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Αρ. 57/2017

Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας
«ΣΤΟΛΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»
για ένα έτος προϋπολογιζόμενης δαπάνης 17.692,79 €, άνευ Φ.Π.Α.,
(CPV: 18110000-3) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει μόνο της τιμής
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /
4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
3. Το αρ. 27 παρ. 11 του Ν. 3867/2010 “Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης Σύσταση Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης
Ζωής Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών”
4. Το αρ. 47 του Ν.4272/2014 «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης
Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών,ανθρώπινων
οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη
Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.»
5. Το Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ/ και
2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Το άρθρο 1, υποπαράγραφο Ζ.5., εδάφιο 4β του Νόμου 4152/2013 σχετικά με τις διατάξεις ρύθμισης ληξιπρόθεσμων
οφειλών.
7. Τη με αριθμό 26/19-10-2017 (θέμα 7) Απόφαση του Δ.Σ. του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά “Μεταξά”
σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, της διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια “Στολών Ένδυσης Νοσηλευτικού Προσωπικού” (CPV 18110000-3) και τον καθορισμό απαίτησης εγγυητικής.
8. Τη με αρ. πρωτ. 21637/31-10-2017 Απόφαση Διοικητή του Ε.Α.Ν.Π. Μεταξά για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Στολών Ένδυσης Νοσηλευτικού Προσωπικού.
9. Τη με αριθμό 2968/31-10-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 7ΦΞΚ4690ΩΖ-Χ00).
10. Τον αριθμό 17REQ002173511Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) Πρωτογενούς Αιτήματος.
11. Τον αριθμό 17REQ002173533Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) Εγκεκριμένου Αιτήματος.

ΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, προμήθειας «ΣΤΟΛΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» (CPV: 18110000-3) για ένα έτος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 17.692,79 € άνευ
ΦΠΑ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)
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ΑΡΘΡΟ 1
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τμήμα Γραμματείας
(Πρωτόκολλο) στο
Ισόγειο του Νοσοκομείου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Έως και Τετάρτη
15/11/2017
στις 14:00

ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τμήμα Προμηθειών 1ος
όροφος του
Νοσοκομείου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Πέμπτη
16/11/2017
11:00

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
ΑΡΘΡΟ 2
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει
από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο
του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 3
ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Απαραίτητα (αναλυτικά βλ. Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών).
Κάθε δείγμα πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απολύτως επαρκές για τη σχετική μηχανική, χημική ή
μακροσκοπική εξέταση ή πρακτική δοκιμασία.
Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση αποστολής δειγμάτων για μηχανική και χημική εξέταση τα έξοδα θα βαρύνουν
τον προμηθευτή.
Τα δείγματα θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με τα είδη που θα παραδίδονται στο Νοσοκομείο μετά τη σχετική
κατακύρωση.
Τα δείγματα του διαγωνισμού θα πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητο σήμα, με το οποίο θα προσδιορίζεται ο αύξων
αριθμός του είδους (βλ. Πίνακα Ζητουμένων Ειδών Διακήρυξης – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β), ο κωδικός του Νοσοκομείου
και ο κωδικός του είδους, όπως αναφέρεται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του Προμηθευτή. Τα είδη για τα οποία θα
γίνεται παραπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια, χωρίς την προσκόμιση αντίστοιχου δείγματος, δε θα λαμβάνονται υπόψη.
Η μη προσήκουσα κατάθεση των απαιτούμενων δειγμάτων, αποτελεί λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τη
διαγωνιστική διαδικασία.
Τυχόν προσκομιζόμενα, από τους προμηθευτές, δείγματα, που δεν προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη, δεν
γίνονται δεκτά.
ΑΡΘΡΟ 4
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
i. Τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα τοποθετηθούν σε έναν φάκελο με σαφή τα βασικά στοιχεία
του Διαγωνισμού, θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο-αντίγραφο) που θα φέρουν την υπογραφή του
προσφέροντα ή του νόμιμου εκπροσώπου του σε κάθε σελίδα τους και θα ανοίγονται ταυτόχρονα κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά θα πρέπει να κατατίθεται και σε
ηλεκτρονική μορφή.
ii. Οι προσφορές και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα συντάσσονται
υποχρεωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.
iii. Επισύναψη πίνακα Παρατηρητηρίου Τιμών, όπου για κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρεται ο αύξων αριθμός
του είδους που είναι καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ και η τιμή αυτού, για όποιο είδος υπάρχει.
iv. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/και εθνικά πρότυπα (ELOT ή
ισοδύναμα αυτών κλπ.) τόσο του κατασκευαστή όσο και του προμηθευτή εφόσον πρόκειται για διαφορετικές
επιχειρήσεις.
v. Προσκόμιση πιστοποιητικού σήμανσης (CE) που ρητά θα πρέπει να αναφέρονται το μοντέλο και ο τύπος του
προϊόντος για το οποίο έχει εκδοθεί.
vi. Αναγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος του κωδικού προϊόντος (Product ID) που έχει δοθεί από το ΕΚΑΠΤΥ.
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ΑΡΘΡΟ 5
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Δεν απαιτείται
ΑΡΘΡΟ 6
ΤΡΟΠΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 206-215 του ν. 4412/16.
Η παράδοση θα γίνει τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, μετά από έγγραφη ειδοποίηση του
Νοσοκομείου (Δελτίο Παραγγελίας) και συγκεκριμένα του διαχειριστή του είδους και με σαφή αναφορά του Αριθμού
Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) της Οικονομικής Δέσμευσης έκαστης παραγγελίας, εντός 5 (πέντε) ημερών, εάν
πρόκειται για αναλώσιμα υλικά ή 30 (τριάντα) ημερών, εάν πρόκειται για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό στις Αποθήκες
του Νοσοκομείου, εκτός αν για ειδικούς λόγους (που θα αναφέρονται στην προσφορά του προμηθευτή) προβλέπεται
κάτι διαφορετικό και αυτό συμπεριληφθεί στη σύμβαση που θα συναφθεί.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην
Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον Υπεύθυνο της Αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία
προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές.
Η παραλαβή γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και όχι πέραν τις 14:00.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός
και ποιοτικός έλεγχος.
Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται:
α. Με μακροσκοπική εξέταση
β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή)
γ. Με πρακτική δοκιμασία (σχετικά με τη χρέωση της εν λόγω διαδικασία βλ. ΑΡΘΡΟ 3, ΔΕΙΓΜΑΤΑ)
δ. Με όλους ή όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται ανάλογα με το προς προμήθεια είδος.
Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή τους
από τον φορέα.
Σημειώνεται ότι είναι απαραίτητο προς διευκόλυνση της επιτροπής παραλαβής οι εκάστοτε συσκευασίες να
αναγράφουν στοιχεία, όπως αναφέρονται στον κάτωθι Πίνακα 1, ώστε να είναι δυνατόν να ταυτοποιούνται άμεσα τα
στοιχεία του είδους και της παρτίδας στην οποία ανήκει.
Πίνακας 1
α) Πληροφορίες Ιχνηλασιμότητας:

β) Πληροφορίες Διακίνησης:

- ημερομηνία λήξης
- ημερομηνία παραγωγής ή συσκευασίας
- κωδικοί παραγωγής / βάρδιας
- αριθμοί παρτίδας (Lots)
- βάρος
- CE*
- πληροφορίες για συγκεκριμένες συνθήκες παραγωγής
...κτλ.

- επωνυμία κατασκευαστή
- επωνυμία αποστολέα
- ημερομηνία αποστολής
- ποσότητες
- περιγραφή περιεχομένου
- Κωδικός εμπορίου ή/και ΕΚΑΠΤΥ*
- αριθμός τιμολογίου
....κτλ.
Πηγή: http://www.theodorou.gr/el/proionta/smartcode.html
Συμπλήρωση από το Νοσοκομείο

ΑΡΘΡΟ 7
ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
7.1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική ποιοτική παραλαβή από το
Νοσοκομείο, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών του Διαγωνισμού.
7.2. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, μετά
την οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο 200 παρ. 2α του ν. 4412/16) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση
παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του
προμηθευτή.
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7.3. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
7.4. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου
πώλησης από τον προμηθευτή.
7.4.1. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο
άρθρο 200 του ν. 4412/16 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη
απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).
7.4.2. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης τμηματικής
οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής
εκδώσει τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω
προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
7.5. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή, εξήντα (60) ημέρες
μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της
29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με την παράγραφο Ζ΄ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ
16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ», του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους, χωρίς να απαιτείται όχληση από
τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας
εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
7.6. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του
σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση
αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που
αναφέρονται στον ΤΙΤΛΟ 3 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» του ν. 4412/16. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της
πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών,
παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).
7.7. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των ειδών, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
7.7.1 Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες:
I.
Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2%
II.
Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06%
III.
Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ
IV.
ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί ΧΑΡΤ. ΕΑΑΔΗΣΥ
V.
Φόρος Προμηθευτών:
 ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
1%
 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
8%
 ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ
4%
7.8. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994
φόρος εισοδήματος.
7.9. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.
7.10. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή.
7.11. Στα εκδιδόμενα πλέον τιμολόγια θα πρέπει να αναγράφεται, όπου αυτός υπάρχει, ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΖΑΪΜΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1. Σχετικά με το είδος “Πουκάμισο Προϊσταμένης Δ/νσης Ν.Υ.” με κωδικό ΙΜ001Μ2100, όσον αφορά την σύνθεση
του υφάσματος, να είναι από βαμβάκι, πολυεστέρα και elastan, θα πρέπει να υπερισχύει το βαμβάκι, σε μικρότερο
ποσοστό ο πολυεστέρας και σε ακόμη μικρότερο το elastan. Το πουκάμισο να είναι λευκού χρώματος, να έχει κοντό
μανίκι, να είναι σε κλασική γυναικεία γραμμή, μεσάτο και να φέρει λευκά κουμπιά.
2. Σχετικά με το είδος “Στολές Προϊσταμένης Δ/νσης Ν.Υ.” με κωδικό ΙΜ001Μ2000, όσον αφορά το σακάκι και
συγκεκριμένα την ποιότητα του υφάσματος, να είναι από βαμβάκι και πολυεστέρα, ελαστικό, λείο, να μην χνουδιάζει
και να μην τσαλακώνει. Να είναι φοδραρισμένο, με μακρύ μανίκι χωρίς μανσέτα, χρώματος σκούρου μπλε, με
στρογγυλεμένο τελείωμα μπροστά, με πέτο γιακά και μπλε σκούρα κουμπιά. Τσέπες εσωτερικές αριστερά – δεξιά
κάτω.
Να υπάρχουν δυο επιπλέον κουμπιά ραμμένα στην εσωτερική μεριά (στοκ).
Το παντελόνι, να είναι σε ίσια γραμμή, με φερμουάρ και κουμπί μπροστά ή φούστα σε ίσια γραμμή, με φόδρα,
φερμουάρ και κουμπί πίσω, άνοιγμα πίσω και πλακοραφή.
3. Σχετικά με το είδος “Στολές Τομεαρχών Ν.Υ.” με κωδικό ΙΜ001Μ3200, όσον αφορά την σύνθεση του
υφάσματος, να είναι καμπαρτίνα συνθέσεως 50% βαμβάκι και 50% πολυεστέρα.
Σακάκι γυναικείο μεσάτο, λευκού χρώματος με πέτο γιακά, κοντό μανίκι με εξωτερικό ρεβέρ 2 έως 3 εκ. και πέντε
κουμπιά με πατιλέτα. Τσέπες εσωτερικές αριστερά-δεξιά κάτω και ένα τσεπάκι εσωτερικό αριστερά επάνω με μπλε
μαντηλάκι αποσπώμενο.
Στο επάνω τσεπάκι να υπάρχουν δυο σιρίτια σκούρου μπλε χρώματος.
Όλες οι τσέπες να φέρουν εξωτερικό ρεβέρ 2 έως 3 εκ.
Να υπάρχουν δυο επιπλέον κουμπιά ραμμένα στην εσωτερική μεριά (στοκ).
Παντελόνι, σε ίσια γραμμή, με φερμουάρ και κουμπί μπροστά, χρώματος μπλε σκούρου.
4. Σχετικά με το είδος “Στολές Προϊστάμενες/οι Νοσηλευτικών Τμημάτων Ανδρών -Γυναικών” με κωδικό
ΙΜ001Μ2200.
Ύφασμα καμπαρτίνα συνθέσεως 50% βαμβάκι και 50% πολυεστέρα.
Σακάκι γυναικείο μεσάτο, λευκού χρώματος με πέτο γιακά, κοντό μανίκι με εξωτερικό ρεβέρ 2 έως 3 εκ. και πέντε
κουμπιά λευκά-μπλε.
Τσέπες εσωτερικές αριστερά-δεξιά κάτω και ένα τσεπάκι εσωτερικό αριστερά επάνω, με ένα σιρίτι σκούρου μπλε
χρώματος και διαχωριστικό για στυλό. Όλες οι τσέπες να φέρουν εξωτερικό ρεβέρ 2 έως 3 εκ.
Να υπάρχουν δυο επιπλέον κουμπιά ραμμένα στην εσωτερική μεριά (στοκ).
Σακάκι ανδρικό σε ίσια γραμμή λευκού χρώματος με πέτο γιακά, κοντό μανίκι με εξωτερικό ρεβέρ 2 έως 3 εκ. και
πέντε κουμπιά λευκά-μπλε. Τσέπες εσωτερικές αριστερά-δεξιά κάτω και ένα τσεπάκι εσωτερικό αριστερά επάνω με
ένα σιρίτι σκούρου μπλε χρώματος και διαχωριστικό για στυλό. Όλες οι τσέπες να φέρουν εξωτερικό ρεβέρ 2 έως 3
εκ.
Να υπάρχουν δυο επιπλέον κουμπιά ραμμένα στην εσωτερική μεριά (στοκ).
Παντελόνι γυναικείο χρώματος μπλε σκούρου, σε ίσια γραμμή με λάστιχο και κορδόνι στη μέση, ή φούστα σε ίσια
γραμμή, με φόδρα, φερμουάρ και κουμπί πίσω, άνοιγμα πίσω και πλακοραφή, χρώματος μπλε σκούρας.
Παντελόνι ανδρικό χρώματος μπλε σκούρου, σε ίσια γραμμή, με φερμουάρ και μπλε κουμπί μπροστά.
5. Σχετικά με το είδος “Στολές Νοσηλευτριών/των ΠΕ & ΤΕ”, με κωδικό ΙΜ001Μ2300.
Ύφασμα καμπαρτίνα συνθέσεως 65% βαμβάκι και 35% πολυεστέρα.
Σακάκι: unisex χιτώνιο χρώματος λευκού, με πέτο γιακά, κοντό μανίκι και πέντε κουμπιά λευκά με πατιλέτα.
Τσέπες αριστερά-δεξιά κάτω και ένα τσεπάκι αριστερά επάνω με διαχωριστικό για στυλό. Όλες οι τσέπες να φέρουν
εξωτερικό ρεβέρ 2 έως 3 εκ.
Να υπάρχουν δυο επιπλέον κουμπιά ραμμένα στην εσωτερική μεριά (στοκ).
Παντελόνι λευκού χρώματος, σε ίσια γραμμή, με λάστιχο και κορδόνι στη μέση.
6. Σχετικά με το είδος “Στολές Βοηθών Νοσηλευτριών/ των ΔΕ”με κωδικό ΙΜ001Μ3300.
Ύφασμα καμπαρτίνα συνθέσεως 65% βαμβάκι και 35% πολυεστέρα.
Σακάκι: unisex χιτώνιο χρώματος λευκού με μπλε σκούρο ρέλι ανεξίτηλο, στο γιακά και στο μανίκι, με πέτο γιακά,
κοντό μανίκι και πέντε κουμπιά λευκά με πατιλέτα. Τσέπες αριστερά-δεξιά κάτω και ένα τσεπάκι αριστερά επάνω με
μπλε σκούρο ρέλι ανεξίτηλο και διαχωριστικό για στυλό. Όλες οι τσέπες να φέρουν εξωτερικό ρεβέρ 2 έως 3 εκ. Να
υπάρχουν δυο επιπλέον κουμπιά ραμμένα στην εσωτερική μεριά (στοκ).
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Παντελόνι λευκού χρώματος, σε ίσια γραμμή με λάστιχο και κορδόνι στη μέση, μεγάλης αντοχής.
7. Σχετικά με το είδος “Στολές Βοηθών Θαλάμου ΥΕ Ανδρών/Γυναικών” με κωδικό ΙΜ001Μ2400.
Ύφασμα καμπαρτίνα συνθέσεως 65% βαμβάκι και 35% πολυεστέρα.
Σακάκι: unisex χιτώνιο χρώματος λευκού με πράσινο ρέλι στο γιακά και στο μανίκι, με πέτο γιακά, κοντό μανίκι και
πέντε κουμπιά λευκά με πατιλέτα. Τσέπες αριστερά-δεξιά κάτω και ένα τσεπάκι αριστερά επάνω με πράσινο
ανεξίτηλο ρέλι και διαχωριστικό για στυλό. Όλες οι τσέπες να φέρουν εξωτερικό ρεβέρ 2 έως 3 εκ. Να υπάρχουν δυο
επιπλέον κουμπιά ραμμένα στην εσωτερική μεριά (στοκ).
Παντελόνι λευκού χρώματος, σε ίσια γραμμή, με λάστιχο και κορδόνι στη μέση μεγάλης αντοχής.
8. Σχετικά με το είδος “Στολές Τραυματιοφορέων ΥΕ Ανδρών/Γυναικών”
με κωδικό ΙΜ001Μ3400.
Ύφασμα καμπαρτίνα συνθέσεως 65% βαμβάκι και 35% πολυεστέρα.
Σακάκι: unisex χιτώνιο χρώματος λευκού με γκρι ανεξίτηλο ρέλι στο γιακά και στο μανίκι, με πέτο γιακά, κοντό
μανίκι και πέντε κουμπιά λευκά με πατιλέτα. Τσέπες αριστερά-δεξιά κάτω και ένα τσεπάκι αριστερά επάνω με γκρι
ανεξίτηλο ρέλι και διαχωριστικό για στυλό. Όλες οι τσέπες να φέρουν εξωτερικό ρεβέρ 2 έως 3 εκ. Να υπάρχουν δυο
επιπλέον κουμπιά ραμμένα στην εσωτερική μεριά (στοκ).
Παντελόνι λευκού χρώματος, σε ίσια γραμμή με λάστιχο και κορδόνι στη μέση.
9. Σχετικά με το είδος “Στολές – Κοστούμια Ειδικών Χώρων (ΜΕΘ & Αναισθησιολογικού) ”με κωδικό
ΙΜ001Μ2500.
Ύφασμα: καμπαρτίνα συνθέσεως 65% βαμβάκι και 35% πολυεστέρα.
α. Στολές Μ.Ε.Θ.
Σακάκι: χιτώνιο unisex χρώματος μπλε ρουά., με μικρή σταυρωτή λαιμόκοψη V (βε), κοντό μανίκι, τσέπες
αριστερά-δεξιά κάτω και μια μικρή τσέπη αριστερά επάνω με διαχωριστικό για στυλό, στην οποία θα αναγράφεται το
τμήμα. Όλες οι τσέπες να φέρουν εξωτερικό ρεβέρ 2 έως 3 εκ.
Παντελόνι σε ίσια γραμμή, με κορδόνι και λάστιχο στη μέση, σε χρώμα μπλε ρουά.
β. Στολές Αναισθησιολογικού
Σακάκι: χιτώνιο unisex σε χρώμα μπλε ρουά, με μικρή σταυρωτή λαιμόκοψη V (βε), κοντό μανίκι, τσέπες αριστεράδεξιά κάτω και μια μικρή τσέπη αριστερά επάνω με διαχωριστικό για στυλό. Όλες οι τσέπες να φέρουν εξωτερικό
ρεβέρ 2 έως 3 εκ.
Παντελόνι σε ίσια γραμμή, με κορδόνι και λάστιχο στη μέση, χρώματος μπλε ρουά.
10. Σχετικά με το είδος “Στολές – Κοστούμια Ειδικών Χώρων (Χ/Ο& Αποστείρωση)”με κωδικό ΙΜ001Μ3500.
Σακάκι: χιτώνιο unisex χρώματος πράσινου σμαραγδί (Δανίας), με μικρή σταυρωτή λαιμόκοψη V (βε), κοντό μανίκι,
τσέπες αριστερά-δεξιά κάτω και μια μικρή τσέπη αριστερά επάνω με διαχωριστικό για στυλό. Όλες οι τσέπες να
φέρουν εξωτερικό ρεβέρ 2 έως 3 εκ.
Παντελόνι σε ίσια γραμμή, με κορδόνι και λάστιχο στη μέση, σε χρώμα πράσινο σμαραγδί (Δανίας).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όλες οι στολές να διατίθενται σε νούμερα από XS έως 6XL.
Τα υφάσματα να είναι αντιστατικά, υποαλεργικά, αδιαφανείς, για να μπορούν να πλυθούν σε υψηλές
θερμοκρασίες χωρίς να συρρικνώνονται και να μην αποχρωματίζονται τα υφάσματα, να μην χνουδιάζουν και να
έχουν μαλακή υφή.
11. Σχετικά με το είδος “Ζακέτες Ανδρών-Γυναικών” με κωδικό ΙΜ001Μ2600.
Οι ζακέτες να είναι χρώματος μπλε σκούρου, σύνθεσης 50% μαλλί και 50% ακρυλικό.
Τα νήματα να μην ξεβάφουν, να μην ξεχειλώνουν, να μην χνουδιάζουν, να είναι μαλακά ώστε το τελικό πλεκτό να
είναι εύκαμπτο και απαλής υφής και να υπάρχουν οδηγίες πλυσίματος. Η πλέξη να είναι ευθύγραμμη, ομοιόμορφη,
ισοπαχής, χωρίς κόμπους. Η περίμετρος της ζακέτας καθώς και το μέρος κουμπώματος να είναι ενισχυμένο. Στις
μανσέτες, να φέρει πλέξη ελαστικού τύπου. Να έχει πέντε κουμπιά σκούρου μπλε χρώματος, διαμέτρου 1,5 έως 2 εκ.
Να διατίθεται σε μεγέθη από small-6ΧL.
12. Σχετικά με το είδος “Παντελόνι Νοσηλευτριών/των Κατ' Οίκον Νοσηλείας”
με κωδικό ΙΜ001Μ2900.
Να είναι χρώματος μπλε σκούρου σε ίσια γραμμή, με φερμουάρ και κουμπί μπροστά. Ύφασμα καμπαρτίνα,
συνθέσεως 65% βαμβάκι και 35% πολυεστέρα.
13. Σχετικά με το είδος “Μπλούζα Χειμερινή Νοσηλευτριών/των Κατ' Οίκον Νοσηλείας” με κωδικό
ΙΜ001Μ3000.
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Να είναι χρώματος λευκού, τύπου “πόλο”, με γιακά και τρία λευκά κουμπάκια μπροστά, μανίκι μακρύ με λάστιχο στο
τελείωμα στο ίδιο χρώμα με την μπλούζα.
Ύφασμα βαμβακερό πικέ.
14. Σχετικά με το είδος “Μπλούζα Καλοκαιρινή Νοσηλευτριών/των Κατ' Οίκον Νοσηλείας” με κωδικό
ΙΜ001Μ3100.
Να είναι χρώματος λευκού τύπου “πόλο”, με γιακά και τρία λευκά κουμπάκια μπροστά, κοντό μανίκι με λάστιχο στο
τελείωμα στο ίδιο χρώμα με την μπλούζα.
Ύφασμα βαμβακερό πικέ.
Όλες οι μπλούζες,να φέρουν το λογότυπο του Νοσοκομείου μας, κεντημένο στο επάνω δεξί μέρος τους. Θα δοθεί
αντίστοιχο δείγμα του λογότυπου.
Σημείωση: Για όλους τους ανωτέρω κωδικούς να προσκομιστεί τουλάχιστον ένα δείγμα από κάθε μέγεθος (XS,
S, M, L, XL, XXL – 6XL).
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΙΜ001Μ2100
ΝΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Ν.Υ.

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΠΑΡΑΤΗΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΡΗΤΗΤΙΜΩΝ Ή
ΡΙΟΥ ΤΙΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ
ΜΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2

ΤΕΜ

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ

-

25,00

Φ.Π.Α

ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ
Φ.Π.Α.

50,00

24%

12,00

62,00

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

2

ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ Ν.Υ.

ΙΜ001Μ2000

2

ΤΕΜ

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ

22.4.9

190,40

380,80

24%

91,39

472,19

3

ΣΤΟΛΕΣ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ Ν.Υ

ΙΜ001Μ3200

6

ΤΕΜ

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ

22.4.9

190,40

1.142,40

24%

274,18

1.416,58

4

ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΕΣ
/ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΙΜ001Μ2200

38

ΤΕΜ

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ

22.4.6

32,13

1.220,94

24%

293,03

1.513,97

5

ΣΤΟΛΕΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ
ΠΕ&ΤΕ

ΙΜ001Μ2300

190

ΤΕΜ

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ

22.4.10

17,00

3.230,00

24%

775,20

4.005,20

6

ΣΤΟΛΕΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ ΔΕ

ΙΜ001Μ3300

148

ΤΕΜ

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ

22.4.14

17,00

2.516,00

24%

603,84

3.119,84

7

ΣΤΟΛΕΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ΥΕ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

IM001M2400

50

ΤΕΜ

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ

-

17,00

850,00

24%

204,00

1.054,00

8

ΣΤΟΛΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ YE (ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙIM001M3400
ΚΩΝ)

50

ΤΕΜ

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ

-

17,00

850,00

24%

204,00

1.054,00

9

ΣΤΟΛΕΣ-ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (Στολές ΜΕΘ IM001M2500
& Στολές Αναισθησιολογικού)

89

ΤΕΜ

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ

22.4.19

17,87

1.590,43

24%

381,70

1.972,13

10

ΣΤΟΛΕΣ-ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (Στολές Χειρουργείου & Αποστείρωσης)

IM001M3500

106

ΤΕΜ

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ

22.4.19

17,87

1.894,22

24%

454,61

2.348,83

11

ΖΑΚΕΤΕΣ ΑΝΔΡΩΝ -ΓΥΝΑΙΙΜ001Μ2600
ΚΩΝ

200

ΤΕΜ

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ

-

18,00

3.600,00

24%

864,00

4.464,00

12

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ ΚΑΤ΄ΟΙ- ΙΜ001Μ2900
ΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

8

ΤΕΜ

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ

-

15,00

120,00

24%

28,80

148,80

13

ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΙΜ001Μ3000

8

ΤΕΜ

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ

-

18,00

144,00

24%

34,56

178,56

14

ΜΠΛΟΥΖΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΙΜ001Μ3100

8

ΤΕΜ

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ

-

13,00

104,00

24%

24,96

128,96

ΣΥΝΟΛΑ

905

17.692,79

7

4.246,27

21.939,06

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
“ΣΤΟΛΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ”ΜΕ Α.Δ. 57/2017

