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Συνημμένο 1

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Γ΄ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ
Χανιά, 23 Απρ 20

Τεχνικές προδιαγραφές ειδών καθαρισμού

Γενικά χαρακτηριστικά

α. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη οικονομική
προσφορά σε ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

γ. Η  οικονομική προσφορά πρέπει να αφορά το σύνολο των
ειδών. Σε περίπτωση που η προσφερόμενη συσκευασία διαφέρει από τις
ζητούμενες ο συμμετέχων προμηθευτής πρέπει να κάνει αναγωγή.

δ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν, εγγράφως ή με
φυσική παρουσία στο Τμήμα Διαμονής & Σίτισης/Στρατωνισμός, πληροφορίες ή
διευκρινίσεις. (Tηλ: 2821026759)

ε. Οι τιμές θα ισχύουν για όλο το 2020.

Ειδικά χαρακτηριστικά

1. Υποχρεώσεις Προμηθευτή

α. Οι προμηθευτές πρέπει να προσκομίσουν πιστοποίηση
ISO 9001:2015 των κατασκευαστών των προσφερόμενων καθαριστικών.

β. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του ΠΒΚ από τη χρήση
συγκεκριμένων προϊόντων, ο προμηθευτής δεσμεύεται για την αντικατάσταση
τους από  αντίστοιχα προϊόντα ίσης ή ανώτερης ποιότητας χωρίς επιπλέον
οικονομική επιβάρυνση του ΠΒΚ.

γ. Ο προμηθευτής που θα επιλεχτεί υποχρεούται στην
δωρεάν εγκατάσταση και συντήρηση των μηχανημάτων ανάδευσης-αραίωσης
των διαλυόμενων καθαριστικών υγρών στους παρακάτω χώρους :

1) Τρία (3) μηχανήματα RECEPTION/Στρατωνισμός.

2) Τρία (3) μηχανήματα Λέσχη Αστέρια/ Κορακιές.

3) Τέσσερις (4) συσκευές για πλυντήριο πιάτων Λέσχη
Αστέρια/ Κορακιές.

2. Παραλαβή – Παρακολούθηση Προμήθειας

α. Οι παραδόσεις των υλικών καθαριότητας θα γίνονται
τμηματικά και μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Διαμονής & Σίτισης.
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β. Η μεταφορά των προϊόντων στο ΠΒΚ θα γίνεται με
μεταφορικά μέσα του Αναδόχου. Η εκφόρτωση των προμηθειών θα γίνεται με
ευθύνη του Αναδόχου.

3. Ειδικοί περιορισμοί

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να πληρούν και να συμφωνήσουν με
τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς, καθώς και να προσκομίσουν
υποχρεωτικά τα απαραίτητα έγγραφα / προσπέκτους ή λοιπά
αποδεικτικά στοιχεία, όπου είναι δυνατόν να τεκμηριωθούν.

Τα προϊόντα καθαρισμού (απορρυπαντικά) και απολύμανσης (απολυμαντικά),
θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής που θα αποδεικνύονται από τους υποψηφίους
προμηθευτές εγγράφως :

α. Καταχώρηση από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

β. Έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

γ. Προδιαγραφές ISO 9001:2015 και 14001:2015.

δ. Δελτία δεδομένων ασφαλείας (material safety data sheets-
MSPS)

ε. Να είναι οικολογικά (φιλικά προς το περιβάλλον) σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία και το Σύστημα Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

 Επίσης, θα φέρουν σήμανση CE και ετικέτες σύμφωνα με τα
απαιτούμενα στους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

 Όλα τα προϊόντα χαρτιού που περιλαμβάνονται θα πρέπει να τηρούν
πρότυπα ποιότητας και να είναι ως προς την παραγωγή και διακίνησή τους
πιστοποιημένα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.

 Τα απορρυπαντικά όπως και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν πρέπει να
έχουν σε καμία περίπτωση δυσάρεστες οσμές, επίσης να μην είναι επιβλαβή
για την υγεία των εργαζομένων και επισκεπτών, αλλά και του ίδιου του
προσωπικού καθαριότητας όπου αυτό τα χρησιμοποιεί.

 Τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά θα πρέπει να είναι απολύτως
συμβατά με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές καθαρισμού του εργοστασίου
παραγωγής των εκάστοτε επιφανειών (μάρμαρα, linoleum, μέταλλα, αντιστατικά
δάπεδα κ.λ.π.).

 Η παραγωγή, σύνθεση και σήμανσή τους θα είναι σύμφωνη με τους
νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Κυβέρνησης και η πώλησή
τους θα επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισμό σε όλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

 Για τα απορρυπαντικά ειδικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
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1. Κανονισμός (ΕΚ) 648/2004 και Κανονισμός (ΕΚ) 907/2006
σχετικά με τα απορρυπαντικά (EE L 104/8.4.2004 και L 168/21.6.2006
αντίστοιχα) και οι τροποποιήσεις του.

2. KYA 381/2005 «Ορισμός αρμόδιας Εθνικής Αρχής και
καθορισμός μέτρων ελέγχου, τελών 28 και κυρώσεων για την εκτέλεση του
Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα
απορρυπαντικά» (ΦΕΚ 539/Β/2-5-2006).

3. Νομοθεσία σχετικά με την ταξινόμηση, συσκευασία και
επισήμανση επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων (Καν. ΕΚ 1272/2008, και οδηγία
1999/45/ΕΚ όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) .

4. K.Y.A 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/20.4.1992), όπως
τροποποιήθηκε από την Υπουργική Απόφαση 918/96 (ΦΕΚ 534/Β/30.6.1997)
περί καθιέρωσης συστήματος καταχώρησης, σύμφωνα με το οποίο κάθε
καθαριστικό προϊόν που πρόκειται να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά
πρέπει να φέρει αριθμό καταχώρησης του Μητρώου απορρυπαντικών και
καθαριστικών προϊόντων που τηρείται στη Διεύθυνση Πρώτων Υλών και
Βιομηχανικών Προϊόντων του ΓΧΚ.

 Ακόμη για τα απορρυπαντικά να ισχύουν τα παρακάτω:

1. Να είναι σφραγισμένα και να φέρουν ετικέτα αναγνώρισης,
να φέρουν ετικέτα στα ελληνικά ή και στα ελληνικά όπου θα αναγράφεται το
τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων και ο υπεύθυνος για τη διάθεση του
προϊόντος στην αγορά.

2. Το υλικό συσκευασίας των απορρυπαντικών –
καθαριστικών να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμο.

3. Να διαλύονται καλά και εύκολα στο νερό.

4. Να ξεπλένονται εύκολα και να μην αφήνουν υπολείμματα.

5. Να χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες αραιώσεις και
θερμοκρασίες που προτείνονται από τον κατασκευαστή.

6. Να μην οξειδώνουν ή διαβρώνουν τον εξοπλισμό.

7. Να μην είναι τοξικά και να μην προκαλούν ερεθισμούς στα
μάτια και στο δέρμα.

8. Να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην είναι
επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών.

9. Στην περίπτωση που ταξινομούνται ή επισημαίνονται ως
επικίνδυνα, να φέρουν το σύμβολο και την ένδειξη κινδύνου, τις φράσεις
κινδύνου και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης.

10. Στην περίπτωση που ταξινομούνται ή επισημαίνονται ως
διαβρωτικά, να έχουν πώμα ασφαλείας και την ένδειξη κινδύνου.
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 Όσον αφορά στα Γάντια – Σακούλες:

1. Ο προμηθευτής οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να
δηλώνει τη χώρα προέλευσης και τα εργοστάσια κατασκευής των
προσφερομένων ειδών καθώς και την υποβολή πιστοποιητικών ποιότητας (CE,
ISO 9001: 2015 ) του κατασκευαστή.

2. Οι σακούλες θα είναι ανακυκλώσιμες.

3. Θα είναι σε ποιότητα πολυαιθυλενίου ΗDPE, εγκεκριμένο
από όλα τα ινστιτούτα καταναλωτών Ευρώπης. Όλα τα προϊόντα να είναι
ασφαλή, σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/ΕΕ.

Ασμχος (ΜΗ) Ανέστης Λελίδης
Ακριβές αντίγραφο Διευθυντής Γ΄ Κλάδου Υποστήριξης

Σμρος (Ε) Θωμάς Νταμπούρης ΠΝ
Τμηματάρχης Υπηρεσιών Διαμονής και Σίτισης


