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                        ΑΔΑ:  

         Αρ.Πρωτ.: 4421/11.8.21 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ειδών  καθαριότητας για τις έκτακτες ανάγκες του 
Γ.Ν. Θήρας» 
ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας 
           β. Την με Αρ. Πρωτ. 4398/10.08.21 εισήγηση του Τμήματος Επιστασίας του Γ.Ν. Θήρας. 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Οχτακόσια ευρώ   (800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α  

Κριτήριο αξιολόγησης Ημερομηνία δημοσίευσης στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Χαμηλότερη Τιμή 11 Αυγούστου 2021 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Ανοιχτές προσφορές στο mail: 
supplies@santorini-hospital.gr  και 

στο fax: 2286035459 
18 Αυγούστου 2021 Τετάρτη 13:00 μ.μ. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας σύμφωνα με τον 

πίνακα που ακολουθεί :  

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  Μ/Μ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

1 
Υγρό λευκαντικό 
πλυντηρίου 
ρούχων  

Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων. Κατάλληλο για 
όλα τα υφάσματα (βαμβακερά, βαμβακερά/συνθετικά) λευκά και 
χρωματιστά. Να μην προκαλεί φθορά και ξεθώριασμα στα 
υφάσματα. Αποτελεσματικό σε όλες τις θερμοκρασίες. Να 
περιέχει κατ΄ελάχιστο  30% λευκαντικούς παράγοντες με βάση το 
οξυγόνο. Να μπορεί να αναμιγνύεται με άλλα καθαριστικά. Να 
φέρει έγκριση από το ΓΧΚ. Συσκευασία : πλαστικό δοχείο 5 lt. 

LT 60 

2 
Υγρό 
κρεμοσάπουνο 

Με καθαριστικές ιδιότητες και διακριτικό άρωμα . Να φέρει την 
έγκριση από το ΓΧΚ. Συσκευασία : πλαστικό δοχείο έως 5 λίτρα.  

LT 80 
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3 
Υποχλωριώδες 
Νάτριο (δοχείο 
5lt)  

Παχύρρευστη χλωρίνη που καθαρίζει, λευκαίνει , απολυμαίνει 
και αρωματίζει. Απολυμαντικός παράγοντας : Υποχλωριώδες 
νάτριο  4,8%.  Να φέρει έγκριση από τον ΕΟΦ και το ΓΧΚ. Δοχείο 
5lt  

ΔΟΧΕΙΟ 
5LT 

20 

4 

Αλκοολούχο 
απολυμαντικό 
σπρευ μικρών 
επιφανειών . 
Φιάλη έως 
1000ml  

Να είναι διαφανές , άχρωμο , απολυμαντικό διάλυμα έτοιμο προς 
χρήση με βάση την αιθυλική αλκοόλη. Κατάλληλο για την ταχεία 
απολύμανση επιφανειών και ιατροτεχνολογικών συσκευών 
ανθεκτικών σε αλκοόλες. Να είναι με ευρύ φάσμα δράσης σε 
σύντομο χρόνο, ευχάριστο άρωμα , να μην  περιέχει αλδεϋδες και 
να μην  αφήνει υπολλείματα μετά το στέγνωμα . Η κάθε 
συσκευασία να συνοδέυεται από χειροκίνητες αντλίες 
ψεκασμού. Να έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 
και να είναι δραστικό σε βακτηρίδια, ζύμες, μύκητες, 
πολυανθεκτικών π.χ MRSA-VRE και σε ιούς. Να φέρει άδεια Ε.Ο.Φ 
και CE.  

TMX 100 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 
 

• Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο. 

• Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: supplies@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459  
έως τις 18.08.2021  ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00. 

• Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 25.01.25.80 ( Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας ) 
του εγκεκριμένου για το 2021 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση 
τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.  

• Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο. 

• Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. 

• Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή . 

• Όλα τα είδη είναι απαραίτητο να συνοδεύονται με την εικόνα τους . 
 

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 
3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 

                                                            Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας 

                                                                      

 

 

                                                                          ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ 
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