
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-11-2022 

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5092 

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: 36 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ  «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 

ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD» 
 

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. 

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 

ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD» με τις κάτωθι προδιαγραφές: 

1. Να είναι συμβατοί με τον κλίβανο πλάσματος ( με την απαραίτητη πιστοποίηση). 
2. Να φέρουν ένδειξη με την αναμενόμενη αλλαγή του δείκτη μετά την έκθεση στο μέσο               

αποστείρωσης. 
3. Να είναι με αλλαγή χρώματος της ταινίας από κόκκινο σε κίτρινο 
4. Να διαθέτουν τον  Βacillus Stearothermophilus σε πληθυσμό τουλάχιστον 1.8 εκατομμυρίων. 
5. Κάθε πακέτο δεικτών να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες  - πληροφορίες όπως: 
6. Βασικές παραμέτρους που έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει 
7. Αναμενόμενη αλλαγή με την έκθεση στο μέσο αποστείρωσης 
8. Ημερομηνία παραγωγής και λήξεως 
9. Κωδικός παραγωγής  
10. Συνθήκες αποθήκευσης 
11. Οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα 
12. Κατασκευαστικός οίκος 
13. Να είναι σύμφωνοι με τις διεθνείς προδιαγραφές και να έχουν πιστοποιητικό CE. 
14. Οι δείκτες να είναι σε χάρτινη συσκευασία και μέσα σε χαρτοκιβώτια για ασφαλέστερη 

φύλαξη και αποθήκευση. Να αναγράφονται η ημερομηνία λήξεως, ο κωδικός παραγωγής και 
η σήμανση CE. 

15. Nα κατατεθούν δείγματα προμηθευτών για κάθε προσφερόμενο είδος. 
16. Να κατατεθεί πιστοποίηση καταλληλότητας του προσφερόμενου υλικού (μείωση στελεχών 

κατά 6 log). 
17. Η καλλιέργεια να γίνεται σε συσκευή επωαστήρα, ο οποίος να προσφέρεται δωρεάν. Ο 

επωαστήρας να διαθέτει τουλάχιστον δέκα θέσεις επώασης. Να παρέχεται τεχνική 
υποστήριξη 24 ωρών στην οποία θα περιλαμβάνεται και η αντικατάστασή του όταν 
χρειάζεται (αυτό να βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση). Επίσης ο επωασατήρας να μπορεί 
να αποθηκεύει όλα τα δεδομένα του βιολογικού δείκτη και το τελικό αποτέλεσμα της 
επώασης . 

18. Το τελικό αποτέλεσμα του δείκτη να είναι διαθέσιμο εντός 15 λεπτών. 
19. Να φέρει χημικό δείκτη ο οποίος να αποκολλάται προς αρχειοθέτηση. 
20. Να συνοδεύεται από επίσημο φυλλάδιο οδηγιών της κατασκευάστριας εταιρείας και αν αυτό 

δεν περιλαμβάνει την ελληνική γλώσσα, να επισυνάπτεται επίσημη μετάφρασή του από 



πιστοποιημένο κέντρο για: 

1. Τον βιολογικό δείκτη,  Β2. Τον επωαστήρα που τον συνοδεύει. 
Ισχύς της προσφοράς να είναι τουλάχιστον για τέσσερις μήνες. 

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 25/11/2022 αποκλειστικά και μόνο με 

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

ΑΓΟΡΑΣ 36 – «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD» 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 18-11-2022 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 25-11-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 

 

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

 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
α/α 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΙΡΜΠΟΥ 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΔΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 
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