
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07-06-2022 

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2543 

ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ» Ν.Π.Δ.Δ. 

  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

- Γραφείο Προμηθειών   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παρασκευά / Ε. Φραγγιαδούλης   

Τηλέφωνο: 213 20 52 834 & 835   

e-mail: gr.prom@ophthalmiatreio.gr Προς όλους τους ενδιαφερομένους 

 
 
                                                                                     ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ: 19 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 
 

 

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε προσφορά προσαρμοσμένη με τις τιμές παρατηρητηρίου στην 

οποία να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου και η τιμή αυτού καθώς και ο κωδικός GMDN και 

ΕΚΑΠΤΥ. Εάν το είδος δεν αντιστοιχίζεται από εσάς στο παρατηρητήριο τιμών παρακαλούμε όπως 

μας αποστείλατε υπεύθυνη δήλωσή σας. 

 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ 3ply ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 

 

1. Να είναι μιας χρήσεως  

2. Να είναι τριών στρωμάτων (3ply) υποαλλεργικές, αδιάβροχες, μη ερεθιστικές και πολύ άνετες στην 

αναπνοή 

3. Να αποτελείται από δύο φύλλα μη υφασμένου υλικού (non-woven) με προσθήκη εσωτερικά ειδικού 

αντιβακτηριδιακού φίλτρου αποδοτικότητας  99,8% στο 1 micro, χαμηλής αντίστασης στη διέλευση 

του αέρα που προσφέρει άνετη αναπνοή. O τύπος του non-woven υλικού είναι αρίστης ποιότητας, 

χωρίς χνούδι μη ερεθιστικός 

4.  Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN-14683, κατηγορία II 

5.  Να έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου διαστάσεων 18*9,5cm περίπου  

6.  Να φέρει πτυχώσεις σε όλο το πλάτος της για καλύτερη εφαρμογή και την πλήρη  επικάλυψη 

του κάτω μέρους του προσώπου 

7.  Κατά μήκος και στην επάνω πλευρά της μάσκας να υπάρχει εσωτερικό επιρρίνιο έλασμα, το οποίο 

να είναι επικαλυμμένο με πλαστική μεμβράνη για μην οξειδώνεται. Το επιρρίνιο έλασμα με μικρή 

πίεση να παίρνει το σχήμα του προσώπου στο ύψος  της μύτης  

8.  Η μάσκα να στηρίζεται στο πρόσωπο με μεγάλα ενισχυμένα λάστιχα 

9.  Με πιστοποίηση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42 ΕΟΚ κι αριθμό πιστοποιημένου οργανισμού 

κοινοποίησης  

10.  Η παρασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 

11.  Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά 

12.  Το προς προμήθεια υλικό να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση 

13. Να σταλούν δείγματα για αξιολόγηση 

 
 



Τρόπος πληρωμής: Ως ορίζει ο Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/09-05-2013) και ο Ν. 4412/2016, 

Άρθρο 200, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4782/2021, Άρθρο 102. 

 
 
      
                            
 

Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως 13/06/2022 αποκλειστικά και μόνο με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: supplies@ophthalmiatreio.gr με θέμα "ΕΡΕΥΝΑ 

ΑΓΟΡΑΣ 19 – ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ". 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07-06-2022 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 13-06-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 213 – 20 52 834 & 835 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

           Ακριβές Αντίγραφο  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  
 
 
          ΜΠΑΖΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 
 


		2022-06-07T14:56:05+0300
	AIKATERINI BAZIOU




