
 

 

ΘΕΜΑ: Πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ηελ πξνκήζεηα εμωζπκβαηηθώλ 

εηδώλ  

 

Σο Γενικό Νοζοκομείο-Κένηπο Τγείαρ Λήμνος πποηίθεηαι να πποβεί ζηην 

ππομήθεια ηων κάηωθι ειδών με ηη διαδικαζία ηηρ δημοζίεςζηρ ζηο διαδίκηςο 

καηόπιν ζςλλογήρ πποζθοπών, με κπιηήπιο καηακύπωζηρ ηη σαμηλόηεπη ηιμή, όπωρ 

αναγπάθεηαι ζηο Παπαηηπηηήπιο Σιμών για όζα ςλικά ςπάπσοςν. 

A/A ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ  
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Ρνιιά απνζηείξωζεο επίπεδα:  

Ρολλά από σαπηί και διαθανέρ πολςμεπέρ 

μεγάληρ ανηοσήρ και ιζσςπού θπάγμαηορ καηά 

ηων μικποβίων. 

- Να θέποςν δείκηερ αποζηείπωζηρ 

αημού ή αεπίος, να είναι ηςπωμένοι ζηο 

εζωηεπικό ηος πολού , ζηη σάπηινη 

πλεςπά. 

- Να κλείνοςν με θεπμοζςγκόλληζη. 

Διαζηάζεων:    75Υ200 cm 

                        100X200 cm 

                        150X200 cm 

                        200X 200 cm 

                        250X200 cm 

                        300X200 cm 

                        350X200 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    6   ηεμάσια 

    6   ηεμάσια 

    6   ηεμάσια 

    6   ηεμάσια 

    2   ηεμάσια 

    2   ηεμάσια 

    1   ηεμάσιο 

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  

 2
ε
 ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ       

 ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ- 

Κ.Τ. ΛΗΜΝΟΤ  

ΟΙ ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Σα Πληποθοπίερ: Μαςπολαμπάδος όνια 

Σα Σασ. Δ/νζη: Hθαίζηος 12 

 Σ.  Σ. Κ. 81400, Μύπινα 

 ΣηΣηλέθωνο: 22543-50129 

Fa  Fax:            22543-50126 

E    e -mail: promithiongnlimnou@gmail.com 

 

 

 

                                  Μύπινα,05-10-2017 

                                  Απιθμ.Ππωη:7516 
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Σαηλία-δείθηεο εμωηεξηθήο απνζηείξωζεο 

αηκνύ 2 cm 

 

 

   78  πολά 
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Δείθηεο εκεξήζην ηεζη θιηβάλνπ αηκνύ 

Υημικό ηεζη δοκιμαζίαρ ηύπος Bowie dick 

(κλιβάνος αημού). Να είναι καηάλληλοι και να 

ελέγσοςν με ακπίβεια ηη ζωζηή είζοδο και 

έξοδο ηος αημού καθώρ και πιθανή διαπποή. 

Σα αποηελέζμαηα ηος δείκηη να είναι 

εςδιάκπιηα, άμεζηρ επμηνείαρ με ηο ηέλορ ηος 

κύκλος και η σπωμαηική αλλαγή να παπαμένει 

μόνιμα.  

Να έσει ημεπομηνία λήξηρ και διαγνωζηικό 

πίνακα ζθαλμάηων.  

 

 

  180 ηεμάσια 

 

4 

 

Λάζηηρν ζηιηθόλεο θιηβαληδόκελν 8Υ12 mm 

ωλήναρ ζιλικόνηρ, εύκαμπηορ, αηοξικόρ, 

σωπίρ παθέρ, με δςναηόηηηα αποζηείπωζηρ ζε 

κλιβάνοςρ αημού, αεπίων σωπίρ να 

μεηαβάλλονηαι οι ιδιόηηηερ. 

 

 

   150  μέηπα 

 

Σα παπαπάνω είδη ππέπει να ζςμμοπθώνονηαι με ηιρ απαιηήζειρ ηων Διεθνών 

και Εςπωπαϊκών Πποηύπων και να θέποςν ζήμανζη CE. 

 Οι ηιμέρ ηων πποζθεπομένων ςλικών δεν θα ςπεπβαίνοςν ηιρ ανηίζηοισερ 

ανώηαηερ ηιμέρ (αν ςπάπσοςν) ηος Παπαηηπηηήπιος Σιμών ηηρ ΕΠΤ.Οι οικονομικέρ 

πποζθοπέρ πος είναι ανώηεπερ από ηιρ ηιμέρ  ηος Παπαηηπηηηπίος Σιμών 

αποππίπηονηαι. 

 Δεκηέρ θα γίνοςν όζερ πποζθοπέρ ςποβληθούν έωο 11-10-2017 θαη ώξα 

14:00 μέζω e-mail ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη : promithiongnlimnou@gmail.com ή  

fax:22543-50126 

 

 

                                                                       O ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

 

 

                                                                       ΜΟΝΟΚΡΟΤΟ ΘΕΟΔΩΡΟ 

 

 


