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                                                                   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ  

ΣΟΤ ΚΗΜΓΗ, ΣΗ ΓΙΑΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ 

ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 
   

      
 ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                    Α Γ Ρ ΙΝ Ι Ο   1 9  Α π πι λ ί ο υ  2021                             

6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ                              Απ. Ππωτ.   4878 

ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ                                                                               
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ  

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
   

ΘΔΜΑ:  ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΗ ΣΗ  ΠΡΟΚΛΗΗ υπ. απιθ. 4718/15-04-2021, με ΑΓΑΜ στο ΚΗΜΓΗ 

21PROC008471979 και ΑΔΑ στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΩΦΞΟ46904Μ-Φ63, πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΙΑΣΡΙΚΩΝ 

ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ 4/2021 ε νπνία δεκνζηεύηεθε ηελ 15/04/2021.  

 

Σν Γ. Ν.  Αηηωιναθαξλαλίαο  Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ δηεπθξηλίδεη  όηη  ζηε ζπγθεθξηκέλε πξόζθιεζε 
πνπ έρεη αλαξηεζεί ζην ΚΗΜΔΗ, ζηε ΔΙΑΤΓΕΙΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ ε ηερληθή 

πξνδηαγξαθή ζην είδνο 12 ηξνπνπνηείηαη ωο εμήο: 
  
ΓΔΙΚΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΒΑΝΟΤ ΑΣΜΟΤ (ΑΜΠΟΤΛΔ)                                        
 
 • Οη βηνινγηθνί δείθηεο λα είλαη θηαιίδηα κε ζξεπηηθό πγξό θαη πιεζπζκό ζπόξωλ αλά ιωξίδα ζύκθωλα κε ην πξόηππν 

EN ISO 11138-1-3.  

• Να πξνζθέξεηαη δωξεάλ ε ζπζθεπή ηνπ επωαζηήξα γηα ηνπο βηνινγηθνύο δείθηεο θαη λα δηαηίζεληαη ηνπιάρηζηνλ κε 12 

ζέζεηο επώαζεο θαη ελδείμεηο ιεηηνπξγίαο (νπηηθή - ερεηηθή ζήκαλζε). 

• Να είλαη θαηάιιεινη γηα θύθινπο απνζηείξωζεο 121νC -135νC  ηνπ θιηβάλνπ αηκνύ θαη λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό 

αζθαιείαο όζνλ αθνξά ην είδνο θαη ηνλ αξηζκό ηωλ ζπόξωλ.  

• Σόζν ζηελ αηνκηθή ζπζθεπαζία όζν θαη εμωηεξηθά λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεωο θαη ν θωδηθόο παξαγωγήο.  

• Η εηηθέηα ηεθκεξίωζεο λα αληέρεη ζηηο ζπλζήθεο θιηβαληζκνύ ρωξίο λα θζείξεηαη θαη λα μεθνιιάεη εύθνια. 

• Κάζε παθέην δεηθηώλ λα ζπλνδεύεηαη από ηερληθέο νδεγίεο –πιεξνθνξίεο όπωο: βαζηθέο παξακέηξνπο πνπ έρεη 

ζρεδηαζηεί λα αληρλεύεη, αλακελόκελε αιιαγή κεηά ηελ έθζεζε ζην κέζν απνζηείξωζεο, εκεξνκελία παξαγωγήο θαη 

ιήμεωο, θωδηθόο παξαγωγήο, ζπλζήθεο απνζήθεπζεο, νδεγίεο ρξήζεωο ζηελ ειιεληθή γιώζζα.                                       

• Να παπέχει αξιόπιστα αποτελέσματα έπειτα απο επώαση 60''.                                                                                          

• Να δηαζέηεη εθηππωηή γηα αξρεηνζέηεζε ηωλ απνηειεζκάηωλ θαη δηαζηαύξωζε ηνπ νπηηθνύ απνηειέζκαηνο 

 

 

Καηά ηα ινηπά ε πξόζθιεζε ηζρύεη ωο έρεη.  
 

Η ΔΙΟΡΘΩΗ ΘΑ ΑΝΑΡΣΗΘΕΙ ΣΗΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΟΤ ΚΗΜΔΗ, ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ                            
 

Αγπίνιο   /04/2021 
 

 

ΑΝΓΡΔΑ Σ. ΣΩΛΗ 
                                                                                

                                                        
Δσωτ. Γιανομή 

 Οικονομικό τμήμα 


