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                        ΑΔΑ:  

         Αρ.Πρωτ.: 826/14-02-2020 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ειδών 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. 561/04.02.20 εισήγηση του Διοικητικού Διευθυντή και του Γρ.Ιματισμού του Γ.Ν. Θήρας 
. 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δύο χιλιάδες δέκα ευρώ   (2.010,00 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α  

Κριτήριο αξιολόγησης Ημερομηνία δημοσίευσης στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Χαμηλότερη Τιμή 14 Φεβρουαρίου 2020 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

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

στο fax: 2286035459 
21 Φεβρουαρίου 2020 Παρασκευή 13:00 μ.μ. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια των αναφερόμενων στον παρακάτω 

πίνακα ειδών ιματισμού τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις αιτούμενες προδιαγραφές. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  Μ/Μ  
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

1 

ΣΤΟΛΕΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ 

ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ (σετ)  

Μπλούζα : unisex χιτώνιο από μπορντώ ποπλίνα 170-180γρ/μ2 για μεγάλη 

αντοχή με τις ελάχιστες συστολές , χρώμα ανεξίτηλο στους 90οC και την  

αποστείρωση με χλώριο.  Με σταυρωτή λαιμόκοψη τύπου V, κοντό μανίκι με 

τσεπάκι επάνω στο αριστερό στήθος και δύο τσέπες κάτω δεξιά και αριστερά. 

Να φέρει το λογότυπο της εταιρείας στη δεξιά άνω πλευρά. Παντελόνι : 

μπορντώ, τσέπη πίσω, με λάστιχο και κορδόνι.  

ΣΕΤ 6 

http://www.santorini-hospital.gr/
mailto:info@santorini-hospital.gr
mailto:pdrosos@santorini-hospital.gr
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2 

ΣΤΟΛΕΣ 

ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ 

(σετ)  

Μπλούζα :  unisex χιτώνιο  απο μπλε σκούρη  ποπλίνα 170-180γρ/μ2 για 

μεγάλη αντοχή με τις ελάχιστες συστολές , χρώμα ανεξίτηλο στους 90οC και την  

αποστείρωση με χλώριο.    Με σταυρωτή λαιμόκοψη τύπου V, κοντό μανίκι με 

τσεπάκι επάνω στο αριστερό στήθος και δύο τσέπες κάτω δεξιά και αριστερά. 

Να φέρει το λογότυπο της εταιρείας στη δεξιά άνω πλευρά. Παντελόνι : μπλε 

σκούρο , τσέπη πίσω , με λάστιχο και κορδόνι.  

ΣΕΤ 7 

3 
ΣΤΟΛΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 

(σετ)  

Μπλούζα : unisex χιτώνιο από ποπλίνα συνθεσεως  50% βαμβάκι και 50% 

πολυεστέρας βάρους 150 γρ/m2 ανεξίτηλη πλενόμενη στους 90οC αρίστης 

ποιότητας σε χρώμα πράσινο χειρουργείου. Με σταυρωτή λαιμόκοψη τύπου 

V, κοντό μανίκι , τσέπες αριστερά-δεξιά κάτω και μία τσέπη επάνω στο 

αριστερό στήθος όπου θα φέρει και το λογότυπο της εταιρείας.  αριστερά. 

Παντελόνι : με λάστιχο και κορδόνι στη μέση και μία τσέπη πίσω.   

ΣΕΤ 8 

4 ΣΤΟΛΕΣ ΜΑΙΩΝ (σετ)  

 Μπλούζα : unisex χιτώνιο με σταυρωτή λαιμόκοψη σε λιλά χρώμα από  

ποπλίνα 170-180γρ/μ2 για μεγάλη αντοχή με τις ελάχιστες συστολές  χρώμα 

ανεξίτηλο στους 90οC και την  αποστείρωση με χλώριο..  Με λογότυπο της 

εταιρείας στη δεξιά άνω πλευρά. Παντελόνι : με λάστιχο και κορδόνι στη μέση 

και μία τσέπη πίσω χρώματος λιλά .  

ΣΕΤ 5 

5 
ΣΤΟΛΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 

(σετ)  

Μπλούζα: σε χρώμα ζαχαρί-μπεζ από ποπλίνα 170-180γρ/μ2 για μεγάλη 

αντοχή με τις ελάχιστες συστολές  χρώμα ανεξίτηλο στους 90οC και την  

αποστείρωση με χλώριο.   Unisex τύπου V, κοντό μανίκι με τσεπάκι επάνω στο 

αριστερό στήθος και δύο τσέπες κάτω δεξιά και αριστερά. Να φέρει το 

λογότυπο της εταιρείας στη δεξιά άνω πλευρά. Παντελόνι : ζαχαρί - μπεζ 

μονοχρωμο με λάστιχο και κορδόνι.   

ΣΕΤ 14 

6 

ΜΑΝΔΥΑΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 

(πράσινος)  

Ύφασμα: ποπλίνα σύνθεση 50%  βαμβάκι  50% πολυεστέρας  , αντιστατικό, 

υποαλλεργικό, να μην μπαίνει στο πλύσιμο, να μην αφήνει ινίδια, η υφή του να 

είναι μαλακή. Σε πράσινο χρώμα με στρογγυλή λαιμόκοψη με μακρύ μανίκι και 

μανσέτες μεγάλης αντοχής. Με διπλή αλληλοεπικαλυπτόμενη πλάτη που δένει 

με κορδονάκια. Να αποστειρώνεται στους 135οC. Σε δύο μεγέθη (L-XL) 

TMX 10 

7 ΖΑΚΕΤΑ ΜΠΛΕ ΠΛΕΚΤΗ 

Unisex  πλεκτή ζακέτα  σε μπλε σκούρο χρώμα με λαιμόκοψη V,   με 4 κουμπιά 

, ενισχυμένο πλεκτό ρέλι στα τελειώματα με λαστιχοειδή πλέξη στο τελείωμα 

των μανικιών.  50% μαλλί 50% ακρυλικό .  

ΤΜΧ  16 

8 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ  

Unisex σε μπλε σκούρο χρώμα από ποπλίνα ποπλίνα 170-180γρ/μ2 για μεγάλη 

αντοχή με τις ελάχιστες συστολές  χρώμα ανεξίτηλο στους 90οC και την  

αποστείρωση με χλώριο. Με λάστιχο και κορδόνι στη μέση και μία τσέπη πίσω.   

ΤΜΧ 18 

9 ΜΠΛΟΥΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Μπλούζα εργασίας τύπου POLO, 100% βαμβακερή σε λευκό χρώμα και κοντό 

μανίκι , Θα φέρει το λογότυπο της εταιρείας στη δεξιά άνω πλευρά.   
ΤΜΧ 18 

10 ΣΑΜΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  
Ανατομικά, αντιολισθητικά, αντιστατικά, κλιβανιζόμενα στους 135oC - 148οC . 

Χρώμα : πράσινο χειρουργείου  
ΖΕΥΓΟΣ  8 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 

 

• Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο. 

• Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: pdrosos@santorini-hospital.gr ή στο fax: 
2286035459  έως τις 21.02.2020   ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 13:00. 

• Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 25.01.56.80 ( Προμήθεια Ιματισμού ) του 
εγκεκριμένου για το 2020 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. 

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. 

 

 

 

 
 

ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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