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ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΖ 1
ρεηηθά κε ηνλ πλνπηηθφ δηαγσληζκφκε Αξ.Γηαθ. 79/2018 γηα ηελ πξνκήζεηα «ΔΗΓΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
- ΔΣΗΑΖ Μ.Υ. –ΥΑΡΣΗΚΧΝ-ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΧΝ-ΑΚΚΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ»
(ΑΓΑ: ΧΗ5Φ4690ΧΕ-02), δηεπθξηλίδνπκε ηα εμήο:

ην παξάξηεκα Δ΄ (Σερληθέο πξνδηαγξαθέο – Πίλαθαο δεηνπκέλσλ εηδώλ) ηεο δηαθήξπμεο
αληηθαζίζηαηαη από ην θάησζη ζπλεκκέλν παξάξηεκα Δ΄ ιόγσ αλαληηζηνηρίαο ζηελ αξίζκεζε ησλ
εηδώλ κε απηή ησλ ηερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ.

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ

ΓΔΩΡΓΗΟ Α. ΕΑΪΜΖ

Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α Δ΄

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΔΗΓΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ-ΔΣΗΑΖ Μ.Υ.- ΥΑΡΣΗΚΧΝ- ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΧΝ
Α/Α 1. ΒΔΝΣΟΤΕΔ ΣΟΤΑΛΔΣΑ (ΓΑΚΑΘ004)
• Ζ πεξηγξαθή ηνπ είδνπο ηζρχεη σο πξνδηαγξαθή.
Σν είδνο αληηζηνηρεί ζηνλ θσδηθφ 28.2.3 ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ
Α/Α 2. ΒΟΤΡΣΑΚΗΑ ΣΟΤΑΛΔΣΑ ΚΑΗ ΘΖΚΖ ΚΛΔΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (ΓΑΚΑΘ029)
• Να είλαη αλζεθηηθά ζηελ απνιχκαλζε κε ρεκηθά κέζα
• Να θέξνληαη ην θαζέλα ζε αηνκηθή ζήθε (πηγθάι) θιεηζηή
• Σν βνπξηζάθη λα θξέκεηαη απφ ην θαπάθη ηεο ζήθεο θαη ε ζήθε λα κπνξεί λα πιέλεηαη θαη λα
απνιπκαίλεηαη εχθνια.
Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο δελ αληηζηνηρεί κε ηα αλαξηεκέλα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ
Α/Α 3. ΦΟΤΓΓΑΡΑΚΗΑ ΝΑΫΛΟΝ ΚΟΤΕΗΝΑ ΜΔ ΤΡΜΑ.(ΓΑΚΑΘ0Β13)
• Να είλαη δηπιήο φςεο, κε ηε κία επηθάλεηα ιεία, αθξψδνπο πιηθνχ γηα απνξξφθεζε πγξψλ θαη ηξίςηκν
επαίζζεησλ επηθαλεηψλ θαη ηελ άιιε κε θίκπξα γηα κεραληθή δξάζε θαη δπλαηφ ηξίςηκν.
• Ζ αθξψδεο επηθάλεηα λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ λαυινλ πνπ δελ ραξάδεη, ελψ ε πιεπξά κε ηε θίκπξα
λα είλαη αλζεθηηθή θαη θαηαζθεπαζκέλε απφ επηθάιπςε ακκνράιηθνπ θαη εηδηθήο ξεηίλεο πνπ δελ
ζθνπξηάδεη ζρίδεηαη θαη επηηξέπεη ηελ απνθφιιεζε ξχπσλ απφ ζθιεξέο επηθάλεηεο.
Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο δελ αληηζηνηρεί κε ηα αλαξηεκέλα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ
Α/Α 4. ΚΑΠΑΚΗΑ, 240 ΓΡΑΜΜΑΡΗΧΝ, ΓΗΑΦΑΝΖ, ΠΛΑΣΗΚΑ.(ΓΑΚΟΤ001)
• Σα πιαζηηθά πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα πξέπεη λα
πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, θεθάιαην II, άξζξα 21, 26 θαη 27.
• Σα πιαζηηθά πιηθά θαη αληηθείκελα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο νξζέο πξαθηηθέο
θαηαζθεπήο, ψζηε, ππφ ηηο θαλνληθέο θαη πξνβιεπφκελεο ζπλζήθεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο, λα κε
κεηαθέξνπλ ζηα ηξφθηκα ηα ζπζηαηηθά ηνπο ζε πνζφηεηα πνπ ζα ήηαλ δπλαηφ λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ
αλζξψπηλε πγεία θαη λα επηθέξεη απαξάδεθηε κεηαβνιή ζηε ζχζηαζε ησλ ηξνθίκσλ ή αιινίσζε ησλ
νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηήξσλ ηνπο.
• Καηά ηε δηάζεζή ηνπο ζην εκπφξην λα ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο εηδηθνχο φξνπο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη
θαηά ηε ρξήζε ηνπο, φπνπ πξνβιέπνληαη ηέηνηνη φξνη, απφ ην φλνκα ή ηελ εκπνξηθή επσλπκία θαη ηε
δηεχζπλζε ή ηελ έδξα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη είηε απφ ηελ έλδεημε «θαηάιιειν γηα ηξφθηκα», είηε απφ ην
εηδηθφ ζήκα γηα ηα ηξφθηκα.
• Οη παξαπάλσ ελδείμεηο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε ηξφπν επδηάθξηην, επαλάγλσζην θαη αλεμίηειν είηε
πάλσ ζηα πιηθά θαη αληηθείκελα, είηε πάλσ ζηε ζπζθεπαζία.
• Ζ εηαηξεία πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001: 2000 ή ηζνδχλακν.
• Να απνηεινχληαη εμ’ νινθιήξνπ απφ γπαιηζηεξφ, δηαθαλέο, πιαζηηθφ πιηθφ(φρη καη), ρσξίο πξνζκίμεηο
μέλσλ ζσκάησλ.
• Να ππάξρεη απφιπηε εθαξκνγή κε ην ππφινηπν ηκήκα ηνπ θεζέ ησλ 240 γξακκαξίσλ.
• Να αληέρνπλ ζηηο ζεξκνθξαζίεο ζεξβηξίζκαηνο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ (δεζηφ – θξχν).
• Να κελ ζπάλε κε θίλδπλν λα βξεζνχλ ηκήκαηά ηνπο ζην θαγεηφ.
• Να είλαη αζθαιψο ζπζθεπαζκέλα ζε δηάθαλε ζπζθεπαζία, θαζαξά θαη έηνηκα πξνο ρξήζε.
Σν είδνο δελ αληηζηνηρεί κε ηα αλαξηεκέλα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ
Α/Α 5. ΚΔΔΓΔ 240 ΓΡΑΜΜΑΡΗΧΝ ΓΗΑΦΑΝΔΗ ΠΛΑΣΗΚΟΗ (ΓΑΚΟΤ002)
Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ είδνπο 4.
Σν είδνο δελ αληηζηνηρεί κε ηα αλαξηεκέλα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ
Α/Α 6. ΚΑΠΑΚΗΑ 640 ΓΡΑΜΜΑΡΗΧΝ ΓΗΑΦΑΝΖ ΠΛΑΣΗΚΑ (ΓΑΚΟΤ012)
Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ είδνπο 4.
Σν είδνο δελ αληηζηνηρεί κε ηα αλαξηεκέλα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ

Α/Α 7. ΚΔΔΓΔ 640 ΓΡΑΜΜΑΡΗΧΝ ΓΗΑΦΑΝΔΗ ΠΛΑΣΗΚΟΗ (ΓΑΚΟΤ013)
Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ είδνπο 4.
Σν είδνο δελ αληηζηνηρεί κε ηα αλαξηεκέλα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ
Α/Α 8. ΠΗΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΜΔΓΑΛΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (ΓΑΚΟΤ003)
Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ είδνπο 4, κε ηελ επηζήκαλζε ηα είδε λα είλαη καη θαη φρη δηαθαλή.
Σν είδνο δελ αληηζηνηρεί κε ηα αλαξηεκέλα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ
Α/Α 9. ΚΔΤΟ ΓΗΟΓΚΧΜΔΝΖ ΠΟΛΤΣΔΡΗΝΖ ΠΑΡΑΛΛΖΛΟΓΡΑΜΜΟ
ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ 24Υ20Υ7.
Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ είδνπο 4.
Σν πιηθφ θαηαζθεπήο λα είλαη ε δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε θαη ην ρξψκα ιεπθφ ή κπεδ.
Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, θεθάιαην II, άξζξα 21, 26 θαη 27.
Α/Α 10. ΚΔΤΟ ΓΗΟΓΚΧΜΔΝΖ ΠΟΛΤΣΔΡΗΝΖ ΠΑΡΑΛΛΖΛΟΓΡΑΜΜΟ
ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ 24Υ20Υ7 ΚΑΗ ΓΤΟ ΥΧΡΗΜΑΣΑ
Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ είδνπο 4.
Σν πιηθφ θαηαζθεπήο λα είλαη ε δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε θαη ην ρξψκα ιεπθφ ή κπεδ.
Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, θεθάιαην II, άξζξα 21, 26 θαη 27.
Α/Α 11. ΚΔΤΟ ΓΗΟΓΚΧΜΔΝΖ ΠΟΛΤΣΔΡΗΝΖ ΠΑΡΑΛΛΖΛΟΓΡΑΜΜΟ
ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ 24Υ20Υ7 ΚΑΗ ΣΡΗΑ ΥΧΡΗΜΑΣΑ
Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ είδνπο 4.
Σν πιηθφ θαηαζθεπήο λα είλαη ε δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε θαη ην ρξψκα ιεπθφ ή κπεδ.
Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, θεθάιαην II, άξζξα 21, 26 θαη 27.
Α/Α 12. ΚΔΤΟ ΓΗΟΓΚΧΜΔΝΖ ΠΟΛΤΣΔΡΗΝΖ ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΜΔ
ΚΑΠΑΚΗ 18Υ 5-6 εθ. Ύςνο.
Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ είδνπο 4.
Σν πιηθφ θαηαζθεπήο λα είλαη ε δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε θαη ην ρξψκα ιεπθφ ή κπεδ.
Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, θεθάιαην II, άξζξα 21, 26 θαη 27.
Α/Α 13. ΜΑΥΑΗΡΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (ΓΑΚΟΤ005)
• Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ είδνπο 8.
Σν είδνο δελ αληηζηνηρεί κε ηα αλαξηεκέλα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ
Α/Α 14. ΚΟΤΣΑΛΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΦΑΓΖΣΟΤ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (ΓΑΚΟΤ0Β5)
• Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ είδνπο 8.
Σν είδνο δελ αληηζηνηρεί κε ηα αλαξηεκέλα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ
Α/Α 15. ΚΟΤΒΔΡ (ΜΑΥΑΗΡΗ- ΠΖΡΟΤΝΗ-ΚΟΤΣΑΛΗ-ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΑ)
εη κηαο ρξήζεσο ζπζθεπαζκέλα ζε ζεινθάλ θιεηζηά.
• Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ είδνπο 8
Α/Α 16.ΠΟΣΖΡΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΜΔΓΑΛΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ 250ml (ΓΑΚΟΤ006)
• Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ είδνπο 8.
Σν είδνο αληηζηνηρεί ζηνλ θσδηθφ 10.4.1 ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ
Α/Α 17. ΠΟΣΖΡΗΑ ΥΑΡΣΗΝΑ ΜΔΓΑΛΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ
Γηπινχ ηνηρψκαηνο, ρσξεηηθφηεηαο 200-250ml, ρξψκαηνο ιεπθνχ ή κπεδ.
Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, θεθάιαην II, άξζξα 21, 26 θαη 27.
Α/Α 18. ΠΟΣΖΡΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΜΗΚΡΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ 130ml (ΓΑΚΟΤ007)
• Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ είδνπο 8.

Σν είδνο αληηζηνηρεί ζηνλ θσδηθφ 10.4.1 ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ
Α/Α 19. ΛΑΓΟΚΟΛΛΔ 70Υ100 (ΓΑΚΟΤ0Α8)
• Να δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά θαη ζήκαλζε θαηαιιειφηεηαο γηα επαθή κε ηξφθηκα
• Να κε δηαπνηίδνληαη εχθνια απφ ειαηψδε ή άιια πγξά
• Να αληέρνπλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο(λα κελ θαίγνληαη).
Σν είδνο αληηζηνηρεί ζηνλ θσδηθφ 28.2.1 ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ
Α/Α 20. ΑΠΟΤΝΗ ΠΡΑΗΝΟ Δ ΠΛΑΚΔ (ΓΑΑΠΡ005)
• Να πξνζθέξνληαη ζε πιάθεο ησλ 100 γξακκαξίσλ έσο 125 γξακκαξίσλ
* Σν είδνο αληηζηνηρεί ζηνλ θσδηθφ 28.2.49 ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ. Ωζηφζν ιφγσ ηεο
ζπζθεπαζίαο, βάζεη ηεο νπνίαο γίλεηαη ε πξνκήζεηα ζην Ννζνθνκείν, πξνκήζεηα αλά θηιφ, ζα πξέπεη λα
γίλεη ε αληίζηνηρε αλαγσγή ηεο ηηκήο
Α/Α 21. ΜΔΜΒΡΑΝΔ(ΔΛΟΦΑΝ) Δ ΤΚΔΤΑΗΑ 250κ.Υ45 εθ. (ΓΑΚΟΤΑ14)
• Σα πιαζηηθά πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα πξέπεη λα
πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, θεθάιαην II, άξζξα 21, 26 θαη 27.
• Σα πιαζηηθά πιηθά θαη αληηθείκελα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο νξζέο πξαθηηθέο
θαηαζθεπήο, ψζηε, ππφ ηηο θαλνληθέο θαη πξνβιεπφκελεο ζπλζήθεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο, λα κε
κεηαθέξνπλ ζηα ηξφθηκα ηα ζπζηαηηθά ηνπο ζε πνζφηεηα πνπ ζα ήηαλ δπλαηφ λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ
αλζξψπηλε πγεία θαη λα επηθέξεη απαξάδεθηε κεηαβνιή ζηε ζχζηαζε ησλ ηξνθίκσλ ή αιινίσζε ησλ
νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηήξσλ ηνπο.
• Καηά ηε δηάζεζή ηνπο ζην εκπφξην λα ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο εηδηθνχο φξνπο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη
θαηά ηε ρξήζε ηνπο, φπνπ πξνβιέπνληαη ηέηνηνη φξνη, απφ ην φλνκα ή ηελ εκπνξηθή επσλπκία θαη ηε
δηεχζπλζε ή ηελ έδξα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη είηε απφ ηελ έλδεημε «θαηάιιειν γηα ηξφθηκα», είηε απφ ην
εηδηθφ ζήκα γηα ηα ηξφθηκα.
• Οη παξαπάλσ ελδείμεηο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε ηξφπν επδηάθξηην, επαλάγλσζην θαη αλεμίηειν είηε
πάλσ ζηα πιηθά θαη αληηθείκελα, είηε πάλσ ζηε ζπζθεπαζία.
• Ζ εηαηξεία πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001: 2000 ή ηζνδχλακν.
• Να απνηεινχληαη εμ’ νινθιήξνπ απφ γπαιηζηεξφ, δηαθαλέο, πιαζηηθφ πιηθφ(φρη καη), ρσξίο πξνζκίμεηο
μέλσλ ζσκάησλ.
• Να δηαηίζεηαη ζε ξνιφ δηαζηάζεσλ 45 εθ (±10%) Υ 250 κέηξσλ.
Σν είδνο δελ αληηζηνηρεί κε ηα αλαξηεκέλα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ
Α/Α 22. ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΔ ΛΔΤΚΔ ΤΚΔΤΗΑ ΠΑΚΔΣΟΤ 100 ΦΤΛΛΧΝ(ΓΑΥΑΡ002)
• Να είλαη κεγέζνπο 30 εθ. Υ 30 εθ. (±10%) θαη βάξνπο 160gr (±10%), ιεπθέο, καιαθέο θαη απνξξνθεηηθέο
κε
κέγηζην ρξφλν απνξξνθεηηθφηεηαο 15 δεπηεξνιέπησλ.
Σν είδνο δελ αληηζηνηρεί κε ηα αλαξηεκέλα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ
Α/Α 23. ΑΚΟΤΛΔ ΣΤΠΟΤ POLYBAG (ΓΑΑΚ015)
• Γηαζηάζεηο 17-20 cm X 27-30 cm
• Πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, θεθάιαην ΗΗ, άξζξα 21, 26,θαη 27, πνπ
αθνξνχλ ηα πιαζηηθά πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα.
• Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο νξζέο πξαθηηθέο θαηαζθεπήο, ψζηε ππφ ηηο θαλνληθέο θαη
πξνβιεπφκελεο ζπλζήθεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο, λα κε κεηαθέξνπλ ζηα ηξφθηκα ηα ζπζηαηηθά ηνπο ζε
πνζφηεηα πνπ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη λα επηθέξεη απαξάδεθηε
κεηαβνιή ζηε ζχζηαζε ησλ ηξνθίκσλ ή αιινίσζε ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηήξσλ ηνπο.
• Καηά ηε δηάζεζε ηνπο ζην εκπφξην λα ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο εηδηθνχο φξνπο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη
θαηά ηε ρξήζε ηνπο, φπνπ πξνβιέπνληαη ηέηνηνη φξνη, απφ ην φλνκα ή ηελ εκπνξηθή επσλπκία θαη ηε
δηεχζπλζε ή ηελ έδξα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη είηε απφ ηελ έλδεημε «θαηάιιειν γηα ηξφθηκα», είηε απφ ην
εηδηθφ ζήκα γηα ηα ηξφθηκα.
• Οη παξαπάλσ ελδείμεηο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε ηξφπν επδηάθξηην, επαλάγλσζην θαη αλεμίηειν είηε
πάλσ ζηα πιηθά θαη αληηθείκελα, είηε πάλσ ζηε ζπζθεπαζία.
• Ζ εηαηξία ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001:2000 ή ηζνδχλακν.

Να απνηεινχληαη εμ νινθιήξνπ απφ δηαθαλέο πιαζηηθφ πιηθφ ρσξίο πξνζκίμεηο μέλσλ ζσκάησλ.
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑ ΣΑ ΔΗΓΖ ΔΣΗΑΖ - ΥΑΡΣΗΚΑ
Όια ηα πξντόληα λα είλαη επώλπκα, από δηαπηζηεπκέλεο εηαηξείεο θαη όρη αγλώζηνπ – αλώλπκνπ
θαηαζθεπαζηή.
Να πξνζθνκηζηεί ηνπιάρηζηνλ έλα δείγκα αλά είδνο.
Σν λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ αιιαγή ηνπ πξντόληνο, εάλ απηό δελ πιεξεί ηηο
πξνδηαγξαθέο θαη δελ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο γηα ηνλ ζθνπό πνπ πξννξίδεηαη, αθόκα θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο.
Α/Α 24. ΚΟΝΖ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΡΟΤΥΧΝ ΤΚΔΤΑΗΑ 20 ΚΗΛΧΝ
(ΓΑΑΠΡ008)
1. Να είλαη θνθθώδεο – πξντόλ πύξγνπ μεξάλζεσο – νκνηόκνξθεο εκθάληζεο.
2. Να έρεη νκνηφκνξθε εκθάληζε, ρσξίο ζπζζσκαηψζεηο πνπ δελ ζξαχνληαη κε ην ρέξη.
3. Οη θφθθνη λα δηαιχνληαη εχθνια ζην λεξφ θαη λα κελ ζπζζσκαηψλνληαη θαηά ηε ξνή χδαηνο κέζσ ηεο
εηδηθήο
ζέζεσο ηνπ απνξξππαληηθνχ ζην πιπληήξην.
4. Να πεξηέρεη TAED γηα λα δίλεη απνηειέζκαηα ιεχθαλζεο απφ ηνπο 40°C.
5. Να πεξηέρεη έλδπκα γηα ηελ απνκάθξπλζε ξχπσλ φπσο ην αίκα.
6. Να πεξηέρεη ιεπθαληηθνχο παξάγνληεο κε βάζε ην ελεξγφ φμπγφλν θαη νπηηθνχο ππεξιεπθαληέο.
7. Να πεξηέρεη πξφζζεηα πξνζηαζίαο κεηαιιηθψλ ηκεκάησλ (π.ρ. πδξχαινο λαηξίνπ).
8. Να πεξηέρεη ζπζηαηηθά πνπ δεζκεχνπλ ηε ζθιεξφηεηα ηνπ λεξνχ, γηα ηέιεηα απνηειέζκαηα αθφκε θαη ζε
ζθιεξφ
λεξφ.
9. Να κελ είλαη επηβιαβέο ζηα πθάζκαηα θαη ζηηο κεραλέο πιχζεο.
10.Να είλαη θαηάιιειν γηα φια ηα πιπληήξηα.
11.Να είλαη ρακεινχ αθξηζκνχ.
12. Να είλαη ειαθξά αξσκαηηζκέλν.
13.Να είλαη θαηαρσξεκέλν ζην Μεηξψν Απνξξππαληηθψλ ηνπ ΓΥΚ.
14.Να κελ επηζεκαίλεηαη σο επηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 1999/45/ΔΚ.
15.Να δηαηίζεηαη ζε αζθαιή πιαζηηθή ζπζθεπαζία.
16.Πίλαθαο ζπζηαηηθώλ ζηνηρείσλ απνξξππαληηθήο ζθόλεο πιπληεξίνπ ξνύρσλ
χλνιν ελεξγψλ επηθαλεηνδξαζηηθψλ (αληνληθψλ, κε ηνληθψλ )…… min 11%
απνχλη ………..…………………………………………….................0,8-2%
Φσζθνξηθά σο P202……………………………………...........................min 12%
Ππξηηηθά σο SηO2…………..……………………………..........................2-6%
Νάηξην-θαξβνμχ-κεζπινθειινπιφδε ή άιιε νπζία κε αλάινγε δξάζε….0,5-1%
Τπεξβνξηθφ Νάηξην (ιεπθαληηθφ)…………………..................................min 15%
Τγξαζία ……………………………………………………......................min 9%
pH πδαηηθνχ δηαιχκαηνο 1%…………………………................................9-11
A/A 25. ΜΑΛΑΚΣΗΚΟ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΡΟΤΥΧΝ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΟ (ΓΑΑΠΡ0025)
1. Να είλαη ζπκππθλσκέλν, καιαθηηθφ πγξφ κε επράξηζην άξσκα γηα επαγγεικαηηθά πιπληήξηα ξνχρσλ.
2. Να πεξηέρεη άξηζηα βηνδηαζπψκελα καιαθηηθά ζηνηρεία θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζην ηειεπηαίν μέβγαικα.
3. Να θάλεη ηα πθάζκαηα καιαθά, αθξάηα θαη αξσκαηηζκέλα, δηεπθνιχλνληαο ζην ζηδέξσκά ηνπο.
4. Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε απηφκαηεο ζπζθεπέο δνζνιφγεζεο.
5. Να δίλεηαη πξνο αμηνιφγεζε ην θφζηνο έπεηηα απφ ηελ πξνηεηλφκελε δνζνινγία ρξήζεο αλά Kg ζηεγλνχ
ηκαηηζκνχ ζην ηειεπηαίν μέβγαικα.
6. Να δηαηίζεηαη ζε πιαζηηθά δνρεία θαζαξνχ βάξνπο 20 – 30 kg πεξίπνπ.
7. Να είλαη βηνδηαζπψκελν, θαη λα κελ ξππαίλεη ην πεξηβάιινλ.
8. Ζ ρξήζε ηνπ λα είλαη θηιηθή πξνο ηνλ ρξήζηε.
9. Να έρεη ππθλφηεηα (g/cm3 ) 1 +/- 0.05

10. Να είλαη πιήξσο δηαιπηφ.
11.Σν pH ηνπ δηαιχκαηνο λα είλαη φμηλν ψζηε λα εμνπδεηεξψλεη ηα αιθάιηα πνπ εκθαλίδνληαη ζην λεξφ φηαλ
ε πιχζε είλαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ μεβγάικαηνο.
12. Με αλαθιέμηκν. Να εκπνδίδεη ηελ αλάκημε ηλψλ θαη ηελ αλάπηπμε ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ.
13. Να θαηαηεζεί ην ηερληθφ θπιιάδην ηνπ πξντφληνο, ε άδεηα ηνπ Γ.Υ.Κ. θαη ην δειηίν δεδνκέλσλ
αζθαιείαο πξντφληνο ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα νδεγία Δ.Δ. 1907/2006, θαη ηνλ
θαλνληζκφ ΔΚ.1272/2008 CLP.
Α/Α 26. ΥΛΧΡΗΝΖ (ΓΗΑΛΤΜΑ ΤΠΟΥΛΧΡΗΧΓΟΤ ΝΑΣΡΗΟΤ) Δ ΤΚΔΤΑΗΑ 2
ΛΗΣΡΧΝ(ΓΑΑΠΡ016)
1. Να πεξηέρεη Τπνρισξηψδεο Νάηξην.
2. Να απειεπζεξψλεη ελεξγφ ριψξην (min 4-5%-50.000ppm δηαζέζηκνπ ρισξίνπ) θαη θαπζηηθφ Na (min.
0,3%-0,5%).
3. Να είλαη ζε πγξή κνξθή.
4. Να έρεη επράξηζηε νζκή.
5. Να κελ επηζεκαίλεηαη σο επηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 1999/45/ΔΚ.
6. Να αλαγξάθνληαη ηα αηνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζε πεξίπησζε έθζεζεο
βιελλνγφλνπ ζην πξντφλ.
7. Να θέξεη νδεγίεο ρξήζεο κε πξνηεηλφκελεο δνζνινγίεο.
8. Να δηαηίζεηαη ζε αζθαιή πιαζηηθή ζπζθεπαζία 2lit.
9. Να θέξεη ηελ έγθξηζε ηνπ ΔΟΦ γηα ηελ απνιπκαληηθή δξάζε ηνπ πξντφληνο θαη ηνπ ΓΚΥ ή θαηαρψξεζε
ζην Δ.Μ.Υ.Π. γηα ηελ απνξξππαληηθή ηνπ δξάζε .
10.Να ζπλνδεχεηαη απφ Material Safety Data Sheets (M.S.D.S)- Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο.
Α/Α 27. ΤΓΡΟ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΟ ΓΗΑ ΑΤΣΟΚΑΘΑΡΗΕΟΜΔΝΟ ΦΟΤΡΝΟ
(ΓΑΑΠΡ027)
1. Να είλαη πγξφ ζπκππθλσκέλν απνξξππαληηθφ θαηάιιειν γηα θνχξλνπο κε ελζσκαησκέλν απηφκαην
ζχζηεκα θαζαξηζκνχ.
2. Να πεξηέρεη αιθάιην ζε πςειή πεξηεθηηθφηεηα άλσ ηνπ 10% κε πξνζζήθε ηαζηελεξγψλ.
3. Να απνκαθξχλεη αμηφπηζηα ηα ππνιείκκαηα ιίπνπο θαη πξσηετλψλ, θαζψο θαη ηα θακέλα ππνιείκκαηα
ηξνθίκσλ.
4. Να έρεη εμαηξεηηθή ζπκβαηφηεηα κε ηα πιηθά θαηαζθεπήο.
5. Να είλαη θαηάιιειν θαη γηα ρεηξνθίλεηε εθαξκνγή.
6. Να δίλεηαη ην θφζηνο αλά ιίηξν ηνπ δηαιχκαηνο ρξήζεο.
7. Να έρεη θαηαρψξεζε ζην Δ.Μ.Υ.Π.
8. Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία κέρξη 10 ιίηξα.
Α/Α 28. ΤΓΡΟ ΓΗΑΒΡΔΚΣΗΚΟ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΟ ΓΗΑ ΑΤΣΟΚΑΘΑΡΗΕΟΜΔΝΟ ΦΟΤΡΝΟ
(ΓΑΑΠΡ028)
1. Να είλαη πγξφ ζπκππθλσκέλν δηαβξεθηηθφ θαηάιιειν γηα θνχξλνπο κε ελζσκαησκέλν ζχζηεκα
θαζαξηζκνχ.
2. Να έρεη φμηλν pH δηαιχκαηνο, θαηάιιειν γηα ην γξήγνξν θαη ρσξίο ζεκάδηα ζηέγλσκα ησλ εζσηεξηθψλ
επηθαλεηψλ ηνπ θνχξλνπ.
3. Να είλαη άνζκν.
4. Να είλαη ζπκβαηφ κε ην απνξξππαληηθφ ρξήζεο.
Β. ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΑ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΑ - ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΑ
Γηα θάζε είδνο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ησλ θάησζη δηθαηνινγεηηθψλ, επί πνηλήο απφξξηςεο:
1)Έληππν ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (technical data-sheets).
2)Να θαηαηεζνχλ ηα1907/2006 θαη ηνλ θαλνληζκφ ΔΚ. 1272/2008 CLP.
3)Άδεηα απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο (Γ.Υ.Κ) ή θαηαρψξεζε ζην Δ.Μ.Υ.Π.
4)Να δηαζέηνπλ εηηθέηεο θαη νδεγίεο ρξήζεο ζηα ειιεληθά.
5)Πξνηεηλφκελε δνζνινγία κε ελδεηθηηθά πξνγξάκκαηα ρξήζεο αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ.
6)Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001/14001ή ηζνδχλακν απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα, ηνπ παξαγσγνχ Οίθνπ.

7)UN πηζηνπνηεκέλεο ζπζθεπαζίεο γηα ηα πξντφληα ηα νπνία ηαμηλνκνχληαη σο επηθίλδπλα γηα ηελ
κεηαθνξά.
8)Να θαηαηεζεί ην ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ/ βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ηνπ παξαγσγνχ ζε ζπιινγηθφ ζχζηεκα
δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ ζχκθσλα κε ηνλ Ν.2939/01 ΦΔΚ 176 6 Απγνχζηνπ 2001.
9)Να θαηαηεζεί Πηζηνπνηεηηθφ/ βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ηνπ παξαγσγνχ ζε ζπιινγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο
ειεθηξηθψλ/ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, γηα ηα δνζηκεηξηθά ζπζηήκαηα.
10)Να γίλεη θαηάζεζε δεηγκάησλ πξντφλησλ.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ:
1.Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ πξντφλησλ γηα εθηέιεζε
ηεο ζχκβαζεο.
2. Αλαιπηηθφ θχιιν ζπκκφξθσζεο/ ηεθκεξίσζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ σο πξνο ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο κε αξηζκεηηθέο παξαπνκπέο ζε θπιιάδηα, έληππα θ.ι.π..
3. Σα πξνζθεξφκελα απνξξππαληηθά ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά απφ ηνπο πξνκεζεπηέο σο πξνο
ηελ νλνκαζία, ηελ ρψξα πξνέιεπζεο, ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη,
ηελ ζπληζηψκελε δνζνινγία ρξήζεο, θαζψο θαη ηα αλψηεξα θαη θαηψηεξα φξηα απηήο.
4. Γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ πξντφλησλ λα δίλεηαη ε ηηκή ηνπ ζπκππθλσκέλνπ πξντφληνο αλά θηιφ
ή ιίηξν, θαζψο επίζεο θαη ην θφζηνο αλά ιίηξν δηαιχκαηνο έπεηηα απφ ηελ πξνηεηλφκελε θαηαζθεπαζηηθή
αξαίσζε.
5. Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη πίλαθεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαηά κηθξνξγαληζκψλ.
6. Μειέηεο απφ έγθπξνπο νξγαληζκνχο πνπ λα πηζηνπνηνχλ φηη νη πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή
πξνο ρξήζε ππθλφηεηεο είλαη απνηειεζκαηηθέο ζηνλ πξνηεηλφκελν ρξφλν δξάζεο θαη γηα ζπγθεθξηκέλα
ζηειέρε.
7. Οη ζπζθεπαζίεο ησλ πξντφλησλ ζα πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο γηα απνθπγή
ηπρφλ επεκβάζεσλ γηα αιιαγή ζπζθεπαζηψλ (πψκα - ηαηλία αζθαιείαο).
Μεηά ηελ θαηαθύξσζε
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη ην Ννζνθνκείν κε πιαζηηθνπνηεκέλεο πηλαθίδεο κεγέζνπο Α4
γηα αλάξηεζε ζηνπο ρψξνπο ρξήζεο ηνπ πξντφληνο πνπ ζα αλαθέξνπλ: Ολνκαζία πξντφληνο, νδεγίεο
ρξήζεσο, θηλδχλνπο θαη κέηξα πξνθχιαμεο, αληίδνηα, εξγνζηάζην παξαζθεπήο, ππεχζπλν δηαλνκήο θαη
ηειέθσλα επηθνηλσλίαο.
Ο αλάδνρνο γηα θάζε πξντφλ ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα πξνζθνκίζεη θπιιάδην κε
ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πξντφληνο, θαζψο θαη θχιιν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ηνπ πξντφληνο (MSDS), ζηελ
Διιεληθή θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα.

Α/Α 29. ΑΚΟΤΛΔ ΛΔΤΚΔ ΓΑΛΑΚΣΧΓΔΗ 90Υ110εθ.- ΑΚΑΘΑΡΣΟ ΗΜΑΣΗΜΟ
ΣΜΖΜΑΣΧΝ – (ΓΑΑΚ017)
Γηαζηάζεηο : 90 Υ 1.10 εθ.
Πνηόηεηα


Μηαο ρξήζεσο, αδηαθαλήο.



Απφ πιηθφ, πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην (κε θαξθηλνγφλν), πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE).



Xσξίο εκθαλή ειαηηψκαηα φπσο ζθηζίκαηα, αλνκνηνκνξθία ζην ρξψκα, εγθιεηζκέλα ζθνππίδηα.



Υσξίο πηπρψζεηο ζηηο πιεπξέο.



Υσξίο ξαθέο ζην θάησ κέξνο γηα κεγαιχηεξε αληνρή θαη ζηεγαλφηεηα .



Να είλαη πάρνπο 20 κm + 3%
Ζ ζπζθεπαζία ηνπο λα είλαη ζε ξνιά.



Να ππάξρεη δπλαηφηεηα θιεηζίκαηνο/ζθξάγηζεο ηνπ ζάθνπ κε θαηάιιειν κέζν, γηα ηελ απνθπγή
δηαζπνξάο κηθξνβίσλ, ηφζν θαηά ηελ πξνζσξηλή θχιαμε φζν θαη θαηά ηε κεηαθνξά.



Σν βάξνο πνπ ζεθψλεη ν θάζε ζάθνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 15 θηιά. Ζ χπαξμε γξαπηήο βεβαίσζεο

είλαη απαξαίηεηε.


Έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη ην πιηθφ δελ ζπληζηά θαλέλα πξφβιεκα γηα ηελ πγεία ηνπ
ρξήζηε.

Α/Α 30. ΑΚΟΤΛΔ ΜΠΛΔ ΚΟΤΡΟ 80Υ180εθ. – ΑΚΑΘΑΡΣΟ ΗΜΑΣΗΜΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΧΝ
(ΓΑΑΚ018)
Γηαζηάζεηο : 80 Υ 1.80 εθ.
Πνηόηεηα


Μηαο ρξήζεσο, αδηαθαλήο.



Απφ πιηθφ, πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην (κε θαξθηλνγφλν), πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE).



Xσξίο εκθαλή ειαηηψκαηα φπσο ζθηζίκαηα, αλνκνηνκνξθία ζην ρξψκα, εγθιεηζκέλα ζθνππίδηα.



Υσξίο πηπρψζεηο ζηηο πιεπξέο.



ε ζπζθεπαζία ρχκα, δηπισκέλεο.



Να είλαη πάρνπο 30 κm + 3%



Να ππάξρεη δπλαηφηεηα θιεηζίκαηνο/ζθξάγηζεο ηνπ ζάθνπ κε θαηάιιειν κέζν, γηα ηελ απνθπγή
δηαζπνξάο κηθξνβίσλ, ηφζν θαηά ηελ πξνζσξηλή θχιαμε φζν θαη θαηά ηε κεηαθνξά..



Έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη ην πιηθφ δελ ζπληζηά θαλέλα πξφβιεκα γηα ηελ πγεία ηνπ
ρξήζηε.



Σν βάξνο πνπ ζεθψλεη ν θάζε ζάθνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 θηιά. Να ππάξρεη γξαπηή βεβαίσζε.

Α/Α 31. ΑΚΟΤΛΔ ΓΗΑΦΑΝΔΗ 35Υ45εθ. (ΓΑΑΚ021)
Πνηόηεηα
Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ είδνπο 34.
Αληνρή
Να ππάξρεη γξαπηή βεβαίσζε γηα ην βάξνο πνπ ζεθψλεη ν θάζε ζάθνο
Ο ζάθνο δηάζηαζεο 35Υ45εθ. λα ζεθψλεη βάξνο, ηνπιάρηζηνλ 3 θηιά, κε πάρνο 19κm + 3%
Α/Α 32. ΑΚΟΤΛΔ ΓΗΑΦΑΝΔΗ 50Υ60εθ. (ΓΑΑΚ022)
Πνηόηεηα
Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ είδνπο 34.
Αληνρή
Να ππάξρεη γξαπηή βεβαίσζε γηα ην βάξνο πνπ ζεθψλεη ν θάζε ζάθνο
Ο ζάθνο δηάζηαζεο 50Υ60εθ. λα ζεθψλεη βάξνο, ηνπιάρηζηνλ 10 θηιά, κε πάρνο 24κm + 3%
Δπηπιένλ, επεηδή ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηξφθηκα πξέπεη λα :


Να θαηαηεζεί δήισζε ζπκκφξθσζεο γηα πιαζηηθά πιηθά ζε επαθή κε ηξφθηκα ζχκθσλα κε ηνλ
Καλνληζκφ ΔΔ αξηζ.10/2011 απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο.



Να θαηαηεζεί Πηζηνπνηεηηθφ ηεο πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζάθσλ,

ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πιηθνχ γηα επαθή κε ηξφθηκα.


Να θαηαηεζεί ην Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (MSDS) ηεο πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηελ θαηαζθεπή ησλ ζάθσλ.

Α/Α 33. ΑΚΟΤΛΔ ΓΗΑΦΑΝΔΗ ΑΠΟΦΤΞΖ ΠΛΑΜΑΣΟ 20Υ35εθ. (ΓΑΑΚ023)
Γηαζηάζεηο: 20Υ35εθ
Πνηόηεηα


Μηαο ρξήζεσο, δηαθαλήο.



Απφ πιηθφ, πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην .



ρήκα νξζνγψλην ρσξίο αλαδηπιψζεηο.



Με ξαθέο ζην πιάη (αξηζηεξά - δεμηά).



Με ρεξνχιη ζην πάλσ κέξνο.



Να είλαη πάρνπο 15 κm + 3%



Έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη ην πιηθφ δελ ζπληζηά θαλέλα πξφβιεκα γηα ηελ πγεία ηνπ
ρξήζηε.



Αληνρή



Σν βάξνο πνπ ζεθψλεη ν ζάθνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1 θηιφ. Να ππάξρεη γξαπηή βεβαίσζε.

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ


Απαηηείηαη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο λα δηαζέηεη Πηζηνπνηεηηθφ ζε ηζρχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο
Πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001:2015 ή ηζνδύλακν θαη Πηζηνπνηεηηθφ ζε ηζρχ
πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 14001:2004.



Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ ζάθσλ ηξνθίκσλ ζα πξέπεη επηπιένλ λα δηαζέηεη Πηζηνπνηεηηθφ ζε
ηζρχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 22000:2005.



Ζ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία λα δηαζέηεη

Πηζηνπνηεηηθφ

ζε

ηζρχ

πζηήκαηνο

Γηαρείξηζεο

Πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001:2015 ή ηζνδύλακν γηα ηελ εκπνξία θαη δηαθίλεζε
εηδψλ θαζαξηφηεηαο.


Οη εηαηξείεο λα θαηαζέζνπλ ηα θπιιάδηα - Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.



Ζ πνηφηεηα, ην ρξψκα θαη ε αληνρή ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν
πξννξίδεηαη ην είδνο.



Να αλαθέξνληαη απαξαίηεηα ηα ηεκάρηα πνπ αλαινγνύλ ζην θηιό.



Οη δηαζηάζεηο λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αλά θσδηθφ, κε επηηξεπφκελε
απφθιηζε 2-3 εθαηνζηά.



Γπλαηφηεηα επρέξεηαο παξνρήο άιιεο δηάζηαζεο ζάθνπ εθφζνλ δεηεζεί απφ ην Ννζνθνκείν.



Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη ζε παθέηα, ην βάξνο ησλ νπνίσλ δελ ζα μεπεξλά ηα 25 θηιά.



Να θαζνξίδεηαη επαθξηβψο ν ρψξνο θαη ν ρξφλνο απνζήθεπζεο ησλ πιηθψλ απηψλ (φξην ρξήζεο),
ψζηε λα δηαηίζεληαη ρσξίο λα έρεη αξρίζεη ε ρεκηθή ηνπο απνζχλζεζε, ηδηαίηεξα φηαλ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηξφθηκα.



Γηα ηελ επηινγή ησλ πξντφλησλ απαξαίηεηε είλαη ε θαηάζεζε ηνπιάρηζηνλ δχν δεηγκάησλ γηα θάζε
είδνο μερσξηζηά,σο απφδεημε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πιηθνχ.

ΠΗΝΑΚΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ
Α/Α

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ-ΕΣΙΑΗ Μ.Υ.-ΥΑΡΣΙΚΩΝ-ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΩΝ 2015
ΣΙΜΗ
Π.Σ. Ή
ΣΙΜΗ
ΑΠO
ΕΡΕΤΝΑ

ΤΝΟΛΟ

Φ ΠΑ

ΠΟΟ
Φ ΠΑ

ΣΕΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ
Φ ΠΑ

1,03

30,9

24%

7,416

38,316

ΣΔΜ.

3,16

948

24%

227,52

1175,52

500

ΣΔΜ.

0,22

110

24%

26,4

136,4

ΓΑΚΟΤ 001

180000

ΣΔΜ.

0,011

1980

24%

475,2

2455,2

ΚΔΔΓΔ 240 ΓΡ. ΓΗΑΦΑΝΔΗ ΠΛΑΣΗΚΟΗ

ΓΑΚΟΤ 002

180000

ΣΔΜ.

0,017

3060

24%

734,4

3794,4

6

ΚΑΠΑΚΗΑ 640 ΓΡ ΓΗΑΦΑΝΖ ΠΛΑΣΗΚΑ

ΓΑΚΟΤ 012

40000

ΣΔΜ.

0,02

800

24%

192

992

7

ΚΔΔΓΔ 640 ΓΡ ΓΗΑΦΑΝΔΗ ΠΛΑΣΗΚΟΗ

ΓΑΚΟΤ 013

40000

ΣΔΜ.

0,036

1440

24%

345,6

1785,6

8

ΠΗΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΜΔΓΑΛΑ

ΓΑΚΟΤ 003

10000

ΣΔΜ.

0,033

330

24%

79,2

409,2

9

ΚΔΤΟ ΠΟΛΤΣΔΡΗΝΖ
ΠΑΡΑΛΛΖΛΟΓΡΑΜΜΟ 24Υ20Υ7 ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ

ΓΑΚΟΤ018

4000

ΣΔΜ.

0,087

348

24%

83,52

431,52

10

ΚΔΤΟ ΠΟΛΤΣΔΡΗΝΖ
ΠΑΡΑΛΛΖΛΟΓΡΑΜΜΟ 24Υ20Υ7 ΜΔ ΓΤΟ
ΥΧΡΗΜΑΣΑ ΚΑΗ ΚΑΠΑΚΗ

ΓΑΚΟΤ019

10000

ΣΔΜ.

0,087

870

24%

208,8

1078,8

11

ΚΔΤΟ ΠΟΛΤΣΔΡΗΝΖ
ΠΑΡΑΛΛΖΛΟΓΡΑΜΜΟ 24Υ20Υ7 ΜΔ ΣΡΗΑ
ΥΧΡΗΜΑΣΑ ΚΑΗ ΚΑΠΑΚΗ

ΓΑΚΟΤ020

1000

ΣΔΜ.

0,087

87

24%

20,88

107,88

12

ΚΔΤΟ ΠΟΛΤΣΔΡΗΝΖ ΣΡΟΓΓΤΛΟ
ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ 18Υ ΤΦ.5-6 ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ

ΓΑΚΟΤ021

15000

ΣΔΜ.

0,099

1485

24%

356,4

1841,4

13

ΜΑΥΑΗΡΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ

ΓΑΚΟΤ 005

10000

ΣΔΜ.

0,0069

69

24%

16,56

85,56

14

ΚΟΤΣΑΛΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΦΑΓΖΣΟΤ

ΓΑΚΟΤ 0Β5

120000

ΣΔΜ.

0,0073

876

24%

210,24

1086,24

15

ΚΟΤΒΔΡ Μ.Υ.
(ΠΖΡΟΤΝΗ/ΜΑΥΑΗΡΗ/ΚΟΤΣΑΛΗ/ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣ
Α)

ΓΑΚΟΤ022

20000

ΣΔΜ.

0,059

1180

24%

283,2

1463,2

16

ΠΟΣΖΡΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΜΔΓΑΛΑ

ΓΑΚΟΤ 006

60000

ΣΔΜ.

0,0072

432

24%

103,68

535,68

17

ΠΟΣΖΡΗΑ ΥΑΡΣΗΝΑ ΜΔΓΑΛΑ

ΓΑΚΟΤ023

15000

ΣΔΜ.

0,022

330

24%

79,2

409,2

18

ΠΟΣΖΡΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΜΗΚΡΑ

ΓΑΚΟΤ 007

10000

ΣΔΜ.

0,0072

72

24%

17,28

89,28

19

ΛΑΓΟΚΟΛΛΔ

ΓΑΚΟΤ 0Α8

600

ΚΗΛΑ

2,16

1296

24%

311,04

1607,04

20

ΑΠΟΤΝΗ ΠΡΑΗΝΟ Δ ΠΛΑΚΔ

ΓΑΑΠΡ 005

20

ΚΗΛΑ

2,16

43,2

24%

10,368

53,568

21

ΜΔΜΒΡΑΝΔ (ΔΛΟΦΑΝ) Δ ΤΚ.250 μ x45
εκ .

ΓΑΚΟΤ A14

300

ΣΔΜ.

3,84

1152

24%

276,48

1428,48

22

ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΔ ΛΔΤΚΔ ΤΚ. ΠΑΚΔΣΟΤ
100 ΦΤΛΛΧΝ

ΓΑΥΑΡ 002

2800

ΠΑΚ.

0,252

705,6

24%

169,344

874,944

23

ΑΚΚΟΤΛΔ ΣΤΠΟΤ POLYBAG

ΓΑΑΚ015

62000

ΣΔΜ.

0,016

992

24%

238,08

1230,08

24

ΚΟΝΖ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΡΟΤΥΧΝ
ΤΚΔΤΑΗΑ 20 ΚΗΛΧΝ

ΓΑΑΠΡ008

7200

ΚΗΛΟ

0,77

5544

24%

1330,56

6874,56

25

ΜΑΛΑΚΣΗΚΟ ΜΔ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΖ ΓΡΑΖ ΓΗΑ
ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ ΡΟΤΥΧΝ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΟ

ΓΑΑΠΡ025

500

ΛΗΣΡΟ

2,1

1050

24%

252

1302

26

ΥΛΧΡΗΝΖ 2 ΛΗΣΡΧΝ

ΓΑΑΠΡ016

7000

ΛΗΣΡΟ

0,72

5040

24%

1209,6

6249,6

27

ΤΓΡΟ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΟ
ΓΗΑ ΑΤΣΟΚΑΘΑΡΗΕΟΜΔΝΟ ΦΟΤΡΝΟ

ΓΑΑΠΡ027

120

ΛΗΣΡΟ

3,24

388,8

24%

93,312

482,112

28

ΤΓΡΟ ΓΗΑΒΡΔΥΣΗΚΟ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΟ ΓΗΑ
ΑΤΣΟΚΑΘΑΡΗΕΟΜΔΝΟ ΦΟΤΡΝΟ

ΓΑΑΠΡ028

120

ΛΗΣΡΟ

3,24

388,8

24%

93,312

482,112

29

ΑΚΚΟΤΛΔ ΛΔΤΚΔ ΓΑΛΑΚΣΧΓΔΗ 90Υ1,10
ΔΚ.

ΓΑΑΚ017

20000

ΣΜΥ

0,17

3400

24%

816

4216

30

ΑΚΚΟΤΛΔ ΜΠΛΔ ΚΟΤΡΟ 80Υ1,80 ΔΚ.

ΓΑΑΚ018

5000

ΣΜΥ

0,28

1400

24%

336

1736

31

ΑΚΚΟΤΛΔ ΓΗΑΦΑΝΔΗ 35Υ45 ΔΚ.

ΓΑΑΚ021

52000

ΣΜΥ

0,016

832

24%

199,68

1031,68

32

ΑΚΚΟΤΛΔ ΓΗΑΦΑΝΔΗ 50Υ60 ΔΚ.

ΓΑΑΚ022

42000

ΣΜΥ

0,03

1260

24%

302,4

1562,4

33

ΑΚΚΟΤΛΔ ΓΗΑΦΑΝΔΗ ΑΠΟΦΤΞΖ
ΠΛΑΜΑΣΟ 20Υ35 ΔΚ.

ΓΑΑΚ023

6500

ΣΜΥ

0,04

260

24%

62,4

322,4

ΚΩΔΙΚΟ
Μ ΟΝΑΔΑ
ΠΟΟΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΗΡΗ
Μ ΕΣΡΗΗ
Α
ΣΗΡΙΟΤ

ΣΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η ΤΛΙΚΟΤ

ΚΩΔΙΚΟ
ΤΛΙΚΟΤ

1

ΒΔΝΣΟΤΕΔ ΣΟΤΑΛΔΣΑ

ΓΑΚΑΘ 004

30

ΣΔΜ.

2

ΒΟΤΡΣΑΚΗΑ ΣΟΤΑΛΔΣΑ ΚΑΗ ΘΖΚΖ
ΚΛΔΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ

ΓΑΚΑΘ029

300

3

ΦΟΤΓΓΑΡΑΚΗΑ ΚΟΤΕΗΝΑ ΜΔ ΤΡΜΑ

ΓΑΚΑΘ 0Β13

4

ΚΑΠΑΚΗΑ 240 ΓΡ. ΓΗΑΦΑΝΖ ΠΛΑΣΗΚΑ

5

ΤΝΟΛΟ

28.2.3

10.4.1

10.4.1

28.2.48

38200,3

47368,37

