
                                                                   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ  

                                                            Ταχ. Δ/νση: Καρτεράδος  
                                                        Θήρα 84700 

                                                        τηλ: 2286035300, fax: 2286035459 

                                               www.santorini-hospital.gr – info@santorini-hospital.gr                       

 
 

1 
 

                        

                                  ΑΔΑ:  

                   Αρ.Πρωτ.: 5744/27.9.19 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κουρτινών και σημαιών με τη διαδικασία της 
συλλογής προσφορών » 
ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας 
           β. Την με Αρ. Πρωτ. 5654/24-09-2019 εισήγηση του Διοικητικού Υποδιευθυντή και του Τμήματος Επιστασίας  
του Γ.Ν. Θήρας . 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: επτακόσια εβδομήντα ευρώ   ( 770,00 € ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%  

Κριτήριο αξιολόγησης Ημερομηνία δημοσίευσης στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Χαμηλότερη Τιμή 27 Σεπτεμβρίου 2019 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Ανοιχτές προσφορές στο mail: 
vfousteri@aemy.gr και στο fax: 

2286035459 
4 Οκτωβρίου 2019 Παρασκευή 13:00 μ.μ. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια κουρτινών και σημαιών  για τις ανάγκες 

του Γ.Ν. Θήρας σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί : 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΦΠΑ  
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ  
ΣΥΝΟΛΟ  

1 

Κουρτίνα 
εξεταστηρίου  
2,60 μ x 2,50 

μ .  

Κουρτίνα εξεταστηρίου 
αδιαφανής  έτοιμη ραμμένη σε 
απόχρωση του μπλε (ιδανικά 

γαλάζιο),  καθαρών διαστάσεων 
Y: 2,60 μ . Μ: 2,50 μ . Να 

διαθέτει στο πάνω μέρος απλή 
ραμμένη τρέσα με  τρεις σειρές 
σπάγκου στο εσωτερικό της στο 

οποίο θα τοποθετούνται τα 
άγκιστρα. Τύπος υφάσματος : 
100 % πολυεστέρας για να μη 

¨μπαίνει¨ στο πλύσιμο . 

ΤΜΧ 3 24% 60 180 

2 

Κουρτίνα 
εξεταστηρίου 
2,60 μ x 2,00 

μ.  

Κουρτίνα εξεταστηρίου 
αδιαφανής  έτοιμη ραμμένη σε 
απόχρωση του μπλε (ιδανικά 

γαλάζιο) , καθαρών διαστάσεων 
Y: 2,60 μ. Μ: 2,00 μ. Να διαθέτει 
στο πάνω μέρος απλή ραμμένη 
τρέσα με  τρεις σειρές σπάγκου 
στο εσωτερικό της στο οποίο θα 

τοποθετούνται τα άγκιστρα. 
Τύπος υφάσματος : 100 % 

πολυεστέρας για να μη 
¨μπαίνει¨ στο πλύσιμο . 

ΤΜΧ 4 24% 50 200 

3 
Σημαία 

(Ελληνική)  

Ελληνική σημαία . Διαστάσεις 
κατ΄ελάχιστο 150x250 εκ. 100% 
πολυεστέρας υψηλής αντοχής 

με διπλές ραφές  

ΤΜΧ  3 24% 25 75 

4 
Σημαία 

(Διεθνής των 
ΥΜ ) 

Διεθνής σημαία των ΥΜ (λευκή - 
κόκκινος σταυρός). Διαστάσεις 
κατ΄ελάχιστο 150x250 εκ. 100% 
πολυεστέρας υψηλής αντοχής 

με διπλές ραφές  

ΤΜΧ 3 24% 30 90 

5 
Σημαία (Γ.Ν. 

Θήρας) 

Σημαία η οποία θα φέρει το 
λογότυπο του Γ.Ν. Θήρας. 
Διαστάσεις κατ΄ελάχιστο 

150x250 εκ. 100% πολυεστέρας 
υψηλής αντοχής με διπλές 

ραφές  

ΤΜΧ 3 24% 75 225 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 
 

• Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο. 

• Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr ή στο fax: 2286035459  έως τις 
4.10.19  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00. 

• Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 64.98.19.80 ( Διάφορα Έξοδα ) του εγκεκριμένου 
για το 2019 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 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΑΕΜΥ ΑΕ 

 

 

 

 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
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