
 

 

ΘΕΜΑ: Ππόζκληζη ςποβολήρ πποζθοπών για ηην ππομήθεια εξωζςμβαηικών 

ειδών  

 Σν Γεληθό Ννζνθνκείν-Κέληξν Τγείαο Λήκλνπ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ 

πξνκήζεηα ηωλ θάηωζη εηδώλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο δεκνζίεπζεο ζην δηαδίθηπν 

θαηόπηλ ζπιινγήο πξνζθνξώλ, κε θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, όπωο 

αλαγξάθεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ γηα όζα πιηθά ππάξρνπλ. 

 

A/A ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ  

(Λίηξα) 
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Απολςμανηικά – καθαπιζηικά επγαλείων 

1. Να κελ πεξηέρεη αιδεύδεο θαη 

θαηλόιεο. 

2. Να είλαη βαθηεξηνθηόλν, κπθεηνθηόλν, 

θπκαηηνθηόλν, ηνθηόλν (HBV, HIV). 

3. Να κελ είλαη εξεζηζηηθό ζηα κάηηα θαη 

ην αλαπλεπζηηθό. 

4. Να είλαη ζπκβαηό κε ηα πιηθά 

θαηαζθεπήο ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείωλ. 

5. Να κελ αθξίδεη. 

6. Να είλαη ήπηα αιθαιηθό. 

7. Να είλαη ζε πγξή κνξθή. 

8. Να είλαη θαηάιιειν γηα εκβάπηηζε ζε 

ζπζθεπέο ππεξήρωλ θαη γηα εκηαπηόκαηα 

πιπληήξηα. 

9. Να αλαθέξνληαη νπωζδήπνηε νη 

αξαηώζεηο, ν ρξόλνο επίηεπμεο ηνπ 

απνιπκαληηθνύ θαη απνξξππαληηθνύ 

απνηειέζκαηνο θαη ε ζηαζεξόηεηα ηνπ 

έηνηκνπ πξνο ρξήζε δηαιύκαηνο. Θα 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  

 2
η
 ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ       

 ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ- 

Κ.Τ. ΛΗΜΝΟΤ  

ΟΙ ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Σ αΠιεξνθνξίεο: Μαπξνιακπάδνπ όληα 

Σα Σαρ. Δ/λζε: Hθαίζηνπ 12 

 Σ. Σ.Κ. 81400, Μύξηλα 

 ΣεΣειέθωλν: 22543-50129 

Fa  Fax:            22543-50126 

e-e e-mail: promithiongnlimnou@gmail.com 

 

 

 

                                 Μύξηλα,05-10-2017 

                                 Αξηζκ.Πξωη:7517 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



αμηνινγεζνύλ νη αξαηώζεηο εθείλεο πνπ 

επηηπγράλνπλ ην επηζπκεηό απνηέιεζκα ην 

αξγόηεξν ζε 30 ιεπηά. 

10. Να θέξεη επηζήκαλζε CE θαη λα 

ππάξρεη θαηαρώξεζε ηνπ 

παξαζθεπάζκαηνο ζην Μεηξών 

Καζαξηζηηθώλ – απνιπκαληηθώλ πξνϊόληωλ 

ηνπ Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο 

ζύκθωλα κε ηηο θνηλέο Τπνπξγηθέο 

Απνθάζεηο (ΚΤΑ) 1233/91 θαη 172/92. 
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Αποππςπανηικά για καθαπιζμό ενδοζκοπίων 

1. Να είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζην  

ρέξη, ζε πιπληήξην ππεξήρωλ θαη ζε 

απηόκαηα πιπληήξηα. 

2.  Να είλαη ελδπκαηηθό κε αλαθνξά ζηα 

έλδπκα. 

3. Με έλδπκα πνπ λα ηεθκεξηώλεηαη ε 

θαζαξηζηηθή ηνπο δξάζε βηβιηνγξαθηθά θαη 

ε απνηειεζκαηηθόηεηα θαηά ηεο 

δεκηνπξγίαο βηνκεκβξάλεο. 

4. Να είλαη κε νπδέηεξν ph 7-8. 

5. Να είλαη θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ θαη 

βηνδηαζπόκελν. 

6. Να είλαη ζπκβαηό κε ην θνινλνζθόπην-

γαζηξνζθόπην  ηνπ Ννζνθνκείνπ ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ: 

Hoya Corporation Pentax,ηύπνπ EC-380LKp 

(θνινλνζθόπην) θαη ΕG-290Kp 

γαζηξνζθόπην). 

7. Να κελ είλαη ηωδηνθόξν. 

8. Να αλαθέξνληαη νη αξαηώζεηο θαη ν 

ρξόλνο επίηεπμεο ηνπ θαζαξηζηηθνύ 

απνηειέζκαηνο. 

9. Να θέξεη επηζήκαλζε CE θαη λα 

ππάξρεη θαηαρώξεζε ηνπ 

παξαζθεπάζκαηνο ζην Μεηξών 

Καζαξηζηηθώλ – απνιπκαληηθώλ πξνϊόληωλ 

ηνπ Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο 

ζύκθωλα κε ηηο θνηλέο Τπνπξγηθέο 

Απνθάζεηο (ΚΤΑ) 1233/91 θαη 172/92. 
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Σα παξαπάλω είδε πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηωλ Δηεζλώλ 

θαη Επξωπαϊθώλ Πξνηύπωλ θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 



 Οη ηηκέο ηωλ πξνζθεξνκέλωλ 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 Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ 

απνξξίπηνληαη. 

 Δεθηέο ζα γίλνπλ όζεο πξνζθνξέο ππνβιεζνύλ έωρ 11-10-2017 και ώπα 

14:00 κέζω e-mail ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε : promithiongnlimnou@gmail.com ή  

fax:22543-50126 

 

 

                                                                                O ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

 

 

                                                                                ΜΟΝΟΚΡΟΤΟ ΘΕΟΔΩΡΟ 


