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                                                                                ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ’ αριθ. πρωτ. 24047/01-09-2022 διακήρυξη για την ετήσια 
προμήθεια υλικών καθαριότητας (ΑΔΑΜ_22PROC011175201).

Σας γνωρίζουμε ότι ο υπ’ αριθ. πρωτ. 24047/01-09-2022 διακήρυξης (ΑΔΑΜ_22PROC011175201)  
ανοικτός κάτω των ορίων ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ετήσια προμήθεια υλικών 
καθαριότητας, µε Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 171306, στο τμήμα με α/α 5, εκ παραδρομής στην 
περιγραφή αναφέρεται «ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 1LT», με αιτούμενη ποσότητα 100 τεμάχια 
και τεχνική προδιαγραφή που αφορά το «ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 1LT», αντί του σωστού 
αιτούμενου υλικού που είναι το "ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡ. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ με αιτούμενη ποσότητα 16 
τεμάχια & τιμή μονάδας 15,6450 €, όπως δηλαδή αναφέρεται στη γραμμή 17 του ΕΣΗΔΗΣ. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
1LT 
- Να μην περιέχει χλώριο, φαινόλες, αλδεΰδες, καυστικά οξέα, αλκάλια, ιωδιούχα παράγωγα, 
προκειμένου να προστατευτούν οι μεταλλικές επιφάνειες των χειρουργικών εργαλείων. - Να είναι 
χαμηλής αφριστικότητας και να ξεπλένεται εύκολα. - Το προϊόν κατά τη διάλυσή του να δίνει ουδέτερο 
έως ελαφρά αλκαλικό Ph. - Να είναι κατάλληλο για εμβάπτιση χωρίς να φθείρει τα εργαλεία και να 
πιστοποιείται από τον κατασκευαστή του. - Να μην χρειάζεται μηχανικό πλύσιμο (τρίψιμο). - Να είναι 
βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV), και παρουσία πρωτεϊνικών υπολειμμάτων και 
άλλων παρεμβαλλόμενων ουσιών. - Να φέρει επισήμανση CE και καταχώρηση σε ΕΜΧΠ. - Να φέρει 
αναλυτικό φυλλάδιο χρήσης του προϊόντος στα ελληνικά. ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ  

Κατόπιν της ανωτέρω διευκρίνισης παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 
των προσφορών για την Παρασκευή 23/09/2022 και ώρα 22:00 μ.μ., ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους.

Επίσης η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» μετατίθεται για τη Δευτέρα 26 
Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ.                                                                               

Η διευκρίνιση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ & στην ιστοσελίδα του Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο» Ν.Π.Δ.Δ.: 
www.dromokaiteio.gr.

                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                                                                   ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΛΩΡΟΣ
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