
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξωσυμβατικών ειδών  

 

  Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών με 

την διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης 

την χαμηλότερη τιμή, όπως αναγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών για όσα υλικά υπάρχουν.      

                                             

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

1 Κοστούμια βοηθητικού προσωπικού και μονάδων 

 

 

Τεμάχια 
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*ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ* 

 

 

 

                 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

 2
η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ       

 ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- 

 Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ  

ΟΙ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-Προμήθειες 

PLΠληροφορίες: Ασημίνα Γιαννιδάκη 

Τα Ταχ. Δ/νση: Hφαίστου 12 

      Τ.Κ. 81400, Μύρινα 

      Τηλέφωνο: 22543-50129 

      Fax:            22543-50126 

      e-mail: promithiongnlimnou@gmail.com 

 

                        

 

 

                                        Μύρινα, 25-09-2019 

                                        Αριθμ. Πρωτ : 10992 

 

 

 

                         

 

                                      

 

                                        

               

                                

 

ΥΦΑΣΜΑ ΣΤΟΛΗ ΧΡΩΜΑ ΝΟ ΤMX 

Ύφασμα ποπλίνα 50% βαμβάκι 

και 50% πολυεστέρας, βάρους 

150γρ/μ2 αντιστατικό, να είναι 

ελεύθερο από κόλλα, 

υποαλλεργικό, αδιαφανές, 

μεγάλης αντοχής στα συχνά 

πλυσίματα και στις υψηλές 

θερμοκρασίες (60 βαθμούς και 

άνω), με επεξεργασία 

αντιχνουδιάσματος για να μην 

απελευθερώνει ινίδια, σύμφωνα 

με τις κοινοτικές οδηγίες,  να μην 

απορροφά υγρά και να έχει 

μαλακή υφή. με επεξεργασία 

προσυρρίκνωσης (SANFORISE) 

για ελεγχόμενη συστολή στο 

πλύσιμο. 

 

 

Η μπλούζα (unisex) να είναι 

με σταυρωτή λαιμόκοψη, 

κοντό μανίκι, τσέπες δεξιά 

και αριστερά κάτω και μια 

τσέπη πάνω αριστερά. Με 

σκίσιμο στο πλάι. Το 

παντελόνι με λάστιχο και 

κορδόνι στη μέση και  

μια τσέπη πίσω.  

 

Λευκό 

SMALL 8 

MEDIUM 8 

LARGE 6 

XLARGE 6 

Πετρόλ  για 
ΤΕΠ 

LARGE 4 

XLARGE 2 

Σιέλ για 
ΜΤΝ 

SMALL 4 

MEDIUM 5 

LARGE 4 

mailto:promithiongnlimnou@gmail.com


 Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων 

και να φέρουν σήμανση CE 

 Οι τιμές των προσφερομένων υλικών δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν) του 

Παρατηρητήριου Τιμών της ΕΠΥ. 

    Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές  του Παρατηρητηρίου Τιμών απορρίπτονται 

 Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως 01-10-2019 και ώρα 15:00 μέσω  

    e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : promithiongnlimnou@gmail.com ή  

    fax:22543-50126 

 

                                                                                             O Δ/ΚΟΣ ΟΙΚ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

                                                                                                 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΥΣΑΛΗΣ 
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