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                                                                                     ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ: 4 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 

 

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. 

1. Νεφροειδή χάρτινα (6.000) τεμάχια 
Αδιαπέραστο από την υγρασία και τα μικρόβια, χωρητικότητας μεγαλύτερη των 800ml ιδιαίτερα 
ανθεκτικό. 
 

2. ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ κλιβάνου πλάσματος (750 τεμάχια) 
Χημικοί  δείκτες  σε ταινίες, κατασκευασμένοι από ειδική μη τοξική ουσία που καταδεικνύει την 
απορρόφηση του υπεροξειδίου του υδρογόνου (Η2O2). ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝOΙ ΓΙΑ  ΚΛΙΒΑΝΟ 
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD ΝX 
 

3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ κλιβάνου πλάσματος STERRAD NX (60 τεμάχια) 
α. Να είναι συμβατοί με τον κλίβανο πλάσματος ( με την απαραίτητη πιστοποίηση). 
β. Να φέρουν ένδειξη με την αναμενόμενη αλλαγή του δείκτη μετά την έκθεση στο μέσο 

αποστείρωσης. 
γ. Να είναι με αλλαγή χρώματος της ταινίας από κόκκινο σε κίτρινο 
δ. Να διαθέτουν τον  Βacillus Stearothermophilus σε πληθυσμό τουλάχιστον 1.8 εκατομμυρίων. 
ε. Κάθε πακέτο δεικτών να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες  - πληροφορίες όπως: 

Βασικές παραμέτρους που έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει 
Αναμενόμενη αλλαγή με την έκθεση στο μέσο αποστείρωσης 
Ημερομηνία παραγωγής και λήξεως 
Κωδικός παραγωγής  
Συνθήκες αποθήκευσης 
Οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα 
Κατασκευαστικός οίκος 
Να είναι σύμφωνοι με τις διεθνείς προδιαγραφές και να έχουν πιστοποιητικό CE. 
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. 

στ. Να κατατεθεί πιστοποίηση καταλληλόλητας του προσφερόμενου υλικού (μείωση στελεχών 
κατά 6 log). 

ζ. 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). 

η. Το τελικό αποτέλεσμα του δείκτη να είναι διαθέσιμο εντός 30 λεπτών. 
θ. 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, 2. Τον επωαστήρα που τον συνοδεύει. 

 
4. ΧΑΝΣΑΠΛΑΣΤ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ (2000 τεμάχια) 

Ταχυεπίδεσμος τύπου hansaplast ατομικά συσκευασμένος, με αξιόπιστη κόλληση στο δέρμα. 
 

5. ΧΑΝΣΑΠΛΑΣΤ ΣΤΕΝΟΜΑΚΡΑ 1,9 cm X 7,2 cm (5000 τεμάχια) 
Ταχυεπίδεσμος τύπου hansaplast ατομικά συσκευασμένος, με αξιόπιστη κόλληση στο δέρμα 
 

6. Αυτοκόλλητες Ταινίες Σύγκλεισης Δέρματος 12mm x 100mm (100 τεμάχια)  
Αποστειρωμένες Ταινίες Σύγκλεισης Δέρματος, κατασκευασμένες από πορώδες, μη υφασμένο 
υπόστρωμα, επικαλυμμένο με υποαλλεργική, ευαίσθητη στην πίεση αυτοκόλλητη ουσία, 
ενισχυμένη με ίνες πολυεστέρα για μεγαλύτερη αντοχή. 

 

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 25/02/2022 αποκλειστικά και μόνο με 

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

ΑΓΟΡΑΣ 4 – ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ". 
 
Προσφορές υποβάλλονται για  ένα , ή και όλα τα τμήματα της πρόσκλησης. Κριτήριο επιλογής η 
χαμηλότερη τιμή. 
 
 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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