
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ: Ππόζκληζη ςποβολήρ πποζθοπών για ηην ππομήθεια εξωζςμβαηικών ειδών  

 

  Σο Γενικό Νοζοκομείο-Κένηπο Τγείαρ Λήμνος πποηίθεηαι να πποβεί ζηην ππομήθεια ηυν κάηυθι ειδών με 

ηην διαδικαζία ηηρ δημοζίεςζηρ ζηο διαδίκηςο καηόπιν ζςλλογήρ πποζθοπών, με κπιηήπιο καηακύπυζηρ 

ηην σαμηλόηεπη ηιμή, όπυρ αναγπάθεηαι ζηο Παπαηηπηηήπιο Σιμών για όζα ςλικά ςπάπσοςν.   

 

                                             

A/A ΔΙΓΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

(ΣΔΜΑΥΙΑ)  

1 ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΠΙΣΟΛΙ 

ΒΙΟΦΙΑ ΜΑΣΟΤ ΜΙΑ 

ΥΡΗΗ 
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ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΒΔΛΟΝΑ TRUCAT ΒΙΟΦΙΑ ΜΑΣΟΤ 

 

 Γιαθέηει δςο ζημεία όπλιζηρ, με ζκοπό ηην απλή και εύκολη διαδικαζία για ηον σπήζηη. 

 Δνα ζύζηημα ειδικό αζθάλειαρ πποζηαηεύει ηον σπήζηη και ηον αζθενή από ηην πιθανόηηηα 

αηςσήμαηορ. 

 Κάθε θοπά ηο αςηόμαηο πιζηόλι speedyram είναι οπλιζμένο, ηο ζύζηημα ηίθεηαι αςηόμαηα ζε 

λειηοςπγία. Αςηό βοηθά ζηην διαδεπμική επέμβαζη, αποθεύγονηαρ με αςηό ηον ηπόπο όποιο πίζκο 

αποηςσίαρ ςπάπσει. 

 Έναρ ειδικόρ δείκηηρ παπέσεηαι για να δείξει ηην καηάζηαζη όπλιζηρ κάθε ζηιγμή. 

 Σο άκπο ηηρ κάνοςλαρ-βελόναρ είναι ειδικά ζσεδιαζμένο για να κάνει ηην λήτη ηος ιζηού όζο πιο 

ανώδςνα γίνεηαι με αηπαςμαηικό ηπόπο. 

 Η βελόνα είναι διαβαθμιζμένη ανά εκαηοζηό έηζι ώζηε η διαδικαζία να είναι ακπιβήρ και ζυζηή. 

 Δπίζηρ έναρ  ησογενέρ δείκηηρ είναι ηοποθεηημένορ επάνυ ζηην κάνοςλα. 

 

                 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  

 2
η
 ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ       

 ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ- 

 Κ.Τ. ΛΗΜΝΟΤ  

ΟΙ ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ-Ππομήθειερ 

PLΠληποθοπίερ: Σόηος Διπήνη 

Σα Σασ. Γ/νζη: Hθαίζηος 12 

      Σ.Κ. 81400, Μύπινα 

      Σηλέθυνο: 22543-50148 

      Fax:            22543-50126 

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

 

                        

 

 

                                        Μύπινα, 11-03-2021 

                                        Απιθμ. Ππυη : 2636 

 

 

 

                         

 

                                      

 

                                        

               

                                

 



 Υπηζιμοποιώνηαρ ένα μησάνημα ςπεπήσος ο δείκηηρ αςηόρ επιηπέπει ηην βελόνα να είναι οπαηή 

απο ηον σπήζηη ηον ηύπο και ηην διάμεηπο ηηρ βελόναρ. 

 

 

 Σα παπαπάνυ είδη ππέπει να ζςμμοπθώνονηαι με ηιρ απαιηήζειρ ηυν Γιεθνών και Δςπυπαφκών Πποηύπυν 

και να θέποςν ζήμανζη CE. 

 

 Οι ηιμέρ ηυν πποζθεπομένυν ςλικών δεν θα ςπεπβαίνοςν ηιρ ανηίζηοισερ ανώηαηερ ηιμέρ (αν ςπάπσοςν) ηος 

Παπαηηπηηήπιος Σιμών ηηρ ΔΠΤ. 

 

    Οι οικονομικέρ πποζθοπέρ πος είναι ανώηεπερ από ηιρ ηιμέρ  ηος Παπαηηπηηηπίος Σιμών αποππίπηονηαι. 

 Γεκηέρ θα γίνοςν όζερ πποζθοπέρ ςποβληθούν έωρ 18-03-2021 και ώπα 15:00 μέζυ e-mail ζηην   

ηλεκηπονική διεύθςνζη : prom@1160.syzefxis.gov.gr  

 

                                                                                              

 

 

                                                                       Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ  

 

 

                                    

 

                                                                         ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟ ΚΑΝΣΑΡΑ 

 

                                                                  

                                                                                             

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                                                                            
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