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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  υποβολής  προσφορών  για  την
προμήθεια  σε  ύφασμα  και  μπλούζες  για  το  προσωπικό  καθαριότητας  του  Γενικού
Νοσοκομείου Κατερίνης.

 Παρακαλούμε να μας καταθέσετε σε κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά σας για την
προμήθεια σε ύφασμα και μπλούζες για το προσωπικό καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου
Κατερίνης όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ο προϋπολογισμός για το σύνολο των ειδών ανέρχεται στο ύψος των 2.504,8 ευρώ με ΦΠΑ.

Η κατάθεση της προσφοράς θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών έως την Πέμπτη 21.05.2020 και
ώρα 13.00π.μ.

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

1)Οι μπλούζες  θα πρέπει να πληρούν της εξής προϋποθέσεις:

 Λευκό μακό με  λαιμόκοψη στρογγυλή,  με κοντό μανίκι,  μεγάλης αντοχής στα συχνά
πλυσίματα και στις υψηλές θερμοκρασίες. Το μακό να είναι αντιστατικό, υποαλλεργικό, η
υφή του να είναι μαλακή, να μην χνουδιάζει και να είναι αδιαφανή.

 Ο  προμηθευτής  θα  πρέπει  να  φέρει  πιστοποιητικό  εργαστηρίου  κατασκευής  προς
απόδειξη της σύνθεσης.

 Απαραίτητη είναι  η κατάθεση δειγμάτων τα οποία θα πρέπει  να  είναι  ενδεικτικά της
ποιότητας του υφάσματος και της ραφής.

 Ο  προμηθευτής  που  θα  επιλεγεί,  καλείται  μέσα  σε  διάστημα  μιας  εβδομάδας  να
καταθέσει στο Γραφείο Επιστασίας του Νοσοκομείου δείγματα όλων των μεγεθών.

  2)Τα υφάσματα θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 Ύφασμα για παντελόνι  ποπλίνα, φάρδος 1,6  m ,χρώμα μπλέ ρουά Να είναι μεγάλης
αντοχής  στα  συχνά  πλυσίματα  και  στις  υψηλές  θερμοκρασίες.  Να είναι  αντιστατικό,
υποαλλεργικό,η υφή του να είναι μαλακή, να μην απορροφά υγρά, να μην χνουδιάζει και
να είναι αδιαφανή.

 Ύφασμα  για  ποδιά  χρώμα  ροζ  ποπλίνα,  φάρδος  1,6  m .Να  είναι  αντιστατικό,
υποαλλεργικό, η υφή του να είναι μαλακή, να μην απορροφά υγρά, να μην χνουδιάζει
και να είναι αδιαφανή.

 Όλα τα υφάσματα θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:



1) Να είναι ελεύθερα από κόλλα, να είναι υποαλλεργικά, αντιστατικά, με επεξεργασία
αντιχνουδιάσματος, όπως προβλέπουν οι κοινοτικές οδηγίες.

2) Με επεξεργασία προσυρρίκνωσης για ελεγχόμενη συστολή στο πλύσιμο.

3)Υψηλή  αντοχή  στο  πλύσιμο  σε  υψηλές  θερμοκρασίες  90-95ο C,με  σταθερότητα
χρωματισμού στο νερό και το χλώριο.

 Απαραίτητη είναι  η κατάθεση δειγμάτων τα οποία θα πρέπει  να  είναι  ενδεικτικά της
ποιότητας του υφάσματος.

 

Β. ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΚΑΕ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ ΠΟΣΟ  ΜΕ
ΦΠΑ

ΜΑΚΟ
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ

1528 39518000-6 130
ΤΕΜΑΧΙΑ

1.040,00 24% 1.289,6

1)ΥΦΑΣΜΑ
ΠΟΠΛΙΝΑ
ΔΙΠΛΟΦΑΡΔΟ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΜΠΛΕ ΡΟΥΑ

2)ΥΦΑΣΜΑ
ΠΟΠΛΙΝΑ
ΔΙΠΛΟΦΑΡΔΟ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΡΟΖ

1529 39518000-6 180 ΜΕΤΡΑ

65 ΜΕΤΡΑ

980,00 24% 1.215,2

ΣΥΝΟΛΟ 2.020,00 484,8 2.504,8
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