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Αρ. Πρωτ.:

: ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΔΜΥΠΚΒΑΡΗΘΝ ΔΗΓΝΠ

Τν Γεληθό Ννζνθνκείν Παίδσλ Πεληέιεο πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα,
κε ηε δηαδηθαζία ηεο δεκνζίεπζεο ζην δηαδίθηπν, θαηόπηλ ζπιινγήο πξνζθνξώλ,
γηα







ΚΞΙΝΕΔΠ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ
ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΔΠ,
Κ.Σ.,
ΚΔ ΚΑΛΠΔΡΑ, ΚΔ ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΞΟΝΠΡΑ ΘΑΗ ΠΡΑ ΚΑΛΗΘΗΑ,
ΝΙΗΘΖΠ ΘΑΙΤΖΠ,
μεγέθοσς XL, ποζόηηηα προς προμήθεια τίλια (1000) ηεμάτια

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ
Σειροσργικές μπλούζες XL αποζηειρωμένες μίας τρήζεως ενιζτσμένες ,με
πλαζηικοποιημένη επίζηρωζη ζσγκολλημένη εζωηερικά ζηα μανίκια και ζε
όλο ηο εμπρόζθιο ημήμα (από ηο λαιμό έως ηα άκρα) με ηα κάηωθι γενικά
ταρακηηριζηικά

-

από κε πθαζκέλν πιηθό πςειήο αληνρήο, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο
παξέρνληαο αίζζεζε πθάζκαηνο

-

Ύγξναπσζεηηθό

-

Αεξνδηαπεξαηό εμαζθαιίδνληαο ηελ ζσζηή δηαπλνή ηνπ ζώκαηνο (λα
κελ ηδξώλεη ν ρξήζηεο) θαη ζπγρξόλσο αδηαπέξαζηεο από
βαθηεξίδηα

-

Φακειήο ηξηβήο ,ρσξίο λα ειεπζεξώλεη ίλεο θαη ρλνύδηα

-

Αηνμηθό, άνζκν, κε αλαθιέμηκν

-

Με απνξξνθεηηθό ξέιη ζηελ πεξηνρή ηνπ ιαηκνύ γηα ηελ απνξξόθεζε
ηνπ ηδξώηα.

-

Απηνθόιιεην θιείζηκν κε λelcro ζηνλ απρέλα γηα αζθαιέο δέζηκν θαη
πιήξε εθαξκνγή.

-

Άλεηεο ,κε δηπιά γαδηά ζηηο ξαθέο γηα κεγαιύηεξε αληνρή.

-

Με δηπιή αιιεινθαιππηόκελε πιάηε θαηά ηελ ρξήζε, κε δηπιό
δέζηκν.

-

Με βακβαθεξή καθξηά ειαζηηθή πιεθηή καλζέηα .

-

Αδηαθαλείο

-

Η δώλε δεζίκαηνο λα είλαη πηαζκέλε θαη λα θέξεη ράξηηλε θάξηα ζηελ

άθξε γηα άζεπηε ηερληθή θαηά ηελ έλδπζε.
-

Αποζηειρωμένες, λα θέξνπλ πιαζηηθή αδηάβξνρε αηνκηθή
ζπζθεπαζία, κε αλαγξαθόκελε ηελ εκεξνκελία απνζηείξσζεο , κε
εηδηθό εύρξεζην άλνηγκα, ώζηε λα αθνινπζείηε ε άζεπηνο ηερληθή ,να
ζσνοδεύεηαι με απορροθηηική πεηζέηα τεριών.

-

Να αλαγξάθεηαη ν ηξόπνο θαη ν ρξόλνο απνζηείξσζεο θαη ιήμεο ε
απνζηείξσζε λα δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 5 ρξόληα.

-

Απαξαίηεηε ε αλαγξαθή ρώξαο παξαγσγήο θαη θαηαζθεπαζηηθνύ
νίθνπ CE ISO.
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ: κα ΑΙΔΜΑΛΓΟΖ ηηλ. 213 2052 522
ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

Ρο παραπάνω είδος πρέπει να ζσμμορθώνεηαι με ηις απαιηήζεις ηων
Γιεθνών και Δσρωπαϊκών προηύπων και να θέροσν ζήμανζη CE.
Οη ηηκέο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθώλ, δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο αληίζηνηρεο
αλώηαηεο ηηκέο (αλ ππάξρνπλ), ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Τηκώλ ηεο Δ. Π. Υ. . Οη
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλώηεξεο από ηηο θαηά αλσηέξσ παξαδεθηέο
ηηκέο, απνξξίπηνληαη.
(Δγθύθιηνο ΔΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΓΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)
Οη πξνζθνξέο δύλαηαη λα απνζηέιινληαη ζην Γξ. Πξνκεζεηώλ κέζσ
e-mail, promitheion@paidon-pentelis.gr
μέχρι και την

ΤΡΙΤΗ 28-09-2021

θαη

μέτρι ηις 10:00 π.μ.

Η δηαδηθαζία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ μεθηλά από ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξόληνο.

Ζ ΑΛΑΞΙ. ΓΗΝΗΘΖΡΟΗΑ
ΔΠΡΑΘΗΑ ΘΑΡΝΗΘΝ

