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                                  Έρευνα αγοράς που αφορά  

Προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες , το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί
στην προμήθεια  των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία
της  δημοσίευσης  στο  διαδίκτυο  και  τη  συλλογή  προσφορών  σύμφωνα  με  τις  τεχν
προδιαγραφές που εγκρίθηκαν στην Β24/40ΣΥΝ13-11-2019/ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17451/05-11-2019
με  κριτήριο  τη  χαμηλότερη  τιμή  ,  η  οποία  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  το  τρέχον
Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ  Ν.3846/2010 άρθρο 24. 

      Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών &
Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές
θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί  Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους
οποίους αντιστοιχίζονται  τα  αιτούμενα υλικά.  Οι  προμηθευτές  θα πρέπει  να αναφέρουν
επίσης  τον κωδικό GMDN και τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ των προσφερομένων ειδών αλλά και
τον  χρόνο  παράδοσης  τους,  σε  διαφορετική  περίπτωση  δε  θα  γίνονται  δεκτές  οι
προσφορές.

      Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω  fax,  e-mail ή
ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία
εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές
που  κατίθενται  μέσω  ταχυδρομείου,  από  την  ημερομηνία  και  ώρα  κατάθεσης  της
προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα
προσκομίζονται  ιδιοχείρως θα κατατίθενται  προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου
του  Νοσοκομείου.  Οι  προσφορές  που  θα  κατατίθενται  στην  υπηρεσία  πέρα  της
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. 
              Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 4 μήνες 

Καταληκτική ημερομηνία :20-02-2020
Καταληκτική ώρα : 12:00
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4 ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ  ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ  ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
Σκόνη πλυντηρίου ιματισμού για
νοσοκομειακή  χρήση  με
απολυμαντικές  ιδιότητες  για
πλύση  λευκού  και  χρωματιστού
ιματισμού
για  όλους  τους  τύπους
υφασμάτων  Να  παρέχει  υψηλά
επίπεδα
λεύκανσηςβιοδιασπώμενο
δραστικό  σε  σκληρά  νερά  και
χαμηλού  αφρισμού  Χωρίς
φωσφορικά άλατα και χλώριο
Να  φέρει  καταχώρηση  στο
ΕΜΧΠ  (ΓΧΚ)  και  έγκριση  του
ΕΟΦ
Σε συσκευασία 20 κιλών

700 kgr 0,70 0,868 607,6

5 ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΡΟΥΧΩΝ
Να  απελευθερώνει  ενεργό
οξυγόνο  και  να  λευκαίνει  όλους
τους τύπους υφασμάτων.
Να  συνεργάζεται  με  το
απορρυπαντικό  πλύσης  και  να
διέρχεται  επιτυχώς  μαζί  με  το
απορρυπαντικό  την  πρακτική
δοκιμασία  προς  έλεγχο  του
αφρισμούκαι  του  καθαρού
αποτελέσματος
Να  ενεργοποιείται  σε  χαμηλές
θερμοκρασίες
Να  μην  περιέχει  χλώριο  για
ελαχιστοποίηση της φθοράς του
ιματισμού
Να δίνεται  η  δοσολογία  χρήσης
σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του
κατασκευαστή
Σε συσκευασία 1 κιλού

15kgr 0,81 1,0044 15,066

6 ΥΓΡΟ  ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ
ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ  ΓΙΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ  ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
ΠΙΑΤΩΝ
Συμπυκνωμένο  μίγμα
τασιενεργών με οργανικό οξύ, με
ελαφρά όξινο pH≈4-6 max. 
 Κατάλληλο  για  σκληρά  νερά,

150lt 1,74 2,1576 323,64



άριστη διαβροχή των επιφανειών
και  ιδανικό  για  ουδετεροποίηση
των  αλκαλικών  υπολειμμάτων
του απορρυπαντικού. 
 Φιλικό με το περιβάλλον και τον
χρήστη,  να  δίνονται  στοιχεία
τοξικότητας και σε συνδυασμό με
το  απορρυπαντικό  να  δίνει
καλύτερο  αποτέλεσμα
καθαρότητας χωρίς στίγματα και
οσμές. Σε συσκευασία 2 λιτρων
 Να δίνεται η δοσολογία χρήσης
έπειτα  από  την  προτεινόμενη
αραίωση. 
 Να διαθέτει άδεια Γ.Χ.Κ 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να
εγκαταστήσει  αντλία  στα
πλυντήρια του Νοσοκομείου την
οποία  θα  ρυθμίσει  και  συντηρεί
καθ’ όλη την διάρκεια της

7 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ  ΥΓΡΗΣ
ΜΟΡΦΗΣ  ΓΙΑ  ΑΥΤΟΜΑΤΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ  ΠΙΑΤΩΝ  ΜΕ
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 
ΥΓΡΟ  ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ 
 Χαμηλού  αφρισμού  με
αλκαλικό  pH  διαλύματος  10-12
max. 
 Να περιέχει  ένα αλκάλιο (min.
10%)  και  υποχλωριώδες  νάτριο
σε ενεργό χλώριο (min. 1%) για
ισχυρή  καθαριστική  δράση  σε
άμυλο και  πρωτεΐνη και  λεκέδες
από καφέ, τσάι κλπ. 
 Να  είναι  δραστικό  σε  νερό
οποιασδήποτε σκληρότητας. 
 Να δίνεται η δοσολογία χρήσης
έπειτα  από  την  προτεινόμενη
αραίωση. 
Σε συσευασία 5 λίτρων
 Να διαθέτει άδεια Γ.Χ.Κ 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να
εγκαταστήσει  αντλία  στα
πλυντήρια του Νοσοκομείου την
οποία  θα  ρυθμίσει  και  συντηρεί
καθ’ όλη την διάρκεια της

500lt 0.50 0,62 310,00

8 ΥΓΡΟ  ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ  ΑΛΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ  ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΠΙΑΤΩΝ 
 Όξινο προϊόν  που θα αφαιρεί
δύσκολες επικαθήσεις αλάτων. 
 Να είναι συμπυκνωμένο και να
περιέχει  μίγμα  μη  ιονικών
τασιενεργών  και  φωσφορικού
οξέος  σε  περιεκτικότητα  min
30%. 
 Χωρίς  υδροχλωρικά  ή  νιτρικά
οξέα. 
 Να  είναι  κατάλληλο  για  την
περιοδική  συντήρηση  των

150lt 0.90 1,116 167,4



επαγγελματικών  πλυντηρίων
πιάτων ποτηριών. 
 Με όξινο pH διαλύματος 1-2. 
 Να  είναι  συμβατό  με  τις
επιφάνειες των πλυντηρίων. 
 Να δίνεται η δοσολογία χρήσης
έπειτα  από  την  προτεινόμενη
αραίωση. 
 Να διαθέτει άδεια Γ.Χ.Κ
Σε συσκευασία 2 λίτρων
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα 3
προϊόντα  των  πλυντηρίων
πιάτων  θα  είναι  ενός
προμηθευτή  για  λόγους
συμβατότητας  μεταξύ  των
χημικών.

10 ΥΓΡΟ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΟΥΡΝΩΝ 
 Να  είναι  αλκαλικής  σύστασης
(NaOH  ή  KaOH)  με  προσθήκη
χαμηλού αφρισμού τασιενεργών,
pH 12-14. 
 Να  απομακρύνει
αποτελεσματικά τα αποξηραμένα
και καμένα υπολείμματα τροφών
ενώ  ταυτόχρονα  να  ξεβγάζεται
εύκολα. 
 Να  είναι  κατάλληλο  για
ανοξείδωτες επιφάνειες. 
 Να διατίθεται σε συσκευασία  5
λίτρων και  να συνοδεύεται  από
δοσομετρικά βοηθήματα (δοχεία,
ψεκαστήρες)  για  την  οικονομική
και εύκολη χρήση του προϊόντος 
 Να μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί
σε  αραίωση,   διαλύματος
χρήσης. 
 Να διαθέτει άδεια Γ.Χ.Κ 

100lt 0,37 0,4588 45,88

11 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  ΚΑΙ
ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ  SPRAY
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ 
 Να φροντίζει  και  να καθαρίζει
τις  ανοξείδωτες  επιφάνειες  των
μαγειρείων. 
 Να  αποκρίνει  δακτυλιές  και
στίγματα,  πάνω  από  τα
ανοξείδωτα. 
 Να  περιέχει  τασιενεργά  και
έλαια υψηλής καθαρότητας ειδικά
για τους χώρους με τρόφιμα. 
 Να  είναι  σε  μορφή  spray  1
λίτρου. 
 Να διαθέτει άδεια Γ.Χ.Κ 

100lt 1,00 1,24 124,00

12
ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ  ΟΞΥ
500ml-          

100lt 1,00 1,24 124,00

13 ΣΚΟΝΗ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΕΙΔΩΝ
ΥΓΕΙΗΝΗΣ  σε  συσκευασία

200kg 0,70 0.868 173,6



500gr

14 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  ΤΖΑΜΙΩΝ  ΜΕ
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ
Το προϊόν να είναι κατάλληλο για
καθαρισμό τζαμιών
Να  περιέχει  αλκοόλη  και  να
αφήνει  ευχάριστο  άρωμα  να
στεγνώνει αμέσως 
Να  μην  αφήνει  θαμπάδες  και
στίγματα 
Να φερει σήμανση  CE
Σε συσκευασία  500ml /ΤΕΜ 

100lt 0,85 1,054 105,4

                                                                   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                  
                                                                          ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ


