
 

ΘΕΜΑ: Ππόζκληζη ςποβολήρ πποζθοπών για ηην ππομήθεια εξωζςμβαηικών ειδών  

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν-Κέληξν Τγείαο Λήκλνπ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ησλ θάησζη εηδώλ κε 

ηελ δηαδηθαζία ηεο δεκνζίεπζεο ζην δηαδίθηπν θαηόπηλ ζπιινγήο πξνζθνξώλ, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο 

ηελ ρακειόηεξε ηηκή, όπσο αλαγξάθεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ, γηα όζα πιηθά ππάξρνπλ. 

    

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 Να είλαη θάζεην εξγαζηεξηαθό ςπγείν γεληθήο ρξήζεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθόηεηαο πεξίπνπ 700 έσο 

1300 ιίηξα.  

 Να δηαζέηεη κε ζπξόκελε πάιηλε πόξηα. 

 Να ζπλνδεύεηαη από ηνπιάρηζηνλ 6 κε 8 ξάθηα πξνζαξκνδόκελα ζε ύςνο. 

 Η ζεξκνθξαζία λα είλαη πξν-ξπζκηζκέλε ζηνπο +4
Ο
 C θαη ην εύξνο ζεξκνθξαζίαο λα είλαη +1

ν
C έσο 

+8
ν
C . λα δηαζέηεη ςεθηαθή έλδεημε ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

 Η ζεξκνθξαζία λα αλαγξάθεηαη ζηελ νζόλε θαη λα είλαη ε ζεξκνθξαζία δείγκαηνο θαη όρη ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα. 

 Να δηαζέηεη 7-ήκεξν θαηαγξαθηθό ζεξκνθξαζίαο. 

 Να έρεη απηόκαηε απόςπμε. 

 Να δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθό ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ γηα ππέξβαζε ζεξκνθξαζίαο (ή ρακειή 

ζεξκνθξαζία), αλνηθηήο πόξηαο θαη πηώζε ηξνθνδνζίαο. Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία γηα ζίγαζε 

ζπλαγεξκνύ. 

 Ο πίλαθαο ειέγρνπ λα θέξεη θσηεηλέο ελδείμεηο – αληίζηνηρα εηθνλίδηα ζε πεξίπησζε πηώζεο 

ηξνθνδνζίαο, αλάγθεο γηα επηζθεπήο αλνηθηήο πόξηαο, ρακειήο κπαηαξίαο, ζπλαγεξκνύ. 

 Να πεξηιακβάλεη ηζρπξή κόλσζε ειεύζεξε από CFC γηα θαιύηεξε ζεξκνθξαζηαθή ζηαζεξόηεηα θαη 

κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. 

 Να δηαζέηεη θσηηζκό ζαιάκνπ πνπ λα ελεξγνπνηείηε κε ην άλνηγκα ηεο πόξηαο, αιιά θαη αλεμάξηεην 

δηαθόπηε ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ. 

                

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  
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 ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ       

 ΠΕΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Τ. 

ΛΗΜΝΟΤ  

ΟΙ ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

Σα Πξνκήζεηεο 

PP Πιεξνθνξίεο: Αηθαηεξίλε Αζαλαζίνπ 

Σα Σαρ. Δ/λζε: Hθαίζηνπ 12 

      Σ.Κ. 81400, Μύξηλα 

      Σειέθσλν: 22543-50129            

22  Fax:22543 -50126 
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A/A ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ (ΣΕΜ.) 

 

1 
ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΦΤΓΕΙΟ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΧΝ ΚΑΙ 

ΧΛΗΝΑΡΙΧΝ 
 

 

1 



 Να δηαζέηεη 4 ηξνρνύο κεηαθίλεζεο κε δπλαηόηεηα θιεηδώκαηνο γηα θαιύηεξε ζηαζεξνπνίεζε. 

 Να δηαζέηεη CE Mark θαη ν θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη ISO9001. 

 

 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 έωρ 25-05-2018 και ώπα 14:00 κέζσ e-mail ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε : promithiongnlimnou@gmail.com ή 

fax:22543-50126                                                                 
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                                                                                          ΜΟΝΟΚΡΟΤΟ ΘΕΟΔΩΡΟ              


