
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  Άγγιστρο ΗΟΜΜΑΝ 16cm 15mmX2mm ΤΕΜΑΧΙΑ 

2 

 

2 Κατσαβίδια εξαγωνικά μεγάλα (3,5) 20cm μήκος 

περίπου (μεταλλική λαβή) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

2 

 

3 Κατσαβίδια εξαγωνικά μεγάλα (4,5) 20cm μήκος 

περίπου (μεταλλική λαβή) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

2 

 

4 Σφυρί μεταλλικό μεγάλο, μήκος 20cm, περίπου Φ 

40mm, βάρος 600gr (περίπου) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 

 

5 Πένσα μεγάλη ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 

6 Αποκολλητήρας μικρός (μεταλλική λαβή) ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 

 

7 Αποκολλητήρας μεσαίος (μεταλλική λαβή) ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 

 

                 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

 2
η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ       
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8 Αποκολλητήρας μεγάλος (μεταλλική λαβή) ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 

9 Κατσαβίδια εξαγωνικά μεγάλα (2,5) (μεταλλική 

λαβή) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 

10 Holding sleeve for screws μεγάλο  ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 

11 Holding sleeve for screws μικρό  ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 

    

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Τα ορθοπεδικά χειρουργικά εργαλεία πρέπει να έχουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

1. Τα εργαλεία να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. 

2. Το τελικό φινίρισμα των εργαλείων να είναι ματ. 

3. Επάνω στα εργαλεία να αναγράφεται: 

 Η επωνυμία του εργοστάσιου κατασκευής 

 Η επωνυμία της προσφέρουσας τιμής 

 Ο αριθμός σειράς (serial number) 

 CE πιστοποίησης  

4. Η σκληρότητα των χειρουργικών εργαλείων να είναι στα ανώτατα DIN STANDARD  

5. Τα εργαλεία να μην είναι «RELABEL» αλλά μόνο του εργοστασίου κατασκευής 

6. Η εγγύηση καλής λειτουργίας και υλικού κατασκευής των εργαλείων αν είναι 10 έτη 

7. Να υπάρχει η δυνατότατα τεχνικής υποστήριξης από την ανάδοχο εταιρεία για τη συντήρηση και 

καλή λειτουργία εργαλείων 

8. Απαραίτητη προϋπόθεση να κατατεθεί φωτογραφικό υλικό του πρωτότυπου καταλόγου 

εργοστασίου. 

 

 

  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 30-03-2020 και ώρα 15:00 μέσω e-mail στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση : promithiongnlimnou@gmail.com ή fax:22543-50126. 

 

 

                                                                                                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                                                    Δ/ΚΗΣ – ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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