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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

                                                                                                                                  Νάουσα,  11/09/2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ       Αρίθ. Πρωτ.: 7595 
3

Η
 Υ.ΠΕ.  (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)                         

                   

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 
          Προς 
 
Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ      
Τμήμα  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
    Γραφείο Προμηθειών     
Ταχ. Δ/νση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,  
 Νάουσα, 592 00 
Πληροφορίες : H. Θεοδοσιάδου 
Τηλέφωνο : 23323-50232/ 50255       
ΦΑΞ  : 23320 23422 
e-mail  : promithies@gnnaousas.gr  
 
                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
ΘΕΜΑ    :Έρευνα στην αγορά για την προμήθεια  ειδών Ιματισμού ΣΕΝΤΟΝΙΑ-

ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ (CPV 39512100-5) ,ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ (CPV39512500-

9),ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ (CPV39516120-9) για το Τμήμα Επιστασίας – Ιματισμού  της 

Υγειονομικής Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας .  

   
 
ΣΧΕΤ   :α)Ο Ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,Προμηθειών και Υπηρεσιών ) 
 
             β)Η υπ’αριθμό 15/31-07-2018 (θέμα 23ο)πράξη του Δ.Σ 
    

      Η παρούσα διαδικασία διενεργείται με  την συλλογή προσφορών ,για την 

Απευθείας Ανάθεση κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης ειδών Ιματισμού ΣΕΝΤΟΝΙΑ-

ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ (CPV 39512100-5) ,ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ (CPV39512500-9),ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ 

(CPV39516120-9) για το Τμήμα Επιστασίας – Ιματισμού  της Υγειονομικής Μονάδας Νάουσας 

του Γ.Ν. Ημαθίας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές, με κριτήριο κατακύρωσης 

,την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ,για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία 

του Γ.Ν. Ημαθίας ,ΥΓ. Μονάδα Νάουσας . 

 

   Η τεχνική καθώς και η οικονομική προσφορά τοποθετούνται σε χωριστούς 

σφραγισμένους φακέλους μέσα στον κύριο φάκελο ,με τις αντίστοιχες ενδείξεις , 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».Οι προσφορές θα είναι σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο-αντίγραφο). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
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Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές 

προδιαγραφές με παραπομπές στα πρωτότυπα prospectus του οίκου 

κατασκευής. 

 
Τα προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 

των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση 

CE ,  ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 

για τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη (να 

κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά). 

Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος ενδεικτικό της ποιότητας υλικού 

,απόχρωσης ,ραφής και μεγεθών . 

 
             Εφόσον η προμήθεια του είδους παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο 

Τιμών της Ε.Π.Υ. καλείστε να αναφέρετε τον  αντίστοιχο κωδικό. Εάν το εν λόγω 

είδος δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών ,παρακαλούνται οι 

ενδιαφερόμενοι να το αναφέρουν σε Υπεύθυνη Δήλωση     

 Η Εταιρία που θα μειοδοτήσει θα πρέπει να υποβάλει : Προς απόδειξη της μη 

συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Α). Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η 

υποχρέωση αφορά ιδίως: 1) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 2) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Β) Φορολογική Ενημερότητα , Γ) Ασφαλιστική 

Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ .2 του Ν.4412/2016, Δ)πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. και 

καταστατικό εταιρίας . 

            
            Παρακαλούμε να καταθέσετε τις προσφορές σας στο Γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου Νάουσας ,σε σφραγισμένο φάκελο ,έως την Τρίτη  18.09.2018  και 
ώρα 11:00π.μ  και η αποσφράγιση θα γίνει την ίδια  μέρα και ώρα. 
   
  

 
 

       Η Αναπλ.Διοικήτρια  
 
 
 
                               ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 7.000,00€ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑ 

 
 
Ποσότητα: 500 τεμάχια 
Διαστάσεις :1,65 * 2,70cm – ραφή με γύρισμα 1cm. 
Διακριτικά : Να φέρει ανεξίτηλη στάμπα με το λογότυπο του Νοσοκομείου ή κεντημένο 
το λογότυπο με ανεξίτηλες κλωστές. 
Χρώμα: Λευκό  
Πιστοποίηση: CE από τον ΕΟΦ, και η εταιρία παραγωγής να έχει πιστοποίηση ISO  
9001 και ΙSO13485 
Ύφασμα: 
Σύνθεση:100% Βαμβακερό  
Τύπος: σεντονόπανο ΚΑΜΠΟΤ-Νο 210 προδιαγραφές υφασμάτων του Υπουργείου 
Εμπορίου), άριστης ποιότητας, μεγάλης ανθεκτικότητας στην Νοσοκομειακή χρήση 
(συχνές πλύσεις θερμοκρασιών 95°C με ισχυρά απορρυπαντικά και απολυμάνσεις με 
χλώριο) 
Ύφανση :σταθερή, ισόπυκνη  χωρίς ελαττώματα, με επεξεργασία μηχανικής 
προσυρρίκνωσης (SAMFORD) για να μη μαζεύει σημαντικά στο πλύσιμο και με 
αντιστατική μάλαξη χωρίς φορμαλδεϋδες, με επεξεργασία κατά του χνουδιάσματος για 
να μην απελευθερώνει ινίδια. 
Βάρος: 210gr/m2 

 
ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΛΕΥΚΑ  

                                          
Ποσότητα: 500 τεμάχια  
Διαστάσεις : 1,40cm * 1,60cm – ραφή με γύρισμα 1cm. 
Διακριτικά : Να φέρει ανεξίτηλη στάμπα με το λογότυπο του Νοσοκομείου ή κεντημένο 
το λογότυπο με ανεξίτηλες κλωστές. 
Χρώμα: Λευκό  
Πιστοποίηση: CE από τον ΕΟΦ, και η εταιρία παραγωγής να έχει πιστοποίηση ISO    
 9001 και ΙSO13485                          
Ύφασμα: 
Σύνθεση:100% Βαμβακερό  
Τύπος: σεντονόπανο ΚΑΜΠΟΤ-Νο 210 προδιαγραφές υφασμάτων του Υπουργείου 
Εμπορίου), άριστης ποιότητας, μεγάλης ανθεκτικότητας στην Νοσοκομειακή χρήση 
(συχνές πλύσεις θερμοκρασιών 95°C με ισχυρά απορρυπαντικά και απολυμάνσεις με 
χλώριο) 
Ύφανση :σταθερή, ισόπυκνη  χωρίς ελαττώματα, με επεξεργασία μηχανικής 
προσυρρίκνωσης (SAMFORD) για να μη μαζεύει σημαντικά στο πλύσιμο και με 
αντιστατική μάλαξη χωρίς φορμαλδεϋδες, με επεξεργασία κατά του χνουδιάσματος για 
να μην απελευθερώνει ινίδια. 
Βάρος: 210gr/m2 
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ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ  ΛΕΥΚΕΣ 
 
Ποσότητα: 200 τεμάχια 
Διαστάσεις : 0,55* 0,75cm – ραφή με γύρισμα 15cm περίπου. 
Διακριτικά : Να φέρει ανεξίτηλη στάμπα με το λογότυπο του Νοσοκομείου ή κεντημένο  
το λογότυπο με ανεξίτηλες κλωστές. 
Χρώμα: Λευκό  
Πιστοποίηση: CE από τον ΕΟΦ, και η εταιρία παραγωγής να έχει πιστοποίηση ISO  
9001 και ΙSO13485 
Ύφασμα: 
Σύνθεση:100% Βαμβακερό  
Τύπος: σεντονόπανο ΚΑΜΠΟΤ-Νο 210 προδιαγραφές υφασμάτων του Υπουργείου 
Εμπορίου), άριστης ποιότητας, μεγάλης ανθεκτικότητας στην Νοσοκομειακή χρήση 
(συχνές πλύσεις θερμοκρασιών 95°C με ισχυρά απορρυπαντικά και απολυμάνσεις με 
χλώριο) 
Ύφανση :σταθερή, ισόπυκνη  χωρίς ελαττώματα, με επεξεργασία μηχανικής 
προσυρρίκνωσης (SAMFORD) για να μη μαζεύει σημαντικά στο πλύσιμο και με 
αντιστατική μάλαξη χωρίς φορμαλδεϋδες, με επεξεργασία κατά του χνουδιάσματος για 
να μην απελευθερώνει ινίδια. 
Βάρος: 210gr/m2 

 
                                   
 

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ   ΛΕΥΚΑ 
                                            

 
Ποσότητα: 200 τεμάχια 
Διαστάσεις: 0,50* 0,70cm και ύψος 14cm περίπου 
Πιστοποίηση: CE από τον ΕΟΦ, και η εταιρία παραγωγής να έχει πιστοποίηση ISO  
9001 και ΙSO13485 
Κατασκευή: Για Νοσοκομειακή χρήση, υψηλής αντοχής, πλενόμενα με κοινά  
καθαριστικά 
Γέμιση: μέτριας σκληρότητας από διάτρητο πολυεστέρα ειδικά σχεδιασμένο να 
επανέρχεται μετά το πλύσιμο. 
Περίβλημα: από ύφασμα αδιάβροχο, ελαστικό προς τις 2 διευθύνσεις για άνεση κατά 
την χρήση του μαξιλαριού, αντιολισθητικό, αντι-μικροβιακό αντι-αλλεργικό, με τη μία του 
πλευρά πετσετέ 100%  βαμβακερή για να αναπνέει και την άλλη αδιάβροχη . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


		2018-09-11T11:20:34+0300




