
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Σύνθεση: 100% Βαμβακερά ( ύφασμα: 

ΚΑΜΠΟΤ)  

 Βάρος : 210gr/m2 

 Διαστάσεις: 1,70Χ2,60 (έως και 10 cm 

επιπλέον) –επάνω μέρος 4 cm γύρισμα 

κάτω μέρος 1 cm  

 Ύφανση :  σταθερή, ανεξίτηλη, 

ισόπυκνη χωρίς ελαττώματα, ανθεκτική 

σε συχνές πλύσεις υψηλών 

θερμοκρασιών (95οC), με ισχυρά 

απορρυπαντικά και επανειλημμένες 

χλωριοποιήσεις - απολυμάνσεις, με 

ειδική επεξεργασία προσυρρίκνωσης 

(SANFORISE) για να μη μαζεύει 

σημαντικά στο πλύσιμο και με ειδική 

αντιστατική, υποαλλεργική, αντι-

τσαλακωτική, σιλικονούχα μάλαξη 

χωρίς φορμαλδεΰδες, με anti-pilling για 

 

Τεμάχια 

300 

 

                 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

 2
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να μη χνουδιάζει και απελευθερώνει 

ινίδια. 

 Χρώμα: Λευκό  

 Έγκριση CE από τον ΕΟΦ 

Ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

 

2 ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Σύνθεση 100% Βαμβακερή (ύφασμα: 

σενδονόπανο τύπου ΚΑΜΠΟΤ, άριστης 

ποιότητας, μεγάλης ανθεκτικότητας, 

ειδικά κατασκευασμένα για 

νοσοκομεία).  

 Διαστάσεις: 0,50Χ0,70 cm. Στο άνοιγμα 

να υπάρχει φάκελος 20 εκ. περίπου 

 Χρώμα: λευκό.  

 Βάρος : 210gr/m2. 

 Ύφανση: σταθερή, ανεξίτηλη, ισόπυκνη 

χωρίς ελαττώματα, ανθεκτική σε συχνές 

πλύσεις υψηλών θερμοκρασιών (95οC), 

με ισχυρά απορρυπαντικά και 

επανειλημμένες χλωριοποιήσεις – 

απολυμάνσεις, με ειδική επεξεργασία 

προσυρρίκνωσης (SANFORISE) για να 

μη μαζεύει σημαντικά στο πλύσιμο και 

με ειδική αντιστατική, υποαλλεργική, 

αντι-τσαλακωτική, σιλικονούχα μάλαξη 

χωρίς φορμαλδεΰδες, με anti-pilling για 

να μη χνουδιάζει και απελευθερώνει 

ινίδια.  

 Με έγκριση CE από τον ΕΟΦ 

Ιατροτεχνολογικών προϊόντων.  

 

 

Τεμάχια 

100 



3 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ ΛΕΥΚΕΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Σύνθεση: 100% Βαμβακερές  

 Βάρος: 345gr/m2  

 Διαστάσεις: 1,70Χ2,40 cm / ραφή με 

γύρισμα (ρεβέρ) 1 εκ. πάνω και  1 εκ. 

κάτω, με ούγια γυριστή ενισχυμένη στα 

πλάγια, για να μην φθείρεται εύκολα η 

κουβέρτα. 

 Ύφανση: σταθερή με ανάγλυφο σχέδιο 

Κυψέλης ,  άριστης ποιότητας, 

ανθεκτική σε συχνές πλύσεις υψηλών 

θερμοκρασιών και επανειλημμένες 

χλωριοποιήσεις, με ειδική επεξεργασία 

samforise για να μη μαζεύει στο πλύσιμο 

και με ειδική αντιστατική, 

υποαλλεργική,  αντι-τσαλακωτική 

σιλικονούχα μάλαξη χωρίς 

φορμαλδεϋδες για ευκολία στο  

 σιδέρωμα και με anti-pilling για να μη 

χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια 

 Χρώμα: Λευκό  

 Με έγκριση CE από τον ΕΟΦ 

Ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

 

Τεμάχια 

50 

4 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΜΠΛΕ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 Σύνθεση: 100% Ακρυλικό. 

 Διαστάσεις: 1,60 Χ 2,20 cm. 

 Χρώμα/Ποιότητα: Ανεξίτηλη βαφή 

διπλής όψεως (μπλέ ηλεκτρικ), με φάσα 

ενίσχυσης περιμετρικά αναλόγου 

χρώματος, πολυεστερική μεγάλης 

αντοχής για να μην ξεφτάει, με κλωστές 

ραφής ανεξίτηλες, κατάλληλες για 

νοσοκομεία, από αρίστης ποιότητας 

πρωτογενή ύλη, υποαλλεργικές, 

μαλακές, με αντοχή στο σκώρο, ζεστές, 

ανθεκτικές για πλύση σε ανάλογες 

Τεμάχια 

20 



θερμοκρασίες για συνθετικές ύλες και 

ήπιο πρόγραμμα στεγνώματος, χωρίς να 

ξεβάφουν, ανθεκτικές σε 

χλωριοποιήσεις. 

 Με έγκριση CE από τον ΕΟΦ 

Ιατροτεχνολογικών πρϊόντων.  

 

 

 

 

    

   

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 

 

 

                                                                                                 O  Δ/ΚΟΣ ΟΙΚ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
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		2019-11-25T12:58:59+0200




