ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 22/05/2020
Αρ. Πρωτ.:10180

Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»- Ψ.Ν.Θ.
Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο

ΠΡΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την αρ. 11η /14-052020 Απόφαση συνεδρίασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, πρόκειται να προβεί σε διαδικασία της
απ’ ευθείας ανάθεσης με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 266
στολών του νοσηλευτικού προσωπικού στα μεγέθη και τεμάχια όπως αναφέροντα στον
παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές:
ΜΕΓΕΘΗ
XS
S
M
L
XL
XXL

Α Ν Δ Ρ ΙΚ Α
4
10
30
36
8

Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε Ι Α
4
15
44
61
45
9

Ο προϋπολογισμός δαπάνης είναι της τάξης των 16,00€ ανά τεμάχιο (πλέον ΦΠΑ), με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της
χαμηλότερης τιμής.
Η

πληρωμή

του

προμηθευτή

θα γίνει

σύμφωνα

με

την

αρ.πρωτ.8195/24-04-2020(ΑΔΑ:

ΨΗΛΝ46906Α-ΨΗ6) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά εγγράφως
σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη για το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., μέχρι τις 29-052020, ημέρα Παρασκευή και έως τις 14:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά
196, 56430, Θεσσαλονίκη).
Εμπρόθεσμες είναι οι προσφορές που θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω
ημερομηνία και ώρα.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από τη Δ/νση της Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο
τηλέφωνο 2313 324608 και 334.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες.
Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

Οι τεχνικές προδιαγραφές των νοσηλευτικών στολών είναι οι εξής:
Κοστούμι. Χρώμα ΓΑΛΑΖΙΟ. Χιτώνιο με σταυρωτή λαιμόκοψη V, κοντό μανίκι, δύο
τσέπες (αριστερά και δεξιά), τσέπη στο επάνω μέρος αριστερά. Παντελόνι με λάστιχο και
κορδόνι ενδεικτικό του μεγέθους.
 Να είναι ειδικής τεχνικής ύφανσης ,κατασκευασμένες έτσι ώστε ο πολυεστέρας να
υπερισχύει από την εξωτερική πλευρά για αντοχή και εμφάνιση και το βαμβάκι (φυσική
ίνα ) από την εσωτερική πλευρά έτσι ώστε οι στολές να είναι δροσερές και απορροφητικές
.
 Ύφασμα καμπαρντίνα 65% βαμβάκι και 35% πολυεστέρας , αρίστης ποιότητας , βάρος
190-200gr/m2, μεγάλης αντοχής στα συχνά πλυσίματα και στις υψηλές θερμοκρασίες ,
μαλακή υφή.
 Το ύφασμα να είναι ελεύθερο από κόλλα, να είναι υποαλλεργικό , αντιστατικό με
επεξεργασία αντιχνουδιάσματος σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες .
 Με επεξεργασία προσυρρίκνωσης για ελεγχόμενη συστολή στο πλύσιμο.
 Υψηλή αντοχή στο πλύσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες με σταθερότητα χρωματισμού στο
νερό και το χλώριο .
 Όλες οι ραφές να είναι με πλακοραφή ασφαλείας .
 Ο Προμηθευτής να φέρει πιστοποιητικό εργαστηρίου κατασκευής προς απόδειξη της
σύνθεσης .
 Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE MARK από τον ΕΟΦ και ISO 9001:2008 ή
2015 της προμηθεύτριας εταιρείας .
 Απαραίτητη η κατάθεση δειγμάτων . Ο στολές να είναι της ίδιας ποιότητας των
δειγμάτων χωρίς καμία παρέκκλιση
Αν είναι δυνατόν να υπάρχει ο λογότυπος της 3ης ΥΠΕ στην επάνω αριστερή τσέπη.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ν.Υ.
Χασιώτη Μαρία

