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ΘΕΜΑ: Ππόζκληζη  Ππομήθειαρ Εξωζςμβαηικού  Είδοςρ 
 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Παίδσλ Πεληέιεο πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ηνπ θάησζη 
είδνπο, κε ηε δηαδηθαζία ηεο δεκνζίεπζεο ζην δηαδίθηπν θαηόπηλ ζπιινγήο πξνζθνξώλ, για 

 
 

 ΕΠΙΘΕΜΑΣΑ – ΕΠΙΣΡΩΜΑΣΑ ,  ως οι τεχνικές προδιαγραφές,: 

 

1)Πολύ-λειηοςπγικό Επίθεμα Σπασειοζηομίαρ ηεηπαπλήρ δπάζηρ 

 

Σν επίζεκα λα είλαη από πνιπνπξεζάλε κε εηδηθή νπή γηα ηξαρεηνζηνκία, δηάζηαζε 

9x9cm πεξίπνπ.  

Σν επίζεκα ηεηξαπιήο δξάζεο γηα ηελ ηξαρεηνζηνκία ζα πξέπεη: 

i. Να ελπδαηώλεη ηελ πεξηνρή 

ii. Να θαζαξίδεη 

iii. Να πεξηέρεη απαξαίηεηα γλςκεπίνη γηα ηελ θαιύηεξε ελπδάησζε θαη ηελ 

μείωζη ηηρ δςζοζμίαρ 

iv. Να κελ αθήλεη ππνιείκκαηα 

v. Να απνξξνθά ην βάξνο ηνπ ζε εμίδξσκα πεξίπνπ 10 θνξέο, έηζη ώζηε λα 

κεηώλεηαη ν ρξόλνο ησλ αιιαγώλ 

vi. Να είλαη εύθακπην θαη άλεην πξνο ηνπο αζζελείο 

vii. Να πξνθπιάζζεη ηελ γύξσ πεξηνρή 

viii. Να είλαη εκπνηηζκέλν κε βαθηεξηνζηαηηθά ζπζηαηηθά έηζη ώζηε λα δεκηνπξγεί 

θξάγκα ζηηο επηκνιύλζεηο. 

ΣΕΜ.100 (ΕΚΑΣΟ) 

 

  2)Τπεπαποπποθηηικό Επίζηπωμα 

 

 Γηάζηαζε 75x35cm.πεξίπνπ 

 Απνξξνθεηηθό θαη απ’ ηηο δύν (2) πιεπξέο  

 Τγηήο θαη αζθαιήο απνξξόθεζε ησλ πγξώλ ζηνλ ππξήλα ηνπ θαη κεηαηξνπή 

απηώλ ζε ηδει.( Αίκα, ζσκαηηθά πγξά θ.α) 

 Δύθνιε απόξξηςε κεηά ηε ρξήζε 

 Πνιύ ιεπηό 

 Απνξξνθά έσο θαη επηά (7) ιίηξα πγξώλ 

ΣΕΜ.100 (ΕΚΑΣΟ) 

 
                                               ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟ  

(ΠΡΟΙΣ/ΝΗ ΜΕΘ  κα ΠΕΣΡΙΔΟΤ   τηλ. 213 2052 333) 

Η  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΣΟΤ ΥΡΗΣΕ 

 

Σν παξαπάλσ είδνο πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ 
πξνηύπσλ θαη λα θέξεη ζήκαλζε CE. 
  

Οη ηηκέο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθώλ, δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο αληίζηνηρεο αλώηαηεο ηηκέο (αλ 
ππάξρνπλ), ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ ηεο Δ. Π. Τ. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη 
αλώηεξεο από ηηο θαηά αλσηέξσ παξαδεθηέο ηηκέο απνξξίπηνληαη. (Δγθύθιηνο ΔΠΤ 
2269/19.3.2012 ΑΓΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).  

ΑΔΑ: 6ΚΡΦ469Η24-Κ2Κ



 
 

Οη πξνζθνξέο δύλαηαη λα απνζηέιινληαη ζην Γξ. Πξνκεζεηώλ κέζσ e-mail promitheion@paidon-

pentelis.gr, έωρ  ΣΡΙΣΗ 02-03-2021    &    ώπα 11:00. 

  

 Η δηαδηθαζία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ μεθηλά κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο.  

 
                                                                                     Η  ΑΝΑΠΛ ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ   
 

                                                                                      ΕΤΣΑΘΙΑ  ΚΑΣΟΙΚΟΤ 
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