
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ: Πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ηελ πξνκήζεηα εμωζπκβαηηθώλ εηδώλ  

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν-Κέληξν Τγείαο Λήκλνπ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ησλ θάησζη εηδώλ κε 

ηελ δηαδηθαζία ηεο δεκνζίεπζεο ζην δηαδίθηπν θαηόπηλ ζπιινγήο πξνζθνξώλ, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο 

ηελ ρακειόηεξε ηηκή, όπσο αλαγξάθεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ γηα όζα πιηθά ππάξρνπλ.    

                                          

A/A ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ 

1 ΜΠΛΟΤΕΔ ΜΑΓΔΗΡΩΝ 
6 ΣΔΜΑΥΗΑ 

2 ΠΑΝΣΔΛΟΝΗΑ ΜΑΓΔΗΡΩΝ 
6 ΣΔΜΑΥΗΑ 

3 ΠΟΓΗΔ ΛΑΗΜΟΤ ΤΦΑΜΑΣΗΝΔ 
8 ΣΔΜΑΥΗΑ 

4 ΠΟΓΗΔ ΛΑΗΜΟΤ ΑΓΗΑΒΡΟΥΔ 
8 ΣΔΜΑΥΗΑ 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

ΣΟΛΔ ΜΑΓΔΗΡΩΝ/ΛΑΝΣΕΔΡΗΑ 

Μπινύδεο Chef , από θαπαξληίλα 65%πνι.-35%βακβ. 

Με αζύκκεηξν θνύκπσκα κε press buttons . (Γελ ζθνπξηάδνπλ) 

Με καθξύ καλίθη. 

Να πιέλνληαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο (≥60
ν
 C). Δύθνιν ξνύρν ζην ζηδέξσκα θαη αληνρή ζηα 

πνιιαπιά πιπζίκαηα. ε ρξώκα: καύξν 

ΣΔΜΑΥΙΑ: έμη (6)  

Ννύκεξα: LARGE:  (2), XXLARGE: (2), XXXLARGE: (2) 

UNISEX 

 

 

                  

 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ  

 2
ε
 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ       

 ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ 

 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ- 

 Κ.Τ. ΛΖΜΝΟΤ  

ΟΗ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ-Πξνκήζεηεο 

PLΠιεξνθνξίεο: Σόηνπ Δηξήλε 

Σα Σαρ. Γ/λζε: Hθαίζηνπ 12 

      Σ.Κ. 81400, Μύξηλα 

      Σειέθσλν: 22543-50148 

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

 

 

                        

 

 

                                        Μύξηλα, 23-3-2022 

                                        Αξηζκ. Πξση :2821 
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Παληειόλη κάγεηξα από θαπαξληίλα 65%πνι.-35%βακβ. 

Με ιάζηηρν θνξδόλη ζηε κέζε (Σα 2 ηεκ. ΥΥLarge κε θνπκπί θαη θεξκνπάξ). Να έρεη θξπθή ηζέπε 

αξηζηεξά-δεμηά θαη κία ηζέπε πίζσ. 

Να πιέλνληαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο (≥60
ν
 C) Δύθνιν ξνύρν ζην ζηδέξσκα θαη αληνρή ζηα 

πνιιαπιά πιπζίκαηα. ε ρξώκα: καύξν 

ΣΔΜΑΥΙΑ: έμη (6)  

Ννύκεξα: LARGE:  (2), XXLARGE: (2), XXXLARGE: (2) 

UNISEX 

 

Πνδηέο ιαηκνύ ζεθ νιόζωκεο ζε κπνξληό ή καύξν ρξώκα από 65%πνι.-35% βακβ. 

Έρεη δηαηόλην ζην ιαηκό γηα απμνκείσζε ύςνπο. 

Έρεη κηα κεγάιε ηζέπε θεληξηθή δηαρσξηδόκελε. 

Πιέλεηαη ζηνπο 60νC 

ΣΔΜΑΥΙΑ: νθηώ (8) 

UNISEX 

 

Πνδηέο ιαηκνύ ζεθ νιόζωκεο ζε κπνξληό ή καύξν ρξώκα αδηάβξνρεο 

Γηαζηάζεηο: 70x100 

Αλζεθηηθή  

ΣΔΜΑΥΙΑ: νθηώ(8) 

UNISEX 

 

Σα παξαπάλσ είδε πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Πξνηύπσλ 

θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE 

 Οη ηηκέο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθώλ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο αληίζηνηρεο αλώηαηεο ηηκέο (αλ ππάξρνπλ) ηνπ 

Παξαηεξεηήξηνπ Σηκώλ ηεο ΔΠΤ. 

   Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλώηεξεο από ηηο ηηκέο  ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ απνξξίπηνληαη 

 Γεθηέο ζα γίλνπλ όζεο πξνζθνξέο ππνβιεζνύλ έωο 30-3-2022 θαη ώξα 14:00 κέζσ e-mail ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε : prom@1160.syzefxis.gov.gr . 

 

                                                                                                                             Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 

                                                                                                

                                                                                              ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟ ΚΑΝΣΑΡΑ                                                                                                  

                                                                                                             

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ 
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