
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ΕΝΣΟΝΙΑ ΛΕΤΚΑ 
600 ΣΕΜΑΥΙΑ 

2 ΡΟΜΠΕ ΑΘΕΝΩΝ ΙΕΛ 
20 ΣΕΜΑΥΙΑ 

 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

Α/

Α 

ΕΙΔΟ ΤΦΑΜΑ ΥΡΩΜΑ ΣΕΜΑΥΙΑ 

1 
ΕΝΣΟ

ΝΙΑ 

ύλζεζε: 100% βακβαθεξό (ύθαζκα: ΚΑΜΠΟΣ) 

δηαζηάζεηο:  1,70Υ2,60 (έσο θαη 10 cm επηπιένλ) –ξεβέξ 

πάλσ κέξνο 4 cm γύξηζκα θάησ κέξνο 1 cm. Η απώιεηα κεηά 

ην πιύζηκν λα κελ ππεξβαίλεη ην 1%. Βάξνο ζεληνληνύ 

210gr/m2 

Ύθαλζε: ζηαζεξή, ηζόππθλε ρσξίο ειαηηώκαηα, 

αλζεθηηθή ζε πιύζεηο πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ (95 βαζκνύο 

Κειζίνπ) κε ηζρπξά απνξξππαληηθά θαη επαλεηιεκκέλεο 

ρισξηνπνηήζεηο. :Όια ηα ζεληόληα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

ιεύθαλζεο  λα  έρνπλ  ππνζηεί  επεμεξγαζία  sunforise.   

Αλεμίηεια ρξώκαηα δηπιήο ξαθήο κε ρηαζηί γαδί. 

Η  εηαηξεία   παξαγσγήο   λα   έρεη   πηζηνπνίεζε   ISO:   

9001/2015   θαη πηζηνπνηεηηθό CE από ηνλ ΔΟΦ 

ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ.  

Να πιεξνύληαη νη πξνδηαγξαθέο πθαζκάησλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δκπνξίνπ. 

 

ΛΔΤΚΟ 600 

 

                  

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  

 2
η
 ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ       

 ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ- 

 Κ.Τ. ΛΗΜΝΟΤ  

ΟΙ ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ-Ππομήθειερ 

PLΠιεξνθνξίεο: Σόηνπ Δηξήλε 

Σα Σαρ. Γ/λζε: Hθαίζηνπ 12 

      Σ.Κ. 81400, Μύξηλα 

      Σειέθσλν: 22543-50148 

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

 

 

                        

 

 

                                        Μύξηλα, 01-07-2022 

                                        Αξηζκ. Πξση: 6113 
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2 

ΡΟΜΠ

Ε 

ΑΘΕ

ΝΩΝ 

ύλζεζε 60% βακβάθη, 40% πνιπεζηέξαο. Με ζηξόγγπιε  

ιαηκόθνςε, θαξδηά καλίθηα έσο ηνλ αγθώλα, γηα λα πεξλά ν 

νξόο, λα δηαζέηνπλ θνξδόληα αληνρήο (γηα ην θιείζηκν ηνπο 

ζηελ πιάηε), κε δεζίκαηα καθξηά πιάηεο αληηθξηζηά, θάξδνο 

1,60+ θαη κήθνπο 1,10-1,25, (κέγεζνο Large+) 

ΙΔΛ 20 

 

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 07-07-2022 και ώπα 14:00 κέζσ e-mail ζηελ 

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

 

                                                                                                                             Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 

                                                                                                

                                                                                              ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟ ΚΑΝΣΑΡΑ                                                                                                  

                                                                                                             

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ 
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