
Θέμα: ΑΠΟΣΤΟΛΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ  ΥΛΙΚΑ  ΚΑΙ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ 175/9-08-2016   ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 

Παρακαλούμε όπως μας  αποστείλετε,  κλειστή Οικονομική  Προσφορά 
στην Γραμματεία του Νοσοκομείου(πρωτόκολλο)  έως την  12-08-2016 ημέρα 
Παρασκευή  και  ώρα 14.30μ.μ., για  την  προμήθεια  του  είδους  ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»  για  τις  ανάγκες  του    Γ.  Ν.  ΗΛΕΙΑΣ  Ν.Μ. 
Πύργου   ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ  16.960,67€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, προκειμένου να προβούμε σε άμεση προμήθεια. 

Πίνακας ζητούμενων ειδών 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ-ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Μεγάλο τροχήλατο καρότσι διπλού κουβά ολοκληρωμένο σετ σφουγγαρίσματος

Περιγραφή είδους:
Καρότσι καθαρισμού από Πολυπροπυλένιο, με 4 κουβάδες (2 μικρούς - 2 

μεγάλους), πρέσα και πάνινο σάκο με κάλυμμα.Διαστ:  από 107-132x75x110-
120cm

Διαθέτει βάση για σκούπα ή παρκετέζα, μεταλλικές βάσεις για 4 
τροχούς από λάστιχο.
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2 Σφουγγαρίστρα 
επαγγελματική 

Κοντάρια αλουμινίου και 
Σφικτήρας προσαρμογής για 

όλες τις επαγγελματικές 
σφουγγαρίστρες χωρίς 

κάλυκα (ραφτές) πλάτους 
14cm

  

Κοντάρι αλουμινίου-Σφικτ. Επαγγ. Σφουγγ.WC 
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3 Ανταλλακτ. 
επαγγ.σφουγγαρίστρας 

400gr απο ακρυλικό νήμα.
ΠΡΑΣΙΝΗ -ΜΠΛΕ-ΚΟΚΚΙΝΗ

Κοντάρι αλουμινίου-Σφικτ. Επαγγ. Σφουγγ 
θάλαμος 
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4 Ανταλλακτ.
επαγγ.σφουγγαρίστρας 

350gr απο ακρυλικό νήμα-
ΒΑΜΒΑΚΙ ΛΕΥΚΗ Κοντάρι αλουμινίου-Σφικτ. Επαγγ. 

Σφουγγ.  γραφείο

14

5 ΜΙΚΡΟ τροχήλατο  διπλού κουβά σφουγγαρίσματος  Καρότσι διπλό με μεταλλικό 
χρωμιωμένο σκελετό.  

Δύο κουβάδες x 25lt, πρέσα και ρόδες. 
Επαγγελματικό καρότσι σφουγγαρίσματος διπλό 2x25 lt. Kαρότσι 

σφουγγαρίσματος επαγγελματικό διπλό, με βάση πλαστική 2 αποσπώμενοι κάδοι 
χωρητικότητας 25 λίτρων. Πρέσσα με διπλές σιαγώνες που εφαρμόζουν πίεση για 
στίψιμο στο κέντρο. Χερούλι αλουμινίου που δεν σκουριάζει. Πλαϊνή προσαρμογή 
στην πρέσσα για τοποθέτηση κονταριού σφουγγαρίσματος. Μεταλλικό πλαίσιο 
για διευκόλυνση μετακίνησης του καροτσιού με προσαρμογή 2 κατευθύνσεων
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6 σφουγγαρίστρα 
επαγγελματική

Κοντάρι αλουμινίου-Σφικτ. Επαγγ. Σφουγγ. 10

7 ΜΙΚΡΟ τροχήλατο  μονού κουβά σφουγγαρίσματος  Καρότσι μονό με πρέσα και 
κάδο 25lt. Μεταλλικός σκελετός ανοξείδωτος με 4 ρόδες και καλάθι. 
Επαγγελματικό καρότσι σφουγγαρίσματος 25 lt με βάση Kαρότσι 
σφουγγαρίσματος επαγγελματικό μονό, με βάση πλαστική και αποσπώμενο κάδο 
25 λίτρων. Κάδος 6 λίτρων για τοποθέτηση αναλωσίμων. Πρέσσα με διπλές 
σιαγώνες που εφαρμόζουν πίεση για στίψιμο στο κέντρο Χερούλι αλουμινίου που 
δεν σκουριάζει Μεταλλικό πλαίσιο για διευκόλυνση μετακίνησης του καροτσιού, με 
προσαρμογή για ευκολία μετακίνησης 2 κατευθύνσεων

5

8 σφουγγαρίστρα 
επαγγελματική

Κοντάρι αλουμινίου-Σφικτ. Επαγγ. Σφουγγ. 5

9 σκούπες κοντάρια 14

10 Παρκετέζες 
Κοντάρι αλουμινίου και 
Μεταλλικό πλαίσιο 
προσαρμογής νήματος 
παρκετέζας. Πλάτος: 60cm 
Ανταλλακτικό ακρυλικής 
παρκετέζας 60cm. Συγκρατεί 
την σκόνη απο το δάπεδο- 
πλένεται εύκολα

κοντάρια-Τελάρο παρκετέζας 60cm 14

11 φαράσια με κοντάρι φαράσια 14

12 σταντ «προσοχή ολισθηρό» Ταμπέλα εργασίας βρεγμένου πατώματος 14

13 Σφουγγάρι με ρόζ-λευκή 
τσόχα αντιχαρακτικό για 
ευαίσθητες επιφάνειες όπως 
τοίχους, είδη μπάνιου

Λεκάνης-κόκκινο 14

14 Σφουγγάρι καθαρισμού με 
πράσινη σκληρή φίμπρα

Νιπτήρα-πράσινο-κίτρινο 14

Σπογγοπετσέτα για το σκούπισμα και γρήγορο στέγνωμα όλων των επιφανειών , 
κατασκευασμένο από βαμβάκι και κυτταρίνη. Υψηλή πυκνότητα ίνας και πορώδης 



κατασκευή, για ιδιαίτερη απορροφητικότητα . Διαστάσεις και σύσταση (κατά 
προσέγγιση): 70% κυτταρίνη-30% βαμβάκι, 20,3Χ17,6 cm, χρώμα μπλέ-κόκκινο-
πράσινο-κίτρινο

16 Γραφείο-πράσινο 14

17 Μπάνιο-κόκκινο 15

18 Περβάζια-μπλέ 14

Πανιά καθαρισμού επιφανειών . Τα πανιά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 
καθαρισμό κτιρίων, νοσοκομείων, ξενοδοχείων, εστιατορίων και χώρων 
προετοιμασίας τροφίμων. Πανί μικροϊνών υψηλής ανθεκτικότητας (μέχρι 500 
πλύσεις). Να αφαιρεί δακτυλιές , επίμονες βρωμιές και λιπαρούς λεκέδες ακόμα 
και χωρίς τη χρήση χημικών. 80% πολυεστέρας, 20 πολυαμίδιο%. Είναι κατάλληλο 
για όλες τις επιφάνειες με χρήση κουβά ή ψεκασμού. 
Σύσταση και μέγεθος (κατ’ εκτίμηση): 80% πολυεστέρας, 20% πολυαμίδιο, 38Χ38 
cm Χρώμα: μπλέ-κόκκινο-πράσινο-κίτρινο  

19 Γραφείο-πράσινο 14

20 Μπάνιο-κόκκινο 14

21 Περβάζια-μπλέ 14

22 Γάντια γενικής χρήσης 
κατασκευασμένα από 100% 
καουτσούκ εσωτερικά 
επενδεδυμένα με βαμβάκι

Λεκάνης-κόκκινο 14

23 Γάντια γενικής χρήσης 
κατασκευασμένα από 100% 
καουτσούκ εσωτερικά 
επενδεδυμένα με βαμβάκι

Θαλάμων-μπλέ 14

1.Όλα τα απορρυπαντικά να διαθέτουν αριθμό καταχώρησης από το Γενικό 
Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).
2. Όσα από τα προϊόντα χαρακτηρίζονται ως απολυμαντικά, να διαθέτουν 
άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).
3.Τα  απολυμαντικά  (χλώριο  και  δισκία  Διχλωροϊσοκυανουρικού  Νατρίου, 
NaDCC)  δαπέδων  -  επιφανειών  να  έχουν  άδεια  ΕΟΦ.  Να  αναγράφεται  το 
ποσοστό του ενεργού χλωρίου (4% έως 6%)  ή τα ppm που αποδεσμεύει ανά 
λίτρο  νερού  και  γενικότερα  η  σύνθεσή  του  καθώς  και  η  ημερομηνία 
παραγωγής και λήξης. 
4. Να μην είναι επιβλαβή για την υγεία των ασθενών, του προσωπικού και των 
επισκεπτών.
5. Όλα τα προϊόντα να διαλύονται ή να αναμιγνύονται εύκολα με το νερό, να 
είναι εύκολα στη χρήση, να είναι συσκευασμένα, σφραγισμένα και να φέρουν 
ετικέτα αναγνώρισης.
6.  Τα παραπάνω ζητούμενα δικαιολογητικά να κατατεθούν εφόσον ζητηθούν 
από το Νοσοκομείο. 

α/α

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
συμπυκνωμένα

Μηνιαία ποσότητα σε λίτρα 
(συμπυκνωμένα) ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (LIT)

24 Χλωρίνη 80 960

25 Υγρό καθαρισμού δαπέδου 80 960

26
Υγρό  καθαριστικό 

αλάτων, 25 300

27

Αρωματικό καθαριστικό 
χώρων υγιεινής 

καθημερινής χρήσης 30 360

28
Υγρό καθαρισμού τζαμιών 
και επιφανειών-ΑΔΙΑΛΥΤΟ 35 420



                                                                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ

                                                                    

                                                                   ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

    

                                              

ΕΙΔΟΣ ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

31 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 144 LIT 1.728 LIT
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