
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξωσυμβατικών ειδών  

  

 Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών με 

την διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης 

την χαμηλότερη τιμή, όπως αναγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών για όσα υλικά υπάρχουν.      

                                             

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

 

1 

 

 

Πεταλούδες ασφαλείας αιμοληψίας – διατρήσεως 

σωληναρίων κενού με μηχανισμό εγκόλπωσης της 

βελόνας αιμοληψίας διαστάσεων 23G X 3/4 

 

 

Τεμάχια 

1000 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Να φέρουν ειδικό μηχανισμό εύκολης, ταχείας και ασφαλούς εγκόλπωσης της βελόνας αιμοληψίας 

με το ένα χέρι. 

2. Διαστάσεις βελόνας 23GX ¾ και μήκος σωληνίσκου 178mm περίπου. 

3. Να συνοδεύονται από τους αντίστοιχους μη ενσωματωμένους υποδοχείς σωληναρίων. 

4. Να μπορούν να παραμείνουν στη φλέβα έως 2 ώρες για έγχυση μικρής διάρκειας (παιδιατρικά-

ογκολογικά-παθολογικά περιστατικά) 

5. Να μην περιέχουν latex, Dry Naturel Pubber, Phthalates.  

6. Να δηλώνεται υποχρεωτικά το εργοστάσιο κατασκευής. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να 

διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO-9001:2000 ή ISO 13485:2003,το οποίο θα 

επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά. 

7. Να δηλώνεται υποχρεωτικά το εργοστάσιο κατασκευής. Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι 

πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκατεστημένος και λειτουργεί νόμιμα 

στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε εμφανή θέση του 

τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει τη συμμόρφωσή τους 

με τις απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΕ. 

 

 

                 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
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 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ       

 ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- 

 Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ  

ΟΙ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-Προμήθειες 

ΠλΠληροφορίες: Αικατερίνη Αθανασίου 

Τα Ταχ. Δ/νση: Hφαίστου 12 

      Τ.Κ. 81400, Μύρινα 

      Τηλέφωνο: 22543-50129 

      Fax:            22543-50126 

      e-mail: promithiongnlimnou@gmail.com 

 

                        

 

 

                                        Μύρινα, 25-11-2019 

                                        Αριθμ. Πρωτ : 13553 
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  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 Παρατηρητηρίου Τιμών απορρίπτονται. 

     Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως 29-11-2019 και ώρα 14:00 μέσω  

    e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : promithiongnlimnou@gmail.com ή  

    fax:22543-50126 
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