
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ηελ πξνκήζεηα εμωζπκβαηηθώλ εηδώλ  

Σο Γενικό Νοζοκομείο-Κένηρο Τγείας Λήμνοσ προηίθεηαι να προβεί ζηην προμήθεια ηων κάηωθι ειδών με 

ηην διαδικαζία ηης δημοζίεσζης ζηο διαδίκησο καηόπιν ζσλλογής προζθορών, με κριηήριο καηακύρωζης 

ηην ταμηλόηερη ηιμή, όπως αναγράθεηαι ζηο Παραηηρηηήριο Σιμών για όζα σλικά σπάρτοσν.      

                                            

 

A/A ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 

Μπνπθάλ ηύπνπ flight ρξώκαηνο κπιε 

Μπουφάν τφπου flight με γιακά, να κλείνει με 

φερμουάρ, αδιάβροχο, με εςωτερικι επζνδυςθ,  από 

φφαςµα εξωτερικά 100% νάιλον και θ εςωτερικι 

επζνδυςθ από 100% πολυεςτζρα, λάςτιχο ςτθ μζςθ και 

τα μανίκια για να εμποδίηει το κρφο να ειςζλκει, να 

φζρει δφο (2) τςζπεσ μπροςτά και μία (1) ςτα μανίκια, 

ςτο αριςτερό ςτικοσ και πίςω ςτθν πλάτθ κεντθμζνο 

λογότυπο (ωσ ςχζδιο). Χρϊμα ςκοφρο μπλε tactical. 

Νοφμερα : Medium τεμ. δφο (2) 

                  Large τεμ. ζνα (1) 

                  XXLarge τεμ. δφο (2) 

 

5 

2 

Παληειόλη επηρεηξεζηαθό ρξώκαηνο κπιε 
Παντελόνι επιχειρθςιακό από φφαςμα ριπ-ςτοπ 65/35, να 

φζρει δφο τςζπεσ μπροςτά, δφο πίςω και 2 μεγάλεσ cargo 

ςτουσ μθροφσ. Διπλι ενίςχυςθ ςτα γόνατα και ςτθν περιοχι 

τθσ ζδρασ, με ιμάντεσ ςφςφιξθσ ςτθν μζςθ Τα μπατηάκια 

ζχουν κορδόνια ςφςφιξθσ ςτο κάτω μζροσ. Χρϊμα ςκοφρο 

μπλε tactical. 

 

Νοφμερα : 34 τεμ. δφο (2) 

10 

 

                

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  

 2
ε
 ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ       

 ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ- 

 Κ.Τ. ΛΗΜΝΟΤ  

      ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ-Πξνκήζεηεο 

      Πληροθορίες: Παπαλιά Οσρανία 

      Σατ. Γ/νζη: Hθαίζηοσ 12Σ.Κ. 81400, Μύρινα 

Σηλέθωνο: 22543-50129 

Fax:            22543-50126 

 e-mail: prom@1160.syzefxis.gov.gr 
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                  36 τεμ. δφο (2) 

                  38 τεμ. δφο (2) 

                  54 τεμ. δφο (2) 

                  56 τεμ. δφο (2) 

 

3 

Καπέιν ηδόθεΐ ρξώκαηνο κπιε 

Καπζλο τηόκεϊ με μικρζσ τρφπεσ εξαεριςμοφ, οι οποίεσ 

επιτρζπουν τθν διαπνοι του κεφαλιοφ. Με προςαρμοςτι 

μεγζκουσ ςτο πίςω μζροσ με κεντθμζνο λογότυπο ςτο 

μπροςτινό μζροσ (ωσ ςχζδιο). Χρϊμα ςκοφρο μπλε tactical. 

Νοφμερα: One size  

 

5 

4 

Μπινύδα κε θνληό καλίθη ρξώκαηνο κπιε 
Κοντομάνικθ μακό μπλοφηα από 100% βαμβάκι, με κοντό 

μανίκι και ςτρογγυλι λαιμόκοψθ, να διατθρεί το χρϊμα τθσ 

μετά τθν πλφςθ. Με κεντθμζνο λογότυπο ςτο αριςτερό 

ςτικοσ και τθν πλάτθ (ωσ ςχζδιο). Χρϊμα ςκοφρο μπλε 

tactical. 

Νοφμερα : Small τεμ. τζςςερα (4)           

                  Medium τεμ. Δφο (2) 

                  XXLarge τεμ. τζςςερα (4) 
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5 

Μπινύδα θνύηεξ κε καθξύ καλίθη ρξώκαηνο 

κπιε 
Φοφτερ με μακρφ μανίκι από 100% βαμβάκι, ςτρογγυλι 

λαιμόκοψθ, με λάςτιχο ςτισ μανςζτεσ και το κάτω μζροσ. Να 

διατθρεί το χρϊμα τθσ μετά τθν πλφςθ. Με κεντθμζνο 

λογότυπο ςτο αριςτερό ςτικοσ και τθν πλάτθ (ωσ ςχζδιο). 

Χρϊμα ςκοφρο μπλε tactical. 

Νοφμερα : Medium τεμ. Έξι (6) 

                  XXLarge τεμ. τζςςερα (4) 

 

10 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΚΕΝΤΗΜΑ 
 

  ΠΡΟΩΠΙΚΟ  ΑΦΑΛΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΥ- 

Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ 

 

 Σα παραπάνω είδη πρέπει να ζσμμορθώνονηαι με ηις απαιηήζεις ηων Γιεθνών και Δσρωπαϊκών Προηύπων 

και να θέροσν ζήμανζη CE 



 Οι ηιμές ηων προζθερομένων σλικών δεν θα σπερβαίνοσν ηις ανηίζηοιτες ανώηαηες ηιμές (αν σπάρτοσν) ηοσ 

Παραηηρηηήριοσ Σιμών ηης ΔΠΤ. 

   Οι οικονομικές προζθορές ποσ είναι ανώηερες από ηις ηιμές  ηοσ Παραηηρηηηρίοσ Σιμών απορρίπηονηαι 

 Γεκηές θα γίνοσν όζες προζθορές σποβληθούν έωο 13-04-2021 θαη ώξα 15:00 μέζω e-mail ζηην 

ηλεκηρονική διεύθσνζη : prom@1160.syzefxis.gov.gr ή fax:22543-50126. 

 

                                                                                                                             Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 

                                                                                                

                                                                                              ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟ ΚΑΝΣΑΡΑ                                                                                                  

 

                                                                                                             

 

  ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ 
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