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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
1η  Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-    
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Γ.Ν.Α  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
Τμήμα: Προμηθειών 
Ταχ. Δ/νση: Βασ.  Σοφίας 80 ΤΚ 11528  
Πληροφορίες:  Β. Μαργώνη 
Τηλέφωνο: 2132162138 
Email: promith@hosp-alexandra.gr 
  
 

 
 
Αθήνα  11-09-2019 
 
Αριθμ. Πρωτ. 14183 
 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

 
 

Προς: 
Κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό 
φορέα 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

ΑΡΙΘΜ. ΦΑΚΕΛΟΥ  65/2019 
 

To  Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη  τις διατάξεις : 

1) Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει. 
 

2) Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών  οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις, 

 

3) Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

4) Η με  Αριθμ. Συν. 10η/05-06-2019 (Θέμα 50ο) [ΑΔΑ: 6ΗΡΛ46904Ε-ΤΥ5] Απόφαση 
Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

 

5) Την Αριθμ. Πρωτ. 13042/19-08-2019 [ΑΔΑ: Ψ4544690ΩΜ-ΡΒΩ] Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης. 

Προσκαλεί  
 

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την 
προμήθεια στολών προσωπικού και ιματισμού για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού 
(Ιατρικό – Νοσηλευτικό κ.λ.π. προσωπικό) του Νοσοκομείου [CPV: 18110000-3 Ρουχισμός 
επαγγελματικής χρήσης] πιθανής δαπάνης  6.436,80€ + ΦΠΑ και συγκεκριμένα για τα παρακάτω 
είδη: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 
Στολές προσωπικού - ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ  unisex (Μπλούζα 
με Λαιμόκοψη V και παντελόνι) χρώματος ΒΕΡΑΜΑΝ 

85 1.088,00 € 

2 

Στολή -  ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ  unisex βοηθού θαλάμου 

(Μπλούζα με Λαιμόκοψη V και παντελόνι)  χρώματος 

ΜΠΛΕ  ΡΟΥΑ 

15 207,00 € 

3 

Στολή  Νοσηλευτριας λοιμώξεων   

(Μπλούζα με Λαιμόκοψη V και παντελόνι)  χρώματος 

ΜΠΛΕ ΡΑΦ 

4 55,20 € 

4 

Στολή - ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ  unisex  

(Μπλούζα με Λαιμόκοψη V και παντελόνι) για το 

προσωπικό του Γαστρενερολογικύ Τμήματος 
χρώματος ΜΠΛΕ ΡΟΥΑ 

24 331,20 € 

5 
Στολές καθαρίστριας  
(Μπλούζα με Λαιμόκοψη V και παντελόνι) 

χρώματος ΜΠΟΡΝΤΩ 

4 55,20 € 
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6 

Στολές - ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ  unisex  
(Μπλούζα με Λαιμόκοψη V και παντελόνι)  

για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 

 χρώματος ΛΙΛΑ  

9 124,20 € 

7 

Στολές - ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ  unisex   

Ιατρών - Μαιών και Μαιευτών  για το Νεογνολογικό 
Τμήμα 

 χρώματος  ΤΙΡΚΟΥΑΖ  

120 1.656,00 € 

8 

Στολές Μαιών για το Νεογνολογικό Τμήμα (Μπλούζα - 

Φόρεμα) 

 χρώματος ΜΠΛΕ ΤΙΡΚΟΥΑΖ 

75 787,50 € 

9 

Τετράγωνα σχιστά (σπληνία) μικρά  

0,80Χ0,80m  χρώματος ΠΡΑΣΙΝΟ για το 
Αιμοδυναμικό Τμήμα 

95 332,50 € 

10 

Σεντόνια σχιστά (σπληνία) μεγάλα με δύo οπές για 
μηριαία και κερκιδική προσπέλαση 

 1,65mX 3,00m  χρώματος ΠΡΑΣΙΝΟ για το 

Αιμοδυναμικό Τμήμα 

100 1.000,00 € 

11 
Σεντόνια σχιστά (σπληνία) μεγάλα  με μία οπή  
1,65mX 3,00m χρώματος ΣΙΕΛ (Χειρουργείου) 

80 800,00 € 

 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 6.436,80€ + ΦΠΑ 24% ή 
7.981,63€ συμπ/νου του ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 1528α του Νοσοκομείου.   
 

1. Κριτήριο αξιολόγησης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ζητούμενων ειδών). 
Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των ποσοτήτων των ειδών θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 

2. Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του 
Νοσοκομείου, μέχρι 19η  Σεπτεμβρίου  2019  ημέρα  Πέμπτη και ώρα 14.00 
 

3. Στον φάκελο της προσφοράς θα εμπεριέχονται: 
Α.  Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
 

 Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους 
προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 
του Ν. 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την 
συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου. 
 

 Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχθηκε 
σύμφωνα με αυτούς. 
 

 Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι ημέρες από την λήξη 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

 
 

 Β.  Η Τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ «Τεχνικές 
Προδιαγραφές»  της παρούσης 
 

 Γ.  Η  Οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή)  δίνεται  σε ΕΥΡΩ.  
Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη 
προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  τιμής  (χαμηλότερη τιμή  στο σύνολο των ζητούμενων 
ειδών) . 
Οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλουν προσφορά για όλα τα είδη του 
διαγωνισμού. 
 

Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για 
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη 
εκτέλεση της σύμβασης.  
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Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπ/νου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση 
διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται 
υπόψη η τιμή ολογράφως. 
 

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο 
Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις 
που έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που 
καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την 
καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 
3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α’/02.03.2011). 
 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 

4. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.  
 

5. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δύο (2) μήνες  από την υπογραφή της.  
 

6. Ο τελικός ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω 
δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016: 
 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (που εκδίδεται έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή 

τους.) Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου.  

β. Φορολογική ενημερότητα. Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει  κατά τον 

χρόνο της υποβολής του. 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). Το παρόν 

πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει  κατά τον χρόνο της υποβολής του. 

δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό, από όπου να προκύπτουν τα μέλη και ο 

νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Το παρόν πιστοποιητικό  γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του  

   
   

 
  

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  
 
 
 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

1 

Στολές προσωπικού - 
ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ  unisex (Μπλούζα 

με Λαιμόκοψη V και παντελόνι) 
χρώματος ΒΕΡΑΜΑΝ 

85 1.088,00 € 

Ύφασμα  καπαρντίνα 60% cotton - 40% 
polyester, περίπου 180gr/m2. Η μπλούζα  

κοντομάνικη, με απλή ή σταυρωτή 
λαιμόκοψη V. Θα φέρει τρείς (3) τσέπες. 

Η τσέπη στο στήθος θα έχει κάθετο 

χώρισμα για στυλό.    Παντελόνι με 
λάστιχο και κορδόνι ενδεικτικό του 

μεγέθους. Θα φέρει μία τσέπη πίσω.  
Τα νούμερα κυμαίνονται μεταξύ   M – X 

Large. 

2 

Στολή -  ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ  unisex 

βοηθού θαλάμου (Μπλούζα με 
Λαιμόκοψη V και παντελόνι)  

χρώματος ΜΠΛΕ  ΡΟΥΑ 

15 207,00 € 

Ύφασμα καπαρντίνα 100% cotton, 
περίπου 200gr/m2. .  Η μπλούζα  

κοντομάνικη, με απλή ή σταυρωτή 

λαιμόκοψη V. Θα φέρει τρείς (3) τσέπες. 
Η τσέπη στο στήθος θα έχει κάθετο 

χώρισμα για στυλό.  Θα φέρει λογότυπο 
του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  

είτε κεντημένο, είτε  με στάμπα .  
Παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι 
ενδεικτικό του μεγέθους. Θα φέρει μία 

τσέπη πίσω.  
Τα νούμερα κυμαίνονται μεταξύ   M – X 

Large. 

3 

Στολή  Νοσηλευτριας 

λοιμώξεων   
(Μπλούζα με Λαιμόκοψη V και 

παντελόνι)  χρώματος ΜΠΛΕ 
ΡΑΦ 

4 55,20 € 

Ύφασμα καπαρντίνα 100% cotton, 
περίπου 200gr/m2. Η μπλούζα  

κοντομάνικη, με απλή ή σταυρωτή 

λαιμόκοψη V. Θα φέρει τρείς (3) τσέπες. 
Η τσέπη στο στήθος θα έχει κάθετο 

χώρισμα για στυλό.  Θα φέρει λογότυπο 
του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

είτε κεντημένο, είτε  με στάμπα .  
Παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι 
ενδεικτικό του μεγέθους. Θα φέρει μία 

τσέπη πίσω.  
Τα νούμερα κυμαίνονται μεταξύ   M – X 

Large. 

4 

Στολή - ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ  unisex  
(Μπλούζα με Λαιμόκοψη V και 

παντελόνι) για το προσωπικό 
του Γαστρενερολογικύ 

Τμήματος χρώματος ΜΠΛΕ 

ΡΟΥΑ 

24 331,20 € 

Ύφασμα καπαρντίνα 100% cotton, 

περίπου 200gr/m2.  Η μπλούζα  

κοντομάνικη, με απλή ή σταυρωτή 
λαιμόκοψη V. Θα φέρει τρείς (3) τσέπες. 

Η τσέπη στο στήθος θα έχει κάθετο 
χώρισμα για στυλό.  Θα φέρει λογότυπο 

του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
είτε κεντημένο, είτε  με στάμπα .  
Παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι 

ενδεικτικό του μεγέθους. Θα φέρει μία 
τσέπη πίσω.  

Τα νούμερα κυμαίνονται μεταξύ   M – 5X 
Large. 
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5 

Στολές καθαρίστριας  

(Μπλούζα με Λαιμόκοψη V και 

παντελόνι) 
χρώματος ΜΠΟΡΝΤΩ 

4 55,20 € 

Ύφασμα καπαρντίνα 60% cotton - 40% 
polyester, περίπου 180gr/m2. Η μπλούζα  

κοντομάνικη, με απλή ή σταυρωτή 

λαιμόκοψη V. Θα φέρει τρείς (3) τσέπες. 
Η τσέπη στο στήθος θα έχει κάθετο 

χώρισμα για στυλό.  Θα φέρει λογότυπο 
του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  

είτε κεντημένο, είτε  με στάμπα .  
Παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι 

ενδεικτικό του μεγέθους. Θα φέρει μία 

τσέπη πίσω.  
Τα νούμερα κυμαίνονται μεταξύ   M – X 

Large. 

6 

Στολές - ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ  unisex  
(Μπλούζα με Λαιμόκοψη V και 

παντελόνι)  
για την Μονάδα Τεχνητού 

Νεφρού 
 χρώματος ΛΙΛΑ  

9 124,20 € 

Ύφασμα καπαρντίνα 100% cotton, 
περίπου 200gr/m2.  Η μπλούζα  

κοντομάνικη, με απλή ή σταυρωτή 
λαιμόκοψη V. Θα φέρει τρείς (3) τσέπες. 

Η τσέπη στο στήθος θα έχει κάθετο 
χώρισμα για στυλό.  Θα φέρει λογότυπο 

του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  

είτε κεντημένο, είτε  με στάμπα .  
Παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι 

ενδεικτικό του μεγέθους. Θα φέρει μία 
τσέπη πίσω.  

Τα νούμερα κυμαίνονται μεταξύ   M – X 

Large. 

7 

Στολές - ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ  unisex   

Ιατρών - Μαιών και Μαιευτών  
για το Νεογνολογικό Τμήμα 

 χρώματος  ΤΙΡΚΟΥΑΖ  

120 1.656,00 € 

Ύφασμα καπαρντίνα 60% cotton - 40% 

polyester, περίπου 180gr/m2.                                                                                                  
Η μπλούζα  κοντομάνικη, με απλή ή 

σταυρωτή λαιμόκοψη V. Θα φέρει τρείς 

(3) τσέπες. Η τσέπη στο στήθος θα έχει 
κάθετο χώρισμα για στυλό.  Θα φέρει 

λογότυπο του Νοσοκομείου και του 
Τμήματος  Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  – ΜΕΝΝ 

είτε κεντημένο, είτε  με στάμπα .  
Παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι 

ενδεικτικό του μεγέθους. Θα φέρει μία 

τσέπη πίσω.  
Τα νούμερα κυμαίνονται μεταξύ M – 

XXXXX Large, (5XL). 

8 

Στολές Μαιών για το 

Νεογνολογικό Τμήμα (Μπλούζα 
- Φόρεμα) 

 χρώματος ΜΠΛΕ ΤΙΡΚΟΥΑΖ 

75 787,50 € 

Ύφασμα καπαρντίνα 60% cotton - 40% 

polyester , περίπου 180gr/m2.                                                                                                    
ΜΠΛΟΥΖΑ – ΦΟΡΕΜΑ: κοντομάνικο , με 

απλή ή σταυρωτή λαιμόκοψη. Θα φέρει 
άνοιγμα   18 cm στην πίσω πλευρά 

(πλάτη) και θα φέρει μία κουμπότρυπα 
κι ένα κουμπί. Το φόρεμα θα φέρει τρείς 

(3) τσέπες. Η τσέπη στο στήθος θα έχει 

κάθετο χώρισμα για στυλό. Θα φέρει 
λογότυπο του Νοσοκομείου και του 

Τμήματος Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, είτε 
κεντημένο είτε  με στάμπα. .  Τα 

νούμερα κυμαίνονται μεταξύ   M – 

XXXXX Large, (5XL).  
Για την ακρίβεια του σχεδίου,  θα δοθεί 

δείγμα από το Νοσοκομείο, στην 
εταιρεία που θα επιλεγεί. 
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Τετράγωνα σχιστά (σπληνία) 
μικρά 0,80Χ0,80m   

χρώματος ΠΡΑΣΙΝΟ για το 

Αιμοδυναμικό Τμήμα 

95 332,50 € 
Σεντονόπανο cotton 100% , περίπου  

210gr 

10 

Σεντόνια σχιστά (σπληνία) 

μεγάλα με δύo οπές για 
μηριαία και κερκιδική 

προσπέλαση 1,65mX 3,00m  

χρώματος ΠΡΑΣΙΝΟ για το 
Αιμοδυναμικό Τμήμα 

100 1.000,00 € 
Σεντονόπανο cotton 100%,  περίπου 

210gr 

11 

Σεντόνια σχιστά (σπληνία) 

μεγάλα  με μία οπή   
1,65mX 3,00m  

χρώματος ΣΙΕΛ (Χειρουργείου) 

80 800,00 € 
Σεντονόπανο cotton 100%, περίπου  
210gr 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΤΟΛΕΣ του προσωπικού, θα πρέπει να παρουσιάζουν όλα τα γνωρίσματα 
επιμελημένης και έντεχνης κατασκευής:  
 
1.  Απαραίτητα να είναι αδιαφανής. 
2.  Η σύνθεση του υφάσματος για το κάθε είδος, περιγράφεται στον ανωτέρω πίνακα  
[Μπάσιμο έως 2% και εξαιρετική αντοχή. Σιδερώνεται εύκολα και δεν φεγγίζει. Αρίστης 
ποιότητας, καθαρό, ομοειδές, λεπτό. Ελεύθερο από κόλλα, να είναι αντιαλλεργικό, αντιστατικό, 
με επεξεργασία αντιχνουδιάσματος, όπως προβλέπουν οι κοινοτικές οδηγίες]. 
3.  Με επεξεργασία προσυρρίκνωσης για ελεγχόμενη συστολή στο πλύσιμο. 
4.  Υψηλή αντοχή στο πλύσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες 90-95 C. Με σταθερότητα 
χρωματισμού στο νερό και το χλώριο. Χρώματα ανεξίτηλα στους 85-90ο C 
5.  Όλες οι ραφές να είναι με πλακοραφή ασφαλείας, ή κοπτοράπτη ασφαλείας. 
6.  Ο προμηθευτής να φέρει πιστοποιητικό εργαστηρίου κατασκευής προς απόδειξη της 
σύνθεσης. 
7.  Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE MARK από τον ΕΟΦ. Η προμηθεύτρια εταιρεία  
να είναι πιστοποιημένη με  ISO 9001:2008 και ΕΝ13485:2003 και να καλύπτει τις απαιτήσεις της 
υπουργικής απόφασης _Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 
8.   Απαραίτητη η κατάθεση δειγμάτων. Τα δείγματα να είναι ενδεικτικά της ποιότητας του  
υφάσματος και ραφής. Οι στολές να είναι της ίδιας ποιότητας των δειγμάτων χωρίς καμία 
παρέκκλιση.   
Ο προμηθευτής που θα επιλεγεί καλείται μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας να καταθέσει στο 
τμήμα προμηθειών του νοσοκομείου, δείγματα κουστουμιών μαζί με χρωματολόγιο για την 
τελική επιλογή χρωμάτων και μεγεθών, αλλά και δοκιμαστικής πλύσης αυτών, στα πλυντήρια 
ιματισμού του Νοσοκομείου μας.  
Τα δείγματα της εταιρείας που θα επιλεγεί θα κρατηθούν ώστε να συγκριθούν με τα κοστούμια 
της παραγγελίας ως προς την τήρηση των προδιαγραφών (ποιότητα υφάσματος, ραφή, διάκριση 
μεγεθών και ότι άλλο καθορίζεται από τις προδιαγραφές) . 
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