
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για 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. 

                                                                          

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

1 Μάσκα προστασίας αναπνοής FFP2 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Η μάσκα να μη φέρει βαλβίδα εκπνοής 

2. Το προϊόν να είναι σύμφωνο με τις 

προδιαγραφές των προτύπων EN 149:2001 & 

ΕΝ 14683:2005 

3. Να αναγράφεται σε κάθε μάσκα το πρότυπο 

EN 149:2001 FFP2, ο κωδικό CE καθώς και το 

όνομα της κατασκευάστριας εταιρείας, η χώρα 

προέλευσης και το όνομα του αντιπροσώπου 

στην Ευρώπη 

4. Η μάσκα να έχει αφρώδες επιρίνιο από υλικό 

όπως η πολυουρεθάνη σε όλη την άνω 

επιφάνεια επαφής, ώστε να επιτρέπει την 

ατραυματική και στεγανή εφαρμογή για 

μεγάλο χρονικό διάστημα 

(τεμάχια) 

600 
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5. Να είναι αναδιπλούμενη, τρίπτυχης 

κατασκευής για καλύτερη εφαρμογή σε 

διάφορα σχήματα προσώπου, ώστε να 

διασφαλίζεται η μη εισχώρηση μολυσματικών 

παραγόντων στο εσωτερικό της μάσκας 

6. Το προϊόν να έχει ατομική συσκευασία και η 

διάρκεια χρήσης της ίδιας μάσκας με ασφάλεια 

να είναι τουλάχιστον 8ωρη. Να έχει περάσει 

Dolomite Test (τεστ χρόνου απόφραξης) και να 

αναγράφεται στη μάσκα η ένδειξη D 

7. Η μάσκα να φέρει χρωματικό ιμάντα για 

διάκριση από τις μάσκες του προτύπου EN 

149:2001 FFP3 

8. Να προσκομίζεται δείγμα και CE του φορέα 

πιστοποίησης καθώς και επί ποινής απόρριψης 

όλα τα αποδεικτικά έγγραφα συμφωνίας με τα 

πρότυπα 

 

 

2 Προστατευτικά γυαλιά για μεταδοτικά 

νοσήματα (Με βραχίονες) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Να παρέχουν άμεση και πλευρική προστασία 

των οφθαλμών 

2. Οι φακοί να είναι κατασκευασμένοι από PVC, 

με αντιχαρακτική προστασία 

3. Να έχουν φαρδύ λάστιχο για να στηρίζονται 

περιμετρικά της κεφαλής 

4. Να είναι αντιθαμβωτικά και να έχουν ευρύ 

οπτικό πεδίο 

5. Να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τα 

πρότυπα EN 374-1 και να φέρουν σήμανση CE 

στη συσκευασία 

 

(τεμάχια) 

570 

3 ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ 

ΛΑΣΤΙΧΟ 

1. Μάσκα χειρουργείου μιας χρήσης τριών 

στρωμάτων με φίλτρο από χαρτί non-woven 

2. Να επιτρέπει το εύκολο πέρασμα του αέρα και 

να έχει υψηλή διηθητική ικανότητα 

3. Να έχει άψογη εφαρμογή στο πρόσωπο 

 

(τεμάχια) 

1500 



 

 

4 Μπλούζα μη αποστειρωμένη Μ.Χ 

 

(τεμάχια) 

1500 

5 Γάντια μιας χρήσεως χωρίς πούδρα Νιτριλίου Small ΤΕΜΑΧΙΑ 

5000 

6 Γάντια μιας χρήσεως χωρίς πούδρα Νιτριλίου 

Medium 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

9000 

7 Γάντια μιας χρήσεως χωρίς πούδρα Νιτριλίου Large ΤΕΜΑΧΙΑ 

9000 

8 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 

ΟΛΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 5 ΣΤΡΩΜΜΑΤΩΝ ΜΕ 

ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ LATEX & 

ΚΟΛΟFVNIOY L-XL 

1. Χειρουργική μπλούζα μιας χρήσης, αδιάβροχη 

και ενισχυμένη σε όλη της την επιφάνεια χωρίς 

να φέρει πλαστικές ενισχύσεις και ραφές για 

προστασία από λοιμώδη νοσήματα. 

Αποστειρωμένη με ακτινοβολία και 

συσκευασμένη ατομικά σε κενό αέρα 

2. Από αδιάβροχο (όχι πλαστικό) μη υφασμένο 

υλικό με εργονομικό σχεδιασμό για άνεση σε 

αυτόν που τη φορά 

3. Με φαρδιά μανίκια και πτυχές στην πλάτη. Με 

διπλή επικάλυψη της πλάτης και δύο ζευγάρια 

ζωνών εσωτερικό-εξωτερικό 

4. Με λαιμόκοψη και μακριά Velcro για το 

κλείσιμο στο λαιμό. Με μανσέτες από 100% 

πολυεστέρα 

5. Με θερμοκολλημένα τα μανίκια και τις 

πλευρικές ραφές όπως και τις ζώνες 

6. Μακριά και συσκευασμένη σε ατομική 

συσκευασία μαζί με δύο χάρτινες πετσέτες για 

τα χέρια και διπλωμένη 

7. Η εφαρμογή της να γίνεται με άσηπτη τεχνική 

και να φέρει τη σήμανση CE 

8. Σύμφωνη με το EN 13795 HP ελεύθερη latex 

και κολοφώνιου 

 

(τεμάχια) 

50 

9 Χειρουργική μπλούζα αποστειρωμένη Μ.Χ 

 

(τεμάχια) 

500 

10 Ποδονάρια μέχρι το γόνατο 

 

(Ζεύγη) 

500 

11 Προστατευτικά γυαλιά χημειοθεραπείας με (τεμάχια) 



 

 

βραχίονες 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Να παρέχουν άμεση και πλευρική προστασία 

των οφθαλμών 

2. Οι φακοί να είναι κατασκευασμένοι από PVC, 

με αντιχαρακτική προστασία 

3. Να έχουν φαρδύ λάστιχο για να στηρίζονται 

περιμετρικά της κεφαλής 

4. Να είναι αντιθαμβωτικά και να έχουν ευρύ 

οπτικό πεδίο 

5. Να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τα 

πρότυπα EN 374-1 και να φέρουν σήμανση CE 

στη συσκευασία 

 

400 

      

 

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 03-07-2020 και ώρα 15:00 μέσω  

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

    fax:22543-50126 

 

 

 

                                                                                                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                                                    Δ/ΚΗΣ – ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

 

 

                                                                                          ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΥΣΑΛΗΣ 
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