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Κατάθεση προσφοράς σε Συνοπτικό διαγωνισμό με τη διαδικασία συλλογής προσφορών για την
προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της Ογκολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου.
α. Ν.2955/2001
β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ
γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν.3846/2012
ε. Ν. 4412/2016
στ. Το με Α/Α 4711/15-11-2017 αίτημα από Ογκολογική Κλινική του Νοσοκομείου .

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική
διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω
πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία τμημάτων - κλινικών, παρακαλούμε να
καταθέσετε στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου έως την 18-01-2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και
ώρα 11π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.
Σημειώνεται ότι :
1. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις
νόμιμες κρατήσεις.
2.Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι
προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά
σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο
Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
3. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων
θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
4. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

ΤΜΗΜΑ

: Π501

ΟΓΚΟΛ.ΚΛΙΝ.ΗΜΕΡ.ΝΟΣΗΛ

------------------------------------------------------------------------------| ΚΩΔΙΚΟΣ
|
ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
|Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜ. ΜΟΝΑΔΟΣ |
|
ΤΥΠΟΥ
|
|ΦΠΑ | ΚΩΔ.ΔΗΜ. | ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝ |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1100270201 | ΣΑΚΚΑΚΙ ΚΟΣΤΟΥΜΙΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝ |ΤΕ |
18.00|
|
|
| ΑΔΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ(ΚΙΤΡΙΝΟ |24.0| 41528Α
|
148.43 |
| ,ΡΟΖ,ΜΑΡΕΝ,ΤΥΡΚΟΥΑΖ,ΣΙΕΛ)
|
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|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1100270301 | ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ-ΚΟΣΤΟΥΜΙΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ Μ |ΤΕ |
18.00|
|
|
| ΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ( ΚΙΤΡ |24.0| 41528Α
|
148.43 |
| ΙΝΟ,ΡΟΖ,ΜΑΡΕΝ,ΤΥΡΚΟΥΑΖ,ΣΙΕΛ)
|
------------------------------------------------------------------------------Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:
296.86

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κοστούμια Νοσηλευτικού προσωπικού (κλειστών τμημάτων)
ΧΡΩΜΑ: έγχρωμο
ΠΟΙΟΤΗΤΑ: το ύφασμα θα είναι άριστης ποιότητας ποπλίνα ή καπαρτινέ, με σύνθεση ανάμεικτη ,
(35%πολυέστερ-65%βαμβάκι), (βάρους 180-200 γραμ.περίπου)
ΣΥΝΘΕΣΗ: Να μην τσαλακώνει
Να μην μαζεύει στο πλύσιμο
Να πλένεται σε θερμοκρασία τουλάχιστον 80ο C
Να μην είναι διαφανές.
Να είναι ανθεκτικό.
Να είναι αντιστατικό.
ΣΧΕΔΙΟ: Κοστούμι: σακάκι – παντελόνι
Σακάκι: σταυρωτό V (ΒΕ) μπρος με δύο τσέπες (δεξιά – αριστερά) κάτω και μία αριστερά
πάνω χωρίς κουμπιά
Παντελόνι: με κορδόνι στη μέση.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
1. Οι προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από δείγματα.
2. To βάρος του υφάσματος να κυμαίνεται (180-200 gr )m2,να μην τσαλακώνει και να μην
μπαίνει στο πλύσιμο.
3. Τα δείγματα θα δοκιμαστούν στα πλυντήρια του Νοσοκομείου, για να διαπιστωθεί η
γενικότερη συμπεριφορά τους(μπάσιμο στο πλύσιμο-ευκολία στο σιδέρωμα κ.λ.π.)
Η ΠΡΟΪΣ/ΝΗ ΤΗΣ Υ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ

ΠΑΠΠΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

