
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΕΘΔΟ (1) 

 

ΘΕΜΑ: Ππόζκληζη ςποβολήρ πποζθοπών για ηην ππομήθεια εξωζςμβαηικών ειδών  

Σο Γενικό Νοζοκομείο-Κένηρο Τγείας Λήμνοσ προηίθεηαι να προβεί ζηην προμήθεια ηων κάηωθι ειδών με 

ηην διαδικαζία ηης δημοζίεσζης ζηο διαδίκησο καηόπιν ζσλλογής προζθορών, με κριηήριο καηακύρωζης 

ηην ταμηλόηερη ηιμή, όπως αναγράθεηαι ζηο Παραηηρηηήριο Σιμών για όζα σλικά σπάρτοσν.      

        

                                

A/A ΕΘΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 

ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΟ ΑΝΣΘΤΠΣΘΚΟ 

ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΘΚΟ ΜΘΚΡΧΝ ΕΠΘΦΑΝΕΘΧΝ 

Ε ΜΟΡΦΗ ΠΡΕΨ 
56 ΛΘΣΡΑ 

2 ΥΑΡΣΟΕΝΣΟΝΑ 50cm 
60 ΣΕΜΑΥΘΑ 

3 ΠΑΡΑΦΘΝΗ 
5kg 

4 ΣΖΕΛ ΤΠΕΡΗΥΧΝ 40kg 

5 
ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΔΘΑ 

ΗΛΕΚΣΡΟΘΕΡΑΠΕΘΑ 
5 Υ 5cm 50 ζςζκ. (50Υ 4 

ηεμ.) 

 

ΣΕΥΝΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ 
  

ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΥ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΕ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΜΕ ΨΕΚΑΜΟ 

(πάγκοι, τροχήλατα, κλίνες) 

 - Υγρό καθαριςτικό-απολυμαντικό μικρϊν επιφανειϊν για χρήςη με ψεκαςμό  

- Να περιζχει ςυνδυαςμό αλκοολϊν >70% και άλλεσ δραςτικζσ ουςίεσ  

- Να μην περιζχει αλδεΰδεσ, φαινόλεσ ή χλϊριο  

- Να είναι μικροβιοκτόνο, (Gram + και Gram-) μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, ROTA) και 

φυματιοκτόνο  

- Να είναι δραςτικό ζναντι ανθεκτικϊν νοςοκομειακϊν μικροβιακϊν ςτελεχϊν  

 

                  

 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ  

 2
η
 ΤΓΕΘΟΝΟΜΘΚΗ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ       

 ΠΕΘΡΑΘΧ & ΑΘΓΑΘΟΤ 

 ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ- 

 Κ.Τ. ΛΗΜΝΟΤ  

ΟΘ ΣΜΗΜΑ: ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟΤ-Ππομήθειερ 

PLΠληροθορίες: Σόηοσ Διρήνη 

Σα Σατ. Γ/νζη: Hθαίζηοσ 12 

      Σ.Κ. 81400, Μύρινα 

      Σηλέθωνο: 22543-50148 

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

 

 

                        

 

 

                                        Μύρινα, 06-07-2022 

                                        Αριθμ. Πρωη: 6313 

 

 

 

                         

 

                                      

 

                                        

               

                   

mailto:prom@1160.syzefxis.gov.gr


- Να μην είναι τοξικό οφτε ερεθιςτικό για το χρήςτη  

- Ο χρόνοσ επίτευξησ του απολυμαντικοφ αποτελζςματοσ να μην υπερβαίνει τα 5 λεπτά για το ςφνολο του 

επιθυμητοφ φάςματοσ 

 - Να μην είναι οξειδωτικό ή διαβρωτικό για τισ επιφάνειεσ 

 - Να είναι ζτοιμο προσ χρήςη ςε δοχείο ωσ 1 λίτρου με δωρεάν ςυςκευή ψεκαςμοφ για κάθε δοχείο 

 

 

 Σα παραπάνω είδη πρέπει να ζσμμορθώνονηαι με ηις απαιηήζεις ηων Γιεθνών και Δσρωπαϊκών Προηύπων 

και να θέροσν ζήμανζη CE. 

 

 

 Οι ηιμές ηων προζθερομένων σλικών δεν θα σπερβαίνοσν ηις ανηίζηοιτες ανώηαηες ηιμές (αν σπάρτοσν) ηοσ 

Παραηηρηηήριοσ Σιμών ηης ΔΠΤ. 

 

 

   Οι οικονομικές προζθορές ποσ είναι ανώηερες από ηις ηιμές  ηοσ Παραηηρηηηρίοσ Σιμών απορρίπηονηαι 

 Γεκηές θα γίνοσν όζες προζθορές σποβληθούν έωρ 14-07-2022 και ώπα 14:00 μέζω e-mail ζηην 

ηλεκηρονική διεύθσνζη : prom@1160.syzefxis.gov.gr . 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ α.α. 

 

                                                                                                

 

                                                                                              ΣΑΒΓΑΡΙΓΗ ΘΔΟΓΩΡΟ                                                                                                  

 

                                                                                                            

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ  
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