
ΘΕΜΑ: Ππόζκληζη ςποβολήρ πποζθοπών για ηην ππομήθεια εξυζςμβαηικών ειδών  

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν-Κέληξν Τγείαο Λήκλνπ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα 

ησλ θάησζη εηδώλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο δεκνζίεπζεο ζην δηαδίθηπν θαηόπηλ ζπιινγήο 

πξνζθνξώλ, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, όπσο αλαγξάθεηαη ζην 

Παξαηεξεηήξην Σηκώλ, γηα όζα πιηθά ππάξρνπλ. 

Α/Α ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ  
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Υαπηοζένδονα πολά 60cmX50m, μιαρ σπήζευρ 

- Αδηάβξνρα, πιαζηηθνπνηεκέλα, κε δύν θύιια από 

αλζεθηηθά πιηθά (ραξηί θαη πιαζηηθό καδί), κε 

δηαγξάκκηζε γηα θόςηκν. 

-  Σν πιηθό θαηαζθεπήο λα είλαη θαιήο πνηόηεηαο έηζη 

ώζηε λα κελ δηαιύνληαη εύθνια θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο.  

 

160 ηεκ. 
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     Υαπηοβάμβακαρ 

- Ο ραξηνβάκβαθαο λα είλαη ιεπθόο κε απαιή πθή, 

θαζαξόο, ππεξαπνξξνθεηηθόο, πνιύ καιαθόο, δίθπιινο 

ππθλνπιεγκέλνο, θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλνο, 

- Σα θύιια ηνπ ραξηνβάκβαθα λα είλαη νκνηόκνξθα ρσξίο 

ηνπηθά αξαηώκαηα θαη ζθηζίκαηα.  

- Ο ραξηνβάκβαθαο λα είλαη ζε θύιια δηαζηάζεσλ 60Υ40 

cm, ηνπνζεηεκέλα ζε παθέηα ησλ 5 θηιώλ αλά παθέην, 

- Σα παθέηα λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε απαξαβίαζηε 

πιαζηηθή ζπζθεπαζία.  

 

30 θηιά 

 

   

               

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  

 2
η
 ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ       

 ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Τ. ΛΗΜΝΟΤ  

ΟΙ ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

Σα Πιεξνθνξίεο: Μαπξνιακπάδνπ όληα 

PP Σαρ. Δ/λζε: Hθαίζηνπ 12 

     Σ.Κ. 81400, Μύξηλα 

     Σειέθσλν: 22543-50129 

     Fax:          22543-50126 

      e-mail: promithiongnlimnou@gmail.com 

 

                        

 

                             Μύξηλα, 04-09-2017 

                             Αξηζκ. Πξση: 6582  
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Ποηηπάκια θαπμάκυν 

- Να είλαη αξηζκεκέλα, ρσξίο πώκα, κηαο ρξήζεσο, 

πιαζηηθά, δηαθαλή, ρσξεηηθόηεηαο 5cc κέρξη 25cc, 

- Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ζθιεξό πιαζηηθό πιηθό 

θαη όρη εύθακπην γηα ιόγνπο επρξεζηίαο. 

 

2.000 ηεκ. 
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Δοσεία απόππιτηρ αισμηπών ανηικειμένυν 5,4 λίηπυν 

- Να είλαη πιαζηηθά, απόξξηςεο θαη πεξηζπιινγήο 

αηρκεξώλ αληηθεηκέλσλ, 

- Να θέξνπλ εηδηθά ζρεδηαζκέλν θαπάθη κε εηδηθέο εγθνπέο 

πνπ λα επηηξέπεη ηελ αζθαιή απνκάθξπλζε ησλ 

αηρκεξώλ αληηθεηκέλσλ. 

 

120 ηεκ. 
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Θεπμόμεηπα νοζηλείαρ μη ςδπαπγςπικά 

- Θεξκόκεηξα ζεξκνθξαζίαο ζώκαηνο απιά, 

- Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα πιήξνπο απνιύκαλζεο θαη 

εύθνινπ θαζαξηζκνύ, 

- Η έλδεημε λα παξακέλεη ζηαζεξή θαη κεηά ηελ 

απνκάθξπλζε από ηνλ αζζελή, 

- Η ζεξκνκέηξεζε ηνπ αζζελνύο λα γίλεηαη ζε ρξόλν 1 έσο 

1,5 ιεπηνύ. 

 

20 ηεκ. 

 

Σα παξαπάλσ είδε πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Δηεζλώλ θαη 

Επξσπατθώλ Πξνηύπσλ θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 

     Οη ηηκέο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθώλ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο αληίζηνηρεο αλώηαηεο 

ηηκέο (αλ ππάξρνπλ) ηνπ Παξαηεξεηήξηνπ Σηκώλ ηεο ΕΠΤ. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ 

είλαη αλώηεξεο από ηηο ηηκέο  ηνπ Παξαηεξεηήξηνπ Σηκώλ απνξξίπηνληαη. 

     Δεθηέο ζα γίλνπλ όζεο πξνζθνξέο ππνβιεζνύλ έυρ 11-09-2017 και ώπα 14:00 κέζσ  

    e-mail ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε : promithiongnlimnou@gmail.com ή fax:22543-50126 

                                                                                                       

                                                                                                       Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

                                                                                                           

                                                                                                           ΜΟΝΟΚΡΟΤΟ ΘΕΟΔΩΡΟ         

 

 


