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η

7 ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ ‘’
Πληποθοπίερ : Z. ΛΔΦΑΚΗ
Σηλέθυνο : 28210 22310
FAX :

28210-22329

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Απιθμ. 32 Π
ΤΝΟΠΣΙΚΟ (ΠΡΟΥΔΙΡΟ) ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΙΜΑΣΙΜΟΤ ΔΙΑΦΟΡΟΤ» CPV 39518100-7
με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη ηιμή
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

πλνπηηθφο (πξφρεηξνο) κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ

Η ρακειφηεξε ηηκή

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

Πέμπτη 14-7-2016 ώρα 11:00 π.μ

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»
ΤΝΟΠΣΙΚΟ (ΠΡΟΥΔΙΡΟ) ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΧΝ

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΙΜΑΣΙΜΟΤ ΔΙΑΦΟΡΟΤ»
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ CPV 39518100-7

1529 -28.708,47€
Κυδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ)

1531 - 7.285,40€
1899 - 5.238,24 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ

41.232,11 εσρώ σσμπεριλαμβανομένοσ Φ. Π. Α. 24%
33.251,70 εσρώ τωρίς Φ. Π. Α.

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»

Σο Γενικό Νοζοκομείο Υανίυν "Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ " έσονηαρ ςπότη ηιρ διαηάξειρ :

1.

Σνπ Ν 2286/95 (ΦΔΚ19/Α/1995)«Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζρεηηθψλ ζεκάησλ»
ην

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε

Ν.2323/95 (ΦΔΚ145/Α/1995) «Τπαίζξην εκπφξην θαη άιιεο δηαηάμεηο» ηνπ Ν.2362/95 (ΦΔΚ 247/Α/95) «Πεξί Γεκφζηνπ

Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
2.

Σεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004 (ΔL 134/30-04-2004)πεξί ζπληνληζκνχ
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»,

3.

Σελ αξίζκ.Π1-1105/2-3-2006 εγθχθιην ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο «Δθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ γηα ηηο δεκφζηεο
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ζπκβάζεηο.
4.

Σνπ Ν.2522/1997,«Πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ
θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 ΔΟΚ»

Σνπ Ν2741/1999( ΦΔΚ 199/α/99), « Δληαίνο
Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο δηαηάμεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ
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5.

Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο».
6. Σνπ Ν 2328/1995,(ΦΔΚ159/Α/95)φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν2372/96 (ΦΔΚ29/Α/96) άξζξν 11 θαη ην Ν2414/96 (ΦΔΚ
135/Α/1996) άξζξν 14 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 82/96 (ΦΔΚ 66/Α/96),

«Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ

Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκφζηνπ ή ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ ηνπ Δπξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα»,φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν
3310/05 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3414/05,
7. Σνπ Ν.2955/01 « Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο»
8. Σν Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29-6-2000 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο
9. Σν Ν.3310 /05 (ΦΔΚ 30/Α/2005) «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή ησλ

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά

ηελ ζχλαςε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν3414/05 (ΦΔΚ 279/Α/10-11-2005)
«Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν 3310/05 «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή ησλ θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ».
10. Σελ κε αξίζκ.24014/25-11-2005 (ΦΔΚ1637/Β/05)Κ.Τ.Α ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο

«Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ

εθαξκνγή ηνπ Ν 3310/2005 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ N.3414/2005»
11. Σνλ Ν.3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο
12. Σνλ Ν 3527/2007(ΦΔΚ 25/Α/9.2.2007 «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
13. Σν Π.Γ.60/2007(ΦΔΚ 64/16-3-2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί
ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο επηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16 εο
Ννεκβξίνπ 2005.»
14.

Σν Π.Γ.118/10-07-07 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (Κ.Π.Γ.) ( Φ.Δ.Κ. 150 Σεχρνο Α’)

15. Σν Ν.3580/07 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ηνπ Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο

Αιιειεγγχεο θαη άιιεο

δηαηάμεηο»
16. Σν Ν.3867/3-8-2010 (ΦΔΚ128/3-8-2010) άξζξν 27 παξ.12 <<εμφθιεζε πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείσλ θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ
ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ>>.
17. Σν Ν.3846/2010 (ΦΔΚ 66/11-05-2012) « Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο)»
18. Σν Ν.3918/2011 (ΦΔΚ 31/02-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
19. Σν Ν.4052/2012 (ΦΔΚ 41/01-03-2012) «Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο & Κνηλ/θεο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο …….ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο»
20. Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α’/2014) παξ. 2 αξ. 1 ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη
έξγσλ.
21. Σνπ Ν. 4281/2014 «Μέηξα ηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 160/Α’/08-08-2014).
22. Άπθπο 97 ν.4368/2016 (ΦΔΚ A 21 – 21.02.2016) «Μέηπα για ηην επιηάσςνζη ηος κςβεπνηηικού έπγος και άλλερ
διαηάξειρ»

Β: Σην απόθαζη:


θέμα12-πρκ4ον /29-02-2016 απόυαση τοσ Δ.Σ. τοσ Γενικού Νοσοκομείοσ Χανίων όπως τροποποιήθηκε με το Θέμα45πρκ8ον /26-04-2016 απόυαση τοσ Δ.Σ. τοσ Γενικού Νοσοκομείοσ Χανίων.
ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
ςνοπηικό (ππόσειπο) μειοδοηικό διαγυνιζμό

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΙΜΑΣΙΜΟΤ ΔΙΑΦΟΡΟΤ » CPV 39518100-7
Πποϋπολογιζμόρ: 41.232,11 εςπώ ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ

2
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Σόπορ παπάδοζηρ: Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ
Γλώζζα : Διιεληθή
Ημεπομηνία λήξηρ ςποβολήρ πποζθοπών: Σετάρτη 13-7-2016 , ώρα 14.00 πμ. ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ
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Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.

Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ : Πέμπτη 14-7-2016 ώρα 11:00 π.μ ζην Γπαθείο Ππομηθειών ηος Γενικού
Νοζοκομείος Υανίυν.
Πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο θαη λα επηηαρχλνληαη νη δηαδηθαζίεο ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ

ζα

πξαγκαηνπνηεζεί εληαία ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ/θάζεσλ (Αμηνιφγεζε Γηθαηνινγεηηθψλ, Αμηνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο
θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο).
Πξνζθνξέο πνπ παξαδίδνληαη κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα ζα επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο .
ΠΡΟΦΟΡΔ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη δαθηπινγξαθεκέλεο ζε δχν αληίγξαθα ζηελ Διιεληθή γιψζζα . Γηα ηελ
αλαγξαθή ησλ νξνινγηψλ θαη ησλ ηχπσλ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε μέλε γιψζζα. Η πξνζθνξά ζα είλαη ρσξίο
μέζκαηα, ζβεζίκαηα, δηνξζψζεηο θαη δελ ππφθεηηαη ζε ραξηφζεκν θαη δελ ζα θέξεη αξηζκεηηθά πνιιαπιαζηαζηηθά θαη
πξνζζεηηθά ιάζε.
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο :
α) Η ιέμε " πξνζθνξά "
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ήηνη " ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ "
γ) Ο αξηζκφο δηαθήξπμεο.
δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
Απαξαίηεηα επί πνηλή απφξξηςεο, ζην θάθειν ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε πξνζθφκηζε κέζνπ
απνζήθεπζεο Η/Τ (CD – USB) ηεο πξνζθνξάο ζε πξνγξάκκαηα Microsoft.
Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη απφ ηελ
ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (www.chaniahospital.gr) Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείνπ.
ΙΥΤ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα εθαηφλ νγδφληα (190) εκέξεο.
Η έλαξμε πξνζεζκίαο αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ζα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά.
ΣΙΜΗ: Η ηηκή ζα δνζεί ζε ΔΤΡΧ. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαζψο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε (κεηαθνξηθά) εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., πνπ ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά θαη βαξαίλεη ην Ννζνθνκείν.
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ –ΑΝΣΙΠΡΟΦΟΡΔ- ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ :
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκφ. Καηά ηελ ψξα απνζθξάγηζεο
ησλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη θαη νη ελδηαθεξφκελνη . Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο .
Γηεπθξηλήζεηο κεηά ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, εθηφο αλ δεηεζνχλ απφ ηελ επηηξνπή.
ΔΝΣΑΔΙ : Γηα

ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ

πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0.10%) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ην χςνο ηνπ
νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Σν παξάβνιν
απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εζφδνπ (ΚΑΔ) 3741 (παξάβνια απφ θάζε αηηία). Με θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο Οηθνλνκηθψλ

θαη Αλάπηπμεο κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην πνζνζηφ

ηνπ

παξαβφινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ.

3

ΑΔΑ: ΩΘ9446907Τ-ΜΟΕ
ΚΡΑΣΗΔΙ :
Οη λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη .
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1. Φόπορ 4% Υ καθαπήρ αξίαρ μείον ηυν κπαηήζευν
.
2.

0,10% επί ηηρ καθαπήρ αξίαρ εκηόρ ΦΠΑ. Τπέπ Δνιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν ςμβάζευν (ΔΑΑΓΗΤ).

3.

Υαπηόζημο 3 % επί ηηρ πποηγούμενηρ κπάηηζηρ.

4.

Ποζοζηό 2% ςπέπ ηυν οπγανιζμών Φςσικήρ Τγείαρ, ζύμθυνα με ηο Ν.3580/2007 και ηην Γ.Τ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009
Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ545Β’/24-03-2009)

ΥΡΟΝΟ ΠΛΗΡΧΜΗ : Η πιεξσκή ζα γίλεη αθνχ πξνεγνπκέλσο ν πξνκεζεπηήο έρεη εθπιεξψζεη πιήξσο ηηο
ππνρξεψζεηο νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κε ρξεκαηηθφ έληαικα ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζχκθσλα κε ην Ν. 2649/97.
ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ
ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην π.δ.
166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29.6.2000 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο
ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα
γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο.
ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ : Οη πξνζθνξέο θξίλνληαη απνξξηπηέεο θαη επηζηξέθνληαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
1.Όηαλ ν πξνζθέξσλ δε δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ :
α) Σν ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο .
β) Σν ρξφλν παξάδνζεο.
2. Όηαλ ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε δηαθήξπμε.
3. Όηαλ ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζηε δηαθήξπμε .
4. Όηαλ ε πξνζθνξά δελ είλαη δαθηπινγξαθεκέλε ή θέξεη μέζκαηα – ζβεζίκαηα – δηνξζψζεηο.
5. Όηαλ ε πξνζθεξφκελε ηηκή δίδεηαη ζε ζπλάιιαγκα ή ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο .
6. Όηαλ ζέηεη φξν πιεξσκήο εθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε.
7. Όηαλ δελ θαηαζέηνπλ δείγκαηα ή πξνζπέθηνπο , ελψ απηά πξνβιέπνληαη απφ ηε δηαθήξπμε.
8. Όηαλ ε πξνζθεξφκελε ηηκή είλαη αλψηεξε ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο

9. ΠΡΟΟΥΗ: ύμθυνα με ηο άπθπο 13 ηος Ν. 3918/2011, ζηο ζηάδιο καηακύπυζηρ ηος διαγυνιζμού θα
ππαγμαηοποιηθεί ζύγκπιζη ηυν ηιμών ηυν οικονομικών πποζθοπών με αςηέρ ηος Παπαηηπηηηπίος Σιμών,
όπυρ καηαγπάθονηαι καηά ηην ηελεςηαία ημέπα ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν πποζθοπών. Οι οικονομικέρ
πποζθοπέρ πος είναι ανώηεπερ από ηιρ καηά ηα ανυηέπυ παπαδεκηέρ ηιμέρ, αποππίπηονηαι. (Ο κυδικόρ ηος
Παπαηηπηηηπίος Σιμών και οι ηιμέρ θα ππέπει να ζςμπληπώνονηαι επί ποινή αποππίτευρ ζηην πποζθοπά.
ε πεπίπηυζη πος ηο είδορ δεν ζςμπεπιλαμβάνεηαι ζηο Παπαηηπηηήπιο Σιμών θα ππέπει αςηό να αναθέπεηαι
με ςπεύθςνη δήλυζη από ηον πποζθέπονηα.)
ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ: Ωο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ νξίδνληαη νη δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο
χζηεξα απφ έγγξαθε παξαγγειία .Ο ρξφλνο παξάδνζεο κεηξάεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο
κεηαμχ Ννζνθνκείνπ θαη Πξνκεζεπηή . Πξνζθνξά ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ρξφλνο κεγαιχηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ
ζηε δηαθήξπμε, δελ ζα ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ .
ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ : αλ ηφπνο παξάδνζεο νξίδεηαη ε απνζήθε ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ . Η
παξάδνζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ζα γίλεη ελψπηνλ επηηξνπήο, πνπ έρεη νξηζζεί γηα ην ζθνπφ απηφ έξγν ηεο επηηξνπήο
παξαιαβήο είλαη ν πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο βάζεη ησλ δεηγκάησλ ηεο πξνζθνξάο.
ε πεξίπησζε πνπ ην πξνο παξάδνζε είδνο θξηζεί απνξξηπηέν απφ ηελ επηηξνπή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ην
αληηθαηαζηήζεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ .
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ΚΗΡΤΞΗ ΔΚΠΣΧΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ: Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
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Α) Αλ δελ ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε ζηελ πξναλαθεξφκελε θαζνξηζκέλε πξνζεζκία .
Β) Αλ δελ παξαδψζεη ην ππφ πξνκήζεηα είδνο εληφο ηνπ νξηζζέληνο ρξφλνπ.
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ν πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Π. Γ. 394/96 ,φπσο απηφ
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Π.Γ.118/07.

Οι πποζθέπονηερ

θα ππέπει να αναθέποςν όηι έλαβαν ςπ’ ότιν ηοςρ, καηά ηην

καηάπηιζη ηηρ πποζθοπάρ ηοςρ, ηιρ ςποσπεώζειρ ζσεηικά

με ηιρ διαηάξειρ πεπί

πποζηαζίαρ ηηρ απαζσόληζηρ και ηυν ζςνθηκών επγαζίαρ πος ιζσύοςν ζηον ηόπο όπος
ππόκειηαι να εκηελεζθεί η ζύμβαζη.
Ο ανάδοσορ δημόζιαρ ζύμβαζηρ ή οι νόμιμοι εκππόζυποι ηος δεζμεύονηαι όηι, ζε όλα
ηα ζηάδια πος πποηγήθηκαν ηηρ καηακύπυζηρ ηηρ ζύμβαζηρ, δεν ενήπγηζαν αθέμιηα,
παπάνομα ή καηασπηζηικά και όηι θα εξακολοςθήζοςν να μην ενεπγούν καη’ αςηόν ηον
ηπόπο καηά ηο ζηάδιο εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ αλλά και μεηά ηη λήξη αςηήρ.

Η διαγυνιζηική διαδικαζία θα διακοπεί ζε οποιοδήποηε ζηάδιο βπίζκεηαι, εθόζον η
Ε.Π.Υ. πποκηπύξει ζσεηικούρ ανηίζηοισοςρ διαγυνιζμούρ. Σηιρ πεπιπηώζειρ πος οι
ανυηέπυ ζσεηικοί διαγυνιζμοί ολοκληπυθούν από ηιρ ΥΠΕ, οι ανηίζηοισερ ζςμβάζειρ
πος θα ςπογπαθούν θα διακοπούν, όηαν ςπογπαθούν οι ζςμβάζειρ πος θα πποκύτοςν
από ηοςρ ανηίζηοισοςρ διαγυνιζμούρ πος θα διενεπγήζει η Ε.Π.Υ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΕΝ. ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΥΑΝΙΩΝ Κ.Α.Α

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΥΟΝΣΑΚΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝ∆ΗΑΓΟΑΦΔΠ ΡΩΛ ΞΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗ∆ΩΛ
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Α/Α

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

ΚΔΓΔΘΝΠ

1

Λεπθνύ ρξώκαηνο ,ύθαζκα θακπαξηίλα
65% cotton θαη 35% πνιπεζηέξα κε κεγάιε
αληνρή ζην πιύζηκν ζε πςειέο
ζεξκνθξαζίεο (90-95c) δίρσο λα καδεύεη, λα
μερεηιώλεη, λα θέγγεη.
Η κπινύδα Μπινύδα ζηαπξσηή κε
ιαηκόθνςε, ηζεπάθη πάλσ αξηζηεξά, δύν
ηζέπεο θάησ εθαηέξσζελ θαη καλίθη θνληό.
Σν παληειόλη κε εληζρπκέλν ιάζηηρν θαη
θνξδόλη ζηε κέζε, κε ξαθή ζηελ ηζάθηζε
κπξνζηά.

ΘΩΓ. ΞΑΟΑΡ.

ΠΗΔΙ

ΙΔΘΝ

ΡΗΚΖ/ΡΚΣ
ΙΔΘΝ

ΠΗΔΙ

Small

13,20€

14,35€

Medium

13,20€

14,35€

Large

13,20€

14,35€

13,20€

14,35€

13,20€

14,35€

X-Large

13,20€

14,35€

XX-Large

13,20€

14,35€

ΘΝΠΡΝΚΗ ΛΝΠΖΙΔΡΟΗΩΛ-ΛΝΠΝΘΝΚΩΛ
(Ανδρών - Γσναικών)

ΡΔΚΑΣΗΑ

ΙΔΘΝ

X-Large
XX-Large

300

100

ΠΗΔΙ

22.4.22

22.4.3

13,20€

14,35€

ΠΛΝΙΝ ΚΔ
ΦΞΑ
Α/Α

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

ΚΔΓΔΘΝΠ

ΞΝΠΝΡΖΡΑ
ΠΔ ΡΚΣ

ΘΩΓ.
ΞΑΟΑΡ.

ΡΗΚΖ/ΡΚΣ

ΠΛΝΙΝ
ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ

5.395,00€

6.689,80 €
ΠΛΝΙΝ
ΣΩΟΗΠ
ΦΞΑ

ΘΝΠΡΝΚΗ (Για γραθείο Γιεσθσνούζης)

2

Μπιέ ρξώκαηνο, ύθαζκα θακπαξληίλα, βακβάθη 65%
cotton θαη 35% πνιπεζηέξα, αξίζηεο πνηόηεηνο, κε
κεγάιε αληνρή ζην πιύζηκν ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο
(90-95c) δίρσο λα καδεύεη, λα μερεηιώλεη, λα θέγγεη.
Η κπινύδα κε όξζην γηαθά θαη ζνύζηεο κπξνζηά (ζα
γίλεη θαηά ηελ θαηαζθεπή), κε θνληό καλίθη, κε δύν
ηζέπεο θάησ δεμηά – αξηζηεξά θαη κία ηζέπε ζην ζηήζνο
αξηζηεξά, κε κπιε ζηξίηη αλεμίηειν ζηελ ηζέπε ζην
ζηήζνο (ζα γίλεη θαηά ηελ θαηαζθεπή).
Σν παληειόλη κε εληζρπκέλν ιάζηηρν θαη θνξδόλη ζηε
κέζε, ρσξίο ηζέπεο , κε ξαθή ζηελ ηζάθηζε κπξνζηά.

Medium

17,00€

Large

15

22.4.11

X-Large

17,00€

17,00€
ΠΛΝΙΝ
ΚΔ ΦΞΑ

Α/Α

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

255,00€

ΚΔΓΔΘΝΠ

ΞΝΠΝΡΖΡΑ
ΠΔ ΡΚΣ

Medium

50

Large

50

ΘΩΓ.
ΞΑΟΑΡ.

ΡΗΚΖ/ΡΚΣ

316,20 €
ΠΛΝΙΝ
ΣΩΟΗΠ
ΦΞΑ

ΗΑΡΟΗΘΔΠ ΚΞΙΝΕΔΠ (Ανδρικές)

3

Λεπθή µε πέην γηαθά θαη άλνηγµα ζην πίζσ µέξνο.
Ύθαζκα θακπαξληίλα, βακβάθη 65% cotton θαη
35% πνιπεζηέξα, αξίζηεο πνηόηεηνο, κε κεγάιε
αληνρή ζην πιύζηκν ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο
(90-95c) δίρσο λα καδεύεη, λα μερεηιώλεη, λα
θέγγεη.
Άλνηγκα ζην πίζσ κέξνο κε κνλνθόκκαηε δώλε
5cm πεξίπνπ. Μία ηζέπε ζηήζνπο 18cm κήθνο
Υ15cm θάξδνο πεξίπνπ θαη δύν πιατλέο 22cm
κήθνοΥ19cm θάξδνο πεξίπνπ. ηηο πιατλέο ξαθέο
ζηήζηµν µε παηειέηα (σο είδνο ςεύηηθεο ηζέπεο).
Σν ξνύρν λα θιείλεη αξηζηεξά µε θνπµπηά ιεπθά
όπσο επίζεο θαη νη καλζέηεο.
ΗΑΡΟΗΘΔΠ ΚΞΙΝΕΔΠ (Γσναικών)

4

Οη πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Ιαηξηθέο
κπινύδεο (Αλδξηθέο)

8,90

445,00

8,90

445,00

22.2.4

X-Large

50

8,90

445,00

Small

10

8,90€

89,00€

Medium

90

8,90€

801,00€

Large

90

8,90€

801,00€

X-Large

10

22.2.5

8,90€
ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ

89,00€
3.862,60
€
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Α/Α

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

ΞΝΠΝΡΖΡΑ
ΠΔ ΡΚΣ

ΘΩΓ. ΞΑΟΑΡ.

1.500

7.3.69

ΡΗΚΖ/€ΡΚΣ

16PROC004656013
2016-06-27
ΠΔΛΡΝΛΗΑ ΒΑΚΒΑΘΔΟΑ No 210 ΙΔΘΑ
5

Α/Α

Ύθαζµα πνπιίλα 100% βαµβάθη.
Γηαζηάζεσλ 1,65cmΥ2,85cm (πεξίπνπ)/ηκρ
ΒΑΡΟ 210γξ./m2
Πξνδηαγξαθέο Τπνπξγείνπ
Σν ύθαζκα λα είλαη αξίζηεο πνηόηεηνο, αλζεθηηθό
ζηα ηζρπξά απνξξππαληηθά, αίκα ,πγξά θαη ζηηο
πςειέο ζεξκνθξαζίεο πιπζίκαηνο θαη
ζηδεξώκαηνο, λα κελ αθήλεη ρλνύδη θαη κε
εληζρπκέλεο νύγηεο έηζη ώζηε λα κελ μεθηίδεη.

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

ΞΝΠΝΡΖΡΑ
ΠΔ ΡΚΣ

ΘΩΓ. ΞΑΟΑΡ.

ΠΛΝΙΝ ΣΩΟΗΠ
ΦΞΑ

5,95

8.925,00€

ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ

11.067,00 €

ΔΘΡΗΚΩΚΔΛΖ
ΡΗΚΖ/ΡΚΣ

ΠΛΝΙΝ ΣΩΟΗΠ
ΦΞΑ

ΠΔΛΡΝΛΗΑ ΒΑΚΒΑΘΔΟΑ No 210 ΠΗΔΙ

6

Ύθαζµα πνπιίλα 100% βαµβάθη.
Γηαζηάζεσλ 1,65cmΥ2,85cm (πεξίπνπ)/ηκρ
ΒΑΡΟ 210γξ./m2
Πξνδηαγξαθέο Τπνπξγείνπ
Σν ύθαζκα λα είλαη αξίζηεο πνηόηεηνο, αλζεθηηθό
ζηα ηζρπξά απνξξππαληηθά, αίκα ,πγξά θαη ζηηο
πςειέο ζεξκνθξαζίεο πιπζίκαηνο θαη
ζηδεξώκαηνο, λα κελ αθήλεη ρλνύδη θαη κε
εληζρπκέλεο νύγηεο έηζη ώζηε λα κελ μεθηίδεη.

200

5,95€

ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ

Α/Α

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

ΞΝΠΝΡΖΡΑ
ΠΔ ΡΚΣ

ΘΩΓ. ΞΑΟΑΡ.

ΔΘΡΗΚΩΚΔΛΖ
ΡΗΚΖ/ΡΚΣ

1.190,00€

1.475,60 €

ΠΛΝΙΝ ΣΩΟΗΠ
ΦΞΑ

ΚΑΜΗΙΑΟΝΘΖΘΖ ΒΑΚΒΑΘΔΟΖ No 210 ΠΗΔΙ

7

Ύθαζµα πνπιίλα 100% βαµβάθη.
Γηαζηάζεσλ 50cmΥ270cm (πεξίπνπ)
Πξνδηαγξαθέο Τπνπξγείνπ

200

2,50€

500,00€

7

ΑΔΑ: ΩΘ9446907Τ-ΜΟΕ
Σν ύθαζκα λα είλαη αξίζηεο πνηόηεηνο, αλζεθηηθό
ζηα ηζρπξά απνξξππαληηθά, αίκα ,πγξά θαη ζηηο
πςειέο ζεξκνθξαζίεο πιπζίκαηνο θαη
ζηδεξώκαηνο, λα κελ αθήλεη ρλνύδη θαη κε
εληζρπκέλεο νύγηεο έηζη ώζηε λα κελ μεθηίδεη.
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ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ
Α/Α

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

ΠΑΚΞΝ ΙΔΘΑ ΘΑΗ ΚΞΙΔ ΠΘΝΟΑ
ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝ ΘΑΗ ΙΝΗΞΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ

8

 Από γλήζην καιαθό δέξκα, κε ηξύπεο γηα ηνλ
αεξηζκό ηνπ πνδηνύ.
 ηνλ θνπηνππηέ λα θέξεη αθξώδεο καμηιαξάθη.
 Αλαηνκηθά θαη νξζνπεδηθά.
 Η ζόια λα είλαη από κνλνθόκκαηε
πνιπνπξεζάλε, κε αληηνιηζζεηηθέο ξαβδώζεηο,
ειαθξά θαη αζόξπβε.
 Με απνξξόθεζε θξαδαζκώλ γηα κηθξόηεξε
θαηαπόλεζε ηνπ ρξήζηε.
 Με ινπξάθη κπξνζηά πνπ λα κπνξεί λα κπαίλεη
πίζσ γηα λα γίλεη πέδηιν.
 CE Mark

ΚΔΓΔΘΝΠ

ΡΔΚΑΣΗΑ
ΙΔΘΝ

ΚΞΙΔ

ΘΩΓ.
ΞΑΟΑΡ.

ΡΗΚΖ/ΡΚΣ

Νν 36

9,40

Νν 37

9,40

Νν 38

9,40

Νν 39
Νν 40

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

400

9,40

9,40€

Νν 41

9,40

Νν 42

9,40

Νν 43

9,40

Νν 44

9,40

ΠΑΚΞΝ ΞΟΑΠΗΛΑ ΑΛΓΟΗΘΑ ΘΑΗ ΓΛΑΗΘΔΗΑ
ΓΗΑ ΑΛΑΗΠΘΖΠΗΝΙΝΓΗΘΝ ΘΑΗ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ

9

 Από ρπηή πνιπνπξεζάλε.
 Πιατλέο ηξύπεο αεξηζκνύ.
 Να πιέλνληαη ζην πιπληήξην ζηνπο 90ν C θαη
λα απνζηεηξώλνληαη.
 Με αληηνιηζζεηηθή ζόια.
 Αλαηνκηθά.
 Αληηζηαηηθά.
 Με εηδηθό αληηνιηζζεηηθό πάην πνπ θάλεη
καζάδ θαη βνεζά ζηελ θπθινθνξία ηνπ
αίκαηνο, γηα πνιύσξε ρξήζε θαη νξζνζηαζία.
 Πηζηνπνηεκέλα κε CE Mark θαηά EN 347.
 Με ζύζηεκα απνξξόθεζεο θξαδαζκώλ ζηελ
θηέξλα, πνιύ μεθνύξαζηα.
 Διαθξά, καιαθά θαη αλαπαπηηθά.

ΚΔΓΔΘΝΠ

ΠΛΝΙΝ ΣΩΟΗΠ
ΦΞΑ

9,40
22.6.1

ΠΛΝΙΝ ΚΔ
ΦΞΑ
Α/Α

620,00€

ΡΔΚΑΣΗΑ

ΘΩΓ. ΞΑΟΑΡ.

ΡΗΚΖ/ΡΚΣ

Νν 3536

14,66

Νν 3738

14,66

Νν 3940
102
Νν 4142

3.760,00€

4.662,40 €

ΠΛΝΙΝ
ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ

14,66

22.6.12

1.495,32€

14,66€
14,66

Νν 4344

14,66

Νν 4546

14,66
ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ

1.854,20€

ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΛΓΠΖΠ – ΞΝΓΖΠΖΠ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ
Α/Α

1

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

ΚΔΓΔΘΝΠ

ΚΞΙΝΕΑ ΓΛΑΗΘΔΗΑ ΑΚΑΛΗΘΖ ΚΞΙΔ ΠΗΔΙ

Small

Μπιέ ηέι ρξώκαηνο ,ύθαζκα θακπαξηίλα 65%
cotton θαη 35% πνιπεζηέξα κε κεγάιε αληνρή
ζην πιύζηκν ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο (90-95c)

Medium

ΡΔΚΑΣΗ
Α

ΘΩΓ. ΞΑΟΑΡ.

100

Γ.Τ.

ΡΗΚΖ/ΡΚΣ

10,00€

ΠΛΝΙΝ ΣΩΟΗΠ
ΦΞΑ

1.000,00€

Large

8

ΑΔΑ: ΩΘ9446907Τ-ΜΟΕ
δίρσο λα καδεύεη, λα μερεηιώλεη, λα θέγγεη.

X-Large
XX-Large
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X-Large
XX-Large
ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ
Α/Α

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

ΚΔΓΔΘΝΠ

1.240,00€

ΡΔΚΑΣΗ
Α

ΘΩΓ. ΞΑΟΑΡ.

100

Γ.Τ.

18,00€

1.800,00€

100

Γ.Τ.

8,47€

847,00€

ΡΗΚΖ/ΡΚΣ

ΠΛΝΙΝ ΣΩΟΗΠ
ΦΞΑ

Small
ΞΑΛΡΔΙΝΛΗ ΙΔΘΝ ΚΔ ΙΑΠΡΗΣΝ ΘΑΗ
ΘΝΟΓΝΛΗ

Λεπθνύ ρξώκαηνο ,ύθαζκα θακπαξηίλα 65%
cotton θαη 35% πνιπεζηέξα κε κεγάιε αληνρή
ζην πιύζηκν ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο (90-95c)
δίρσο λα καδεύεη, λα μερεηιώλεη, λα θέγγεη.
Με εληζρπκέλν ιάζηηρν θαη θνξδόλη ζηε κέζε,
ρσξίο ηζέπεο , κε ξαθή ζηελ ηζάθηζε κπξνζηά.

2

Medium
Large
X-Large
XX-Large
X-Large
XX-Large

ΚΞΙΝΕΑΘΗ ΑΚΑΛΗΘΝ ΙΔΘΝ ΣΟΩΚΑΡΝΠ

3

100% βακβαθεξό 200gr.

ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ

ΘΩΓ.

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

Α/Α

ΚΔΓΔΘΝΠ

ΡΔΚΑΣΗΑ

ΞΑΟΑΡ.

3.282,27 €

ΡΗΚΖ/ΡΚ
Σ

ΠΛΝΙΝ
ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ

9,40€

470,00€

30,0€

150,0€

Νν 36
ΠΑΚΞΝ ΙΔΘΑ

3

Νν 37

 Από γλήζην καιαθό δέξκα, κε ηξύπεο γηα ηνλ αεξηζκό
ηνπ πνδηνύ.
 ηνλ θνπηνππηέ λα θέξεη αθξώδεο καμηιαξάθη.
 Αλαηνκηθά θαη νξζνπεδηθά.
 Η ζόια λα είλαη από κνλνθόκκαηε πνιπνπξεζάλε, κε
αληηνιηζζεηηθέο ξαβδώζεηο, ειαθξά θαη αζόξπβε.
 Με απνξξόθεζε θξαδαζκώλ γηα κηθξόηεξε
θαηαπόλεζε ηνπ ρξήζηε.
 Με ινπξάθη κπξνζηά πνπ λα κπνξεί λα κπαίλεη πίζσ
γηα λα γίλεη πέδηιν.
 CE Mark

Νν 38
Νν 39
Νν 40

50

22.6.1
9,40€

Νν 41
Νν 42
Νν 43
Νν 44

ΚΞΝΡΔΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ

 Μνληέιν ζύκθσλα κε ΔΝ 344 θαη 345 θαηεγνξίαο S3,
4

δεξκάηηλεο, αληηνιηζζεηηθέο, αδηάβξνρεο, κε ζπλζεηηθό
θάιπκκα δαθηύισλ composite θαη πξνζηαηεπηηθό
παξέκβπζκα ζόιαο, κε ζήκαλζε CE κε κπιέ
εζσηεξηθή θαλέια.

5

Γ.Τ.

ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ

Α/Α

5

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

ΦΝΟΚΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΝΙΝΠΩΚΖ Blue Royal

ΚΔΓΔΘΝΠ

ΡΔΚΑΣΗΑ

ΘΩΓ. ΞΑΟΑΡ.

Small

5

Γ.Τ.

ΡΗΚΖ/ΡΚΣ

15,00€

768,80 €
ΠΛΝΙΝ
ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ

75,00€

9

ΑΔΑ: ΩΘ9446907Τ-ΜΟΕ
Blue Royal ρξώκαηνο ,ύθαζκα θακπαξηίλα 65%

cotton θαη 35% πνιπεζηέξα κε κεγάιε αληνρή ζην
πιύζηκν ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο (90-95c) δίρσο
λα καδεύεη, λα μερεηιώλεη, λα θέγγεη.

Medium
Large

16PROC004656013 2016-06-27
X-Large
XX-Large
X-Large
XX-Large
ΓΑΛΡΗΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΒΑΟΔΩΠ ΡΞΝ

6

Δηδηθά γηα ηνπο εξγάηεο κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ
γηα ηελ απνθπγή κηθξνηξαπκαηηζκώλ από αηρκεξά
αληηθείκελα.

10

Γ.Τ.

5,00€

ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ

50,00€

155,00 €

ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΛΓΠΖΠ ΘΑΗ ΔΗΓΩΛ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΩΛ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ
Α/Α

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

ΞΝΠΝΡΖΡΑ
ΠΔ ΡΚΣ

ΘΩΓ.
ΞΑΟΑΡ.

ΡΗΚΖ/€ΡΚΣ

ΠΛΝΙΝ ME
ΦΞΑ

ΞΑΛΡΔΙΝΛΗ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΚΔ ΡΠΔΞΔΠ ΞΙΑΪΛΔΠ

1

Ύθαζκα ζύκκηθην 65% polyester, 35% βακβάθη γηα
λα κε μεβάθεη θαη λα κελ πίλεη ζην πιύζηκν ζηηο
πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Να θιείλεη κε θεξκνπάξ.

30

15,00 €

450,00 €

20

33,00 €

660,00 €

20

3,00 €

60,00 €

60

1,00 €

60,00 €

10

6,00 €

60,00 €

2

9,00 €

18,00 €

5

23,00 €

115,00 €

90

11,00 €

990,00 €

7

119,00 €

833,00 €

ΚΞΝΡΔΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ

2

Μνληέιν ζύκθσλα κε ΔΝ 344 θαη 345 θαηεγνξίαο
S3, δεξκάηηλεο, αληηνιηζζεηηθέο, αδηάβξνρεο, κε
ζπλζεηηθό θάιπκκα δαθηύισλ composite θαη
πξνζηαηεπηηθό παξέκβπζκα ζόιαο, κε ζήκαλζε CE
κε κπιέ εζσηεξηθή θαλέια.
ΓΔΟΚΑΡΝΞΑΛΗΛΑ ΓΑΛΡΗΑ ΘΗΡΟΗΛΝ ΣΟΩΚΑΡΝΠ

3

Μνληέιν ζύκθσλα κε ΔΝ 344 θαη 345 θαηεγνξίαο
S3, δεξκάηηλεο, αληηνιηζζεηηθέο, αδηάβξνρεο, κε
ζπλζεηηθό θάιπκκα δαθηύισλ composite θαη
πξνζηαηεπηηθό παξέκβπζκα ζόιαο, κε ζήκαλζε CE
κε κπιέ εζσηεξηθή θαλέια.
ΓΔΟΚΑΡΝΞΑΛΗΛΑ ΓΑΛΡΗΑ ΑΞΝ ΓΔΟΚΑ ΣΝΗΟΝ

4

Μνληέιν ζύκθσλα κε ΔΝ 344 θαη 345 θαηεγνξίαο
S3, δεξκάηηλεο, αληηνιηζζεηηθέο, αδηάβξνρεο, κε
ζπλζεηηθό θάιπκκα δαθηύισλ composite θαη
πξνζηαηεπηηθό παξέκβπζκα ζόιαο, κε ζήκαλζε CE
κε κπιέ εζσηεξηθή θαλέια.
ΓΑΛΡΗΑ ΛΗΡΟΗΙΗΝ

5

6

Με ιεία επηθάλεηα ρσξίο ξαθέο, κε καλζέηα θαη
βακβαθεξή επέλδπζε.
ΚΞΝΡΔΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΝΛΑΡΝΠ ΚΑΟΖ

Από PVC κε εζσηεξηθή βακβαθεξή επέλδπζε.
ΓΑΙΝΡΠΔΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΝΛΑΡΝΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ

7

Από PVC κε θάιπκκα δαθηύισλ θαη πξνζηαηεπηηθό
παξέκβπζκα ζόιαο, κε εζσηεξηθή βακβαθεξή
επέλδπζε θαη ζόια αληηνιηζζεηηθή ζύκθσλα κε ην
πξόηππν EN 345 θαηεγνξίαο SS, κε ζήκαλζε CE.
ΚΞΙΝΕΑΘΗ ΘΝΛΡΝΚΑΛΗΘΝ ΙΔΘΝ ΣΟΩΚΑΡΝΠ

8

9

100% βακβαθεξό 200gr, κε ζηακπνκέλν ην
ινγόηππν ηεο ππεξεζίαο ζην ζηήζνο θαη ηελ πιάηε.
ΞΑΞΝΡΠΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝ

Θορμός: Τδξναπσζεηηθό δέξκα.

10

ΑΔΑ: ΩΘ9446907Τ-ΜΟΕ
Φόδρα: Αλαπλεόκελν ύθαζκα λα απνξξνθά θαη λα
απειεπζεξώλεη ηελ πγξαζία, αλζεθηηθό ζηελ ηξηβή.
Ξάηος: Metatarsal support gel, θαηαζθεπαζκέλα
από καιαθή πνιπνπξεζάλε , έλα θνκκάηη
αλαηνκηθόο αθαηξνύκελνο, θαιιπκέλνο από
ύθαζκα, ην καιαθό επίζεκα από gel insert . ηελ
πεξηνρή ηνπ κεηαηαξζίνπ εγγπάηαη ζηαζεξόηεηα θαη
άλεζε αθόκα θαη ζε αλώκαιεο επηθάλεηεο , παξέρεη
κόλσζε ελάληηα ζην θξύν θαη ζηε δέζηε.
Πόλα: Πνιπνπξεζάλε – θανπηζνύθ ληηξηιίνπ
αλζεθηηθόο ζηνπο 300 oC (επαθή γηα έλα ιεπηό) κε
κεγάιε ειεθηξηθή αληίζηαζε.
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Ξροζηαζία δακηύλων: Με κεηαιιηθή TOP RETURN.
Δνδιάμεζη ζόλα: Με κεηαιιηθή APT PLA.
STANDARD: EN ISO 20345:2011

Α/Α

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

ΞΝΠΝΡΖΡΑ
ΠΔ ΡΚΣ

ΘΩΓ.
ΞΑΟΑΡ.

ΡΗΚΖ/€ΡΚΣ

ΠΛΝΙΝ ME
ΦΞΑ

ΓΗΙΔΘΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ

10

11
12

Ύθαζκα ζύκκηθην 65% polyester, 35% βακβάθη γηα
λα κε μεβάθεη θαη λα κελ πίλεη ζην πιύζηκν ζηηο
πςειέο ζεξκνθξαζίεο.
ΘΑΙΡΠΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΩΛ ΔΠ

Από 100% βακβάθη..
ΚΞΙΝΕΑΘΗ ΚΑΘΟΚΑΛΗΘΝ ΡΞΝ ″ΦΝΡΔΟ″

Από 100% βακβάθη, κε ινγόηππν.

40

15,00 €

600,00 €

30

5,00 €

150,00 €

60

20,00 €

1.200,00 €

ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ

5.238,24 €

ΓΙΑ ΣΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΠΙΣΑΙΑ

θ. ΒΔΡΝΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ

11

