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                        ΑΔΑ:  

         Αρ.Πρωτ.: 3988/20-07-2020 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για το φυσικοθεραπευτήριο 
του Γ.Ν. Θήρας για το 2020» 
ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας 
           β. Την με Αρ. Πρωτ. 3794/09.07.2020 εισήγηση του Φυσικοθεραπευτηρίου του Γ.Ν. Θήρας . 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Χίλια τετρακόσια πενήντα πέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά   (1.455,65 € ) 
συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α  

Κριτήριο αξιολόγησης Ημερομηνία δημοσίευσης στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Χαμηλότερη Τιμή 20 Ιουλίου 2020 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

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

στο fax: 2286035459 
27 Ιουλίου 2020 Δευτέρα 13:00 μ.μ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του 

φυσικοθεραπευτηρίου του Γ.Ν. Θήρας το 2020, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα και 

σύμφωνα με τις αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΧ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ ΑΝΑ 

ΤΜΧ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ ΑΝΑ 

ΤΜΧ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝ

Η ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ ΑΝΑ 

ΕΙΔΟΣ 

1 Σφουγγαράκια 

για Ηλεκτρόδια 

Βεντούζες 

Συμπιεσμένα σφουγγαράκια (Hydro-

compressed), κατάλληλα για την 

πλειοψηφία ηλεκτροδίων τύπου 

8 1,59 € 1,97 € 15,76 € 

http://www.santorini-hospital.gr/
mailto:info@santorini-hospital.gr
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βεντούζας διαμέτρου 6 εκατοστά.Τα 

σφουγγαράκια θα πρέπει να είναι 

συμπιεσμένα και να διογκώνονται σε 

πάχος 15 χιλιοστά κατά την πρώτη 

διαβροχή  διαμέτρου 56 χιλιοστά. 

2 Σφουγγαράκια 

ηλεκτροδίων 

φυσικοθεραπείας 

πλακέ 

Θήκες ηλεκτροδίων από σπογγώδες 

υλικό σε διαστάσεις: 85 Χ 100 

χιλιοστά. 

4 6,23 € 7,73 € 30,92 € 

3 Ιμάντες 

ενδυνάμωσης 

Μεσαίας αντίστασης. Διαστάσεων: 

πάχος  0.3 χιλιοστά, πλάτος 13 

εκατοστά και συνεχόμενο μήκος 40-

50 μέτρα. 

1 137,34 € 170,30 € 170,30 € 

4 Ιμάντες 

ενδυνάμωσης 

Ισχυρής αντίστασης. Διαστάσεων: 

πάχος 0.3 χιλιοστά, πλάτος 13 

εκατοστά και συνεχόμενο μήκος 40-

50 εκατοστά. 

1 153,39 € 190,20 € 190,20 € 

5 Πλατφόρμα 

ισορροπίας 

Πλατφόρμα ισορροπίας με οβάλ 

σχήμα, μαλακής ποιότητας που 

περιέχει αφρό με ραβδωτή 

αντιολισθητική επιφάνεια. 

1 43,08 € 53,42 € 53,42 € 

6 Ελβετική μπάλα Μπάλα γυμναστικής (με βαλβίδα 

ασφαλείας) με διάμετρο από 65 έως 

75 εκατοστά. 

1 39,52 € 49,00 € 49,00 € 

7 Στρώμα 

γυμναστικής 

Στρώμα ασκήσεων πάχους από 2 

εκατοστά έως 2.5 εκατοστά από 

αφρώδες υλικό κατάλληλο για 

ασκήσεις στο έδαφος και 

επαναλαμβανόμενη χρήση. 

Διαστάσεων: 180 Χ 60 εκατοστά. 

1 36,37 € 45,10 € 45,10 € 

8 Ράβδος 

ασκήσεων άνω 

άκρου 

Εύκαμπτη και ανθεκτική ράβδος 

μεσαίας ή ισχυρής αντίστασης 

διαμέτρου 40-45 χιλιοστά και μήκους 

25-35 εκατοστά. Κατάλληλη για 

ασκήσεις άνω άκρου. 

1 28,61 € 35,48 € 35,48 € 

9 Ράβδος 

ασκήσεων άνω 

άκρου 

Άκαμπτη ράβδος μήκους 80-120 

εκατοστά, διαμέτρου 4-6 εκατοστά. 

1 17,74 € 22,00 € 22,00 € 

10 Μεζούρα Εύκαμπτη μεζούρα μοδίστρας 150 

εκατοστά. 

1 6,45 € 8,00 € 8,00 € 

11 Γωνιόμετρο Χειροκίνητο γωνιόμετρο με δύο 

άξονες μήκους από 35 εκατοστά και 

1 19,56 € 24,25 € 24,25 € 
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διαβάθμιση γωνιόμετρου από 0 έως 

360 μοίρες. 

12 Βελόνες 

βελονισμού 

Αποστειρωμένες, αναλώσιμες για 

μία μόνο χρήση, από ιατρικό 

ανοξείδωτο ατσάλι, με λαβή σε 

σχήμα ελατηρίου, κουτί 400-500 

βελονών σε συσκευασία 5 βελόνων 

με έναν οδηγό 0.25Χ25 χιλιοστά. 

1 30,60 € 37,95 € 37,95 € 

13 Βελόνες 

βελονισμού 

Αποστειρωμένες, αναλώσιμες για 

μία μόνο χρήση, από ιατρικό 

ανοξείδωτο ατσάλι, με λαβή σε 

σχήμα ελατηρίου, κουτί 100-200 

βελονών σε συσκευασία 1 βελόνας 

με έναν οδηγό 0.25X25 χιλιοστά. 

2 9,96 € 12,35 € 24,70 € 

14 Θερμά επιθέματα Θερμό επίθεμα με βαμβακερή 

επένδυση το οποίο περιέχει 

υδροκολλοειδές υλικό και 

κατάλληλο για εμβύθιση σε ζεστό 

νερό. Διαστάσεις: 25X30 εκατοστά. 

9 34,06 € 42,24 € 380,16 € 

15 Πούδρα ταλκ Ταλκ (πούδρα)  άοσμο υποαλλεργικό 

σε συσκευασία από 450 έως 550 

γραμμάρια. 

1 7,54 € 9,35 € 9,35 € 

16 Κερί παραφίνης Αρωματικό κερί παραφίνης 

κατάλληλο για δερματική χρήση σε 

συσκευασία από 400 έως 500 

γραμμάρια. 

4 16,53 € 20,50 € 82,00 € 

17 Πεταλιέρα Πεταλιέρα εξάσκησης άνω και κάτω 

άκρων κατάλληλη για τοποθέτηση 

στο έδαφος ή σε τραπέζι. Με 

ρυθμιστή αντίστασης για 

διαβάθμιση της δυσκολίας άσκησης. 

Με δέστρες στα πετάλια. 

1 48,18 € 59,74 € 59,74 € 

18 Σκαμπό Τροχήλατο σκαμπό εργασίας με 

δυνατότητα ρύθμισης ύψους. 

Δυνατότητα ρύθμισης ύψους από 45 

έως 58 εκατοστά. 

2 87,63 € 108,66 € 217,32 € 

  
Σύνολο: 41 724,39 € 898,24 € 1.455,65 € 
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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  27.07.2020  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 13:00. 

• Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 25-05-01-80 ( Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών ) 
και 14.00.01.80 ( Προμήθεια Επίπλων και Σκευών )  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. 

 

 

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ 

 

 

 

 
 

ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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