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                                                     ΑΔΑ:  

         Αρ.Πρωτ.: 4268/4.8.21 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια κλινοστρωμνών για τις έκτακτες ανάγκες του Γ.Ν. 
Θήρας» 
ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας 
           β. Την με Αρ. Πρωτ.4243/04.08.2021 εισήγηση του τμήματος Επιστασίας του Γ.Ν. Θήρας . 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Χίλια οχτακόσια ευρώ ( 1.800,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α  

Κριτήριο αξιολόγησης Ημερομηνία δημοσίευσης στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Χαμηλότερη Τιμή 4 Αυγούστου 2021 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

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

στο fax: 2286035459 
11 Αυγούστου 2021 Τετάρτη 13:00 μ.μ. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια κλινοστρωμνών για τις έκτακτες ανάγκες 
του Γ.Ν. Θήρας όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με τις αναφερόμενες τεχνικές 
προδιαγραφές: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  Μ/Μ  
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

1 
ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
270x160εκ.  

Λευκά σε ύφασμα προδιαγραφών Υπ. Εμπορίου Νο 210 . 
Βαμβακερό 100%. Διαστάσεις 270x160 εκ. με ρεβέρ 4 εκ. 
στο επάνω μέρος και 1 εκ. στο κάτω.  

ΤΜΧ  130 
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2 
ΜΑΞΙΛΑΡΙ 
ΑΣΘΕΝΟΥΣ 65Χ45εκ. 

Μαξιλάρι ύπνου αρίστης ποιότητας , πλενόμενο με έγκριση 
με έγκριση CE από τον ΕΟΦ ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
ISO:9001:2008 και ΕΝ ISO 13485:2003  κατασκευασμένο ως 
εξής: 

Εσωτερικά: γέμιση από Hollow Fibers διάτρητο πολυεστέρα 
(υαλοβάμβακα) ειδικά σχεδιασμένο να επανέρχεται μετά το 
πλύσιμο και να έχει μεγάλη αντοχή. 

Εξωτερικά: από ύφασμα, βαμβακερό για να αναπνέει αντι-
μικροβιακό, αντι-αλλεργικό, μαλακό εύκαμπτο, υψηλής 
αντοχής. 

 

ΤΜΧ 40 

 

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 11.08.21  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 13:00. 

• Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 25.01.05.80 (Κλινοστρωμνές) του εγκεκριμένου 
για το 2021 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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