
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Ππόζκληζη ςποβολήρ πποζθοπών για ηην ππομήθεια εξωζςμβαηικών ειδών  

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

ηελ δηαδηθαζία ηεο δεκνζίεπζεο ζην δηαδίθηπν θαηόπηλ ζπιινγήο πξνζθνξώλ, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο 

ηελ ρακειόηεξε ηηκή, όπσο αλαγξάθεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ γηα όζα πιηθά ππάξρνπλ.      

                                            

 

A/A ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 

ΠΡΟΧΡΙΝΟΙ ΚΑΘΕΣΗΡΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ 11,5 FR 

16cm κε ηηο θάησζη πξνδηαγξαθέο:  

1)Κπξηή πξνέθηαζε 

2)Δύθακπηε αθηηλνζθηεξή ζεξκνεπαίζζεηε 

πνιπνπξεζάλε 

3) Δπξνο 11,5FR 

4)Σνπνζέηεζε κε ηερληθή Seldinger 

5) Aηξαπκαηηθό άθξν 

6) Πιήξεο ζεη ηνπνζέηεζεο 

(νδεγό,ζύξκα,δηαζηνιείο 10fr θαη 11,5fr , 

ζύξηγγα, ζηεξίγκαηα θαζεηήξα, απηνθόιιεηε 

γάδα θαη απνζηεηξσκέλν πεδίν) 

7)Αληηκηθξνβηαθόο θαζεηήξαο 

8) Nα ζηαινύλ δείγκαηα γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

πξνζθνξώλ 

 

15 ΣΕΜΑΥΙΑ 

 

                  

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  

 2
η
 ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ       

 ΠΕΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ- 

 Κ.Τ. ΛΗΜΝΟΤ  

ΟΙ ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ-Ππομήθειερ 

PLΠιεξνθνξίεο: Παπαιηά Οπξαλία 

Σα Σαρ. Γ/λζε: Hθαίζηνπ 12 

      Σ.Κ. 81400, Μύξηλα 

      Σειέθσλν: 22543-50129 

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


2 

ΠΡΟΧΡΙΝΟΙ ΚΑΘΕΣΗΡΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ 11,5 FR 

19cm κε ηηο θάησζη πξνδηαγξαθέο:  

1)Κπξηή πξνέθηαζε 

2)Δύθακπηε αθηηλνζθηεξή ζεξκνεπαίζζεηε 

πνιπνπξεζάλε 

3) Δπξνο 11,5FR 

4)Σνπνζέηεζε κε ηερληθή Seldinger 

5) Aηξαπκαηηθό άθξν 

6) Πιήξεο ζεη ηνπνζέηεζεο 

(νδεγό,ζύξκα,δηαζηνιείο 10fr θαη 11,5fr , 

ζύξηγγα, ζηεξίγκαηα θαζεηήξα, απηνθόιιεηε 

γάδα θαη απνζηεηξσκέλν πεδίν) 

7)Αληηκηθξνβηαθόο θαζεηήξαο 

8) Nα ζηαινύλ δείγκαηα γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

πξνζθνξώλ 

 

15 ΣΕΜΑΥΙΑ 

3 

ΦΙΛΣΡΑ  ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ ΥΑΜΗΛΗ ΡΟΗ 

θαηεγνξίαο B2 κε ηηο θάησζη πξνδηαγξαθεο:  

120 θίιηξα Πολυσουλφόνης με επικάλυψη κε 

επηθάλεηα 1,7m2 θαη  απνζηείξσζε κε γ 

αθηηλνβνιία. 

H πνιπζνπιθόλε λα είλαη ηύπνπ b-sulfone 

Nα ζηαινύλ δείγκαηα γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

πξνζθνξώλ 

 

120 ΣΕΜΑΥΙΑ 



4  

ΦΙΛΣΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ ΤΦΗΛΗ ΡΟΗ 

θαηεγνξίαο Α2 κε ηηο θάησζη πξνδηαγξαθεο:  

48 θηιηξα κε κεκβξαλε MCO Ιnteractive 

polysulfone  κε επηθάιπςε Vit Δ  πςειήο  ξνήο 

εςειήο ξνήο  κε   απνζηείξσζε κε γ 

αθηηλνβνιία θαη επηθάλεηα 1,8m2  

Nα ζηαινύλ δείγκαηα γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

πξνζθνξώλ 

 

48 ΣΕΜΑΥΙΑ 

5 

ΦΙΛΣΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΡΗ ΤΦΤΛΗ ΡΟΗθαηεγνξίαο 

Α2 κε ηηο θάησζη πξνδηαγξαθεο:  

48 θηιηξα κε κεκβξαλε MCO Ιnteractive 

polysulfone  κε επηθάιπςε Vit Δ  πςειήο  ξνήο 

εςειήο ξνήο  κε   απνζηείξσζε κε γ 

αθηηλνβνιία θαη επηθάλεηα 2,1m2  

Nα ζηαινύλ δείγκαηα γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

πξνζθνξώλ 

 

48 ΣΕΜΑΥΙΑ 

   

 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 έωρ 11-05-2021 και ώπα 15:00 κέζσ e-mail ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε : prom@1160.syzefxis.gov.gr . 

 

                                                                                                                             Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
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ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ 
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