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«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών 
Για  την προμήθεια Ειδών Ιματισμού (Στολές Νοσηλευτικού Προσωπικού) CPV 18000000-9 ».

ΤΤΟΟ Γ. Ν Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α ΑΘΗΝΩΝΘΗΝΩΝ «Ι «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.

2. Το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της  17ης/03.12.13 (θέμα 3ο) Συνεδρίασης

της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών

προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής».

ΠΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ    

1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια  Ειδών

Ιματισμού  (Στολές Νοσηλευτικού Προσωπικού) CPV 18000000-9.   

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα

του Νοσοκομείου www.  hippocratio  .gr   (Γραφείο Προμηθειών / Διαγωνισμοί - Διαπραγματεύσεις).

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε περί-

πτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν

οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις επιπλέον ημέρες.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την 29H Ιουλίου 2014

και ώρα 15.00πμ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hippocratio.gr.

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασί-

σει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμε-

τοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί  Πρόχειρος Μειοδοτικός

Διαγωνισμός για την προμήθεια         Ειδών  Ιματισμού  (Στολές Νοσηλευτικού Προσωπικού)        CPV

18000000-9,  με  προϋπολογισθείσας  δαπάνης   24.805,82  €  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ με  το

ΠΠΥΥ΄2013.   

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ

Συνημμένα:

- Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών (σσ.1)
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http://www.hippocratio.gr/


Τεχνικές προδιαγραφές για στολές νοσηλευτικού προσωπικού

1) Στολές Προϊστάμενων: Η στολή να αποτελείται από σακάκι λευκό με κοντό μανίκι, πέτο

γιακά με κουμπιά, τρεις τσέπες, μία πάνω και δύο στα πλάγια κάτω. Στο μπροστινό μέρος να

υπάρχουν  δύο  πένσες   αριστερά  και  δεξιά  και  από  μία  στην  πλάτη,   να  τελειώνει  με

στρογγυλάδα και παντελόνι λευκό.

2)  Στολές  νοσηλευτριών-νοσηλευτών-νοσοκόμων:  Η  στολή  να  αποτελείται  από  λευκό

χιτώνιο χιαστί V, και στο βοηθητικό προσωπικό να υπάρχει διακριτική φάσα χρώματος μπλε,

πλάτος/3 cm  (επάνω στο χιαστί  V), με κοντό μανίκι με δύο τσέπες κάτω και τσεπάκι πάνω.

Παντελόνι λευκό με λάστιχο.

3)  Στολές  βοηθών  θαλάμου:  Η  στολή  είναι  ίδια  με  τη  στολή  νοσηλευτριών  σε  χρώμα

φιστικί. 

     Όλες οι στολές να παρουσιάζουν :

1. Όλα τα γνωρίσματα επιμελημένης και έντεχνης κατασκευής. 

2. Το ύφασμα για  τα παντελόνια  να είναι αδιαφανές  από καραβόπανο ή τζιν και βαμ-

βάκι.

3. Βάρος 190-200 γρ/m2  για να είναι αδιαφανές.

4. Το χιτώνιο να είναι  από  ποιο λεπτό ανθεκτικό ύφασμα (καραβόπανο  και βαμβάκι )

και  να χαρακτηρίζεται  από βαμβακερή (φυσική ίνα) ,  δροσερή και  απορροφητική

(υγιεινή). 

5. Το  ύφασμα  να  είναι    κατασκευασμένο  με  ειδική  επεξεργασία  προσυρρίκνωσης

(SANFORISE) για να μη μαζεύει στο πλύσιμο ή να μην ξεχειλώνει

6. Υψηλής αντοχής στο πλύσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες (90-950C)

7. Με ειδική αντιστατική, υποαλλεργική, αντι-τσαλακωτική σιλικονούχα μάλαξη χωρίς

φορμαλδεΰδες για ευκολία στο σιδέρωμα

8. Με επεξεργασία αντι-χνουδιάσματος για να μην απελευθερώνει ινίδια 

9. Ο προμηθευτής να φέρει α) Πιστοποιητικό εργαστηρίου κατασκευής (προς απόδειξη

της σύνθεσης) β) Πιστοποίηση ISO 9001:2008

10.  Απαραίτητη  η  κατάθεση  δείγματος.  Το  δείγμα  είναι  ενδεικτικό  της  ποιότητας

υφάσματος, απόχρωσης και ραφής. 

11.  Ο προμηθευτής που θα επιλεγεί καλείται μέσα σε διάστημα μιας βδομάδας να κατα-

θέσει στην ιματιοθήκη δείγματα νοσηλευτικών στολών όλων των μεγεθών (Νο40,

42,44,46,48,50,52,54,56,58 και 60) ή (Small, Medium, Large, Extra Large, Extra ex-

tra Large,  Extra extra extra Large) προκειμένου το νοσηλευτικό προσωπικό να επι-

λέξει το μέγεθος που του ταιριάζει, πριν την τελική παραλαβή των στολών. 
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