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Έρευνα αγοράς που αφορά 

 

 

       Προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες , το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια  των 
ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή 
προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή , η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της 
Ε.Π.Υ      Ν.3846/2010 άρθρο 24. 

 

      Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να 
φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί  Μητρώου 
του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν 
επίσης  τον κωδικό GMDN και τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ των προσφερομένων ειδών αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους. 

 

      Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και 
ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με 
τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές που κατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της 
προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως 
θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην 
υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. 

 

Καταληκτική ημερομηνία :21-04-2016

Καταληκτική ώρα : 14.00

 

 

              Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως      4 μήνες 

 

 

 

 

 

 



 

Περιγραφή Κωδικός Π.Τ Τμχ

ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ μιας χρήσης ,η οποία

  να φέρει  την απαιτούμενη γωνίαση για ευκολότερη  τοποθέτηση,

   να επιτρέπει τον αερισμό θετικής πίεσης έως 37cm Η2Ο,παραπάνω     από 
τους υπόλοιπους τύπους λαρυγγικών  επιτρέποντας μεγαλύτερη περίοδο 
αερισμού έως τέσσερις ώρες,

   να έχει δυνατότητα αποτελεσματικής εκκένωσης  του στομάχου διαμέσου 
ειδικού αυλού μειώνοντας τον κίνδυνο εισρόφησης
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O ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

ΠΕΤΡΟΣ ΣΕΡΙΔΗΣ

MSc ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

 


