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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για ανοικτή µη δεσµευτική δηµόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια 
Απολυµαντικών CPV 24455000-8 για την Οργανική Μονάδα Έδρας – Άγιος Νικόλαος του Γ.Ν. Λασιθίου-Γ.Ν.-Κ.Υ. 
Νεάπολης «∆ιαλυνάκειο».

Το Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «∆ιαλυνάκειο» ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοικτή µη δεσµευτική 
δηµόσια διαβούλευση, οι τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια Απολυµαντικών  CPV 24455000-8  για  την 
Οργανική Μονάδα Έδρας – Άγιος Νικόλαος του Γ.Ν. Λασιθίου.
Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί Τεχνικές Προδιαγραφές από τον την αρµόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να 
τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης.
Μετά το πέρας της προθεσµίας για τη διενέργεια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση 
στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου (www.agnhosp.gr), µε τα στοιχεία των οικονοµικών φορέων που συµµετείχαν 
στην διαδικασία και θα αναρτώνται οι υποβληθείσες παρατηρήσεις. Επισηµαίνεται ότι τα σχόλια των οικονοµικών 
φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου. Μετά την επεξεργασία των σχολίων θα αναρτηθεί 
το τροποποιηµένο κείµενο των τεχνικών προδιαγραφών στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 20/01/2020 ηµέρα ∆ευτέρα έως και τις 03/02/2020 ηµέρα ∆ευτέρα. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Αναθέτουσα αρχή: Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «∆ιαλυνάκειο» - Οργανική Μονάδα της Έδρας
Αντικείµενο σύµβασης: Απολυµαντικά
Κωδικός/περιγραφή CPV:  Απολυµαντικά 24455000-8  
Ενδιαφερόµενο Νοσοκοµείο: Οργανική Μονάδα Έδρας – Άγιος Νικόλαος
Τρόπος προµήθειας: συνοπτικός διαγωνισµός
∆ιαδικτυακός τόπος διαβούλευσης: https://www.promitheus.gov.gr  (στον σύνδεσµο ∆ιαβουλεύσεις)
Τρόπος υποβολής σχολίων: στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ στον παραπάνω σύνδεσµο
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. Η παρούσα ανακοίνωση θα 
αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) 
(http://www.eprocurement.gov.gr ) στο σύνδεσµο ∆ιαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου  
(www.agnhosp.gr) στο σύνδεσµο Ανακοινώσεις > Προκηρύξεις ∆ιαγωνισµών > Τεχνικές Προδιαγραφές.

     Ο ∆/κός ∆/ντής
Γεώργιος Κασαπάκης
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(Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος)

Υπόψη: κας Σταθάκη ∆ήµητρα – Γραφείο Προµηθειών

Θέµα: ∆ηµόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια Απολυµαντικών CPV 24455000-8 για την 
Οργανική Μονάδα Έδρας – Άγιος Νικόλαος του Γ.Ν. Λασιθίου-Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης «∆ιαλυνάκειο».

Αξιότιµες Κυρίες, Αξιότιµοι Κύριοι,

Σχετικά µε την ∆ηµόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια Απολυµαντικών θα θέλαµε να 
υποβάλλουµε τις κάτωθι παρατηρήσεις - προτάσεις:

Για τον α/α 5 174804 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ∆ΑΠΕ∆ΩΝ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛ∆ΕΥ∆ΕΣ προτείνουµε όπως τροποποιηθούν 
και εµπλουτισθούν οι υπάρχουσες προδιαγραφές αναφορικά µε το ζητούµενο απολυµαντικό φάσµα, τον χρόνο 
επίτευξης του απολυµαντικού φάσµατος, το νοµοθετικό πλαίσιο διακίνησης και την αναρτηµένη τιµή αγοράς ως εξής:

«Να είναι βακτηριοκτόνο, µυκητοκτόνο εντός 15 λεπτών (να κατατεθούν µελέτες αποτελεσµατικότητας σύµφωνα µε 
τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα Phase2 Step1 και Phase2 Step2 για την ζητούµενη χρήση).
Να µην περιέχει αλδεΰδες και φαινόλες. 
Να είναι σε πυκνή µορφή. 
Να είναι σχετικά άοσµο ή µε ευχάριστη οσµή, µη πτητικό. 
Να αναφέρεται η συµβατότητα του προϊόντος µε διάφορα υλικά κατασκευής επιφανειών και εξοπλισµού. Η 
προσφορά να αναφέρεται σε λίτρα και να περιλαµβάνει τη δοσοµετρική αντλία για κάθε δοχείο. 
Καθότι συµπυκνωµένο προϊόν να δίνεται προς οικονοµική αξιολόγηση η τιµή του διαλύµατος χρήσης για το σύνολο 
του ζητούµενου φάσµατος στον απαιτούµενο χρόνο. 
Ο µειοδότης προκύπτει από το χαµηλότερο κόστος χρήσης του προϊόντος που καλύπτει το σύνολο των τεχνικών 
προδιαγραφών. 
Να συνοδεύεται από άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ ως Τ.Π4, καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π, τεχνικό φυλλάδιο, οδηγίες 
χρήσης και το ισχύον δελτίο δεδοµένων ασφαλείας στην ελληνική. Να κατατεθούν και τα πρωτότυπα prospectus.»

Επίσης η τιµή δεν αντιπροσωπεύει προϊόν µε τις συγκεκριµένες ζητούµενες προδιαγραφές. Προτείνουµε να 
αναπροσαρµόσετε την προϋπολογισθείσα δαπάνη σε 6,50/λίτρο πλέον 13% Φ.Π.Α 

Σηµείωση: Η απαίτηση των προδιαγραφών για µυκοβακτηριοκτόνο ή και ιοκτόνο δράση δεν στοιχειοθετείται για την 
ζητούµενη χρήση (µαγειρεία) στον νόµο περί βιοκτόνων. 

Για τον α/α 11 174806  ΣΠΡΕΫ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ KAI ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  η τεχνική προδιαγραφή «Να περιέχει αλκοόλες συγκέντρωσης >60% και µέχρι 90%», είναι 
περιοριστική και αντιφατική. Περιοριστική γιατί µειώνει τον ανταγωνισµό και αντιφατική για τον εξής λόγο: Ζητείται 
στις προδιαγραφές του είδους να καλύπτει ένα συγκεκριµένο απολυµαντικό φάσµα (εν προκειµένω να είναι 
βακτηριοκτόνο, µυκητοκτόνο, ιοκτόνο, µυκοβακτηριοκτόνο) καθώς επίσης να έχει έγκριση από τον Ε.Ο.Φ για τις 
απολυµαντικές του ιδιότητες. Εάν λοιπόν το προϊόν καλύπτει το ζητούµενο φάσµα και έχει την απαιτούµενη από την 
Ελληνική νοµοθεσία έγκριση από τον Ε.Ο.Φ, ποιος ο λόγος να µπαίνει περιορισµός στην περιεκτικότητα σε αλκοόλη;  
Εάν θεωρείτε ότι µόνο ή συγκεκριµένη ποσοστό αλκοόλης απολυµαίνει, τότε γιατί ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων 
δίνει άδειες κυκλοφορίας για το ζητούµενο φάσµα δράσης και σε σκευάσµατα που δεν καλύπτουν την συγκεκριµένη 
περιοριστική προδιαγραφή ποσοστού αλκοόλης;

Τα απολυµαντικά σκευάσµατα είναι µίγµατα ουσιών που λειτουργούν πολλές φορές συνεργιστικά. Ως εκ τούτου 
προτείνουµε να απαλειφθεί η περιοριστική  προδιαγραφή περί ποσοστιαίας περιεκτικότητας σε αλκοόλη και να 
τροποποιηθεί ως εξής:

«Να είναι βακτηριοκτόνο, µυκητοκτόνο, ιοκτόνο, µυκοβακτηριοκτόνο (να κατατεθούν µελέτες αποτελεσµατικότητας 
διαπιστευµένους από το κράτος φορείς και να κατατεθεί το αντίστοιχο εν ισχύ πιστοποιητικό του κάθε φορέα). 
Να περιέχει αλκοόλες χωρίς αλδεΰδες, φαινόλες, χλώριο. 
Να είναι κατάλληλο και για µη επεµβατικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό. 
Ο χρόνος δράσης που θα αξιολογηθεί είναι µέχρι 5 λεπτά. 
Να είναι έτοιµο προς χρήση µέσω ψεκασµού. 
Να µην έχει ερεθιστική οσµή. 
Να µην αφήνει στίγµατα, ίχνη και κατάλοιπα. 
Να είναι συµβατό µε µεγάλη οµάδα επιφανειών (εξαιρούνται οι ευαίσθητες σε αλκοόλες π.χ. ακρυλικό γυαλί). 
Η προσφορά να αναφέρεται σε λίτρα και να περιλαµβάνει την αντλία ψεκασµού για κάθε δοχείο (σε περίπτωση που 
δεν είναι ενσωµατωµένη). 
Να συνοδεύεται από άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ, καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π, σήµανση CE, τεχνικό φυλλάδιο, 
αναλυτικές οδηγίες χρήσης και δελτίο δεδοµένων ασφαλείας στην ελληνική. 
Να κατατεθούν και τα αντίστοιχα πρωτότυπα prospectus.»

Για τον α/α 12 174821  ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
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προτείνουµε οι υπάρχουσες προδιαγραφές να τροποποιηθούν ως εξής:

«Να είναι αλκαλικής σύστασης µε προσθήκη ενζύµων για καλύτερο καθαριστικό αποτέλεσµα (pH>10 στους 55ο C 
στο διάλυµα εφαρµογής). Να διαλύει το βιολογικό φορτίο από τα δύσκολα σηµεία των εργαλείων π.χ. από τις 
αρθρώσεις και τους αυλούς σε λίγα λεπτά. Να είναι κατάλληλο για λαπαρασκοπικά εργαλεία και ευαίσθητα υλικά 
όπως χρωµατισµένο ή ανοδιωµένο αλουµίνιο. Να κατατεθούν πιστοποιητικά συµβατότητας κατασκευαστών 
εργαλείων. Να µην αφρίζει καθόλου και να έχει αποσκληρυντικούς παράγοντες. Να διαθέτει πιστοποίηση 
συµβατότητας από τους κατασκευαστές των πλυντηρίων. Να διαθέτει επισήµανση CE και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π. 
Να αναφέρεται η προτεινόµενη αραίωση από τον κατασκευαστή. Συµβατό µε το πλυντήριο κατασκευαστικού οίκου 
STEELCO / ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ:DS600/1. Για τους κωδικούς 174821 και 244684 θα επιλεχθούν υλικά της ίδιας 
κατασκευάστριας εταιρείας προκειµένου να µην υπάρχει πρόβληµα συµβατότητας και προγραµµατισµού.» 

Για τον α/α 13 174811  ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΥΡΥ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΛ∆ΕΥ∆ΕΣ προτείνουµε να συµπεριληφθεί ο όρος «Να είναι σε 
συµπυκνωµένη µορφή»  καθότι όλα τα σκευάσµατα αυτής της κατηγορίας είναι συµπυκνωµένα και χρησιµοποιούνται 
σε αραίωση. 

Επιπροσθέτως ο υπάρχον προϋπολογισµός δεν συµφωνεί µε τις τεχνικές προδιαγραφές του ζητούµενου είδους 
(απολυµαντικό και καθαριστικό µε ένζυµα, πλήρες φάσµα δράσης κ.α.). 
Προτείνουµε όπως αναπροσαρµόσετε την τιµή του προϋπολογισµού σε επίπεδα αντίστοιχα του ζητούµενου 
σκευάσµατος που είναι τα 12,00€ / συµπυκνωµένο λίτρο.

Για τον α/α 17 53358  ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ προτείνουµε οι υπάρχουσες προδιαγραφές να τροποποιηθούν 
ως εξής:

«Υγρό ή αφρός καθαρισµού και απολύµανσης επιφανειών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού. 
Να είναι βακτηριοκτόνο, µυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HIV, HBV, HCV, Adeno ), δραστικό έναντι ανθεκτικών 
νοσοκοµειακών στελεχών (klebsiella, acinetobacter) µυκοβακτηριοκτόνο  σύµφωνα µε τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα. Να κατατεθούν µελέτες αποτελεσµατικότητας.
Ο χρόνος δράσης που θα αξιολογηθεί είναι µέχρι 5 λεπτά. 
Να µην περιέχει αλδεΰδες, αλκοόλες, φαινόλες, χλώριο. 
Να είναι συµβατό µε ευαίσθητες στην αλκοόλη επιφάνειες όπως plexiglass (θερµοκοιτίδες), πλαστικό, πολυουρεθάνη 
(οθόνες, πληκτρολόγια, κεφαλές υπερήχων κ.λπ). Na κατατεθούν πιστοποιητικά συµβατότητας. 
Να είναι έτοιµο προς χρήση µέσω ψεκασµού. 
Να µην είναι ερεθιστικό και τοξικό για το χρήστη (να συνοδεύεται από το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας και την 
ετικέτα του προϊόντος ). 
Η προσφορά να αναφέρεται σε τεµάχιο µε σαφή αναφορά στην περιεκτικότητα σε ml και να περιλαµβάνει την αντλία 
ψεκασµού για κάθε δοχείο (σε περίπτωση που δεν είναι ενσωµατωµένη).
Να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο, οδηγίες χρήσης και δελτίο δεδοµένων ασφαλείας στην ελληνική και άδεια 
Ε.Ο.Φ. 
Να έχει σήµανση CE. 
Να κατατεθούν και τα αντίστοιχα πρωτότυπα prospectus.»

Για τον α/α 21 269379  ΥΠΕΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ  θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι ένα υψηλού βαθµού απολυµαντικό 
πρέπει να καλύπτει συγκεκριµένο απολυµαντικό φάσµα ειδικά στους ιούς. Πιο συγκεκριµένα ένα υψηλού βαθµού 
απολυµαντικό πρέπει να καλύπτει τα βακτηρίδια , τους µύκητες, τα µυκοβακτηρίδια, τους ιούς µε περίβληµα και 
χωρίς (Adeno, Polio, Noro) και εάν απαιτείται από τον χρήστη και τους σπόρους. Ως εκ τούτου προτείνουµε οι 
υπάρχουσες προδιαγραφές να τροποποιηθούν ως εξής:

«∆ιάλυµα υπεροξικού οξέος για υψηλού βαθµού απολύµανση – ταχεία αποστείρωση θερµοευαίσθητων οργάνων , 
εργαλείων και ενδοσκοπίων. 
Να περιέχει υπεροξικό οξύ σταθερό χηµικά χωρίς ερεθιστικές αναθυµιάσεις οξικού οξέως µε ουδέτερο pΗ. 
Να µην είναι οξειδωτικό διαβρωτικό. 
Να είναι συµβατό µε τα ενδοσκόπια που χρησιµοποιούνται στο νοσοκοµείο, (OLYMPUS,STORZ) και να κατατεθούν 
πιστοποιητικά συµβατότητας. 
Να έχει ευρύ φάσµα δράσης :µυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο, µυκοβακτηριοκτόνο ,ιοκτόνο (συµπ. Adeno, Polio, Noro) 
και σποροκτόνο σε ταχύ χρόνο εντός 5 min σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Να κατατεθούν οι µελέτες 
αποτελεσµατικότητας από διαπιστευµένους από το κράτος φορείς και να κατατεθεί το αντίστοιχο εν ισχύ 
πιστοποιητικό του κάθε φορέα.
Να είναι έτοιµο προς χρήση έπειτα από την ενεργοποίηση.
Να αναφέρεται η σταθερότητα του διαλύµατος χωρίς να υπάρχει περιορισµός εµβαπτίσεων.
Να έχει δυνατότητα ελέγχου της δραστικότητας του µε δείκτες ελέγχου.
Οι οδηγίες χρήσης να είναι στα ελληνικά.
Να έχει σήµανση CE και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π.»

Επιπροσθέτως των παραπάνω, προς εξακρίβωση της συµµόρφωσης των προσφερόµενων προϊόντων µε τις τεχνικές 
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προδιαγραφές του Νοσοκοµείου σας, καθώς και για την σύννοµη κυκλοφορία των σκευασµάτων προτείνουµε να 
συµπεριληφθούν ειδικοί όροι που θα περιλαµβάνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά - πιστοποιητικά που θα 
αποδεικνύουν τα ζητούµενα του διαγωνισµού και κατ’ επέκταση την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. 

Ως εκ τούτου προτείνουµε να συµπεριληφθούν τα παρακάτω:

«ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Όλα τα προσφερόµενα απολυµαντικά προϊόντα θα πρέπει να διατηρούν την αξία των αντικειµένων, να µην έχουν 
καταστρεπτικές για αυτά ιδιότητες κατά την απολύµανση και να είναι συµβατά µε διάφορα υλικά ανοξείδωτα, εµαγιέ, 
ακρυλικά, κ.α.  Για κάθε ένα από τα προσφερόµενα είδη είναι υποχρεωτική η προσκόµιση των παρακάτω 
δικαιολογητικών επί ποινή απόρριψης:

1. Αναλυτικό  Φύλλο Συµµόρφωσης προς τις ζητούµενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε ενός προϊόντος µε 
αριθµητικές παραποµπές σε επίσηµα φυλλάδια η εγχειρίδια.  Θα δίνεται πλήρης και αναλυτική απάντηση (όχι 
µονολεκτικά: «ναι», «όχι», «συµφωνούµε», «υπερκαλύπτουµε») σε κάθε µία από τις παραγράφους των Τεχνικών 
Προδιαγραφών των ειδών µε την ίδια σειρά και αρίθµηση καθώς και αριθµητική(π.χ. 1,2,3 και ούτω καθεξής) 
παραποµπή στο σχετικό φυλλάδιο/προσπέκτους / τεχνικό δελτίο κ.α. καθώς και σε κάθε  άλλο έγγραφο που να 
πιστοποιεί  την  απόλυτη  συµφωνία  µε  τις  τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
2. Ποιοτική χηµική σύνθεση του προϊόντος στα Ελληνικά.
3. Άδεια κυκλοφορίας από Ε.Ο.Φ. για τα απολυµαντικά επιφανειών και  καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π για προϊόντα 
που ταξινοµούνται ως επικίνδυνα είτε λόγω των φυσικοχηµικών τους ιδιοτήτων είτε λόγω των επιπτώσεών τους στην 
υγεία. 
4. ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος ξενόγλωσσα  µε την πιστή µετάφραση στα ελληνικά, σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό ΕΚ 1907/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σύµφωνα τον κανονισµό ΕΚ 1272/2008 CLP.
5. ∆ήλωση διάθεσης στο Κέντρο ∆ηλητηριάσεων 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). 
6. Πρωτότυπες ξενόγλωσσες  ετικέτες των απορρυπαντικών και απολυµαντικών µε την πιστή µετάφραση τους στα 
ελληνικά, εάν πρόκειται για εισαγόµενο προϊόν και  να φέρουν επισήµανση βάσει του κανονισµού CLP εφόσον 
απαιτείται.
7. Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος  ξενόγλωσσο µε την πιστή µετάφραση του στα ελληνικά εάν πρόκειται για 
εισαγόµενο προϊόν. Επίσης, οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.
8. Πίνακες αποτελεσµατικότητας κατά οργανισµών στόχων.
9. Μελέτες από διαπιστευµένα εργαστήρια που να βεβαιώνουν ότι οι προτεινόµενες από τον κατασκευαστή προς 
χρήση πυκνότητες είναι αποτελεσµατικές στον προτεινόµενο χρόνο δράσης και για συγκεκριµένα στελέχη βάσει 
συγκεκριµένου Ευρωπαϊκού Προτύπου. Να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό διαπίστευσης του εργαστηρίου που 
διενήργησε τις δοκιµές από τον Εθνικό Φορέα ∆ιαπίστευσης της χώρας όπου δραστηριοποιείται αυτό (π.χ. ο Ε.ΣΥ.∆. 
- Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης - για την Ελλάδα).
10. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά των κατασκευαστών σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 
14001:2015 για την παραγωγή απορρυπαντικών – απολυµαντικών και ISO 13485:2016 για την παραγωγή 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Για όσα εκ των προσφερόµενων προϊόντων είναι εξαρτήµατα ή βοηθήµατα 
ιατροτεχνολογικών εξαρτηµάτων να προσκοµισθούν επιπλέον ισχύοντα πιστοποιητικά σήµανσης CE από 
κοινοποιηµένο Φορέα για προϊόντα Κατηγορίας ΙΙ, ΙΙΙ ή ∆ηλώσεις Συµµόρφωσης της κατασκευάστριας εταιρείας 
(DECLARATION OF CONFORMITY) για προϊόντα Κατηγορίας Ι. Επίσης να δηλώνεται η  διεύθυνση του 
εργοστασίου κατασκευής των υλικών.
11. Οι προµηθεύτριες εταιρείες να καταθέσουν πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 
9001:2015 και σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση ∆Υ8δ/1348/2004, για τη διανοµή ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων.
12. Για απολυµαντικά  ή απορρυπαντικά ενδοσκοπίων να προσκοµισθούν πιστοποιητικά συµβατότητας από  
κατασκευαστές των ενδοσκοπίων.
13. Τα προϊόντα που θα κατακυρωθούν και χρησιµοποιούντα  σε διάλυση, να συνοδεύονται από δωρεάν σύστηµα 
εύκολης µέτρησης της δόσης (δοσοµετρική αντλία ή µεζούρα), για να εξασφαλίζεται η εύκολη και σωστή χρήση στην 
κατάλληλη δοσολογία. 
14. Να αναφέρονται υποχρεωτικά για όλα τα συµπυκνωµένα προϊόντα η τιµή ανά λίτρο του πυκνού διαλύµατος και 
του έτοιµου προς χρήση διαλύµατος, στην προτεινόµενη από τον κατασκευαστή αραίωση για το σύνολο του 
ζητούµενου φάσµατος στον απαιτούµενο χρόνο. Για τα προϊόντα που χρησιµοποιούνται σε διάλυση οι εταιρείες 
οφείλουν να καταθέσουν πίνακα που να αναφέρεται ο χρόνος και το φάσµα δράσης που ζητείται από τους όρους των 
τεχνικών προδιαγραφών. 
15. Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συµµετοχής σε ισχύ 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. Τα απολυµαντικά να είναι ελεγµένα µε εργαστηριακές δοκιµές όπως αυτές περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ 14885, µεθοδολογία ελέγχου Phase2 Step1 και Phase2 Step2 για την ζητούµενη χρήση (για εργαλεία, για 
επιφάνειες κλπ. στον ιατρικό χώρο). 
17. Όσα εκ των προϊόντων δεν πληρούν τους ειδικούς όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές θα απορρίπτονται.  Επίσης, 
προϊόν που αναφέρει ψευδή στοιχεία (δοσολογία χρήσης, απολυµαντικό φάσµα κ.λπ) θα αποκλείεται της 
αξιολόγησης.»
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Είµαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Με εκτίµηση, 
ΠEΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Τηλ. 210-4838224

Όνοµα ΑΛΙΝΑ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Email
info@gr.hartmann.info

Άρθρο Παρατηρήσεις της εταιρείας “PAUL HARTMANN

Hellas ΑΕ” επί των τεχνικών προδιαγραφών για την

προµήθεια ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

Ηµ/νία
03/02/2020

Παρατηρήσεις της εταιρείας “PAUL HARTMANN Hellas ΑΕ” επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

Αθήνα, 31/01/2020

Στον α/α 3  174825 ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ προτείνουµε:
...την αντικατάσταση µε ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ- καθώς βάση των τεχνικών το σκεύασµα 
οφείλει να στερείται σάπωνων.
Να είναι δερµατολογικά ελεγµένο-   και να κατατεθεί µελέτη  για την πιστοποίηση της εγκυρότητας
Με ήπιους αντισηπτικούς παράγοντες....- αντικατάσταση απο Να περιέχει ήπιους αντισηπτικούς παράγοντες, να 
περιέχει µια ή περισσότερες ουσίες σαν συντηρητικά στοιχεία για την µη ανάπτυξη µικροβίων, όπως αυτά 
χαρακτηρίζονται στο ΦΕΚ 329, τεύχος δεύτερο.
Να ακολουθεί την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία..... - να διαθέτει καταχώρηση στο CPNP ως καλλυντικό  προϊόν , σύµφωνα 
µε την εγκύκλιο του ΕΟΦ ( απ. 22247/15.03.2013) σε εφαρµογή του κανονισµού 1223/09

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
Θα εκτιµηθεί να µπορεί να εφαρµόσει σε δοσοµετρική αντλία τοίχου  τύπου Universal για εύκολη χρήση. 

Στον α/α 5 174804  ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ∆ΑΠΕ∆ΩΝ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ  ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΑΛ∆ΕΥ∆ΕΣ προτείνουµε:

Να συνοδεύεται από άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ...- όπου να αναφέρεται στο πεδίο εφαρµογής η χρήση σε χώρους 
παρασκευής τροφίµων.

Στον α/α 11 174806 ΣΠΡΕΫ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ KAI ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  προτείνουµε: 

Να κατατεθούν µελέτες αποτελεσµατικότητας...- από ανεξάρτητους φορείς.  ( για την διασφάλιση της εγκυρότητας 
της µελέτης)
Να µην αφήνει στίγµατα, ίχνη και κατάλοιπα...- να µην περιέχονται στη σύνθεσή του QACS ή άλλες ουσίες που 
ενδεχοµένως δηµιουργήσουν υπόλειµµα ή και αλλεργικές αντιδράσεις στους χρήστες. ( είναι γνωστό ότι τα 
τεταρτογενή άλατα αµµωνίου έχουν υπολειµµατικότητα και έχει παρατηρηθεί ότι η µακροχρόνια έκθεση σε αυτά 
πολύ συχνά ενέχει κίνδυνο εκδήλωσης αλλεργιών στους χρήστες- να σηµειώσουµε επίσης ότι το προϊόν ζητείται σε 
µορφή σπρέυ που σηµαίνει ότι θα ψεκαστεί (εκ νέφωση) και πιθανόν να το εισπνεύσουν οι χρήστες).

Στον α/α 21 269379 ΥΠΕΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ  προτείνουµε: 
 
Την διόρθωση να είναι σποροκτόνο εντός 5 λεπτών...- να επιτυγχάνει υψηλού βαθµού απολύµανση σε 5 λεπτά και να 
είναι σποροκτόνο εντός 15 λεπτών 

* Παρακαλούµε όπως λάβετε υπόψη τις ανωτέρω παρατηρήσεις µας και τις συµπεριλάβετε στις προδιαγραφές 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Με εκτίµηση,
Για την PAUL HARTMANN Hellas A.E.
∆ρ. Πάνος Κορωνάκης
Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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