
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξωσυμβατικών ειδών 

Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου προτίθεται να προβεί στην 

προμήθεια των κάτωθι ειδών με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν 

συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αναγράφεται στο 

Παρατηρητήριο Τιμών, για όσα υλικά υπάρχουν. 

  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

- Το υλικό κατασκευής των φιαλιδίων να είναι υψηλής αντοχής, 

- Να περιέχουν ρητίνες εξουδετέρωσης αντιβιοτικών, 

- Να διαθέτουν χρωματικό δείκτη για την ευχερή ανάγνωση θετικών και 

αρνητικών αποτελεσμάτων, 

- Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για καλλιέργειες στείρων υγρών, 

- Τα αερόβια φιαλίδια να είναι κατάλληλα για την ανάπτυξη αερόβιων και 

δυνητικά αναερόβιων μικροβίων (βακτήρια-μύκητες), 

- Τα αναερόβια φιαλίδια να είναι κατάλληλα για την ανάπτυξη αναερόβιων και 

δυνητικά αναερόβιων μικροοργανισμών, 

Να είναι κατάλληλα και για μη αυτόματη χρήση (χρήση στον κλίβανο). 
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A/A ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ.) 

 

1 Φιαλίδια αιμοκαλλιεργειών για αναερόβια. 

(Η διάρκεια λήξης για τα 50τμχ να είναι μετά το 

Νοέμβρη και για τα υπόλοιπα 50τμχ  μετά τον 

Ιανουάριο) 

                  100 

2 Φιαλίδια αιμοκαλλιεργειών για αερόβια. 

(Η διάρκεια λήξης για τα 50τμχ να είναι μετά το 

Νοέμβρη και για τα υπόλοιπα 50τμχ  μετά τον 

Ιανουάριο) 

                  100 



 

Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Προτύπων και να φέρουν σήμανση CE. 

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες 

τιμές (αν υπάρχουν) του Παρατηρητήριου Τιμών της ΕΠΥ. Οι οικονομικές προσφορές που 

είναι ανώτερες από τις τιμές  του Παρατηρητήριου Τιμών απορρίπτονται. 

Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως 17-07-2019 και ώρα 15:00 

μέσωe-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : promithiongnlimnou@gmail.com ήfax:22543-

50126                                                                 

                                                                             

 

                                                           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
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