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ΑΔΑ:  

              Αρ.Πρωτ.: 1582/10.03.22 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

  

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού ιματισμού για τις ανάγκες του 
Γ.Ν. Θήρας για ένα έτος» 
ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας 
           β. Την με Αρ. Πρωτ. 1185/23.02.22 εισήγηση του Τμήματος Επιστασίας του Γ.Ν. Θήρας. 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δύο χιλιάδες εκατό ευρώ   (2.100,00 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α  

Κριτήριο αξιολόγησης Ημερομηνία δημοσίευσης στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Χαμηλότερη Τιμή 10 Μαρτίου 2022 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Ανοιχτές προσφορές στο mail: 
supplies@santorini-hospital.gr  και 

στο fax: 2286035459 
21 Μαρτίου 2022 Δευτέρα 13:00 μ.μ. 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού ιματισμού για τις 

ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας. Τα αιτούμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω αναλυτικά περιγραφόμενες τεχνικές 

προδιαγραφές :  

 

http://www.santorini-hospital.gr/
mailto:info@santorini-hospital.gr
mailto:supplies@santorini-hospital.gr
ΑΔΑ: ΨΨΨ6ΟΡΡ3-ΜΟΥ
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
ΛΙΝΟΘΗΚΗ 
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Μεταλλική γαλβανιζέ τρίφυλη ντουλαπα μεγάλης 
αντοχής ηλεκτροστατικής βαφής σε ιβουάρ χρώμα.  Να 
φέρει 4 ρυθμιζόμενα καθ ύψος ράφια και έναν ενιαίο 

κάθετο χώρο . Να διαθέτει περσίδες εξαερισμού, 
κλειδαριά και πλαστικά παπουτσάκια. Ενδεικτικές 

διαστάσεις : Υ: 195 εκ  M: 120 εκ  B: 0.48 εκ.                                                    

ΤΜΧ 2 

2 
ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ 
6 θέσεων  

Μεταλλικός φοριαμός -ιματιοθήκη ιματισμού (locker) , 
από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης (DKP), 

ηλεκτροστατικής βαφής . Ενδεικτικές  διαστάσεις  : 210 
x 103 x 46. Με περσίδες εξαερισμού (πάνω - κάτω), 

ετικετοθήκη  και μεταλλικό γαλβανιζέ  ποδαράκι 
στήριξης ύψους 10 εκ . Με εσωτερικό ράφι  . Να φέρει 

κλειδαριά - πόμολο  με υποδοχή λουκέτου . Χρώμα 
γκρι  

ΤΜΧ 3 

3 
ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ 
2 θέσεων  

Μονόστηλη ιματιοθήκη ιματισμού (locker), από 
λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης (DKP),  ηλεκτροστατικής 
βαφής .  Ενδεικτικές διαστάσεις    : 210 x 36 x 46. Με 
περσίδες εξαερισμού (πάνω - κάτω σε κάθε πόρτα), 
ετικετοθήκη  και μεταλλικό γαλβανιζέ  ποδαράκι 
στήριξης ύψους 10 εκ . Να φέρει σωλήνα στήριξης 
κρεμάστρας και άγκιστρο εσωτερικά της πόρτας  . Να 
φέρει κλειδαριά - πόμολο  με υποδοχή λουκέτου . 
Χρώμα γαλάζιο παστέλ ή μπλέ (ανοιχτό) 

ΤΜΧ 1 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 
 

• Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο. 

• Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: supplies@santorini-hospital.gr ή στο fax: 
2286035459  έως την 21.03.22  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00. 

• Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 14.00.01.80 (Προμήθεια Επίπλων και Σκευών) 
του εγκεκριμένου για το 2022 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση 
τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.  

• Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο. 

• Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. 

http://www.santorini-hospital.gr/
mailto:info@santorini-hospital.gr
mailto:supplies@santorini-hospital.gr
ΑΔΑ: ΨΨΨ6ΟΡΡ3-ΜΟΥ
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• Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή . 
 

 

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 
3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 

                                                            Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας 

 

 

                                                                      

                                                                          ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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