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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ & ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

 

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. Ταινία αυτοκόλλητη εξωτερική ατμού (100) ρολλά 
Αποστείρωσης ατμού εξωτερική με δείκτη , με τυπωμένες γραμμές μελάνης που αλλάζουν χρώμα 
στο τέλος του κύκλου. 
 

2. Χαρτάκια φλουορεσείνης  (10.000 τεμάχια) 

• Κάθε ταινία να είναι εμποτισμένη με Fluorescein Sodium  

• CE πιστοποίηση. 

• Κάθε ταινία να είναι ατομικά συσκευασμένη και αποστειρωμένη  

• σε συσκευασία    100  τεμαχίων 

 
3. Σύστημα ορού (3.500 τεμάχια) 

Με ροόμετρο μαλακό , αεραγωγό με πώμα, κλείστρο ροής, συνδετικό Υ και σύνδεση luerlock, 
μήκος πάνω από  1,5 μ. 

 
4.  Ρολλά αποστείρωσεης SPRB50 75mm x 100m(5 τεμάχια) 

Κατάλληλα για αποστείρωση σε υγρό κλίβανο. Οι δείκτες να έχουν χρωματική μεταβολή.  Στην 
εξωτερική συσκευασία να αναγράφονται οι απαιτούμενες ενδείξεις. 
 
 

5. Σκούφιες ασθενών μπερέ (4.000 τεμάχια) 
Μιας χρήσεως, διάτρητες για καλό αερισμό, μεγάλες. Να φέρουν λάστιχο  σε όλη την  επιφάνεια 
χωρίς να πιέζουν το κεφάλι, και για κοντά και για μακριά μαλλιά. 
 

6. Λευκοπλάστ αυτοκόλλητο υποαλλεργικό 2,5 cmx 9,14m (1.080 τεμάχια)  
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΥ TRANSPORE Διάφανη, 
πορώδης, υποαλλεργική, χωρίς λάτεξ, πλαστική ταινία που κόβεται εύκολα και που έχει σχεδιαστεί 
για αξιόπιστη κόλληση στο δέρμα όπως για συγκράτηση επιθεμάτων.  
Διαστάσεις ≈ 2,5cm X 9,1m 
 



7. Επιδέσεις οφθαλμολογικές αποστειρωμένες – ταμπόν (5.000 τεμάχια) 
Οφθαλμολογικά Επιθέματα γάζας, απορροφητικά  
αποστειρωμένα, σε σχήμα οβάλ,σε μέγεθος που να καλύπτει τον οφθαλμό.  
Από καθαρό βαμβάκι άριστης ποιότητας και επικάλυψη non woven, αποστειρωμένα 
συσκευασμένα ανά τεμάχιο, σχήματος οβάλ. Διαστάσεις: 5cm Χ 7 cm (Συσκευασία),να επιτρέπει 
το εύκολο άνοιγμα ώστε να μην εξαποστερώνεται το περιεχόμενο, 
σύμφωνα με το Εναρμονισμένο Πρότυπο ΕΝ 29073:1992 
 

8. Γάζα non-wooven swabs 10x20 cm /4ply (12.000 τεμάχια) 
Επιθέματα  γάζας από μη υφασμένο υλικό  (non woven) 
τεσσάρων  αναδιπλώσεων (4ply) κομμένα και διπλωμένα χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια). 
Συμμορφούμενα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14079 (CE 0653). Είναι κατασκευασμένα από 
εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, ίνες κυτταρίνης σύμφωνα με το Εναρμονισμένο Πρότυπο ΕΝ 
29073:1992 
 

9. Χαρτί αποστείρωσης 75x75 cm soft (2.000 τεμάχια) 
Tο χαρτί να προέρχεται από χημικό ξύλινο πολτό απαλλαγμένο από ακάθαρτες ουσίες και 
διάφορες οσμές. Επικολλάται σε υπόστρωμα που το καθιστά αδιάβροχο, να έχει ικανή 
ανθεκτικότητα και να διατηρείται η ακεραιότητα της συσκευασίας μέχρι το χρόνο της χρήσης. Να 
είναι ανθεκτικό στη θραύση και στην έκταση, να διπλώνει χωρίς να δημιουργεί κενά αέρος, να 
είναι κατάλληλο για τους κλιβάνους ατμού, να μην είναι τοξικό, να μην αφήνει ινίδια και χνούδια. 
να έχει υψηλή αντίσταση στα υγρά . Να διαπερνάται από τον ατμό, να έχει υψηλό φράγμα κατά 
των μικροβίων και της σκόνης, να αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις. Να πληροί τις 
προδιαγραφές της Ε.Ε. Να είναι εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ 
 

10. Χαρτάκια χρωστικής πράσινου λισσαμίνης (κυτ. 100 τεμάχια) 

• Να διαθέτουν πιστοποιητικό CE 

• Να παράγονται χρησιμοποιώντας τα υψηλότερης ποιότητας λισσαμίνης και χαρτί 

• Να διατίθεται σε συσκευασία των 100 τεμαχίων, σε ανεξάρτητα αποστειρωμένα θηκάκια 
 
 

 

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 08/03/2022 αποκλειστικά και μόνο με 

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

ΑΓΟΡΑΣ 7 – ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ & ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ". 
 
Προσφορές υποβάλλονται για  ένα , ή και όλα τα τμήματα της πρόσκλησης. Κριτήριο επιλογής η 
χαμηλότερη τιμή. 
 
 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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