
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ: Πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ηελ πξνκήζεηα εμωζπκβαηηθώλ εηδώλ  

    

 

  Σν Γεληθό Ννζνθνκείν-Κέληξν Τγείαο Λήκλνπ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ηωλ θάηωζη εηδώλ κε 

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

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

                                             

A/A ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ  

 

1 

 

ύζηεκα ηαπηνπνίεζεο εληεξνβαθηεξηαθώλ 

 

Να ηαπηνπνηεί  εληεξνβαθηεξηαθά θαη άιια 

CRAM(-), νμεηδάζε αξλεηηθά βαθηήξηα κε έιεγρν 

ηνπιάρηζηνλ 18 βηνρεκηθώλ ηδηνηήηωλ. 

 Δπλαηόηεηα ηαπηνπνίεζεο ηνπιάρηζηνλ 70 θιηληθά 

ζεκαληηθώλ κηθξνβηαθώλ ζηειερώλ.  

 

ΤΚΕΤΑΙΑ 

2 

2 ύζηεκα ηαπηνπνίεζεο ζηαθπινθόθθωλ 

 

 

Να ηαπηνπνηεί ζηαθπινθόθθνπο θαη άιινπο 

CRAM(+),  θαηαιάζε ζεηηθνύο θόθθνπο κε έιεγρν 

ηνπιάρηζηνλ 18 βηνρεκηθώλ ηδηνηήηωλ. 

 Δπλαηόηεηα ηαπηνπνίεζεο ηνπιάρηζηνλ 40 

δηαθνξεηηθώλ ζηειερώλ  Staphylococcus spp., 

Micrococcus spp θαη Kocuria spp 

 

ΤΚΕΤΑΙΑ 

3 

3 ύζηεκα ηαπηνπνίεζεο ζηξεπηνθόθθωλ 

 

Να ηαπηνπνηεί ζηξεπηνθόθθνπο κε έιεγρν 

ηνπιάρηζηνλ 15 βηνρεκηθώλ ηδηνηήηωλ. 

 Δπλαηόηεηα ηαπηνπνίεζεο ηνπιάρηζηνλ 30 

δηαθνξεηηθώλ ζηειερώλ  

ΤΚΕΤΑΙΑ 

2 

 

                 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  

 2
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Streptococcus app θαη άιιωλ ζρεηηθώλ εηδώλ όπωο 

Enterococcus spp, Gemella spp, leuconostoc spp, 

pediococcus spp, listeria monocytogenes, Weissella 

spp. 

4 ύζηεκα ηαπηνπνίεζεο αδπκωηηθώλ 

 

Να ηαπηνπνηεί  CRAM(-), νμεηδάζε ζεηηθά βαθηήξηα 

κε έιεγρν ηνπιάρηζηνλ 17 βηνρεκηθώλ ηδηνηήηωλ. 

Δπλαηόηεηα ηαπηνπνίεζεο ηνπιάρηζηνλ 70 θιηληθά 

ζεκαληηθώλ ζηειερώλ αδπκωηηθώλ βαθηεξίωλ 

κεηαμύ ηωλ νπνίωλ Vibrio spp. 

ΤΚΕΤΑΙΑ 

1 

    

   

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 

Να είλαη θαηάιιεια γηα ρεηξνθίλεηε κέζνδν. Να είλαη επδηάθξηηε ε αλάγλωζε ηωλ βηνρεκηθώλ 

αληηδξάζεωλ. Κάζε ηεζη λα είλαη απηνηειέο. Η εκεξνκελία ιήμεο λα είλαη κεγάιε. Να πξνζθεξζνύλ όια ηα 

ζπλνδά αληηδξαζηήξηα. Η ζπζθεπαζία λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ 20 ηεζη 

 

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 έωο 19-06-2018 θαη ώξα 14:00 κέζω  

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

    fax:22543-50126 

 

 

 

                                                                                            O ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ     
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