
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: 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.      

 

ΣΟΛΕ ΓΘΑ ΠΡΟΩΠΘΚΟ ΦΤΛΑΞΗ 

 

A/A ΕΘΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 ΜΠΟΤΦΑΝ ΣΤΠΟΤ FLIGHT (ΜΠΛΕ) 2 ΣΕΜΑΥΘΑ 

 

2 ΠΑΝΣΕΛΟΝΘ ΕΠΘΥΕΘΡΗΘΑΚΟ (ΜΠΛΕ) 4 ΣΕΜΑΥΘΑ 

 

3 ΚΑΠΕΛΟ ΣΖΟΚΕΪ (ΜΠΛΕ) 
2 ΣΕΜΑΥΘΑ 

4 ΜΑΚΟ ΜΠΛΟΤΖΑ ΚΟΝΣΟΜΑΝΘΚΗ (ΜΠΛΕ) 
4 ΣΕΜΑΥΘΑ 

5 ΦΟΤΣΕΡ ΜΑΚΡΤΜΑΝΘΚΟ (ΜΠΛΕ) 4 ΣΕΜΑΥΘΑ 

   

ΣΕΥΝΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ ΓΘΑ ΕΝΔΤΗ ΠΡΟΩΠΘΚΟΤ ΑΦΑΛΕΘΑ      

   1. Μπνπθάλ ηύπνπ flight κε γηαθά, λα θιείλεη κε θεξκνπάξ, αδηάβξνρν, κε εζσηεξηθή επέλδπζε,  από 

ύθαζµα εμσηεξηθά 100% λάηινλ θαη ε εζσηεξηθή επέλδπζε από 100% πνιπεζηέξα, ιάζηηρν ζηε κέζε θαη ηα 

καλίθηα γηα λα εκπνδίδεη ην θξύν λα εηζέιζεη, λα θέξεη δύν (2) ηζέπεο κπξνζηά θαη κία (1) ζηα καλίθηα, ζην 

αξηζηεξό ζηήζνο θαη πίζσ ζηελ πιάηε θεληεκέλν ινγόηππν (σο ζρέδην). Υξώκα ζθνύξν κπιε tactical. 

Σεκάρηα δύν (2) 

 

                  

 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ  

 2
ε
 ΤΓΕΘΟΝΟΜΘΚΗ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ       

 ΠΕΘΡΑΘΩ & ΑΘΓΑΘΟΤ 

 ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ- 

 Κ.Τ. ΛΗΜΝΟΤ  

ΟΘ ΣΜΗΜΑ: ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟΤ-Πξνκήζεηεο 

PLΠιεξνθνξίεο: Σόηνπ Δηξήλε 

Σα Σαρ. Γ/λζε: Hθαίζηνπ 12 

      Σ.Κ. 81400, Μύξηλα 

      Σειέθσλν: 22543-50148 

      e-mail: prom@1160.syzefxis.gov.gr 
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Ννύκεξo: medium (M) 

     2. Παληειόλη επηρεηξεζηαθό από ύθαζκα ξηπ-ζηνπ 65/35, λα θέξεη δύν ηζέπεο κπξνζηά, δύν πίζσ θαη 2 

κεγάιεο cargo ζηνπο κεξνύο. Γηπιή ελίζρπζε ζηα γόλαηα θαη ζηελ πεξηνρή ηεο έδξαο, κε ηκάληεο ζύζθημεο 

ζηελ κέζε Σα κπαηδάθηα έρνπλ θνξδόληα ζύζθημεο ζην θάησ κέξνο. Υξώκα ζθνύξν κπιε tactical. 

Σεκάρηα ηέζζεξα (04) 

Ννύκεξo: medium (M) 

     3. Καπέιν ηδόθεϊ κε κηθξέο ηξύπεο εμαεξηζκνύ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ δηαπλνή ηνπ θεθαιηνύ. Με 

πξνζαξκνζηή κεγέζνπο ζην πίζσ κέξνο κε θεληεκέλν ινγόηππν ζην κπξνζηηλό κέξνο (σο ζρέδην). Υξώκα 

ζθνύξν κπιε tactical. 

Σεκάρηα : δύν (2) 

Ννύκεξα: One size  

    4. Κνληνκάληθε καθό κπινύδα από 100% βακβάθη, κε θνληό καλίθη θαη ζηξνγγπιή ιαηκόθνςε, λα 

δηαηεξεί ην ρξώκα ηεο κεηά ηελ πιύζε. Με θεληεκέλν ινγόηππν ζην αξηζηεξό ζηήζνο θαη ηελ πιάηε (σο 

ζρέδην). Υξώκα ζθνύξν κπιε tactical. 

Σεκάρηα ηέζζεξα (4) 

Ννύκεξo: medium (M) 

    5. Φνύηεξ κε καθξύ καλίθη από 100% βακβάθη, ζηξνγγπιή ιαηκόθνςε, κε ιάζηηρν ζηηο καλζέηεο θαη ην 

θάησ κέξνο. Να δηαηεξεί ην ρξώκα ηεο κεηά ηελ πιύζε. Με θεληεκέλν ινγόηππν ζην αξηζηεξό ζηήζνο θαη 

ηελ πιάηε (σο ζρέδην). Υξώκα ζθνύξν κπιε tactical. 

Σεκάρηα ηέζζεξα (4) 

Ννύκεξo: medium (M) 

 

 

ΥΕΔΘΟ ΓΘΑ ΚΕΝΣΗΜΑ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟ  ΑΦΑΛΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΥ- 

Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ 

 

 



 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 27-09-2022 θαη ώξα 14:00 κέζσ e-mail ζηελ 

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