
      
ΘΕΜΑ: «Διευκρίνιση επί της αριθμ. 15/2020 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 20PROC007588867), «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» με 

(CPV: 24455000-8), με συνολική  εκτιμώμενη  αξία  σύμβασης  6.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

24%, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής).  

 

Σας ενημερώνουμε πως στη σελίδα 42 της σχετικής διακήρυξης η παράγραφος που αναφέρεται στις 

τεχνικές προδιαγραφές του ζητούμενου είδους με α/α:”6. ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ” αντικαθιστάται από την ακόλουθη παράγραφο:   

“Συμπυκνωμένο απολυμαντικό (για προαπολύµανση) - καθαριστικό υγρό χειρουργικών εργαλείων 

και ενδοσκοπίων χωρίς αλδεΰδες, φαινόλες ή χλώριο, για χρήση με εμβάπτιση (στο χέρι) και σε 

πλυντήριο υπερήχων. Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο (HIV, HΒV, HCV). 

Να  περιέχει καθαριστικές ουσίες ένζυμα για αφαίρεση πρωτεϊνών, λιπών, αμύλου κλπ. χωρίς να 

αφήνει κατάλοιπα και να απομακρύνει αποτελεσματικά το βιοϋμένιο (biofilm).  Να µην είναι τοξικό, 

ερεθιστικό για δέρμα, βλεννογόνους ή οφθαλμούς για το προσωπικό κατά την χρήση του  και να 

κατατεθεί το οικοτοξικολογικό προφίλ του προϊόντος. Να έχει ουδέτερο ή ελαφρά αλκαλικό pH, να µη 

δημιουργεί βλάβες στα εργαλεία και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας 

κατασκευαστών εργαλείων και ενδοσκοπίων ή μελέτες συμβατότητας με υλικά κατασκευής 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και του απολυμαντικού 

αποτελέσματος να µην υπερβαίνει τα 15 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος. Να δίνεται 

το κόστος ανά λίτρο διαλύματος προϊόντος σύμφωνα με την κατασκευαστική αραίωση. Να παραμένει 

ενεργό για 28 ημέρες. Να είναι καταχωρημένο στο Ε.Μ.Χ.Π (πρώην ΓΧΚ )και να φέρει σήμανση CE από 
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κοινοποιημένο οργανισμό. Να περιέχεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα και να συνοδεύεται 

από δωρεάν δοσομετρική αντλία ή άλλο δοσομετρικό δοχείο.” 
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