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    Σσνημμένο 1 
     
    ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
    Γ΄ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΓΝΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
    ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΙΣΙΗ 
   Υαληά, 23 Απξ 20 
 

Τετνικές προδιαγραθές ειδών καθαριζμού 
 

Γενικά ταρακηηριζηικά 
 
α. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ζα είλαη ε ρακειόηεξε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ζε επξώ (ρσξίο ΦΠΑ). 
 
  γ. Η  νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα αθνξά ην ζύλνιν ησλ 
εηδώλ. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθεξόκελε ζπζθεπαζία δηαθέξεη από ηηο 
δεηνύκελεο ν ζπκκεηέρσλ πξνκεζεπηήο πξέπεη λα θάλεη αλαγσγή.  

 
δ. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα δεηήζνπλ, εγγξάθσο ή κε 

θπζηθή παξνπζία ζην Σκήκα Γηακνλήο & ίηηζεο/ηξαησληζκόο, πιεξνθνξίεο ή 
δηεπθξηλίζεηο. (Tει: 2821026759) 
 
  ε. Οη ηηκέο ζα ηζρύνπλ γηα όιν ην 2020. 
 
                 Ειδικά ταρακηηριζηικά 
 
   

1.  Υποτρεώζεις Προμηθεσηή 
 

  α. Οη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνίεζε 
ISO 9001:2015 ησλ θαηαζθεπαζηώλ ησλ πξνζθεξόκελσλ θαζαξηζηηθώλ. 
 

β. ε πεξίπησζε κε ηθαλνπνίεζεο ηνπ ΠΒΚ από ηε ρξήζε 
ζπγθεθξηκέλσλ πξντόλησλ, ν πξνκεζεπηήο δεζκεύεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε 
ηνπο από  αληίζηνηρα πξντόληα ίζεο ή αλώηεξεο πνηόηεηαο ρσξίο επηπιένλ 
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ ΠΒΚ. 
 

γ. Ο πξνκεζεπηήο πνπ ζα επηιερηεί ππνρξενύηαη ζηελ 
δσξεάλ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ αλάδεπζεο-αξαίσζεο 
ησλ δηαιπόκελσλ θαζαξηζηηθώλ πγξώλ ζηνπο παξαθάησ ρώξνπο : 

 
1) Σξία (3) κεραλήκαηα RECEPTION/ηξαησληζκόο. 
 
2) Σξία (3) κεραλήκαηα Λέζρε Αζηέξηα/ Κνξαθηέο. 
 
3) Σέζζεξηο (4) ζπζθεπέο γηα πιπληήξην πηάησλ Λέζρε 

Αζηέξηα/ Κνξαθηέο. 
 

   
2.  Παραλαβή – Παρακολούθηζη Προμήθειας 

 
  α. Οη παξαδόζεηο ησλ πιηθώλ θαζαξηόηεηαο ζα γίλνληαη 
ηκεκαηηθά θαη κεηά από ζπλελλόεζε κε ην Σκήκα Γηακνλήο & ίηηζεο.  
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  β. Η κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ ζην ΠΒΚ ζα γίλεηαη κε 
κεηαθνξηθά κέζα ηνπ Αλαδόρνπ. Η εθθόξησζε ησλ πξνκεζεηώλ ζα γίλεηαη κε 
επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ.  

 
3. Ειδικοί περιοριζμοί 

 
Οι σπουήθιοι ανάδοτοι θα πρέπει να πληρούν και να ζσμθφνήζοσν με 
ηοσς ακόλοσθοσς όροσς και περιοριζμούς, καθώς και να προζκομίζοσν 
σποτρεφηικά ηα απαραίηηηα έγγραθα / προζπέκηοσς ή λοιπά 
αποδεικηικά ζηοιτεία, όποσ είναι δσναηόν να ηεκμηριφθούν. 
 
Σα πξντόληα θαζαξηζκνύ (απνξξππαληηθά) θαη απνιύκαλζεο (απνιπκαληηθά), 
ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα εμήο πνπ ζα απνδεηθλύνληαη από ηνπο ππνςεθίνπο 
πξνκεζεπηέο εγγξάθσο : 
 

α. Καηαρώξεζε από ην Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο. 
 
β. Έγθξηζε από ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Φαξκάθσλ. 
 
γ. Πξνδηαγξαθέο ISO 9001:2015 θαη 14001:2015. 
 
δ. Γειηία δεδνκέλσλ αζθαιείαο (material safety data sheets-

MSPS) 
 
ε. Να είλαη νηθνινγηθά (θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ) ζύκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ην ύζηεκα Οηθνινγηθνύ ήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο. 

 

 Δπίζεο, ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE θαη εηηθέηεο ζύκθσλα κε ηα 
απαηηνύκελα ζηνπο Δπξσπατθνύο θαλνληζκνύο. 

 

 Όια ηα πξντόληα ραξηηνύ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζα πξέπεη λα ηεξνύλ 
πξόηππα πνηόηεηαο θαη λα είλαη σο πξνο ηελ παξαγσγή θαη δηαθίλεζή ηνπο 
πηζηνπνηεκέλα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001. 

 

 Σα απνξξππαληηθά όπσο θαη ηα απνιπκαληηθά πξντόληα δελ πξέπεη λα 
έρνπλ ζε θακία πεξίπησζε δπζάξεζηεο νζκέο, επίζεο λα κελ είλαη επηβιαβή 
γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη επηζθεπηώλ, αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ 
πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο όπνπ απηό ηα ρξεζηκνπνηεί. 
 

 Σα απνξξππαληηθά θαη απνιπκαληηθά ζα πξέπεη λα είλαη απνιύησο 
ζπκβαηά κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο θαζαξηζκνύ ηνπ εξγνζηαζίνπ 
παξαγσγήο ησλ εθάζηνηε επηθαλεηώλ (κάξκαξα, linoleum, κέηαιια, αληηζηαηηθά 
δάπεδα θ.ι.π.). 
 

 Η παξαγσγή, ζύλζεζε θαη ζήκαλζή ηνπο ζα είλαη ζύκθσλε κε ηνπο 
λόκνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ε πώιεζή 
ηνπο ζα επηηξέπεηαη ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκό ζε όιεο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο. 
 

 Γηα ηα απνξξππαληηθά εηδηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηελ 
ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΔΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ: 
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1. Καλνληζκόο (ΔΚ) 648/2004 θαη Καλνληζκόο (ΔΚ) 907/2006 

ζρεηηθά κε ηα απνξξππαληηθά (EE L 104/8.4.2004 θαη L 168/21.6.2006 
αληίζηνηρα) θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. 

 
2. KYA 381/2005 «Οξηζκόο αξκόδηαο Δζληθήο Αξρήο θαη 

θαζνξηζκόο κέηξσλ ειέγρνπ, ηειώλ 28 θαη θπξώζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ (ΔΚ) 648/2004 ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηα 
απνξξππαληηθά» (ΦΔΚ 539/Β/2-5-2006). 

 
3. Ννκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ ηαμηλόκεζε, ζπζθεπαζία θαη 

επηζήκαλζε επηθίλδπλσλ νπζηώλ θαη κεηγκάησλ (Καλ. ΔΚ 1272/2008, θαη νδεγία 
1999/45/ΔΚ όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ) . 

 
  4. K.Y.A 1233/91 θαη 172/92 (ΦΔΚ 277/Β/20.4.1992), όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε από ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε 918/96 (ΦΔΚ 534/Β/30.6.1997) 
πεξί θαζηέξσζεο ζπζηήκαηνο θαηαρώξεζεο, ζύκθσλα κε ην νπνίν θάζε 
θαζαξηζηηθό πξντόλ πνπ πξόθεηηαη λα θπθινθνξήζεη ζηελ ειιεληθή αγνξά 
πξέπεη λα θέξεη αξηζκό θαηαρώξεζεο ηνπ Μεηξώνπ απνξξππαληηθώλ θαη 
θαζαξηζηηθώλ πξντόλησλ πνπ ηεξείηαη ζηε Γηεύζπλζε Πξώησλ Τιώλ θαη 
Βηνκεραληθώλ Πξντόλησλ ηνπ ΓΥΚ. 

 

 Αθόκε γηα ηα απνξξππαληηθά λα ηζρύνπλ ηα παξαθάησ: 
 

1. Να είλαη ζθξαγηζκέλα θαη λα θέξνπλ εηηθέηα αλαγλώξηζεο, 
λα θέξνπλ εηηθέηα ζηα ειιεληθά ή θαη ζηα ειιεληθά όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην 
ηειέθσλν ηνπ Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ θαη ν ππεύζπλνο γηα ηε δηάζεζε ηνπ 
πξντόληνο ζηελ αγνξά. 

 
2. Σν πιηθό ζπζθεπαζίαο ησλ απνξξππαληηθώλ –

θαζαξηζηηθώλ λα είλαη θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ θαη αλαθπθιώζηκν. 
 
3. Να δηαιύνληαη θαιά θαη εύθνια ζην λεξό. 
 
4. Να μεπιέλνληαη εύθνια θαη λα κελ αθήλνπλ ππνιείκκαηα. 
 
5. Να ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αξαηώζεηο θαη 

ζεξκνθξαζίεο πνπ πξνηείλνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή. 
 

6. Να κελ νμεηδώλνπλ ή δηαβξώλνπλ ηνλ εμνπιηζκό. 
 

7. Να κελ είλαη ηνμηθά θαη λα κελ πξνθαινύλ εξεζηζκνύο ζηα 
κάηηα θαη ζην δέξκα. 
 

8. Να κελ αλαδύνπλ δπζάξεζηεο νζκέο θαη λα κελ είλαη 
επηβιαβή γηα ηελ πγεία ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ επηζθεπηώλ. 
 

9. ηελ πεξίπησζε πνπ ηαμηλνκνύληαη ή επηζεκαίλνληαη σο 
επηθίλδπλα, λα θέξνπλ ην ζύκβνιν θαη ηελ έλδεημε θηλδύλνπ, ηηο θξάζεηο 
θηλδύλνπ θαη ηηο νδεγίεο αζθαινύο ρξήζεο. 

 
10. ηελ πεξίπησζε πνπ ηαμηλνκνύληαη ή επηζεκαίλνληαη σο 

δηαβξσηηθά, λα έρνπλ πώκα αζθαιείαο  θαη ηελ έλδεημε θηλδύλνπ. 
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 Όζνλ αθνξά ζηα Γάληηα – αθνύιεο: 
 

1. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη επί ποινή αποκλειζμού λα 
δειώλεη ηε ρώξα πξνέιεπζεο θαη ηα εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ θαζώο θαη ηελ ππνβνιή πηζηνπνηεηηθώλ πνηόηεηαο (CE, 
ISO 9001: 2015 ) ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 
2. Οη ζαθνύιεο ζα είλαη αλαθπθιώζηκεο. 

 
3. Θα είλαη ζε πνηόηεηα πνιπαηζπιελίνπ ΗDPE, εγθεθξηκέλν 

από όια ηα ηλζηηηνύηα θαηαλαισηώλ Δπξώπεο. Όια ηα πξντόληα λα είλαη 
αζθαιή, ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 2001/58/ΔΔ. 
 
 
            
  
        Αζκρνο (ΜΗ) Αλέζηεο Λειίδεο                                                                             

Αθξηβέο αληίγξαθν   Γηεπζπληήο Γ΄ Κιάδνπ Τπνζηήξημεο
   

κξνο (Δ) Θσκάο Νηακπνύξεο ΠΝ                       
Σκεκαηάξρεο Τπεξεζηώλ Γηακνλήο θαη ίηηζεο 
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