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ΘΕΜΑ: Ππόζκληζη Ππομήθειαρ Εξωζςμβαηικού  Είδοςρ 
 

Το Γενικό Νοζοκομείο Παίδων Πενηέληρ πποηίθεηαι να πποβεί ζηην ππομήθεια ηος κάηωθι 
είδοςρ, με ηη διαδικαζία ηηρ δημοζίεςζηρ ζηο διαδίκηςο καηόπιν ζςλλογήρ πποζθοπών, για 

 
 ΤΔΑΣΟΔΙΑΛΤΣΕ ΑΚΟΤΛΕ ΑΚΑΘΑΡΣΟΤ ΙΜΑΣΙΜΟΤ , μιαρ σπήζηρ με  

ενζωμαηωμένη κοπδέλα,  ωρ κάηωθι: 
 

1. Να είναι ανθεκηικέρ. 

2. Να είναι ζε διάζηαζη πεπίπος 95cmX100cm (Οι διαζηάζειρ ηων ςλικών δεν είναι 

αποκλειζηικέρ αλλά ζε κάθε πεπίπηωζη καηά ηην αξιολόγηζη ηων ειδών γίνονηαι δεκηέρ 

μικπέρ αποκλίζειρ). 

3. Να θέποςν ενζωμαηωμένη κοπδέλα για εύκολο κλείζιμο. 

4. Μεηά ηην επαθή ηοςρ με ηο νεπό μέζα ζηο πλςνηήπιο να λιώνοςν και ηα πούσα να 

πλένονηαι σωπίρ να έπθοςν ζε επαθή με ηα σέπια. 

5. Να θέποςν ηην εκηύπωζη «Πποζοσή ακάθαπηορ ιμαηιζμόρ» ή ανηίζηοιση ζήμανζη. 

6. Τα πποζθεπόμενα είδη ππέπει να ζςμμοπθώνονηαι με ηιρ απαιηήζειρ ηων Γιεθνών και 

Δςπωπαϊκών πποηύπων και να θέποςν ηην πποβλεπόμενη ζήμανζη CE. 

7. Να ςποβληθούν ππωηόηςπα prospectus ή ανάλογο ένηςπο ςλικό όπος θα θαίνονηαι ηα 

ηεσνικά σαπακηηπιζηικά για ηο πποζθεπόμενο είδορ.  

8. Ποζόηηηα ππορ ππομήθεια σίλια (1000) ηεμάσια.  

                                                   ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟ 

                                 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΣΟΤ ΥΡΗΣΕ             

                                           
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ:    επιηποπή λοιμώξεων  κα ΔΗΜΑΡΑ  ηηλ. 213 2052 321 

 
Το παπαπάνω είδορ ππέπει να ζςμμοπθώνεηαι με ηιρ απαιηήζειρ ηων Γιεθνών και 

Δςπωπαϊκών πποηύπων και να θέπει ζήμανζη CE. 

   
Οι ηιμέρ ηων πποζθεπομένων ςλικών, δεν θα ςπεπβαίνοςν ηιρ ανηίζηοισερ ανώηαηερ ηιμέρ 
(αν ςπάπσοςν), ηος Παπαηηπηηηπίος Τιμών ηηρ Δ. Π. Υ. Οι οικονομικέρ πποζθοπέρ πος 
είναι ανώηεπερ από ηιρ καηά ανωηέπω παπαδεκηέρ ηιμέρ αποππίπηονηαι. (Δγκύκλιορ ΔΠΥ 
2269/19.3.2012 ΑΓΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).  
 

Οι πποζθοπέρ δύναηαι να αποζηέλλονηαι ζηο Γπ. Ππομηθειών μέζω e-mail 

promitheion@paidon-pentelis.gr, έωρ   ΠΑΡΑΚΕΤΗ   30-10-2020   &    ώπα 13:00 . 

 
Η διαδικαζία καηάθεζηρ ηων πποζθοπών ξεκινά με ηη δημοζίεςζη ηος παπόνηορ.  

 

                                                                                       Η  ΑΝΑΠΛ  ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 
 

                                                                                        ΕΤΣΑΘΙΑ  ΚΑΣΟΙΚΟΤ        
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