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ΑΔΑ:  

              Αρ.Πρωτ.: 512/31.01.22 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
ΘΕΜΑ: «Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού  καθαριότητας για τις 
ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας» 
ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας 
           β. Την με Αρ. Πρωτ. 93/11.01.22 εισήγηση του Τμήματος Επιστασίας του Γ.Ν. Θήρας. 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Χίλια εννιακόσια ευρώ   (1.900,00 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α  

Κριτήριο αξιολόγησης Ημερομηνία δημοσίευσης στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Χαμηλότερη Τιμή 31 Ιανουαρίου 2022 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

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

στο fax: 2286035459 
14 Φεβρουαρίου 2022 Δευτέρα 13:00 μ.μ. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια του πάγιου εξοπλισμού καθαριότητας 

που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με τις αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές :  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

1 
Επιτοίχια χαρτοθήκη 
μπάνιου  

Από μεταλλικό υλικό ανθεκτικό στα οξέα και τη 
διάβρωση . Τροφοδοσία με χαρτί υγείας έως 250 γρ. 
Συσκευασία με ενσωματωμένες βίδες. ΤΜΧ 12 
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2 
Επιδαπέδιος κάδος με 
ενσωματωμένο τασάκι 
50LT  

Επιδαπέδιος κάδος απορριμμάτων με μεταλλικό 
σκελετό και ξύλινη επένδυση περιμετρικά (χρώμα δρυς 
ή καρυδιά ). Κατάλληλος για πάκτωση σε τσιμέντο . 
Κατάλληλος για εξωτερικό χώρο και αντοχή σε καιρικές 
συνθήκες (ηλεκτροστατική βαφή). Με ενσωματωμένο 
τασάκι με ειδική σχάρα για εύκολο άδειασμα . 

ΤΜΧ 4 

3 
Διπλό Καρότσι 
Σφουγγαρίσματος (18lt x 
2) 

Mε επαγγελματική πρέσα και δύο κάδους (κόκκινο- 
μπλε)  των 18 Lt . Από ανθεκτικό υλικό. Να φέρει 
πλαστικό καλαθάκι αποθήκευσης  στο πάνω μέρος , 
περιστρεφόμενες ρόδες μεταφοράς (4)  και μεταλλική 
λαβή μεταφοράς  . Κατάλληλο για υγειονομικούς 
χώρους  

ΤΜΧ 1 

4 
Κάδος απορριμμάτων 100 
LT  

Κάδος απορριμμάτων pedal, 100 λίτρων, με ροδάκια, 
Ανοξείδωτος #201, Φ48xΥ70cm  

ΤΜΧ 3 

5 
Απολυμαντικό πατάκι 
εισόδου 

Διάσταση ≈60 x 80 εκ. Με εύκαμπτα άκρα καουτσούκ. 
Αντιολισθητικό. Χωρητικότητας έως και ≈4 lt 
απολυμαντικού υγρού . Με δράση που αφαιρεί τους 
ρύπους από όλα τα υποδήματα. Με περιμετρικό 
προφίλ υψηλότερο του εσωτερικού ώστε να συγκρατεί 
το απολυμαντικό υγρό.  

ΤΜΧ 2 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 
 

• Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο. 

• Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: supplies@santorini-hospital.gr ή στο fax: 
2286035459  έως τις 14.02.22  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00. 

• Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 14.09.98.80 (Προμήθεια Μηχανημάτων & 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 . 

• Όλα τα είδη είναι απαραίτητο να συνοδεύονται με την εικόνα τους . 
 

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 Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας 

 

 

                                                                      

                                                                          ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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