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         ΑΔΑ:  

         Αρ.Πρωτ.: 4659/27.8.21 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού- υλικών θηλασμού για τις ανάγκες του 
γυναικολογικού τμήματος του Γ.Ν. Θήρας» 
ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας 
           β. Την με Αρ. Πρωτ. 4643/26.8.21 εισήγηση της Προϊσταμένης του Β΄ Νοσηλευτικού τομέα του Γ.Ν. Θήρας . 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ   (2.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου 
Φ.Π.Α  

Κριτήριο αξιολόγησης Ημερομηνία δημοσίευσης στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Χαμηλότερη Τιμή 27 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 
7 Σεπτεμβρίου 2021 Τρίτη 13:00 μ.μ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού και υλικών θηλασμού για 

τις ανάγκες της γυναικολογικής κλινικής του Γ.Ν. Θήρας. Τα αιτούμενα είδη αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και 

πρέπει να πληρούν τις αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

1 Κουνάκι Νεογνών μεταβλητού 

ύψους 

2 a. Μεταλλικός βαμμένος σκελετός 

b. Κίνηση Trendelenburg 

c. Αδιάβροχο στρωματάκι με αντιμικροβιακή θήκη 

d. Τέσσερις Υδραυλική ρύθμιση ύψους 

e. τροχοί διαμέτρου 75 χιλ., οι δύο με φρένο. 

f. Διαστάσεις (περίπου): 

i. μήκος: 82 εκ 

ii. πλάτος: 46 εκ 

iii. ύψος: 80 - 95 εκ 

http://www.santorini-hospital.gr/
mailto:info@santorini-hospital.gr
mailto:supplies@santorini-hospital.gr
ΑΔΑ: ΨΤΑΓΟΡΡ3-ΞΧ5
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2 ΦΙΑΛΕΣ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΎ 

ΓΆΛΑΚΤΟΣ  ΜΕ ΠΩΜΑ    150ml 

10 

φιάλες  

• Να είναι ιδανική η φιάλη και να διαθέτει πώμα για 
συλλογή, αποθήκευση, διαχείριση και σίτιση μητρικού 
γάλακτος.  

• Να είναι εύκολο στη συναρμολόγηση και στον 
καθαρισμό 

• Να είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο 

• Να μην περιέχει την χημική ουσία Δισφαινόλη Α (BPA) 

• Να μπορεί να κλιβανιστεί σε υγρό κλίβανο, αυτόκλειστο 
σε θερμοκρασία τουλάχιστον 134 °C επί 5’   

 

3 Personal Fit χοάνη  
 
Μεγέθη  Small (21 mm) 
            Μedium (24 mm) 
            Large  (27 mm) 

 

 
2 
2 
2 

Να  διασφαλίζει την μέγιστη άνεση και αποτελεσματικότητα 

κατά τη διάρκεια της άντλησης μητρικού γάλακτος. 

4 Hydrogel Pads Επιθέματα Υγρής 

Γέλης 

 

20 τεμ  

Να βοηθούν στην ανάρρωση της επιδερμίδας σε περίπτωση 
ερεθισμού  

Υποστηρίζουν την επούλωση 

Σχηματίζουν ένα προστατευτικό φίλτρο στις ευαίσθητες ή 
πληγωμένες θηλές 

Ανατομικά σχεδιασμένα για να δροσίσουν την ερεθισμένη 
επιδερμίδα 

Αποστειρωμένα και σε μεμονωμένη συσκευασία 

Μη τοξικά και χωρίς συντηρητικά 

5  ΣΕΤ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ 

 

5  ΣΕΤ • Να είναι συμβατά  με το ήδη υπάρχων νοσοκομειακό 
θήλαστρο Symphony της Medela με την Τεχνολογία 2-
Phase Expression 

• Να είναι πολλαπλών χρήσεων και κατάλληλο για χρήση 
από περισσότερους του ενός χρήστες, θηλάζουσες 
γυναίκες στο μαιευτήριο, για την άντληση μητρικού 
γάλακτος  

• Να διαθέτει χοάνη οβάλ σχήματος με κλίση 105° και 
δυνατότητα περιστροφής κατά 360°, που προσαρμόζεται 
καλύτερα στο σχήμα του μαστού, παρέχοντας φυσική 
αίσθηση και μεγαλύτερη ενεργοποίηση των 
γαλακτοφόρων πόρων. 

• Να είναι αποσπώμενο το τμήμα της χοάνης ούτως ώστε  
να έχει τη δυνατότητα να δέχεται χοάνες όλων των 

μεγεθών. 
 

• Να περιέχει κάθε σετ μία φιάλη συλλογής μητρικού 
γάλακτος των 150ml. 

 

http://www.santorini-hospital.gr/
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• Να είναι ιδανική η φιάλη και να διαθέτει πώμα για 
συλλογή, αποθήκευση, διαχείριση και σίτιση μητρικού 
γάλακτος.  

 

• Να είναι εύκολο στη συναρμολόγηση και στον καθαρισμό 
 

• Να είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο 
 

• Να μην περιέχει την χημική ουσία Δισφαινόλη Α (BPA) 
 

• Να μπορεί να κλιβανιστεί σε υγρό κλίβανο, αυτόκλειστο 
σε θερμοκρασία 134 °C επί 5’   

 

• Να περιέχει φίλτρο για την υπερχείλιση (cap) 
 

• Να περιέχει σωληνάκι σύνδεσης πολλαπλών χρήσεων  
 

 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 

 

• Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο. 

• Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: supplies@santorini-hospital.gr ή στο fax: 
2286035459  έως τις   07.09.21  ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00. 

• Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 24.01.01.80 (Υγειονομικό Υλικό) 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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