
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Ππόζκληζη ςποβολήρ πποζθοπών για ππομήθεια εξυζςμβαηικών ειδών. 

 

     Σν Γεληθό Ννζνθνκείν-Κέληξν Τγείαο Λήκλνπ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ησλ 

θάησζη εηδώλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο δεκνζίεπζεο ζην δηαδίθηπν θαηόπηλ ζπιινγήο πξνζθνξώλ, κε 

θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, όπσο αλαγξάθεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ γηα όζα 

πιηθά ππάξρνπλ. 

                                                                          

A/A ΔΙΓΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

 

1 Μάζκα ςτηλήρ πποζηαζίαρ αναπνοήρ FFP3 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

1. Η κάζθα λα κε θέξεη βαιβίδα εθπλνήο 

2. Σν πξντόλ λα είλαη ζύκθσλν κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ησλ πξνηύπσλ EN 149:2001 & 

ΔΝ 14683:2005 

3. Να αλαγξάθεηαη ζε θάζε κάζθα ην πξόηππν 

EN 149:2001 FFP3, ν θσδηθό CE θαζώο θαη ην 

όλνκα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο, ε ρώξα 

πξνέιεπζεο θαη ην όλνκα ηνπ αληηπξνζώπνπ 

ζηελ Δπξώπε 

4. Η κάζθα λα έρεη αθξώδεο επηξίλην από πιηθό 

όπσο ε πνιπνπξεζάλε ζε όιε ηελ άλσ 

επηθάλεηα επαθήο, ώζηε λα επηηξέπεη ηελ 

αηξαπκαηηθή θαη ζηεγαλή εθαξκνγή γηα 

κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα 

5. Να είλαη αλαδηπινύκελε, ηξίπηπρεο 

θαηαζθεπήο γηα θαιύηεξε εθαξκνγή ζε 

δηάθνξα ζρήκαηα πξνζώπνπ, ώζηε λα 

(ηεμάσια) 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  

 2
η
 ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ       

 ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ- 

 Κ.Τ. ΛΗΜΝΟΤ  

ΟΙ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Σα Πξνκήζεηεο: 

 θ. Πιεξνθνξίεο: Δηξήλε Σόηνπ 

Σα Σαρ. Γ/λζε: Hθαίζηνπ 12 

      Σ.Κ. 81400, Μύξηλα 

      Σειέθσλν: 22543-50148 

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

 

                        

 

                                       Μύξηλα, 08-03-2021 

                                      Αξηζκ. Πξση: 2457 
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δηαζθαιίδεηαη ε κε εηζρώξεζε κνιπζκαηηθώλ 

παξαγόλησλ ζην εζσηεξηθό ηεο κάζθαο 

6. Σν πξντόλ λα έρεη αηνκηθή ζπζθεπαζία θαη ε 

δηάξθεηα ρξήζεο ηεο ίδηαο κάζθαο κε αζθάιεηα 

λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 8σξε. Να έρεη πεξάζεη 

Dolomite Test (ηεζη ρξόλνπ απόθξαμεο) θαη λα 

αλαγξάθεηαη ζηε κάζθα ε έλδεημε D 

7. Η κάζθα λα θέξεη ρξσκαηηθό ηκάληα γηα 

δηάθξηζε από ηηο κάζθεο ηνπ πξνηύπνπ EN 

149:2001 FFP2 

8. Να πξνζθνκίδεηαη δείγκα θαη CE ηνπ θνξέα 

πηζηνπνίεζεο θαζώο θαη επί πνηλήο απόξξηςεο 

όια ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπκθσλίαο κε ηα 

πξόηππα 

 

 

      

Σα παξαπάλσ είδε πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Γηεζλώλ θαη 

Δπξσπατθώλ Πξνηύπσλ θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 

     Οη ηηκέο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθώλ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο αληίζηνηρεο αλώηαηεο ηηκέο 

(αλ ππάξρνπλ) ηνπ Παξαηεξεηήξηνπ Σηκώλ ηεο ΔΠΤ. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη 

αλώηεξεο από ηηο ηηκέο  ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ απνξξίπηνληαη. 

     Γεθηέο ζα γίλνπλ όζεο πξνζθνξέο ππνβιεζνύλ έυρ 12-03-2021 και ώπα 15:00 κέζσ  

    e-mail ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε : prom@1160.syzefxis.gov.gr 

 

                                                                                             

                                                                                                                           O ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 

 

                                                                                                            ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟ ΚΑΝΣΑΡΑ                                                                                                  

                                                                                          

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ 
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