
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Ππόζκληζη ςποβολήρ πποζθοπών για ηην ππομήθεια εξωζςμβαηικών ειδών  

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 ΕΘΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 ΜΑΚΟ ΜΠΛΟΤΖΑ ΚΟΝΣΟΜΑΝΘΚΗ  
14 ΣΕΜΑΥΘΑ 

2 ΦΟΤΣΕΡ ΜΕ ΜΑΚΡΤ ΜΑΝΘΚΘ 14 ΣΕΜΑΥΘΑ 

3 ΠΑΝΣΕΛΟΝΘ ΕΡΓΑΘΑ 14 ΣΕΜΑΥΘΑ 

4 ΑΘΛΗΣΘΚΑ ΤΠΟΔΗΜΑΣΑ 
7 ΣΕΜΑΥΘΑ 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

ΓΙΑ ΕΝΔΤΗ –ΤΠΟΔΗΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ     

 

   1. Κοντομάνικη μακό μπλοφζα από 100% βαμβάκι, με κοντό μανίκι και ςτρογγυλή 

λαιμόκοψη, να διατηρεί το χρϊμα τησ μετά την πλφςη.  

Χρϊμα ςκοφρο μπλε. 

Τεμάχια δεκατζςςερα (14) 

 

                  

 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ  

 2
η
 ΤΓΕΘΟΝΟΜΘΚΗ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ       

 ΠΕΘΡΑΘΩ & ΑΘΓΑΘΟΤ 

 ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ- 

 Κ.Τ. ΛΗΜΝΟΤ  

ΟΘ ΣΜΗΜΑ: ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟΤ-Ππομήθειερ 

PLΠληροθορίες: Παπαλιά Οσρανία 

Σα Σατ. Γ/νζη: Hθαίζηοσ 12 

      Σ.Κ. 81400, Μύρινα 

      Σηλέθωνο: 22543-50129 

      e-mail: prom@1160.syzefxis.gov.gr 

 

 

                        

 

 

                                        Μύρινα, 14-07-2021 

                                        Αριθμ. Πρωη :7262 
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   2. Φοφτερ με μακρφ μανίκι από 100% βαμβάκι, ςτρογγυλή λαιμόκοψη, με 

λάςτιχο ςτισ μανςζτεσ και το κάτω μζροσ. Να διατηρεί το χρϊμα τησ μετά την 

πλφςη. Χρϊμα ςκοφρο μπλε.  

Τεμάχια δεκατζςςερα (14) 

  3. Παντελόνι εργαςίασ ςε άνετη γραμμή, από 100 % βαμβάκι, μαλακό, ελαςτικό, 

ανθεκτικό και πολφ άνετο για τον χρήςτη. Κατάλληλο για χρήςη όλο το χρόνο.  

Άνετο "κάθιςμα" και άνεςη ςτην περιοχή των μηρϊν, με 2 πλαϊνζσ τςζπεσ μπροςτά, 

2 πλαϊνζσ τςζπεσ ςτον μηρό που κλείνουν με καπάκι, 1 τςζπη που κλείνει με καπάκι 

πίςω δεξιά, ενιςχυμζνεσ ραφζσ, ευθφ άνοιγμα ςτα πόδια , φερμουάρ υψηλήσ 

αντοχήσ και μεταλλικό κουμπί.  

Χρϊμα ςκοφρο μπλε. 

Τεμάχια δεκατζςςερα (14) 

  4. Αιλητικά υποδθματα από ςυνθετικό δζρμα, εφκαμπτο, ανθεκτικό, να αντζχει 

τισ τριβζσ και να επιτρζπει ςτο πόδι να αναπνζει καλφτερα, αντιςτατικά, 

αντιολιςθητικά, ελαφριά και άνετα, με φαρδφ ςχεδιαςμό ςτα δάχτυλα, μαλακή 

επζνδυςη, εφκολο δζςιμο με κορδόνια  

Χρϊμα μαφρο.  

Τεμάχια επτά (07) 

 

 

 

 

 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 έωρ 20-07-2021 και ώπα 14:00 μέζω e-mail ζηην 

ηλεκηρονική διεύθσνζη : prom@1160.syzefxis.gov.gr . 

 

 

 

 

                                                                                                                               Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 

                                                                                                

                                                                                              ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟ ΚΑΝΣΑΡΑ                                                                                                  

 

                                                                                                            

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ 
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