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                        ΑΔΑ:  

         Αρ.Πρωτ.: 2468/18.04.22 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ενός συστήματος σιδερώματος ρούχων γρήγορων 
προγραμμάτων, μικρών φορτίων για την παροχή ειδικών υπηρεσιών σιδερώματος στο Γ.Ν. Θήρας» 
ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας 
           β. Την με Αρ. Πρωτ. 2187/15.04.22 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας . 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  Εκατόν ογδόντα ευρώ ( 180 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α  

Κριτήριο αξιολόγησης Ημερομηνία δημοσίευσης στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Χαμηλότερη Τιμή 18 Απριλίου 2022 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

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

στο fax: 2286035459 
4 Μαΐου 2022 Τετάρτη 13:00 μ.μ. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια ενός συστήματος σιδερώματος ρούχων γρήγορων προγραμμάτων, 
μικρών φορτίων για την παροχή ειδικών υπηρεσιών σιδερώματος   με ατμό για την παροχή ειδικών υπηρεσιών 
πλύσης στο Γ.Ν. Θήρας. Σύμφωνα με ισχύοντα πρότυπα του ΕΛΟΤ , τους κανονισμούς και τις ενεργειακές ετικέτες 
των επαγγελματικών / συσκευών της Ε.Ε. και σύμφωνα με τις παρακάτω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές: 
Η προσφορά να αναφέρει το κόστος: 
Ι. Των προϊόντα 
II. Της υπηρεσίας παράδοσης  
 

http://www.santorini-hospital.gr/
mailto:info@santorini-hospital.gr
mailto:supplies@santorini-hospital.gr
ΑΔΑ: Ρ0Ρ2ΟΡΡ3-Ε0Ο
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΕΛΟΤ) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε.. 

Άρθρο 1: Προδιαγραφές προϊόντος. 

Το σύστημα σιδερώματος πρέπει να διαθέτει ισχυρό ατμό και να απομακρύνει τις ζάρες από όλα τα υφάσματα 
γρήγορα και αποτελεσματικά, ενώ θα πρέπει συνάμα να διαθέτει αφαιρούμενο σύστημα συλλογής αλάτων που θα 
προσφέρει εύκολη συντήρηση και εξαιρετική απόδοση.  

Συμπληρωματικά πρέπει να διαθέτει σύστημα χωρίς Βαθμίδες Θερμοκρασίας για σιδέρωμα με ασφάλεια χωρίς 
κίνδυνο καψίματος των υφασμάτων, ενώ η πλάκα του σίδερου ατμού πρέπει να είναι προηγμένης τεχνολογίας ώστε 
να μπορεί να προσφέρει εντελή ολίσθηση. 

Ελάχιστα Απαιτούμενα Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

1. Ισχύς σε Watt : Τουλάχιστον 2800 
2. Πίεση: (bar) 6.8 
3. Αυτονομία: Απεριόριστη 
4. Χωρητικότητα Δοχείου: 1.8 
5. Παραγωγή Ατμού: 130 gr / min 
6. Βολή ατμού: 450 gr 
7. Κάθετος Ατμός: Υποστηρίζεται 
8. Χρόνος Ατμοποίησης: Το λιγότερο 2 min. 
9. Σύστημα καθαρισμού από άλατα: Nα διαθέτει. 
10. Αποθήκευση Καλωδίου: Να διαθέτει. 
11. Σύστημα Ασφαλείας: Εύκολη μεταφορά με το σύστημα κλειδώματος. 
12. Αυτόματη Απενεργοποίηση: Nα διαθέτει. 
13. Τύπος Πλάκας: Τουλάχιστον υλικού Durilium  
14. Τεχνολογία Τύπου Πλάκας: AirGlide  
15. Βάρος: Λιγότερο των 5 Kg.  
16. Σύστημα χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας για ασφάλεια λειτουργείας. 
17. Εγγύηση Προμηθευτή: Τουλάχιστον Δυο (2) έτη. 

 

1.1.  Άρθρο 2: Περιεχόμενο Προσφορών. 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, φέρουν υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας και 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 
• Την οικονομοτεχνική προσφορά στην οποία θα προσδιορίζεται η συνολική προσφερόμενη τιμή σε ευρώ για τα 
παρεχόμενα προϊόντα & υπηρεσίες με ΦΠΑ και επιπλέον θα αναφέρεται η διαθεσιμότητα των προϊόντων. Η 
οικονομική προσφορά θα πρέπει να φέρει την υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου και τη σφραγίδα της εταιρείας. 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο προσφέρων έλαβε 
γνώση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
 

Άρθρο 3: Ειδικοί όροι.  

3.1 Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον ανάδοχο θα καταβληθεί εξήντα (60) ημέρες αφότου εκδοθεί και 
υπογραφεί Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, χωρίς δυσμενείς παρατηρήσεις, από αρμόδια Επιτροπή του Γ. Ν. 
Θήρας, έναντι έκδοσης ισόποσου τιμολογίου. 

http://www.santorini-hospital.gr/
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Στον ανάδοχο θα δοθεί υπογραφή του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από αρμόδιο Μηχανολόγο Μηχανικό της 
Τ.Υ. του Γ.Ν. Θήρας. Δηλαδή, μετά την ολοκλήρωση της διενέργειας του ελέγχου εγκατάστασης, χωρίς δυσμενείς 
παρατηρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Προϊόντος. 

Το συνολικό 100% του συμβατικού τιμήματος θα καταβληθεί έναντι έκδοσης ισόποσου τιμολογίου μετά από την 
χωρίς δυσμενείς παρατηρήσεις, υπογραφή του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από τον Μηχανικό της ΤΥ του 
Γ.Ν. Θήρας.  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 
 

• Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο. 

• Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: supplies@santorini-hospital.gr   ή στο fax: 
2286035459 έως τις 04.05.22  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 13:00. 

• Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 14.09.98.80 (Προμήθεια Μηχανημάτων και 
Λοιπού Εξοπλισμού) 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. 

• 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 ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ 

 

 

 

 
 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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