
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Μπλούζα Χειρουργείου Μ.Χ Large και Extra 

Large αποστειρωμένη ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ τύπου 

SMS. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 Μπλούζες χειρουργικές ενισχυμένες , 

αποστειρωμένες, μιας χρήσης 

Κατασκευασμένες από μη υφασμένο υλικό 

(non woven) 

 . Με αδιάβροχη ειδική εσωτερική ενίσχυση 

σε όλη την επιφάνεια της μπροστινής 

πλευράς και στους βραχίονες. 

  Υδρόφοβες, αδιάβροχες, αεροδιαπερατές 

και αδιαφανείς. 

  Με διπλή αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη και 

απορροφητικό ρέλι στο λαιμό 

 Να διαθέτουν μακριά μανίκια τα οποία στο 
τελείωμα τους να φέρουν βαμβακερή 

ελαστική μανσέτα, ζώνη στη μέση, 

αυτοκόλλητο κλείστρο στον αυχένα και 

κορδόνια στο πίσω μέρος για πλήρη 

τεμάχια 

200 

 

                 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

 2
η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ       

 ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- 

 Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ  

ΟΙ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Τα Προμήθειες: 

 κ. Πληροφορίες: Αικατερίνη Αθανασίου 

Τα Ταχ. Δ/νση: Hφαίστου 12 

      Τ.Κ. 81400, Μύρινα 

      Τηλέφωνο: 22543-50129 

      Fax:            22543-50126 

      e-mail: prom@1160.syzefxis.gov.gr 
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κάλυψη. 

  Η ζώνη να είναι πιασμένη σε χάρτινη 

κάρτα. Να έχουν μήκος μέχρι τη μέση της 

κνήμης.  

 Να διατίθενται ατομικά συσκευασμένες με 

εσωτερικό περιτύλιγμα και συνοδευόμενες 

από απορροφητική πετσέτα χεριών.  

 Να παρέχουν προστασία και ασφάλεια 

στον χρήστη από βιολογικούς παράγοντες. 

  Να προσφέρονται σε όλα τα μεγέθη. 

  Αποστειρωμένες για 5 χρόνια. Να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 

Ευρωπαικού Προτύπου ΕΝ 13795 Να 

αναγράφονται στη συσκευασία η χώρα 

προέλευσης και το εργοστάσιο παραγωγής 

με ISO και να φέρουν σήμανση CE mark. 

 

 

2 Γάζα διπλωμένη ακτινοσκιερή μη 

αποστειρωμένη 10Χ20cm   12ply 

τεμάχια 

20.000 

      

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 15-02-2021 και ώρα 15:00 μέσω  

    e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prom@1160.syzefxis.gov.gr 

 

                                                                                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                   

 

 

 

 

                                                                                ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΝΤΑΡΑΣ   

 

  
          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ 
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