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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 07/12/2021
Νάξος, 03/12/2021
Α. Π.: 9526

ΠΡΟΣ:
“ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ”

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.474,00€ συμπ. ΦΠΑ.

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις των νόμων όπως αυτές ισχύουν σήμερακαι ιδίως:

1. Την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Υ4α/39509, (ΦΕΚ Β΄1157/10-04-2012) Οργανισμός του
Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.
2. Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 81/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις»
3. Τον Ν.3580/07 (ΦΕΚ 134 Α/18-6-2007) : Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις., του άρθρου 13 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31) και
της υπουργικής απόφασης 8/2010 (ΦΕΚ Β΄ 777)
4. Το άρθρο 24 του ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και
άλλες διατάξεις

5. Το άρθρο 66, παρ.28, του ν.3984/2011, (ΦΕΚ 150 Α/27-6-2011) : «Δωρεά και μεταμόσχευση
οργάνων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47, του ν.4272/2014 και ισχύει.
6. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
7. Τον Νόμο 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 143/Α/2014),28.06.2014
8. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206
Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

9. Το άρθρο 27 παρ.4, περ. α) και β) του ν.4472/2017 (ΦΕΚ.Α’74/19-05-2017, όπως προστέθηκε με
την παρ. 2 (περ. β) του τέταρτου άρθρου του Ν. 4542/18, ΦΕΚ-95 Α/1-6-18 και ισχύει.
10. Την με αριθ.Γ4β/Γ.Π.οικ.2402/15-01-2020 Υπουργική Απόφαση περί διορισμού του Ζουλουφού
Μιχαήλ του Εμμανουήλ, ως κοινού Διοικητή των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ
& ΠΡΩΙΟ» και Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου (ΦΕΚ 23/16-01-2020 τ.Υ.Ο.Δ.Δ).
11. Την Γ4β/Γ.Π.οικ.1438/10-1-2020 (ΑΔΑ:6Δ5Α465ΦΥΟ-ΡΙΟ,ΦΕΚ 15/ΥΟΔΔ/14-1-2020) απόφαση του
Υπουργού Υγείας με την οποία ορίστηκε η ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ, ως Αναπληρώτρια Διοικήτρια στο
07.12.2021 14:07:46
διασυνδεόμενο ΝΠΔΔ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ.
ΑΚΡΙΒΕΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ

12. Την υπ΄αριθμ. 722/22-01-2020 (πράξη 1η/2020) απόφαση του
Γενικού
Νοσοκομείου Σύρου
ΑΔΑ:
ΨΜ4Η469Η2Ο-ΙΩΧ
«ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ» περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και πράξεων, με δικαίωμα τελικής υπογραφής
δικαίωμα τελικής υπογραφής στη Φραγκίσκου Καλλίτσα του Δημητρίου, Αναπληρώτρια Διοικήτρια του
Γ.Ν-ΚΥ Νάξου, από την ημερομηνία ορκωμοσίας και ανάληψης καθηκόντων της μέχρι νεωτέρας.
13. Αριθμ . Γ4β/ΓΠ/οικ.24202/20 (ΦΕΚ 305 ΥΟΔΔ/21-04-2020) : Τροποποίηση της Γ4β/ΓΠ.59628/5-92018 (ΦΕΚ 508/ΥΟΔΔ/12-9-2018) απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με
περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο των διασυνδεόμενων ΝΠΔΔ: α) ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ και ΠΡΩΙΟ» και β) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ,
αρμοδιότητας 2ης Υ.Πε Πειραιώς και Αιγαίου
14. Την υπ’ αριθμ. 7315/07-07-2020 (πράξη 2η/2020), Απόφαση του κοινού Διοικητή των
διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» και Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.
Β. Τα σχετικά έγγραφα και τις αποφάσεις:

1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7493/22-09-2021 πρωτογενές αίτημα της Προϊσταμένης Διεύθυνσης της
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας με ΑΔΑΜ: 21REQ009663104.
2. Την υπ.’αριθμ.: 363/30-11-2021 με αρ.πρωτ.: 9487/02-12-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
με ΑΔΑ: 9ΔΟΛ469Η2Ο-Δ6Ψ και με ΑΔΑΜ: 21REQ009663201.

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόμενο , σε υποβολή γραπτών προσφορών για την προμήθεια Ειδών Ένδυσης και Υπόδησης
Προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου, μέγιστης συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης 12.474,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ :
Το Γενικό Νοσοκομείο- Κέντρο Υγείας Νάξου, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που εδρεύει στην Χώρα
της Νάξου, Τ.Κ. 84300, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές και ειδικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης για την προμήθεια ειδών ένδυσης και
υπόδησης προσωπικού για τις ανάγκες του Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα
πρόσκληση.
Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλόλητα του προσφερόμενου είδους, όπως και τα λοιπά έγγραφα που περιγράφονται και
σχετίζονται με την καταλληλόλητα του οικονομικού φορέα.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια Ειδών Ένδυσης και Υπόδησης Προσωπικού, για τις
ανάγκες του Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
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Α/Α

1

2
3

4
5
6

ΕΙΔΟΣ

ΣΕΤ

96

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕ ΦΠΑ
25,00 €

ΣΕΤ

6

25,00 €

150,00 €

ΣΕΤ

32

25,00 €

800,00 €

ΣΕΤ

4

25,00 €

100,00 €

ΣΕΤ

6

25,00 €

150,00 €

ΤΕΜ

67

30,00 €

2010,00 €

ΤΕΜ

6

25,00 €

150,00 €

ΤΕΜ

4

25,00 €

100,00 €

ΤΕΜ

20

25,00 €

500,00 €

ΤΕΜ

16

25,00 €

400,00 €

ΤΕΜ

26

20,00 €

520,00 €

ΤΕΜ

26

12,00 €

312,00 €

ΤΕΜ

26

8,00 €

208,00 €

ΤΕΜ

8

40,00 €

320,00 €

ΤΕΜ

8

15,00 €

120,00 €

ΤΕΜ

8

30,00 €

240,00 €

ΤΕΜ

2

26,00 €

52,00 €

ΜΜ

Κοστούμια
ιατρονοσηλευτικού
προσωπικού-Γυναικείες στολές - Διάφορα
χρώματα
Κοστούμια νοσηλευτικού προσωπικού-Για
προϊστάμενες και τομεάρχες γυναίκες
Κοστούμια
ιατρονοσηλευτικού
προσωπικού-Ανδρικές
στολές
Νοσηλευτών - διάφορα χρώματα
Κοστούμια νοσηλευτικού προσωπικούΑνδρικές λευκές στολές ΔΕ Νοσηλευτών
Κοστούμια
νοσηλευτικού
προσωπικούΓυναικείες λευκές στολές ΔΕ Νοσηλευτριών
Ζακέτα πλεκτή Νοσηλευτριών/των

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ
ΦΠΑ
2400,00 €

14

Ιατρικές μπλούζες λευκές γυναικείες - με
κοντό μανίκι
Ιατρικές μπλούζες λευκές ανδρικές κοντές
(σακάκι) με μακρύ μανίκι.για οδοντίατρο
Ιατρικές Μπλούζες λευκές γυναικείες - με
μακρύ μανίκι
Ιατρικές Μπλούζες Λευκές ανδρικές - με
μακρύ μανίκι
Στολές καθαριστριών/στών Παντελόνια
εργασίας προσωπικού καθαριότητας
Στολές καθαριστριών/στών
Ποδιές
σαμαράκια προσωπικού καθαριότητας
Στολές Καθαριστριών/στών - μπλούζα
μακό
Στολές τεχνικών-Φόρμα

15

Στολές τεχνικών-Μπλούζα

16
17

Στολές τεχνικών-Σακάκι
εργασίας
Παντελόνι security

18

Πουκάμισο μακρυμάνικο security

ΤΕΜ

2

23,00 €

46,00 €

19

Γραβάτα security

ΤΕΜ

2

8,00 €

16,00 €

20

Ζακέτα με φερμουάρ φλις ή πουλόβερ ή
μπουφάν security
Σαμπώ γυναικεία ανατομικά πλενόμενα σε
χρώμα επιλογής μας,
Σαμπώ ανδρικά ανατομικά πλενόμενα σε
χρώμα επιλογής μας,
Αθλητικά
γυμναικεία
ανατομικά
υποδήματα σε χρώμα της επιλογής μας.
Αθλητικά ανδρικά ανατομικά υποδήματα σε
χρώμα της επιλογής μας.

ΤΕΜ

2

40,00 €

80,00 €

ΖΕΥΓΗ

17

45,00 €

765,00 €

ΖΕΥΓΗ

3

45,00 €

135,00 €

ΖΕΥΓΗ

55

50,00 €

2750,00 €

ΖΕΥΓΗ

3

50,00 €

150,00 €

7
8
9
10
11
12
13

21
22
23
24

ή

γιλέκο

1
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Η μέγιστη προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων
εβδομήντα τεσσάρων ευρώ(12.474,00€),συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%, ήτοι καθαρής αξίας
δέκα χιλιάδων πενήντα εννιά ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών του ευρώ( 10.059,68€).

Η ανωτέρω προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
Α/Α
1
2
3

CPV
CPV: 18222100-2
CPV: 33199000-1
CPV: 18810000-0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV
Κουστούμια
Ιατρικός Ρουχισμός
υποδήματα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Κοστούμια
νοσηλευτικού
προσωπικού-Για
προϊστάμενες
και
τομεάρχες γυναίκες "Σακάκι μπλε, με πέτο γιακά , μπλέ άσπρα κουμπιά, δύο
τσέπες και τσεπάκι στήθους , μεσάτο με πένσες και στρογγυλεμένο τελείωμα .
Επωμίδες μπλέ με ένα ή δύο λευκά σιρίτια. Παντελόνι μπλέ με λάστιχο και κορδόνι
και γαζωμένη τσάκιση. Καμπαρντίνα 60% βαμβάκι , 40% πολυέστερ , 160 γρ –
190γρ/μ2 . Ή65% πολυέστερ 35% βαμβάκι , 160γρ - 190 γρ/μ2. Μπάσιμο έως 2 %
και εξαιρετική αντοχή. Νασιδερώνεται εύκολα και δεν φεγγίζει. Να έχει πιστοποίηση
CE Mark. Η εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 και ΕΝ13485:2003
και να καλύπτει τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης

_Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Επίσης, να είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο
Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)


Κοστούμια νοσηλευτικού προσωπικού-Ανδρικές λευκές στολές ΔΕ
Νοσηλευτών
"Μπλούζα με σταυρωτή V λαιμόκοψη ή σακάκι με πέτο γιακά , δύο τσέπες και
τσεπάκι. με διακριτικό χρωματικό σιρίτι στα μανίκια και το τσεπάκι. Παντελόνι
με λάστιχο και κορδόνι. Μπλούζα με σταυρωτή V λαιμόκοψη ή σακάκι με
πέτο γιακά, δύο τσέπες και τσεπάκι. Παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι.
Επίσης, να είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)
Καμπαρντίνα 60% βαμβάκι , 40% πολυέστερ , 160 γρ – 190γρ/μ2 . Ή 65%
πολυέστερ 35% βαμβάκι , 160γρ - 190 γρ/μ2. Μπάσιμο έως 2 % και εξαιρετική
αντοχή. Σιδερώνεται εύκολα και δεν φεγγίζει. Να έχει πιστοποίηση CE Mark. Η
εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 και ΕΝ13485:2003 και να
καλύπτει τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης _Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004.
Επίσης, να είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)



Κοστούμια νοσηλευτικού προσωπικού- Γυναικείες λευκές στολές ΔΕ
Νοσηλευτριών
"Μπλούζα με σταυρωτή V λαιμόκοψη ή σακάκι με κουμπιά η φερμουάρ, δύο
τσέπες και τσεπάκι στήθους με διακριτικό χρωματικό σιρίτι στα μανίκια και το
τσεπάκι. Παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι και γαζωμένη τσάκιση. Καμπαρντίνα
60% βαμβάκι , 40% πολυέστερ , 160 γρ – 190γρ/μ2 . Ή 65% πολυέστερ 35%
βαμβάκι , 160γρ - 190 γρ/μ2. Μπάσιμο έως 2 % και εξαιρετική αντοχή.
Σιδερώνεται εύκολα και δεν φεγγίζει. Να έχει πιστοποίηση CE Mark. Η εταιρεία
2
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να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 και ΕΝ13485:2003 και να καλύπτει τις
απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης _Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Επίσης, να
είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)


Κοστούμια ιατρονοσηλευτικού προσωπικού γυναικεία
Στολές σε διάφορα χρώματα, ανάλογα με το τμήμα. Τα χρώματα θα επιλεγούν
από το χρωματολόγιο της εταιρίας. "Χιτώνιο με απλό η σταυρωτό V, δύο τσέπες
και τσεπάκι στήθους . Παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι. Ποπλίνα 60%
βαμβάκι- 40% πολυέστερ ,180 γρ/μ2 ή Καμπαρντίνα 60% βαμβάκι , 40%
πολυέστερ , 160 γρ – 190γρ/μ2. Μπάσιμο έως 2 % και εξαιρετική αντοχή.
Σιδερώνεται εύκολα και δεν φεγγίζει. Να έχει πιστοποίηση CE Mark. Η εταιρεία
να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 και ΕΝ13485:2003 και να καλύπτει τις
απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης _Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Επίσης, να
είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.).



Κοστούμια ιατρονοσηλευτικού προσωπικού ανδρικά
Στολές σε διάφορα χρώματα, ανάλογα με το τμήμα. Τα χρώματα θα επιλεγούν
από το χρωματολόγιο της εταιρίας. "Χιτώνιο με απλό η σταυρωτό V, δύο τσέπες
και τσεπάκι στήθους . Παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι. Ποπλίνα 60%
βαμβάκι- 40% πολυέστερ ,180 γρ/μ2 ή Καμπαρντίνα 60% βαμβάκι , 40%
πολυέστερ , 160 γρ – 190γρ/μ2. Μπάσιμο έως 2 % και εξαιρετική αντοχή.
Σιδερώνεται εύκολα και δεν φεγγίζει. Να έχει πιστοποίηση CE Mark. Η εταιρεία
να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 και ΕΝ13485:2003 και να καλύπτει τις
απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης _Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Επίσης, να
είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.).



Ένδυση νοσηλευτικού προσωπικού-Ζακέτα πλεκτή
"μπλέ ή άλλο χρώμα σκούρα, με λαιμόκοψη V και κουμπιά , σε σύνθεση 50%
μαλλί - 50% ακρυλικό. Να έχει πιστοποίηση CE Mark. Η εταιρεία να είναι
πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 και ΕΝ13485:2003 και να καλύπτει τις
απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης _Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Επίσης, να
είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)



"Ιατρικές μπλούζες ανδρικές
"Με πέτο γιακά ή με μακρύ μανίκι με
μανσέτα
δύο τσέπες και τσεπάκι στήθους . Σχίσιμο πίσω και ζωνάκι με κουμπιά.
Ποπλίνα 60% πολυέστερ 40% - βαμβάκι , 180 γρ/μ2. ή καμπαρντίνα 60%
πολυέστερ - 40% βαμβάκι, βάρους 160γρ - 190 γρ/μ2. ή καμπαρντίνα 65%
πολυέστερ – 35% βαμβάκι, βάρους 160γρ - 190 γρ/μ2. Μπάσιμο έως 2 % και
εξαιρετική αντοχή. Σιδερώνεται εύκολα και δεν φεγγίζει. Να έχει πιστοποίηση
CE Mark. Η εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 και
ΕΝ13485:2003 και να καλύπτει τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης
_Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Επίσης, να είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο
Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)



Ιατρικές μπλούζες γυναικείες
"Με πέτο γιακά η με μακρύ μανίκι με
μανσέτα ,
δύο τσέπες και τσεπάκι στήθους . Κρυφό κούμπωμα και μονοκόματο ζωνάκι
στην πλάτη. Ποπλίνα 60% πολυέστερ 40% - βαμβάκι , 180 γρ/μ2. ή
καμπαρντίνα 60% πολυέστερ - 40% βαμβάκι, βάρους 160γρ - 190 γρ/μ2. ή
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καμπαρντίνα 65% πολυέστερ – 35% βαμβάκι, βάρους 160γρ - 190 γρ/μ2.
Μπάσιμο έως 2 % και εξαιρετική αντοχή. Σιδερώνεται εύκολα και δεν φεγγίζει.


Ιατρικές μπλούζες ανδρικές
"Με πέτο γιακά ή μάο με κοντό μανίκι
δύο τσέπες και τσεπάκι στήθους . Σχίσιμο πίσω και ζωνάκι με κουμπιά.
Ποπλίνα 60% πολυέστερ 40% - βαμβάκι , 180 γρ/μ2. ή καμπαρντίνα 60%
πολυέστερ - 40% βαμβάκι, βάρους 160γρ - 190 γρ/μ2. ή καμπαρντίνα 65%
πολυέστερ – 35% βαμβάκι, βάρους 160γρ - 190 γρ/μ2. Μπάσιμο έως 2 % και
εξαιρετική αντοχή. Σιδερώνεται εύκολα και δεν φεγγίζει. Να έχει πιστοποίηση
CE Mark. Η εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 και
ΕΝ13485:2003 και να καλύπτει τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης
_Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Επίσης, να είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο
Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)



Ιατρικές μπλούζες γυναικείες
"Με πέτο γιακά ή μάο με κοντό μανίκι,
δύο τσέπες και τσεπάκι στήθους . Κρυφό κούμπωμα και μονοκόματο ζωνάκι
στην πλάτη. Ποπλίνα 60% πολυέστερ 40% - βαμβάκι , 180 γρ/μ2. ή
καμπαρντίνα 60% πολυέστερ - 40% βαμβάκι, βάρους 160γρ - 190 γρ/μ2. ή
καμπαρντίνα 65% πολυέστερ – 35% βαμβάκι, βάρους 160γρ - 190 γρ/μ2.
Μπάσιμο έως 2 % και εξαιρετική αντοχή. Σιδερώνεται εύκολα και δεν φεγγίζει.



Στολές καθαριστριών-Παντελόνι
"γκρι με λάστιχο και κορδόνι στη μέση και μία τσέπη πίσω. Ύφασμα
καμπαρντίνα 65% πολυέστερ 35% βαμβάκι , 190 γρ/μ2. Μπάσιμο έως 2 % και
εξαιρετική αντοχή. Σιδερώνεται εύκολα και δεν φεγγίζει. Να έχει πιστοποίηση
CE Mark. Η εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 και
ΕΝ13485:2003 και να καλύπτει τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης
_Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Επίσης, να είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο
Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)



Στολές καθαριστριών-Ποδιά σαμαράκι
"Διαφόρων χρωμάτων με λευκό σιρίτι περιμετρικά . Με διπλή τσέπη στο
μπροστινό μέρος και πλαϊνά ζωνάκια με κούμπωμα με push buttons.Ύφασμα
καμπαρντίνα 65% πολυέστερ 35% βαμβάκι , βάρους 190 γρ/μ2. Μπάσιμο έως
2 % και εξαιρετική αντοχή. Σιδερώνεται εύκολα και δεν φεγγίζει.



Στολές Καθαριστριών – μπλούζα μακό
"Λευκή ,με κοντό μανίκι και λαιμόκοψη rib. Ύφασμα 100% βαμβακερό, βάρους
150 γρ/μ2. Να έχει πιστοποίηση CE Mark. Η εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με
ISO 9001:2015 και ΕΝ13485:2003 και να καλύπτει τις απαιτήσεις της
υπουργικής απόφασης _Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Επίσης, να είναι
εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)"



Στολές τεχνικών-Φόρμα
"Με τιράντες με μπροστινές τσέπες και πλαϊνές τσέπες στα μπατζάκια με
καπάκι . Χρώμα μπλέ σκούρο ή γκρί. Καμπαρντίνα 65% πολυέστερ 35%
βαμβάκι , βάρους 240 γρ/μ2. Μπάσιμο έως 2 % και εξαιρετική αντοχή.
Σιδερώνεται εύκολα και δεν φεγγίζει. Να έχει πιστοποίηση CE Mark. Η εταιρεία
να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 και ΕΝ13485:2003 και να καλύπτει τις
4
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απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης _Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Επίσης, να
είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.).


Στολές τεχνικών-Μπλούζα
"Πόλο βαμβακερή 100% σε διάφορα χρώματα ή πουκάμισο μακρυμάνικο σε
διάφορα χρώματα βαμβακερό 100%. Να έχει πιστοποίηση CE Mark. Η εταιρεία
να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 και ΕΝ13485:2003 και να καλύπτει τις
απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης _Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Επίσης, να
είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)



Στολές τεχνικών-Σακάκι ή γιλέκο εργασίας
"Με πολλαπλές τσέπες με καπάκι, χρώμα μπλέ σκούρο ή γκρί. Καμπαρντίνα 65%
πολυέστερ 35% βαμβάκι , βάρους 240 γρ/μ2. Μπάσιμο έως 2 % και εξαιρετική
αντοχή. Σιδερώνεται εύκολα και δεν φεγγίζει. Να έχει πιστοποίηση CE Mark. Η
εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 και ΕΝ13485:2003 και να
καλύπτει τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης _Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004.
Επίσης, να είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)



Παντελόνι Security
σε χρώμα μαύρο ή μπλε με κουμπί, λάστιχο στην μέση , 2 τσέπες
μπροστά και 1 τσέπη πίσω,από ύφασμα καπαρντίνα 240 gr βάρος.



Πουκάμισο μακρυμάνικο security
Σύνθεση : Ποπλίνα, 65% Πολυέστερ - 35% Βαμβάκι, Βάρος: 120g/m².
Λεπτομέρειες: Μακριάμανίκια - Επωμίδες με κουμπιά - 2 τσέπες στο στήθος με
καπάκι και κουμπί - Ενισχυμένες ραφές σταμανίκια και τα πλαϊνά- Πατιλέτα με
7 κουμπιά στον ίδιο τόνο - Τσέπη στο στήθος με καπάκι καιθήκη για στυλό.
Χρώμα γαλάζιο ή λευκό.



Γραβάτα security
Σε χρώμα μπλε ή μαύρο



Ζακέτα με φερμουάρ φλις ή πουλόβερ ή μπουφάν security
Ζακέτα φλις πολυεστέρας 100%, να μην ξεφτάει, 240gr βάρος με σήματα
security, ή Πουλόβερ security σε χρώματα μπλε ή μαύρο με σήματα, ή
Μπουφάν με αδιαβροχοποιημένο εξωτερικό ύφασμα σε χρώμα μπλε ή
μαύρο, επένδυση και με σήματα security. Το παντελόνι και η ζακέτα –
πουλόβερ – μπουφάν του security να είναι το ίδιο χρώμα

 Σαμπώ ανατομικά πλενόμενα σε χρώμα επιλογής μας, από
 Ατοξικό υλικό με αντιβακτηριδιακές, αντιμυκητιακές και αντιμουχλικές
ιδιότητες.
 Να έχουν τη δυνατότητα να απολυμαίνονται σε συσκευή UV ή με χημικά
καθαριστικά. Να πλένονταιστους 50º.
 Να διαθέτουν ανατομικό σχεδιασμό πάτου
 Να είναι αντικραδασμικά και σχεδιασμένα για πραγματική
αποφόρτιση των αρθρώσεων καιευθύγραμμη στήριξη του
σώματος.
 Να είναι αντιολισθητικά σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας
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 Να είναι κατασκευασμένο ώστε να επιτρέπει τον αερισμό του ποδιού χωρίς
όμως να μπαίνουν υγρά.
 Να διαθέτει σταθερή μύτη για προστασία των δακτύλων και αντοχή στις
φθορές.
 Να είναι Ελαφρύ/Ανθεκτικό.
 Αθλητικά ανατομικά υποδήματα σε χρώμα της επιλογής μας.
Προδιαγραφές:
 Αντικραδασμική προστασία
 Μαλακό πάτημα
 Ανατομικός σχεδιασμός
 Να επιτρέπει τον αερισμό του ποδιού χωρίς να επιτρέπει την είσοδο υγρών
 Ανθεκτική και αντιολισθητική σόλα
 Εξαιρετική άνεση στο περπάτημα
 Κατάλληλα για πολύωρη ορθοστασία
3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:


Τα Είδη Ένδυσης και υπόδησης προσωπικού θα παραδοθούν στο χώρο του Νοσοκομείου.
Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Γ.Ν. – Κ.Υ.
Νάξου, η οποία είναι και υπεύθυνη για να ορίσει τον τρόπο παραλαβής.



Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δέκα ημέρες κατόπιν αποστολής δελτίου παραγγελίας.
4. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια και
καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου,(https://www.naxoshospital.gr ).

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ
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, της νόμιμης εκπροσώπησης
παρακαλούμε, μαζί με την τεχνική και οικονομική προσφορά, να μας αποστείλετε τα παρακάτω
δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α’74)
Α. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
α. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του . Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως παράγραφο 1 του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
6
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Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του
οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση
νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του
νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016
και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με
την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως
προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή
κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το
παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.
β. Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της. Βάσει του
άρθρου 73, παρ: 11, σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των
δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν
δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) εν ισχύ κατά
το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος
ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή
κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το
παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.
δ. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη
νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ
ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή
του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
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ε. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού
προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό
πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου
ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία
της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται,
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα
ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού
φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β. «Τεχνική Προσφορά»
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή. Για τις ανάγκες της
αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν συμπληρωματικές διευκρινήσεις και
πρόσθετα τεχνικά στοιχεία.
Γ. «Οικονομική Προσφορά»
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι
της παρούσας.
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα είδη της πρόσκλησης, για τη
συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε είδους. Η προσφορά η οποία θα
περιλαμβάνει περισσότερα από ένα είδη θα πρέπει να περιλαμβάνει διακριτές προσφορές για
κάθε ένα είδος, οι οποίες αξιολογούνται χωριστά και η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιλέξει
είδος της συνολικής προσφοράς, εφόσον αυτό αξιολογηθεί ως η πλέον συμφέρουσα
προσφορά.
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Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ) ανά είδος
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε 180 ημερολογιακές ημέρες.

6. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ειδών
ένδυσης και υπόδησης προσωπικού
Η
προσφορά υποβάλλεται σε κλειστό φάκελο στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου Νάξου ή
ηλεκτρονικά στο email: info@naxoshospital.gov.gr
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 13/12/2021, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 14:30μμ.
Η Oρθή Επανάληψη της πρόσκλησης γίνεται για διευκόλυνση των εταιριών που θα δώσουν
προσφορές λόγω της προγραμματισμένης Πανελλαδικής απεργίας όλων των πλοίων που έχει
αναγγελθεί για τις 10-11/12/2021
7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του μειοδότη, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.5.:
«ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7» του
ν.4152/2013 από τη λήψη του τιμολογίου, με την προϋπόθεση της προσκόμισης των
απαραίτητων δικαιολογητικών, όπου απαιτείται, καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου
ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία.
Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.
Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν γίνονται δεκτές.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν-Κ.Υ ΝΑΞΟΥ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
FAX:
MAIL:
ΘΕΜΑ: Οικονομική προσφορά
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης για παραλαβή προσφοράς, για την προμήθεια ειδών ένδυσης
και υπόδησης προσωπικού για τις ανάγκες του Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου, σύμφωνα με την υπ.
αριθμ./7-12-2021 Ορθή Επανάληψη της πρόσκληση, σας υποβάλλουμε την ακόλουθη
προσφορά ως ακολούθως:
Α/Α

1

2

3

4

5

6
7
8

9
10

ΕΙΔ
ΟΣ

Κοστούμια
ιατρονοσηλευτικού
προσωπικού-Γυναικείες
στολές
Διάφορα χρώματα
Κοστούμια νοσηλευτικού
προσωπικού-Για προϊστάμενες και
τομεάρχες γυναίκες
Κοστούμια
ιατρονοσηλευτικού
προσωπικού-Ανδρικέςστολές
Νοσηλευτών - διάφορα χρώματα
Κοστούμια νοσηλευτικού προσωπικούΑνδρικές λευκές στολές ΔΕ
Νοσηλευτών
Κοστούμια
νοσηλευτικού
προσωπικούΓυναικείες
λευκές
στολές ΔΕ Νοσηλευτριών
Ζακέτα πλεκτή Νοσηλευτριών/των
Ιατρικές μπλούζες λευκές γυναικείες μεκοντό μανίκι
Ιατρικές μπλούζες λευκές ανδρικές
κοντές (σακάκι) με μακρύ μανίκι.για
οδοντίατρο
Ιατρικές Μπλούζες λευκές γυναικείες μεμακρύ μανίκι
Ιατρικές Μπλούζες Λευκές ανδρικές μεμακρύ μανίκι

ΜΜ

ΣΕΤ

ΑΙΤΟΥ
ΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ
96

ΣΕΤ

6

ΣΕΤ

32

ΣΕΤ

4

ΣΕΤ

6

ΤΕΜ

67

ΤΕΜ

6

ΤΕΜ

4

ΤΕΜ

20

ΤΕΜ

16

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ
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14

Στολές καθαριστριών/στών Παντελόνια
εργασίας προσωπικού καθαριότητας
Στολές καθαριστριών/στών
Ποδιέςσαμαράκια
προσωπικού καθαριότητας
Στολές Καθαριστριών/στών -μπλούζα
μακό
Στολές τεχνικών-Φόρμα

15

Στολές τεχνικών-Μπλούζα

ΤΕΜ

8

16

ΤΕΜ

8

17

Στολές τεχνικών-Σακάκι ή γιλέκο
εργασίας
Παντελόνι security

ΤΕΜ

2

18

Πουκάμισο μακρυμάνικο security

ΤΕΜ

2

19

Γραβάτα security

ΤΕΜ

2

20

Ζακέτα με φερμουάρ φλις ή πουλόβερ
ήμπουφάν security
Σαμπώ γυναικεία ανατομικά
πλενόμενασε χρώμα επιλογής μας,
Σαμπώ ανδρικά ανατομικά πλενόμενα
σεχρώμα επιλογής μας,
Αθλητικά γυμναικεία ανατομικά
υποδήματα σε χρώμα της επιλογής
μας.
Αθλητικά ανδρικά ανατομικά
υποδήματασε χρώμα της επιλογής μας.

ΤΕΜ

2

11
12

13

21
22
23

24

ΤΕΜ

26

ΤΕΜ

26

ΤΕΜ

26

ΤΕΜ

8

ΖΕΥΓΗ

17

ΖΕΥΓΗ

3

ΖΕΥΓΗ

55

ΖΕΥΓΗ

3

11

ΑΔΑ: ΨΜ4Η469Η2Ο-ΙΩΧ

12

ΑΔΑ: ΨΜ4Η469Η2Ο-ΙΩΧ

Ακριβές Αντίγραφο
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Γρατσίας Ιωάννης
ΓΝ-ΚΥ Νάξου

