευόμενη με 
παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν: 
 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
Εάν ναι αναφέρονται τα σχετικά 
πιστοποιητικά που περιέχονται στο 
φάκελο της τεχνικής προσφοράς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Μέρος V –Τελική Δήλωση 

Ο παρακάτω υπογράφων, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV παραπάνω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

 Δηλώνω επισήμως ότι καταθέτω  τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 
εγγράφων που αναφέρονται 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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