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ΠΡΟ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 4Ηξ Τ.Πε. 

Μαηεδμκίαξ ηαζ Θνάηδξ Τπυρδ ηαξ ΚΟΡΟΜΗΛΟΤ 

ΓΑΡΤΦΑΛΛΙΑ ΣΗΛ. 2313 3227864, Φαλ 2313 327838 

ΥΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΔΥΝΙΚΧΝ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΛΟΙΠΟ 

ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ» CPV 33140000-3 ΙΑΣΡΙΚΑ 

ΑΝΑΛΧΙΜΑ βζα ηζξ ακάβηεξ ηςκ Κέκηνςκ Τβείαξ 

ανιμδζυηδηαξ 4δξ Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ : 29/11/2018 Αλζυηζιμζ 

ηφνζμζ, Ακαθενυιεκμζ ζηδκ ςξ ακαημίκςζδ ζπεηζηά ιε 

ηδκ δδιυζζα Γζααμφθεοζδ ηςκ Σεπκζηχκ Πνμδζαβναθχκ 

πνμιήεεζαξ «ΛΟΙΠΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ» CPV 

33140000-3 ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΝΑΛΧΙΜΑ βζα ηζξ ακάβηεξ 

ηςκ Κέκηνςκ Τβείαξ ανιμδζυηδηαξ 4δξ Τ.ΠΔ. 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ, εα εέθαιε κα ηάκμοιε 

ηδκ ηαηςηένς πνυηαζδ ηδξ εηαζνείαξ ιαξ πνμηεζιέκμο 

κα ζοιπενζθάαεηε ζηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηςκ εζδχκ 

ηαζ μζ μπμίεξ εοκμμφκ ηαζ δδιζμονβμφκ οβζή 

ακηαβςκζζιυ, δίκμκηαξ ηδκ δοκαηυηδηα επζθμβήξ, ημο 

ηαθφηενμο ακά πενίπηςζδ οθζημφ, ζημοξ βζαηνμφξ. 

Παναηαθμφιε υπςξ βζα ημ είδμξ 2. 03-05-1912 ζηδκ 

ηαηδβμνία ΑΠΟΛΛΤΜΑΝΣΙΚΑ, κα αθθαπεεί δ 

οπάνπμοζα πενζβναθή ηαζ κα δζαιμνθςεεί ςξ ηαηςηένς 

: 2 03-05-1912 ΠΑΡ/ΡΙΟ ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΙ ΤΓΡΟ 

ΑΠΟΛΤΜΑΝΣ-ΑΠΟΣΔΙΡΧΣΙΚΟ (ΥΧΡΙ 

ΑΛΓΔΤΓΔ & ΣΟΞΙΚΑ ΠΣΗΣΙΚΑ) ΓΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓ 

ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΑ & ΛΟΙΠΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ 

 

Ακαγήηδζδ 

Γζααμοθεφζεςκ  
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Δ ΣΜΥ : 3,78 ΛΙΣΡΧΝ Αδζάθοημ, ιε ειαάπηζζδ. Να 

ιδκ πενζέπεζ ζακ δναζηζηή μοζία βθμοηαναθδεΰδδ. Να 

είκαζ ααηηδνζμηηυκμ, ιοηδημηηυκμ, ζμηηυκμ (ΗPV - 

HIV), ααηηδνζμηηυκμ, ζπμνμηηυκμ. Να είκαζ 

απμηεθεζιαηζηυ απέκακηζ ζημ ιοημααηηδνίδζμ ηδξ 

θοιαηίςζδξ. Να πνμζθένεζ ορδθμφ επζπέδμο 

απμθφιακζδ ζημ ιζηνυηενμ δοκαηυ πνυκμ (5min). Να 

έπεζ δζάνηεζα πνήζδξ ημοθάπζζημκ 14 διένεξ. Να 

οπάνπεζ πζζημπμίδζδ ηδξ δνάζδξ ημο ιέζς εζδζηχκ 

ηαζκζχκ. Nα ιδ δζαανχκεζ ηα ενβαθεία. Να ιδκ είκαζ 

ημλζηυ ηαοζηζηυ ή επζαθααέξ βζα ημκ ακενχπζκμ 

μνβακζζιυ. Να έπεζ εονεία ζοιααηυηδηα ιε υθα ηα 

οθζηά. Να δφκαηαζ κα πνδζζιμπμζδεεί ιεηά ηδκ 

απμζθνάβζζή ημο βζα ημοθάπζζημκ 70 διένεξ. Να 

επζζοκαθεεί δ ζήιακζδ CE ηαζ ημ θφθθμ ηαηαπχνδζδξ 

ζημ Γ.Υ.Κ Eπίζδξ δ ζοζηεοαζία ημο, εα πνέπεζ κα 

δζαιμνθςεεί ζε ηειάπζμ ηςκ 3,78 θίηνςκ ηαζ δ ηζιή ημο 

εα πνέπεζ κα δζαιμνθςεεί ζηα 37,00 δ μπμία ακάθμβα 

ιε ηδκ πμζυηδηα πνμιήεεζάξ ημοξ επίζδξ εα 

δζαιμνθςεεί ςξ ηαηςηένς ΣΔΜΑΥΙΑ 3,78 ΛΙΣΡΧΝ 

ΣΙΜΗ 37€ ΣΜΥ, ΦΠΑ 13% ΠΟΟΣΗΣΑ 230 

ΤΝ.ΑΞΙΑ 8510,00 ΤΝ. ΑΞΙΑ ΜΔ ΦΠΑ 10.552,4 

Παναιέκμοιε ζηδ δζάεεζή ζαξ βζα μπμζαδήπμηε 

δζεοηνίκζζδ. Με εηηίιδζδ ΜΔDICARE HELLAS AE  

 

Όκμια 
ΠΔΣΡΟ ΥΑΡ. 

ΚΟΜΙΓΗ 

ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ. 
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Άνενμ ΓΗΜΟΙΑ 

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ 

ΛΟΙΠΟ 

ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ 

ΤΛΙΚΟ 

Ηι/κία 
29/11/2018 

Πνμξ ΓΙΟΙΚΗΗ 4δξ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Θέια: 

Γδιυζζα Γζααμφθεοζδ Σεπκζηχκ Πνμδζαβναθχκ βζα ηδκ 

Πνμιήεεζα «Λμζπυ Τβεζμκμιζηυ Τθζηυ» 

CPV:33140000-3 Ιαηνζηά Ακαθχζζια» βζα ηα Κέκηνα 

Τβείαξ ανιμδζυηδηαξ ηδξ 4δξ Τ.Πε. Μαηεδμκίαξ ηαζ 

Θνάηδξ Αλζυηζιεξ Κονίεξ, Αλζυηζιμζ Κφνζμζ, ηα 

πθαίζζα ηδξ Γδιυζζαξ Γζααμφθεοζδξ ηεπκζηχκ 

πνμδζαβναθχκ βζα ηδκ πνμιήεεζα «Λμζπυ Τβεζμκμιζηυ 

Τθζηυ» CPV:33140000-3 Ιαηνζηά Ακαθχζζια» βζα ηα 

Κέκηνα Τβείαξ ανιμδζυηδηαξ ηδξ 4δξ Τ.Πε. Μαηεδμκίαξ 

ηαζ Θνάηδξ έπμοιε κα ηάκμοιε ηζξ ηάηςεζ 

παναηδνήζεζξ ηαζ πνμηάζεζξ: Γζα ηδκ γδημφιεκδ μιάδα 

οθζηχκ ΤΛΙΚΑ ΑΠΟΣΔΙΡΧΗ ημκ α/α 9 

ΚΧΓΙΚΟ ΤΛΙΚΟΤ 4ΤΠΔ 03-01-0000 ΓΔΙΚΣΗ -

ΣΑΙΝΙΑ ΑΠΟΣΔΙΡΧΗ ΞΗΡΟΤ ΚΛΙΒΑΝΟΤ ( 

ΤΚ 250 ΣΔΜ) πνμηείκμοιε κα ειπθμοηζζημφκ ηαζ 

ηνμπμπμζδεμφκ μζ πνμδζαβναθέξ ςξ ελήξ: 1. Με έκημκδ 

έκδεζλδ αθθαβήξ ημο δείηηδ, ιεηαηνμπή ακμζπηυπνςιμο 



ζε ιαφνμ. 2. Να είκαζ αοημηυθθδημξ χζηε κα οπάνπεζ 

δοκαηυηδηα ανπεζμεέηδζδξ ημο δείηηδ. 3. Ο δείηηδξ κα 

είκαζ ηαηδβμνίαξ 4 ζφιθςκα ιε ημ ISO 11140-1:2014. 4. 

Να ηαηαηεεεί ημ θοθθάδζμ ημο πνμσυκημξ ιε ηδκ πζζηή 

ιεηάθναζδ ζηα Δθθδκζηά εάκ πνυηεζηαζ βζα εζζαβυιεκμ 

πνμσυκ ηαζ ημ ISO 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή. Γζα ηδκ 

γδημφιεκδ μιάδα οθζηχκ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΑ ημκ α/α 

1 ΚΧΓΙΚΟ ΤΛΙΚΟΤ 4ΤΠΔ 03-05-0419 

ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΟ ΔΠΙΦΑΝΔΙΧΝ Δ ΠΡΔΤ Δ 

ΤΚΔΤΑΙΑ ΛΙΣΡΟΤ πνμηείκμοιε κα ειπθμοηζζημφκ 

ηαζ ηνμπμπμζδεμφκ μζ πνμδζαβναθέξ ςξ ελήξ: 1. Τβνυ 

απμθφιακζδξ ιζηνχκ επζθακεζχκ ηαζ ελμπθζζιμφ ιε 

αάζδ ηζξ αθημυθεξ. 2. Έημζιμ πνμξ πνήζδ, πςνίξ 

αθδεΰδεξ, θαζκυθεξ ηαζ πθχνζμ. 1. Να είκαζ 

ααηηδνζμηηυκμ, ιοηδημηηυκμ, θοιαηζμηηυκμ, ζμηηυκμ 

(HIV, HΒV, HCV) ζφιθςκα ιε ηα Δονςπασηά πνυηοπα 

Phase2 Step1 ηαζ Phase2 Step2 ή ζζμδφκαιμ ηναηζημφ 

θμνέα ιε αζαθζμβναθζηή ηεηιδνίςζδ (κα ηαηαηεεεί) βζα 

ηδκ γδημφιεκδ πνήζδ. Να ηαηαηεεμφκ μζ ιεθέηεξ. 3. Να 

είκαζ ζοιααηυ ιε δζάθμνα οθζηά επζθακεζχκ 

(ακμλείδςηα -ειαβζέ-πθαζηζηά) ηαζ κα ιδ εαιπχκεζ ηζξ 

επζθάκεζεξ. 4. Να ιδκ είκαζ ημλζηυ, ηαοζηζηυ βζα ημκ 

πνήζηδ ηαζ δζαανςηζηυ βζα ηζξ επζθάκεζεξ (κα ηαηαηεεεί 

πίκαηαξ ζοιααηυηδηαξ οθζηχκ). 5. Να δζαηίεεηαζ ζε 

ζοζηεοαζία έςξ 1 θίηνμ ιε ρεηαζηζηή ζοζηεοή. 6. Να 

επζζοκαθεεί δ άδεζα Δ.Ο.Φ ηαζ δ ηαηαπχνδζδ ζημ 

Δεκζηυ Μδηνχμ Υδιζηχκ Πνμσυκηςκ (Δ.Μ.Υ.Π). 7. Να 

ηαηαηεεμφκ μδδβίεξ πνήζδξ ζηα εθθδκζηά ηαζ ημ 

πνςηυηοπμ λεκυβθςζζμ θοθθάδζμ μδδβζχκ (prospectus) 

ιε ηδκ πζζηή ιεηάθναζδ αοημφ ζηα Δθθδκζηά. ημκ α/α 

2 ΚΧΓΙΚΟ ΤΛΙΚΟΤ 4ΤΠΔ 03-05-19 12 ΤΓΡΟ 

ΑΠΟΛΤΜΑΝΣ-ΑΠΟΣΔΙΡΧΣΙΚΟ (ΥΧΡΙ 

ΑΛΓΔΤΓΔ & ΣΟΞΙΚΑ ΠΣΗΣΙΚΑ) ΓΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓ 

ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΑ & ΛΟΙΠΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ 

Δ ΤΚΔΤΑΙΑ 5 ΛΙΣΡΧΝ μζ πνμδζαβναθέξ είκαζ 

εθθεζπείξ ηαζ πνμηείκμοιε κα ειπθμοηζζημφκ ηαζ 

ηνμπμπμζδεμφκ ςξ ελήξ: 1. Τβνυ απμθοιακηζηυ ηαζ 

απμζηεζνςηζηυ έημζιμ πνμξ πνήζδ ιε ειαάπηζζδ. 2. Να 

ιδκ πενζέπεζ ζακ δναζηζηή μοζία αθδεΰδεξ, θαζκυθεξ ή 

πθχνζμ. 2. Να είκαζ ααηηδνζμηηυκμ, ιοηδημηηυκμ, 

ζμηηυκμ, ιοημααηηδνζμηηυκμ ηαζ ζπμνμηηυκμ, ζημ 

ιζηνυηενμ δοκαηυ πνυκμ ζφιθςκα ιε ηα Δονςπασηά 

πνυηοπα Phase2 Step1 ηαζ Phase2 Step2 ή ζζμδφκαιμ 

ηναηζημφ θμνέα ιε αζαθζμβναθζηή ηεηιδνίςζδ (κα 

ηαηαηεεεί) βζα ηδκ γδημφιεκδ πνήζδ. Να ηαηαηεεμφκ μζ 

ιεθέηεξ. 3. Να είκαζ δναζηζηυ έκακηζ ημο αζμτιέκζμο 

(biofilm) ηαζ κα ηαηαηεεεί δ ιεθέηδ πμο ημ απμδεζηκφεζ. 

3. Να οπάνπεζ πζζημπμίδζδ ηδξ δνάζδξ ημο ιε δείηηεξ. 

4. Να έπεζ μοδέηενμ pH δζαθφιαημξ, κα ιδ δζαανχκεζ ηα 



ενβαθεία, κα ιδκ είκαζ ημλζηυ ηαοζηζηυ ή επζαθααέξ βζα 

ημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ. 5. Να έπεζ εονεία 

ζοιααηυηδηα ιε υθα ηα οθζηά ηαζ κα ηαηαηεεμφκ 

πζζημπμζδηζηά ζοιααηυηδηαξ. 6. ηαεενυηδηα 

δζαθφιαημξ ηαηά ηδ πνήζδ ημοθάπζζημκ βζα 14 διένεξ 

ακελανηήημο πνήζεςκ (ειααπηίζεςκ) ημο πνμσυκημξ. 7. 

Να επζζοκαθεεί δ ζήιακζδ CE ηαζ ημ θφθθμ 

ηαηαπχνδζδξ ζημ Δ.Μ.Υ.Π. 8. Να ηαηαηεεμφκ μδδβίεξ 

πνήζδξ ζηα εθθδκζηά ηαζ ημ πνςηυηοπμ λεκυβθςζζμ 

θοθθάδζμ μδδβζχκ (prospectus) ιε ηδκ πζζηή ιεηάθναζδ 

αοημφ ζηα Δθθδκζηά. διακηζηή ζδιείςζδ: Οθείθμοιε 

κα εκδιενχζμοιε υηζ δ δαπάκδ ηςκ έημζιςκ πνμξ πνήζδ 

πνμσυκηςκ είκαζ ελαζνεηζηά ορδθή ηαζ ζηδκ μοζία μ 

πνήζηδξ πθδνχκεζ ηδκ ακάιζλδ ηδξ δναζηζηήξ ιε κενυ 

ηάηζ πμο οπάνπεζ ζε αθεμκία ζηδκ Δθθάδα. Οζ 

παναζηεοαζηέξ έπμοκ ακαπηφλεζ ζηεοάζιαηα ζηα μπμία 

ειπενζέπεηαζ δ δναζηζηή μοζία ηαζ ημ ιυκμ πμο 

απαζηείηαζ απυ ημκ πνήζηδ βζα κα έπεζ ημ έημζιμ πνμξ 

πνήζδ δζάθοια είκαζ δ ακάιζλδ ιε κενυ. Δπζπθέμκ δ 

ζοβηεηνζιέκδ επζθμβή πνμσυκηςκ (ζοιποηκςιέκα) έπεζ 

πθήεμξ πθεμκεηηδιάηςκ ζηδκ πνήζδ ζε ζπέζδ ιε ηα 

έημζια πνμξ πνήζδ. Ακαθένμοιε ιενζηά απυ αοηά: α) δ 

δοκαηυηδηα παναζηεοήξ δζαθυνςκ δζαθοιάηςκ π.π 1 

,2,6,8 θίηνα πςνίξ δέζιεοζδ πνήζδξ υθμο ημο 

πενζεπμιέκμο ημο δμπείμο, α) πνήζδ πάκηα ηαεανμφ ηαζ 

θνέζημο δζαθφιαημξ ηαευηζ δεκ πνεζάγεηαζ κα 

απμεδηεφμκηαζ ηαζ κα εθέβπμκηαζ ιε δείηηεξ β) 

ιζηνυηενμ πχνμ απμεήηεοζδξ θυβς ιδ ακάβηδξ 

απμεήηεοζδξ ιεβάθςκ πμζμηήηςκ δμπείςκ έημζιςκ 

πνμξ πνήζδ ηαζ ηαη΄ επέηηαζδ ηαζ ημο παναβυιεκμο 

υβημο απμννζιιάηςκ απυ ηα ηεκά δμπεία ηαζ δ) 

εθαπζζημπμίδζδ ημο ηζκδφκμο ενβαηζημφ αηοπήιαημξ 

ηαευηζ ημ πνμζςπζηυ δεκ πνεζάγεηαζ κα ιεηαθένεζ ηαζ κα 

πεζνίγεηαζ ζοκεπχξ αανζά δμπεία ιε ηίκδοκμ δζαννμχκ 

ηαζ επαθήξ ηςκ οβνχκ ιε ημ δένια. Βεθηζχκεηαζ έηζζ 

ζδιακηζηά δ αζθάθεζα πνήζδξ. Τπάνπεζ αηυια δ 

δοκαηυηδηα αβμνάξ έημζιςκ θαηεθίζηςκ μζ μπμίμζ 

απμδίδμοκ αηνζαχξ 5 θίηνα δζαθφιαημξ υζμ αηνζαχξ 

γδηείηαζ ηαζ απυ ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο είδμοξ. Απυ 

μζημκμιζηήξ άπμρδξ ηχνα εκδεζηηζηά ιπμνμφιε κα ζαξ 

πμφιε υηζ: Ο πνμτπμθμβζζιυξ ημο είδμοξ πμο γδηάηε 

είκαζ 42,50€ ηα 5 θίηνα υηακ μ ακηίζημζπμξ θαηεθίζημξ 

πμο απμδίδεζ 5 θίηνα δζάθοια υηακ ημ αναζχζμοιε ζημ 

κενυ ημζηίγεζ πενίπμο 3,00€-3,20€!! Σμ δε δμπείμ ημο 

ζοιποηκςιέκμο πνμσυκημξ ημζηίγεζ πενίπμο 18,00€-

20,00€ ακά ηζθυ ηαζ έπεζηα απυ ηδκ πνμηεζκυιεκδ 

δμζμθμβία πνήζδξ-αναίςζδ ιε κενυ ημ ηυζημξ πμο 

πνμηφπηεζ βζα ηάεε θίηνμ δζαθφιαημξ είκαζ πενίπμο 

0,36€-0,40€/θίηνμ!!!! Δάκ εα ζαξ εκδζέθενε ιία πζμ 



ακαθοηζηή εκδιένςζδ βζα ηα παναπάκς εα πανμφιε κα 

ημ ηάκμοιε ζε ιένμξ ηαζ χνα πμο εα ιαξ μνίζεηε. 

Δκκαθαηηζηά ηςκ παναπάκς εάκ απμδέπεζηε ηδκ πνήζδ 

ζοιποηκςιέκμο πνμσυκημξ πνμηείκμοιε ηζξ ηάηςεζ 

πνμδζαβναθέξ: ΑΠΟΛΤΜΑΝΣ-ΑΠΟΣΔΙΡΧΣΙΚΟ 

ΓΙΑΛΤΜΑ(ΥΧΡΙ ΑΛΓΔΤΓΔ & ΣΟΞΙΚΑ 

ΠΣΗΣΙΚΑ) ΓΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓ ΔΡΓΑΛΔΙΑ 

ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΑ & ΛΟΙΠΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ 

ΤΚΔΤΑΙΑ ΔΧ 2 KG 1. Απμθοιακηζηυ ηαζ 

απμζηεζνςηζηυ δζάθοια ζοιποηκςιέκμ βζα πνήζδ ιε 

ειαάπηζζδ. 2. Να ιδκ πενζέπεζ ζακ δναζηζηή μοζία 

αθδεΰδεξ, θαζκυθεξ ή πθχνζμ. 3. Να είκαζ 

ααηηδνζμηηυκμ, ιοηδημηηυκμ, ζμηηυκμ, 

ιοημααηηδνζμηηυκμ ηαζ ζπμνμηηυκμ, ζημ ιζηνυηενμ 

δοκαηυ πνυκμ ζφιθςκα ιε ηα Δονςπασηά πνυηοπα 

Phase2 Step1 ηαζ Phase2 Step2 ή ζζμδφκαιμ ηναηζημφ 

θμνέα ιε αζαθζμβναθζηή ηεηιδνίςζδ (κα ηαηαηεεεί) βζα 

ηδκ γδημφιεκδ πνήζδ. Να ηαηαηεεμφκ μζ ιεθέηεξ. 4. Να 

έπεζ μοδέηενμ pH δζαθφιαημξ, κα ιδ δζαανχκεζ ηα 

ενβαθεία, κα ιδκ είκαζ ημλζηυ ηαοζηζηυ ή επζαθααέξ βζα 

ημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ. 5. Να οπάνπεζ πζζημπμίδζδ 

ηδξ δνάζδξ ημο ιε δείηηεξ. 6. Να έπεζ εονεία 

ζοιααηυηδηα ιε υθα ηα οθζηά ηαζ κα ηαηαηεεμφκ 

πζζημπμζδηζηά ζοιααηυηδηαξ. 7. Να επζζοκαθεεί δ 

ζήιακζδ CE ηαζ ημ θφθθμ ηαηαπχνδζδξ ζημ Δ.Μ.Υ.Π. 

8. Να ηαηαηεεμφκ μδδβίεξ πνήζδξ ζηα εθθδκζηά ηαζ ημ 

πνςηυηοπμ λεκυβθςζζμ θοθθάδζμ μδδβζχκ (prospectus) 

ιε ηδκ πζζηή ιεηάθναζδ αοημφ ζηα Δθθδκζηά. 

Ακηίζημζπα εα πνέπεζ κα ηνμπμπμζδεεί δ ιμκάδα 

ιέηνδζδξ δ μπμία εα πνέπεζ κα βίκεζ ηειάπζμ ηςκ 2 

ηζθχκ, ηζιή ιμκάδμξ πςνίξ ΦΠΑ 40,00€ ηαζ άνα μζ 230 

γδημφιεκεξ ζοζηεοαζίεξ έπμοκ ηυζημξ 9.200,00 € πςνίξ 

ΦΠΑ, 10.396,00 € ιε ΦΠΑ 13%. διεζςηέςκ υηζ ηάεε 

έκα ηζθυ ζοιποηκςιέκμο πνμσυκημξ απμδίδεζ 50 θίηνα 

έημζιμο πνμξ πνήζδ δζαθφιαημξ. Δπζπνμζεέηςξ ηςκ 

παναπάκς εέημοιε οπ’ υρζκ ηδξ επζηνμπήξ ζφκηαλδξ 

ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ πνμξ δζενεφκδζδ βζα ημ εάκ 

απαζηείηαζ απυ ηδκ πνήζδ ημ πνμσυκ κα είκαζ 

απμθοιακηζηυ-απμζηεζνςηζηυ . Σμ ακαθένμοιε αοηυ 

βζαηί ζοκήεςξ απμθφιακζδ-απμζηείνςζδ απαζηείηαζ ζε 

οθζηά πμο δεκ οπάνπεζ δοκαηυηδηα ή δεκ ιπμνμφκ κα 

απμζηεζνςεμφκ ζε ηθίαακμ αηιμφ, πθάζιαημξ, λδνυ 

η.θπ υπςξ εφηαιπηα εκδμζηυπζα (βαζηνμζηυπζα, 

ημθμκμζηυπζα η.α). ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ υιςξ 

απαζηείηαζ κα έπεζ πνμδβδεεί ηαθυξ ηαεανζζιυξ. Δάκ 

υιςξ ηα πνμξ απμθφιακζδ οθζηά πνυηεζηαζ κα 

απμζηεζνςεμφκ ιε ιία απυ ηζξ πνμακαθενυιεκεξ 

δζαδζηαζίεξ απμζηείνςζδξ , ηυηε, δ δζαδζηαζία πμο 

πνμδβείηαζ ηδξ απμζηείνςζδξ δεκ είκαζ άθθδ απυ ηδκ 



απμννφπακζδ ημο ακηζηεζιέκμο ιε ηαοηυπνμκδ 

απμθοιακηζηή δνάζδ βζα πνμζηαζία ημο πνμζςπζημφ 

απυ πζεακυ αηφπδια (ηνφπδια η.θπ). ε αοηή ηδκ 

πενίπηςζδ μζ πνμδζαβναθέξ πνέπεζ κα ηνμπμπμζδεμφκ 

ςξ ελήξ: ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ 

ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΧΝ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ 

ΚΑΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΟ-

ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΟ ΤΓΡΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΧΝ 

ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ ΥΧΡΙ ΑΛΓΔΤΓΔ ΓΙΑ ΥΡΗΗ ΜΔ 

ΔΜΒΑΠΣΙΗ 1. οιποηκςιέκμ απμθοιακηζηυ (βζα 

πνμαπμθφιακζδ) - ηαεανζζηζηυ οβνυ πεζνμονβζηχκ 

ενβαθείςκ ηαζ εκδμζημπίςκ πςνίξ αθδεΰδεξ, θαζκυθεξ ή 

πθχνζμ, µε ειαάπηζζδ ζημ πένζ. 2. Να είκαζ 

ααηηδνζμηηυκμ, ιοηδημηηυκμ, θοιαηζμηηυκμ, ζμηηυκμ 

(HIV, HΒV, HCV) ζφιθςκα ιε ηα Δονςπασηά πνυηοπα 

Phase2 Step1 ηαζ Phase2 Step2 ή ζζμδφκαιμ ηναηζημφ 

θμνέα ιε αζαθζμβναθζηή ηεηιδνίςζδ (κα ηαηαηεεεί) βζα 

ηδκ γδημφιεκδ πνήζδ. Να ηαηαηεεμφκ μζ ιεθέηεξ. 3. Να 

πενζέπεζ ηαεανζζηζηέξ μοζίεξ βζα αθαίνεζδ πνςηεσκχκ, 

θζπχκ, αµφθμο ηθπ. πςνίξ κα αθήκεζ ηαηάθμζπα ηαζ κα 

απμιαηνφκεζ απμηεθεζιαηζηά ημ αζμτιέκζμ (biofilm). 

Να ηαηαηεεεί δ ιεθέηδ. 4. Να έπεζ μοδέηενμ ή εθαθνά 

αθηαθζηυ pH, κα µδ δδιζμονβεί αθάαεξ ζηα ενβαθεία ηαζ 

κα ζοκμδεφεηαζ απυ πζζημπμζδηζηά ζοιααηυηδηαξ 

ηαηαζηεοαζηχκ ενβαθείςκ ηαζ εκδμζημπίςκ, ή θίζηα 

ζοιααηυηδηαξ βζα οθζηά απυ αηζάθζ, βοαθί, πθαζηζηυ, 

ηεναιζηά, ακμλείδςηα. 5. Ο πνυκμξ επίηεολδξ ημο 

ηαεανζζηζημφ ηαζ ημο απμθοιακηζημφ απμηεθέζιαημξ κα 

µδκ οπενααίκεζ ηα 15 θεπηά βζα ημ ζφκμθμ ημο 

επζεοιδημφ θάζιαημξ. 6. Να µδκ είκαζ ημλζηυ ή 

ενεεζζηζηυ βζα δένια, αθεκκμβυκμοξ ή μθεαθιμφξ ζηζξ 

πνμηεζκυιεκεξ δμζμθμβίεξ πνήζδξ. 7. ε εφπνδζηδ 

ζοζηεοαζία ιέπνζ 5 θίηνα, κα ζοκμδεφεηαζ απυ δςνεάκ 

δμζμιεηνζηή ακηθία ή άθθμ δμζμιεηνζηυ δμπείμ. 8. Να 

ηαηαηεεεί δ ζήιακζδ CE ςξ ζαηνμηεπκμθμβζηυ πνμσυκ 

ηαζ ηαηαπχνδζδ ζημ Δ.Μ.Υ.Π. 9. Να ακαθένεηαζ ημ 

ηυζημξ δζαθφιαημξ ζηδ ζοκζζηχµεκδ αναίςζδ βζα ημ 

επζεοιδηυ θάζια δνάζδξ. 10. Να ηαηαηεεμφκ μδδβίεξ 

πνήζδξ ζηα εθθδκζηά ηαζ ημ πνςηυηοπμ λεκυβθςζζμ 

θοθθάδζμ μδδβζχκ (prospectus) ιε ηδκ πζζηή ιεηάθναζδ 

αοημφ ζηα Δθθδκζηά. Δάκ ηεθζηά ημ γδημφιεκμ πνμσυκ 

είκαζ αοηυ ημο ηαεανζζιμφ ηαζ απμθφιακζδξ εα πνέπεζ 

κα ηνμπμπμζδεεί μ πνμτπμθμβζζιυξ ημο είδμοξ ηαευηζ 

αθμνά άθθμ οθζηυ (ζοιποηκςιέκμ ακηί έημζιμο πνμξ 

πνήζδ). Σμ ηυζημξ δμπείμ 5 θίηνςκ ζοιποηκςιέκμο 

πνμσυκημξ είκαζ 70,00€ πθέμκ 13 % Φ.Π.Α . Δκκμείηαζ δε 

υηζ εα απαζηδεμφκ πμθφ θζβυηενα δμπεία ηαζ άνα εα 

ιπμνέζεηε κα πνμζανιυζεηε ακάθμβα ηδκ δαπάκδ ημο 

είδμοξ. ημκ α/α 3 ΚΧΓΙΚΟ ΤΛΙΚΟΤ 4ΤΠΔ 03-05-19 



11 ΤΓΡΟ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣ-ΑΠΟΣΔΙΡΧΣΙΚΟ (ΥΧΡΙ 

ΑΛΓΔΤΓΔ & ΣΟΞΙΚΑ ΠΣΗΣΙΚΑ) ΓΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓ 

ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΑ & ΛΟΙΠΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ 

Δ ΤΚΔΤΑΙΑ 1 ΛΙΣΡΟΤ μζ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ 

είκαζ ημιιέκεξ ηαζ εθθεζπείξ μπυηε πνμηείκμοιε κα 

ειπθμοηζζημφκ ηαζ ηνμπμπμζδεμφκ ςξ ελήξ: 1. Τβνυ 

ζοιποηκςιέκμ απμθοιακηζηυ ηαζ απμζηεζνςηζηυ πνήζδ 

ιε ειαάπηζζδ. 2. Να ιδκ πενζέπεζ ζακ δναζηζηή μοζία 

αθδεΰδεξ, θαζκυθεξ ή πθχνζμ. 3. Να είκαζ 

ααηηδνζμηηυκμ, ιοηδημηηυκμ, ζμηηυκμ, 

ιοημααηηδνζμηηυκμ ηαζ ζπμνμηηυκμ ζημ ιζηνυηενμ 

δοκαηυ πνυκμ ζφιθςκα ιε ηα Δονςπασηά πνυηοπα 

Phase2 Step1 ηαζ Phase2 Step2 ή ζζμδφκαιμ ηναηζημφ 

θμνέα ιε αζαθζμβναθζηή ηεηιδνίςζδ (κα ηαηαηεεεί) βζα 

ηδκ γδημφιεκδ πνήζδ. Να ηαηαηεεμφκ μζ ιεθέηεξ. 4. Να 

ιδ δζαανχκεζ ηα ενβαθεία, κα ιδκ είκαζ ημλζηυ ή 

επζαθααέξ βζα ημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ. 5. Να έπεζ 

εονεία ζοιααηυηδηα ιε υθα ηα οθζηά ηαζ κα ηαηαηεεμφκ 

πζζημπμζδηζηά ζοιααηυηδηαξ. 6. Να δζαηίεεηαζ ζε 

εφπνδζηδ ζοζηεοαζία 1 θίηνμο ιε εκζςιαηςιέκμ 

ζφζηδια δμζμθυβδζδξ. 7. Να επζζοκαθεεί δ ζήιακζδ 

CE ηαζ ημ θφθθμ ηαηαπχνδζδξ ζημ Δ.Μ.Υ.Π. 8. Να 

ηαηαηεεμφκ μδδβίεξ πνήζδξ ζηα εθθδκζηά ηαζ ημ 

πνςηυηοπμ λεκυβθςζζμ θοθθάδζμ μδδβζχκ (prospectus) 

ιε ηδκ πζζηή ιεηάθναζδ αοημφ ζηα Δθθδκζηά. ημκ α/α 

4 ΚΧΓΙΚΟ ΤΛΙΚΟΤ 4ΤΠΔ 03-17-0017 28.1.33 

ΤΓΡΟ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣ. ΚΑΙ ΚΑΘΑΡ. ΔΠΙΦΑΝ.-

ΓΑΠΔΓΧΝ-ΔΡΓΑΛ. (ΥΧΡΙ ΑΛΓΔΤΓΔ & ΣΟΞΙΚΑ 

ΠΣΗΣΙΚΑ) Δ ΠΤΚΝΗ ΜΟΡΦΗ -ΤΚΔΤΑΙΑ 5 

ΛΙΣΡΧΝ μζ οπάνπμοζεξ πνμδζαβναθέξ είκαζ εθθεζπείξ 

ηαζ πνμηείκμοιε κα ειπθμοηζζημφκ ςξ ελήξ: 1. 

οιποηκςιέκμ οβνυ απμθοιακηζηυ - ηαεανζζηζηυ 

ιεβάθςκ επζθακεζχκ (δάπεδα, ημίπμζ πεζνμονβείμο, η.θπ) 

ηαζ ακηζηεζιέκςκ πςνίξ αθδεΰδδ ηαζ ημλζηά πηδηζηά. 2. 

Να µδκ πενζέπεζ θμνιαθδεΰδδ, θαζκυθεξ ηαζ πθχνζμ. 3. 

Να είκαζ ααηηδνζμηηυκμ, ιοηδημηηυκμ, ζμηηυκμ (HBV, 

HIV, ROTA) ηαζ θοιαηζμηηυκμ ζφιθςκα ιε ηα 

Δονςπασηά πνυηοπα Phase2 Step1 ηαζ Phase2 Step2 ή 

ζζμδφκαιμ ηναηζημφ θμνέα ιε αζαθζμβναθζηή 

ηεηιδνίςζδ (κα ηαηαηεεεί) βζα ηδκ γδημφιεκδ πνήζδ. 

Δπζπνμζεέηςξ κα ηαθφπηεζ ημ εονςπασηυ πνυηοπμ ΔΝ 

16615. Να ηαηαηεεμφκ μζ ιεθέηεξ. 4. Ο πνυκμξ επίηεολδξ 

ημο ηαεανζζηζημφ ηαζ ημο απμθοιακηζημφ 

απμηεθέζιαημξ κα µδκ οπενααίκεζ ηα 30 θεπηά βζα ημ 

ζφκμθμ ημο επζεοιδημφ θάζιαημξ. 5. Θα αλζμθμβδεεί δ 

επίηεολδ ημο απμηεθέζιαημξ ζημκ θζβυηενμ δοκαηυ 

πνυκμ. 6. Να πενζέπεζ 2 ή πενζζζυηενεξ δναζηζηέξ 

μοζίεξ εη ηςκ μπμίςκ δ µία κα είκαζ άθαξ ηεηανημβεκμφξ 

αιιςκίμο. 7. Να είκαζ ζοιααηυ µε επζθάκεζεξ απυ 



ιέηαθθμ, πθαζηζηυ, PVC, linoleum, ιάνιανμ, πθαηάηζ. 

8. ηζξ ζοκζζηχιεκεξ δμζμθμβίεξ πνήζδξ κα µδκ είκαζ 

ημλζηυ ηαζ ενεεζζηζηυ βζα ημοξ μθεαθιμφξ, ημ δένια ηαζ 

ημοξ αθεκκμβυκμοξ. 9. Να είκαζ άμζιμ ή µε ήπζα, 

εοπάνζζηδ μζιή. 10. Να πενζέπεηαζ ζε εφπνδζηδ 

ζοζηεοαζία ιέπνζ 5 θίηνα ηαζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ 

δςνεάκ δμζμιεηνζηή ακηθία ή άθθμ δμζμιεηνζηυ δμπείμ. 

11. Να ακαθένεηαζ δ ηεθζηή ηζιή ιεηά ηδκ αναίςζδ ακά 

θίηνμ βζα ημ γδημφιεκμ θάζια δνάζδξ ζημ απαζημφιεκμ 

πνυκμ. 12. Να είκαζ ηαηαπςνδιέκμ ζημ Δ.Μ.Υ.Π ηαζ κα 

έπεζ άδεζα ΔΟΦ. Να ηαηαηεεμφκ. 13. Να ηαηαηεεμφκ 

μδδβίεξ πνήζδξ ζηα εθθδκζηά ηαζ ημ πνςηυηοπμ 

λεκυβθςζζμ θοθθάδζμ μδδβζχκ (prospectus) ιε ηδκ 

πζζηή ιεηάθναζδ αοημφ ζηα Δθθδκζηά. Δπζπνμζεέηςξ 

ζημκ παναπάκς ηςδζηυ δ ηζιή ηειαπίμο (4,60€ ηα 5lt) 

είκαζ θακεαζιέκδ ηαζ δεκ ακηζπνμζςπεφεζ πνμσυκ ιε ηα 

παναπάκς ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά αθθά μφηε ηαζ ηα 

οπμηοπχδδ οπάνπμκηα. Πνμηείκμοιε κα ηνμπμπμζδεεί δ 

ηζιή ηειαπίμο ζε 39,00€ ηα 5lt πθέμκ 13 % Φ.Π.Α ηα 

πθαίζζα ηδξ μνευηενδξ αλζμθυβδζδξ ηςκ παναπάκς 

πνμσυκηςκ ηαζ ηαευηζ ειπίπημοκ ζε κμιμεεζίεξ ηαζ 

ηεπκζηήξ θφζεςξ πνμτπμεέζεζξ, πνμηείκμοιε, υπςξ 

είεζζηαζ κα βίκεηαζ ζε υθμοξ ημοξ δζαβςκζζιμφξ 

απμθοιακηζηχκ, κα ζοιπενζθδθεμφκ μζ ηάηςεζ Γεκζημί 

Όνμζ: ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑ 

ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ 1. Να έπμοκ 

πζζημπμζδηζηυ πδιζηήξ ζφκεεζδξ. 2. Να οπάνπεζ 

εκδιενςηζηυ θοθθάδζμ ηδξ ηαηαζηεοάζηνζαξ εηαζνείαξ 

ζηα Αββθζηά ηαζ ηςκ ακηζπνμζχπςκ ηδξ ιεηαθναζιέκμ 

ζηα Δθθδκζηά. 3. Να έπμοκ άδεζα ηοηθμθμνίαξ απυ ημκ 

Δ.Ο.Φ βζα ηα απμθοιακηζηά δαπέδςκ ηαζ επζθακεζχκ ηαζ 

αν. ηαηαπχνδζδξ ζημ Δ.Μ.Υ.Π εάκ ειπίπημοκ ζηδκ 

ζζπφμοζα κμιμεεζία υπςξ έπεζ εηδχζεζ ιε εβηοηθίμοξ 

ημ Γ.Υ.Κ. 4. Γεθηίμ Γεδμιέκςκ Αζθαθείαξ Πνμσυκημξ 

ζφιθςκα µε ηδκ ζζπφμοζα μδδβία 1907/2006 ηαζ ημκ 

ηακμκζζιυ ΔΚ. 1272/2008 CLP ζηα Αββθζηά εάκ 

πνυηεζηαζ βζα εζζαβυιεκμ πνμσυκ ιε ηδκ πζζηή 

ιεηάθναζδ αοημφ ζηα Δθθδκζηά. 5. Ακηίβναθμ 

επζζήιακζδξ (εηζηέηα) ζηα Αββθζηά ηαζ Δθθδκζηά. Οζ 

εηζηέηεξ ηςκ απμννοπακηζηχκ ηαζ απμθοιακηζηχκ κα 

θένμοκ ζήιακζδ ηαζ επζζήιακζδ αάζεζ ημο ηακμκζζιμφ 

CLP. 6. Να οπάνπμοκ μδδβίεξ πνήζδξ απυ ηδκ 

ηαηαζηεοάζηνζα εηαζνεία ιεηαθναζιέκεξ ζηα εθθδκζηά 

απυ ηζξ εηαζνείεξ δζάεεζδξ. 7. Οζ παναζηεοαζηέξ κα 

είκαζ πζζημπμζδιέκμζ µε ηα απαναίηδηα ISO 9001, ISO 

13485, ISO 14001. Γζα υζα εη ηςκ πνμζθενυιεκςκ 

πνμσυκηςκ είκαζ ελανηήιαηα ή αμδεήιαηα 

ζαηνμηεπκμθμβζηχκ ελανηδιάηςκ κα πνμζημιζζεμφκ 

πζζημπμζδηζηά ζήιακζδξ CE (DECLARATION OF 



CONFORMITY) α) ηδξ ηαηαζηεοάζηνζαξ εηαζνείαξ βζα 

ηάεε έκα απυ ηα απμννοπακηζηά ηαζ α) απυ 

ημζκμπμζδιέκμ μνβακζζιυ βζα ηα πνμσυκηα 

απμθφιακζδξ. 8. Οζ πνμιδεεφηνζεξ εηαζνείεξ κα 

δζαεέημοκ ζφζηδια δζαζθάθζζδξ πμζυηδηαξ ηαηά ISO 

9001 ηαζ πζζημπμζδηζηυ έβηνζζδξ ζφιθςκα µε ηδκ 

οπμονβζηή απυθαζδ ΓΤ8δ/1348/2004 ημο Τπμονβείμο 

Τβείαξ. 9. Να ηαηαηεεεί ημ ζζπφμκ πζζημπμζδηζηυ – 

απμδεζηηζηυ ζοιιεημπήξ ημο πνμιδεεοηή ζε ζφζηδια 

ακαηφηθςζδξ ζοζηεοαζζχκ αάζεζ ημο κυµμο Ν.2939/01 

(ΦΔΚ 179/Β/2001) ηαζ ημ Πζζημπμζδηζηυ Δββναθήξ ζημ 

Δεκζηυ Μδηνχμ Παναβςβχκ αάζεζ ηδξ ΚΤΑ 

181504/2016 (ΦΔΚ 2454/Β/2016). 10. Γζα ηα πνμσυκηα 

πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε δζάθοζδ, κα δίδεηαζ δ ηζιή ημο 

ζοιποηκςιέκμο πνμσυκημξ ακά θίηνμ ηαζ δ ηζιή ημο 

ηεθζημφ δζαθφιαημξ πνήζδξ, έπεζηα απυ ηδκ 

πνμηεζκυιεκδ δζάθοζδ. Η αναίςζδ πμο εα αλζμθμβδεεί 

εα είκαζ αοηή πμο εα έπεζ ημ ακαιεκυιεκμ απμηέθεζια 

ζε πνυκμ έςξ 15 θεπηά, εηηυξ εάκ γδηείηαζ δζαθμνεηζηά 

απυ ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο εηάζημηε πνμσυκημξ. 11. 

Καηάεεζδ πίκαηα µε ηζξ ιζηνμαζμθμβζηέξ ζδζυηδηεξ ημο 

πνμσυκημξ (δμζμθμβία, πνυηοπα εθέβπμο ηαζ πνυκμξ 

επαθήξ ακά είδμξ ιζηνμαίμο). 12. Καηάεεζδ ιεθεηχκ 

δνάζδξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο πνμσυκημξ ηαζ 

ζοιααηυηδηαξ ημο µε ηα οθζηά. 13. Καηάεεζδ δεζβιάηςκ 

ηςκ πνμσυκηςκ εάκ γδηδεμφκ, ζε πνςηυηοπδ 

ζοζηεοαζία. 14. Δάκ ημ πνμσυκ πνδζζιμπμζείηαζ βζα 

πνχηδ θμνά ηαζ δεκ οπάνπεζ ειπεζνία, δ Τ.ΠΔ. δζαηδνεί 

ημ δζηαίςια πνμζαμθήξ ηδξ ζφααζδξ, εθυζμκ 

πνμηφρμοκ πνμαθήιαηα ζηδ πνήζδ ή ηδ ζοκενβαζία µε 

ηδκ πνμιδεεφηνζα εηαζνεία. 15. Οζ ζοζηεοέξ ρεηαζιμφ 

ηαζ μζ δμζμιεηνζηέξ ακηθίεξ πμο δζεοημθφκμοκ ηδκ 

ζςζηή πνδζζιμπμίδζδ ηςκ πνμσυκηςκ, πνέπεζ κα 

ακαθένεηαζ εοηνζκχξ ακ πνμζθένμκηαζ δςνεάκ. 16. Οζ 

παναπάκς υνμζ είκαζ επί πμζκήξ απυννζρδξ ζε µδ 

ηαηάεεζή ημοξ. 17. Να οπάνπεζ ιαηνμπνυεεζιδ 

διενμιδκία θήλδξ ηςκ πνμσυκηςκ. 18. Μεηά ηδκ 

ηαηαηφνςζδ, μ ηάεε πνμιδεεοηήξ οπμπνεμφηαζ βζα ημ 

πνμσυκ ημο κα πμνδβήζεζ ηαθαίζεδηεξ ηαζ 

πθαζηζημπμζδιέκεξ πζκαηίδεξ ζε ιέβεεμξ Α4, 

ηαηάθθδθεξ βζα ακάνηδζδ ζημοξ πχνμοξ 

πνδζζιμπμίδζδξ ημο πνμσυκημξ πμο εα ακαβνάθμοκ 

μκμιαζία πνμσυκημξ ηαζ ζφκημιδ πενζβναθή αοημφ ηαζ 

μδδβίεξ πνήζδξ. Δίιαζηε ζηδκ δζάεεζδ ζαξ βζα 

μπμζαδήπμηε επζπθέμκ πθδνμθμνία ή δζεοηνίκζζδ. Με 

εηηίιδζδ, ΠΔΣΡΟ ΥΑΡ. ΚΟΜΙΓΗ & ΙΑ Δ.Δ. 

ΙΑΣΡΙΚΑ - ΥΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΑ 

ΠΡΟΨΟΝΣΑ Σδθ. 2104838224-5  

 



Όκμια 
ΙΑΣΡΟΚΑΛ 

Email 
lprotogeraki@iatrokal.gr 

Άνενμ 
παραηηρήζεις επί 

ηων ηετνικών 

προδιαγραθών ηης 

ανωηέρω 

διαβούλεσζης 

Ηι/κία 
22/11/2018 

Καηδβμνία: ΤΛΙΚΑ ΑΠΟΣΔΙΡΧΗ: Δίδμξ 1 - 4 : Να 

αθαζνεεεί απυ ηζξ πνμδζαβναθέξ :"Να θένμοκ έβπνςιδ 

πθαζηζηή ηαζ ακεεηηζηή πάνηζκδ πθεονά αάνμοξ άκς 

ηςκ 65 gr/m". To ζοβηεηνζιέκμ αάνμξ δεκ μνίγεηαζ απυ 

ηα Δονςπασηά Πνυηοπα, μπυηε δεκ ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί ζακ ηεπκζηή πνμδζαβναθή. Μπμνείηε κα 

πνμζεέζεηε ημ (+/- )5gr, ή ημ πενίπμο, χζηε κα οπάνπεζ 

ακηαβςκζζιυξ.  

 

Όκμια 
TELEFLEX 

MEDICAL 

ΔΛΛΑ Α.Δ. 

Email 
info.gr@teleflex.com 

Άνενμ 
ΠΡΟΣΑΗ 

TELEFLEX 

MEDICAL 

ΔΛΛΑ  

Ηι/κία 
27/11/2018 

Κφνζμζ, πεηζηά ιε ηδκ πνυζηθδζδ Γδιυζζαξ 

Γζααμφθεοζδξ Σεπκζηχκ Πνμδζαβναθχκ βζα ηδκ 

Πνμιήεεζα //Λμζπυ Τβεζμκμιζηυ Τθζηυ// 

CPV:33140000-3 Ιαηνζηά Ακαθχζζια, βζα ηα Κέκηνα 

Τβείαξ ανιμδζυηδηαξ ηδξ 4δξ Τ.Πε. Μαηεδμκίαξ ηαζ 

Θνάηδξ (πεζνμονβζημ πεδζμ, θεπζδεξ, εκδμηναπεζαημζ 

ζςθδκεξ, θανοββζηδ ιαζηα, ζοζηεοεξ εβποζδξ οβνςκ, 

πανηζ απμζηεζνςζδξ ηιδιαηςκ, ζοζηεοεξ πμνδβδζδξ 

μλοβμκμο, ιδηνμζημπζα, ααιααημθμνμζ ζηοθεμζ, 

αθμοιζκμζεκδμκα, νμθθα ελεηαζηδνζμο, ζηνςιαημεδηδ 

πθαζηζηδ ιζαξ πνδζεςξ, απμθοιακηζημ επζθακεζςκ ζε 

ζπνεο, μζκμπκεοια, εενιμιεηνμ, ζαημξ ιεηαθμναξ 

κεηνμο, πμδμκανζα, πμηδναηζα μβημιεηνζηα θανιαηςκ, 

ζηςναιζδεξ, λονζζηζηεξ ιδπακεξ ηθπ) (ανζε. πνςη. 

45184) (18diab000003861) εα εέθαιε κα ζαξ 

επζζδιάκμοιε ηα αηυθμοεα. ηα Α/Α 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ΔΝΓΟΣΡΑΥΔΙΑΚΟΙ 

ΧΛΗΝΔ ΜΔ CUFF ΑΣΡΑΤΜΑΣΙΚΟΙ πνμηείκμοιε 

κα πνμζηεεμφκ μζ αηυθμοεεξ πνμδζαβναθέξ μζ μπμίεξ 

αεθηζχκμοκ ηα παναηηδνζζηζηά ημο οθζημφ. Να θένμοκ 

cuff ηοθζκδνζημφ ζπήιαημξ ηαζ μ κα θένμοκ ιαφνμ 

αηηζκμζηζενυ δαπηοθίδζ ζε υθδ ηδκ πενίιεηνμ ημο 

ζςθήκα 1 εηαημζηυ πενίπμο πάκς απυ ημ cuff βζα 

επζαεααίςζδ ηδξ εέζδξ ημο ζςθήκα. ηα Α/Α 30, 31, 32, 

33 ΛΑΡΤΓΓΙΚΗ ΜΑΚΑ ΑΠΛΗ πνμηείκμοιε κα 

πνμζηεεμφκ μζ αηυθμοεεξ πνμδζαβναθεξ μζ μπμίεξ 

αεθηζχκμοκ ηα παναηηδνζζηζηά ημο οθζημφ. Να θένμοκ 

επζβθςηηζδζηέξ ιπάνεξ βζα απμθοβή ηαηάζπαζδξ ηδξ 

επζβθςηηίδαξ ηαζ μ ζςθήκαξ πθήνςζδξ ημο cuff κα είκαζ 

ακελάνηδημξ ημο αεναβςβμφ. Με ηζιή, Γζα ηδκ Teleflex 



Medical Δθθάξ A.E.E. Γζάκκδξ Ακαζηαζίμο Γζεοεφκςκ 

φιαμοθμξ / Νυιζιμξ Δηπνυζςπμξ  

 

Όκμια 
MEDI-SUP 

A.E. 

Email 
athens@medisup.gr 

Άνενμ ΠΡΟΣΑΔΙ & 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

MEDI-SUP A.E. 

Ηι/κία 
29/11/2018 

ηα Α/Α 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ 

"ΔΝΓΟΣΡΑΥΔΙΑΚΟΙ ΧΛΗΝΔ ΜΔ CUFF 

ΑΣΡΑΤΜΑΣΙΚΟΙ ΘΔΡΜΟΔΤΑΙΘΗΣΟΙ, ΑΡΚΔΣΑ 

ΚΛΗΡΟΙ": Η ΑΝΣΙΣΟΙΥΗΗ ΣΟ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΧΝ ΔΙΝΑΙ ΛΑΘΟ ΓΙΟΣΙ 

ΓΔΝ ΑΦΟΡΑ Δ ΔΝΓΟΣΡΑΥΔΙΑΚΟΤ ΑΠΟ 

ΙΛΙΚΟΝΑΡΙΜΔΝΟ PVC ΜΔ ΣΑ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΗΓΗ ΤΠΑΡΥΟΤΑ 

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΤΣΗ ΠΟΤ Α ΠΡΟΣΔΙΝΟΤΜΔ Η 

ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ Δ ΠΡΟΨΟΝ ΜΔ 

ΒΔΛΣΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΥΑΡΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 

ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΤΜΔ ΣΙ ΔΞΗ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: ΔΝΓΟΣΡΑΥΔΙΑΚΟ ΧΛΗΝΑ 

ΜΔ CUFF ΥΑΜΗΛΗ ΠΙΔΗ ΙΛΙΚΟΝΑΡΙΜΔΝΟ 

PVC ΜΔ ΟΠΗ MURPHY Δκδμηναπεζαηυξ ζςθήκαξ, 

ιζαξ πνήζδξ απυζζθζημκανζζιέκμPVC μ μπμίμξ κα 

πθδνμί υθα ηα ISOSTANDARDS. Να δζαεέηεζ εζδζηά 

ζπεδζαζιέκμ δζαθακέξ cuff παιδθήξ πίεζδξ, ιε θεπηά 

ημζπχιαηα, θεία & ζηαεενά εενιμζοβημθθδιέκμ πάκς 

ζημ ζςθήκα δζεοημθφκμκηαξ έηζζ ηδκ εζζαβςβή, 

εθαπζζημπμζχκηαξ ημκ ηίκδοκμ πνυπηςζδξ ηαζ 

ιεζχκμκηαξ ηδκ επζθάκεζα επαθήξ ιε ηδκ ηναπεζαηή μδυ. 

Σμ cuffκα εθάπηεηαζ ιε αζθάθεζα ζηα ημζπχιαηα ηδξ 

ηναπείαξ &κα ιδκ ιεηαηζκείηαζ ιε ηδκ ακαπκμή ημο 

αζεεκμφξ. Σμ cuffκα εθέβπεηαζ απυ πζθυημ πθήνςζδξ 

ιεβάθδξ εοαζζεδζίαξ πμο πνμζθένεζ απυθοημ & άιεζμ 

έθεβπμ ηδξ πθήνςζδξ ημο cuff ηαζ ηςκ δζαηοιάκζεςκ 

αοηήξ. Ο ζςθδκίζημξ ημο cuffκα είκαζ εκζςιαηςιέκμξ 

ζημ ζςθήκα. Ο ζςθήκαξ κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ 

ιαθαηυ δζαθακέξ εενιμεοαίζεδημ PVC κμζμημιεζαημφ 

ηφπμο, χζηε κα ιδκ πνμηαθείηαζ ηναοιαηζζιυξ ηδξ 

αθεκκμβυκμο ηδξ ηναπείαξ. Ο ζςθήκαξ κα είκαζ ζπεηζηά 

ζηθδνυξ χζηε κα ιδκ ηάιπηεηαζ, δζεοημθφκμκηαξ ηδκ 

μιαθή ηαζ απνυζημπηδ δζαζςθήκςζδ ηαζ κα είκαζ 

ακηίζημζπα εενιμεοαίζεδημξ χζηε κα ιαθαηχκεζ ζημοξ 

37μC ηαζ κα απμηηά ημ ακαημιζηυ ζπήια ηδξ ηναπείαξ 

ημο αζεεκμφξ. Να δζαεέηεζ θείμ εζςηενζηυ ημίπςια βζα 

εφημθδ δζέθεοζδ ημο ηαεεηήνα ακαννυθδζδξ. Να 

ηαηαθήβεζ ζε δζαθακέξ ζοκδεηζηυ 15mm ζφιθςκα ιε ημ 

ISO 5356-1. Να δζαεέηεζ δζπθέξ βναιιέξ αάεμοξ πνμξ 

έκδεζλδ ημπμεέηδζδξ άκς ηςκ θςκδηζηχκ πμνδχκ & 



ιανηάνζζια pre-cut πμο κα αμδεμφκ ηδκ νζκζηή 

δζαζςθήκςζδ ηαζ πθήνεζξ, ιεβάθεξ & εοδζάηνζηεξ 

δζαβναιιίζεζξ ηαζ ανζειήζεζξ. Να δζαεέηεζ αηηζκμζηζενή 

βναιιή ηαε’ υθμ ημ ιήημξ ημοξ. Να είκαζ εοηνζκχξ 

δζαααειζζιέκμξ ηαζ ημ ιέβεευξ ημο κα ακαθένεηαζ υπζ 

ιυκμ ζηα δφμ άηνα ημο ζςθήκα αθθά ηαζ πάκς ζημκ 

πζθυημ πθήνςζδξ ημο cuff. • Να δζαηίεεηαζ ιε μπή 

MURPHY ζηνμββοθειέκδ & αηναοιαηζηή. • Να είκαζ 

εθεφεενμ latex. ημ Α/Α 3 ΣΧΝ ΟΓΚΟΜΔΣΡΙΚΧΝ 

ΤΚΔΤΧΝ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΧΝ "ΠΡΟΔΚΣΑΔΙ 

ΤΦΗΛΧΝ ΠΙΔΔΧΝ ΥΧΡΙ 3WAY, ΑΡΔΝΙΚΟ-

ΘΗΛΤΚΟ" πνμηείκμοιε ηζξ ελήξ πνμδζαβναθέξ: 

ΠΡΟΔΚΣΑΔΙ ΚΛΗΡΔ ΑΡΔΝΙΚΟ-ΘΗΛΤΚΟ 

ηθδνέξ πνμεηηάζεζξ, PVC, ορδθχκ πζέζεςκ, έςξ ηαζ 

800psi, δζαιέηνμο 1.5 x 3.0mm, ιε δζαιήηδ βναιιή, 

άηνα ζφκδεζδξ male-female, δζαθακείξ, ζε ιήηδ 75, 90, 

120, 150 εη. ιε πχιαηα πνμζηαζίαξ ζε ηάεε άηνμ, 

απμζηεζνςιέκεξ, ζε ζοζηεοαζία πανηί-πθαζηζηυ. Να 

ακαβνάθεηαζ ζηδ ζοζηεοαζία μ ηνυπμξ απμζηείνςζδξ 

ηαζ δ διενμιδκία θήλδξ ημ Α/Α 4 ΣΧΝ 

ΟΓΚΟΜΔΣΡΙΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΥΟΡΗΓΗΗ 

ΤΓΡΧΝ "ΣΡΟΦΙΓΓΔ ΣΡΙΠΛΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 

ΤΓΡΧΝ, 3WAY ΑΠΛΑ " πνμηείκμοιε ηζξ ελήξ 

πνμδζαβναθέξ: ηνυθζββεξ 3 ηαηεοεφκζεςκ (3way) ιε 

ηαπάηζα ζε πνχια ηυηηζκμ, ιπθε, ιε πενζζηνμθή 360μ, 

ακημπή έςξ 5bars, ιε πχιαηα ηάθορδξ ζε ηάεε άηνμ ηαζ 

ιε ακημπή ζε πμνήβδζδ θζπζδίςκ. Με εηηίιδζδ, MEDI-

SUP A.E.  

 
 

 

 
 

 




