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Αναρτητέα στο ∆ιαδίκτυο

Αθήνα, 29.03.2019
Α.Π.: 4995

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόµενο Οικονοµικό Φορέα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής οικονοµικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών πλύσης
ιµατισµού του Νοσοκοµείου, κατόπιν έρευνας αγοράς, για την κάλυψη των
τρίµηνων αναγκών του (CPV: 98312000-3, Υπηρεσίες Καθαρισµού Υφασµάτων)»
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν.4412/2016 «∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών», όπως
ισχύει.
2. Το ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α’/02.03.2011) «∆ιαρθρωτικές Αλλαγές στο Σύστηµα Υγείας και
Άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
3. Το ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων….. και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
4. Τον ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α’/05) «Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
5. Την υπ. αρ. Α2β/Γ.Π.οικ.: 34394/13.05.16 Κοινή Υπουργική Απόφαση «∆ιορισµός
∆ιοικήτριας στο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ", αρµοδιότητας 1ης Υ.ΠΕ.
Αττικής» (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 250/19.05.2016).
6. Την υπ. αρ. Υ4α/11974/2013 (Β΄299) Κ.Υ.Α σχετικά µε τον «Οργανισµό του Γ.Ν.Α.
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”», όπως ισχύει.
7. Το γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη η δηµιουργία του ∆ηµόσιου Ανοιχτού ∆ιαγωνισµού για την
ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών πλύσης ιµατισµού του Νοσοκοµείου.
8. Την ανάγκη κάλυψης άµεσων και επιτακτικών αναγκών του Νοσοκοµείου για υπηρεσίες
πλύσης ιµατισµού του.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
1. Κάθε ενδιαφερόµενο υποψήφιο1 ανάδοχο να υποβάλει έγγραφη σφραγισµένη
οικονοµική προσφορά την ανάθεση των υπηρεσιών του Παραρτήµατος Α’ της παρούσης, σε
κλειστό φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «Πρόσκληση υποβολής οικονοµικών

προσφορών για την παροχή υπηρεσιών πλύσης ιµατισµού του Νοσοκοµείου, κατόπιν έρευνας
αγοράς, για την κάλυψη των τρίµηνων αναγκών του (CPV: 98312000-3, Υπηρεσίες
Καθαρισµού Υφασµάτων» στο Τµήµα Γραµµατείας (Πρωτόκολλο) του Νοσοκοµείου µέχρι την

1
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη
αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:
Α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
Β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας
αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
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∆ευτέρα 1η Απριλίου 2019 και ώρα 12:00. Οι προσφορές που υποβάλλονται στην Υπηρεσία
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ δεν θα λαµβάνονται υπόψη.
2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλουν προσφορά για το σύνολο της ποσότητας
αυτών µε διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Εναλλακτικές προσφορές δεν
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
3.

Περιεχόµενο προσφοράς: Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν µία και

µοναδική προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα εµπεριέχονται:
3.1.

Υπεύθυνη ∆ήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι: α)

αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχθηκε σύµφωνα
µε αυτούς β) η προσφέρουσα
3.2.

καλύπτει κατ’ ελάχιστον τις παρατιθεµένες στην παρούσα πρόσκληση τεχνικές

απαιτήσεις και γ) ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι τουλάχιστον 90 ηµέρες από την λήξη
της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.
3.3.

Οικονοµική Προσφορά του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται κατ’

ελάχιστον η τιµή του προσφέροντος για κάθε είδος µε τη συµπλήρωση του Πίνακα του
Παραρτήµατος Β’, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.
4. Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) στο σύνολο της
οικονοµικής προσφοράς προ ΦΠΑ. Σε περίπτωση κατάθεσης ισότιµης προσφοράς, το
Νοσοκοµείο θα προβεί σε δηµόσια κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν
τις ισότιµες προσφορές.
5. Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου στην
διαδροµή www.hippocratio.gr
6.

Θέµατα Προµηθειών

Προµήθειες

∆ιαγωνισµοί.

Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα µαταίωσης/ακύρωσης της διαδικασίας σε

οποιαδήποτε φάση αυτής.

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοποίηση:
- ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΛΕΜΗ Α.Ε., Πριάµου 249, Τ.Κ.: 13123, Ίλιον, Τηλ.: 210 2611100, 210 2611700,
Fax: 210 2631477
- Α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε., δ.τ. «ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕ», Λεωφόρος Νάτο 100, Τ.Κ.:
19300, Ασπρόπυργος, Τηλ./Fax: 210 5595552
Εσωτερική διανοµή:
- Υποδιεύθυνση Οικονοµικού
- Τµήµα Προµηθειών
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Παράρτηµα Α΄: Ζητούµενα Είδη
α/α

Είδος

Ενδεικτικές
Ποσότητες
3 ΜΗΝΩΝ
(τεµάχια)

Σύνολο
∆απάνης
µε ΦΠΑ

3.000

5.282,40 €

Α2

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κλινοσκεπάσµατα: βαµβακερά -πικέ (2-2,5m x 11,60m)
Κλινοσκεπάσµατα [µάλλινα] (2-2,5m x 1-1,60m)

2.375

4.181,90 €

Α3

Μπλούζες Ιατρών ποπλίνα

2.000

3.521,60 €

7.375

12.985,90 €

50.750

25.801,30 €

Α1

Σύνολο Κατηγορίας Α:
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Β1

Σεντόνια - Κοινά - Πράσινα (1,50m x 2,50m)

Β2

Στρώµατα κενά (θήκες στρωµάτων) [1-1,12m x
2-2,24m]
Σάκοι άπλυτων (1,75m x 0,78m)

Β3
Β4
Β5

Στολές προσωπικού
παντελόνι)
Xιτώνια πιζαµών

Β6

Νοσοκοµείου

(σακάκι

-

30

15,25 €

3.000

1.525,20 €

4.250

2.160,70 €

10

5,08 €

Πανταλόνια πιζαµών

10

5,08 €

Β7

Ρόµπες γυναικών (νυχτικά)

25

12,71 €

Β8

Σακάκια χειρουργείου (χρωµατιστά)

3.250

1.652,30 €

Β9

Παντελόνια χρωµατιστά χειρ/γείου (περισκελίδες)

3.250

1.652,30 €

Σύνολο Κατηγορίας Β΄:

64.575

32.829,93 €

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Γ1

Γ3

Ποδιές αδελφών, µαγείρων κ.λπ. (0,80m x
1,50m)
Προσόψια χνουδάτα (0,40m x 0,70m - 0,30m x
1,00m)
Κελύφια προσκεφάλων (0,50m x 0,70m)

Γ4

Τετράγωνα χειρουργείου (1,00m x 1,00m)

Γ2

Σύνολο Κατηγορίας Γ’:

175

73,78 €

565

238,20 €

1.000

421,60 €

2.750

1.159,40 €

4.490

1.892,98 €

∆΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆1

Παντελόνια ενδοσκόπησης
Σύνολο Κατηγορίας ∆’:

13

2,33 €

13

2,33 €

225

114,39 €

225

114,39 €

Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ε1

Παραβάν, κουρτίνες, σηµαίες
Σύνολο Κατηγορίας Ε’:

Γενικό Σύνολο:

4
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Παράρτηµα Β: - Τεχνικές Προδιαγραφές

Α

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ - ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

1

Από πλευράς Αρχιτεκτονικής δοµής το κτίριο των πλυντηρίων πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένο
ώστε να αποτελείται από τρεις (3) ζώνες.

2

Στην πρώτη ζώνη η διαρρύθµιση πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η διαλογή και η
αποθήκευση του ακάθαρτου ιµατισµού όπως π.χ. των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων (χωριστά το
καθένα) των Ξενοδοχείων κ.ο.κ.

3

Η ζώνη αυτή πρέπει να χωρίζεται από το υπόλοιπο συγκρότηµα µε διάδροµο για να µην επιβαρύνει
τον ιµατισµό στις υπόλοιπες φάσεις επεξεργασίας του µε µικροβιακή χλωρίδα.

4

Η δεύτερη ζώνη πρέπει να περιλαµβάνει τις εγκαταστάσεις του εξοπλισµού (πλυντήρια στεγνωτήρια - ατµοκλιβάνους). Όλα τα µηχανήµατα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και
επαρκή σε αριθµό.

5

Η τρίτη ζώνη να έχει επικοινωνία µε τη δεύτερη µε πάσο και να οδηγεί στα σιδερωτήρια αφού
προηγουµένως γίνει αξιολόγηση του παραχθέντος αποτελέσµατος.

6

Όλα τα τµήµατα του πλυντηρίου πρέπει να υποστηρίζονται από κατάλληλο εξαερισµό για την
αποφυγή ανάµειξης του αέρα µεταξύ των χώρων π.χ. αρχιτεκτονικοί φραγµοί, συστήµατα
αρνητικής πίεσης αέρα στους χώρους επεξεργασίας του ακάθαρτου ιµατισµού, θετική ροή αέρα από
τους χώρους επεξεργασίας του καθαρού ιµατισµού, µηχανές αναρρόφησης της απελευθερωµένης
σκόνης.

7

Τα πλυντήρια να πληρούν τις σχετικές Υγειονοµικές ∆ιατάξεις καθώς και τις ∆ιατάξεις του
Υπουργείου Ανάπτυξης.

Β

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

1

Οι εργασίες στα πλυντήρια περιλαµβάνουν σειρά διαδικασιών όπως: ∆ιαλογή – Πλύσιµο –Στέγνωµα
– Σιδέρωµα – Αποθήκευση – Μεταφορά.

2

Οι εργαζόµενοι στη διαλογή να φορούν προστατευτικούς φραγµούς (µάσκα, γάντια, πλαστική
ποδιά) και να µην µετακινούνται στο χώρο του καθαρού ιµατισµού.

3

Ο ακάθαρτος ιµατισµός δεν πρέπει να µετακινείται από τις ακάθαρτες προς τις καθαρές περιοχές.

Γ

ΑΚΑΘΑΡΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

1

Να γίνεται διαλογή του ακάθαρτου ιµατισµού ως εξής:
α) Ιµατισµός χωρίς βιολογικά υγρά
β) Ιµατισµός λερωµένος µε βιολογικά υγρά
γ) Ιµατισµός ευαίσθητος σε υψηλές θερµοκρασίες (πράσινα)
δ) Στολές προσωπικού

2

Ο ακάθαρτος ιµατισµός τοποθετείται πάντα σε τροχήλατα καρότσια που αναγράφεται πάνω
«ΑΚΑΘΑΡΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ» και ποτέ στο έδαφος.

3

Τα τροχήλατα καρότσια µεταφοράς να πλένονται καθηµερινά ή σε τακτά χρονικά διαστήµατα
ανάλογα µε τη χρήση τους.

∆

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
α) Πρόπλυση: µε κρύο ή χλιαρό νερό στους 35οC, ώστε να διαβραχεί πλήρως ο ιµατισµός ώστε µε
την διείσδυση του νερού στις υφασµάτινες ίνες να αποµακρυνθούν οι ρύποι και οι ξένες ουσίες.
Ακολουθούν τρία (3) ξεβγάλµατα διάρκειας 3΄ το καθένα µε προτεινόµενη ποσότητα υγρού
διπλάσια από το βάρος του ιµατισµού και στύψιµο. Προσθήκη χλωρίου 125ppm σε κρύο νερό χωρίς
απορρυπαντικό για διάρκεια 4΄ και ακολουθούν πέντε (5) ξεβγάλµατα διάρκειας 5΄ το καθένα.
β) Κύρια πλύση: πλύσιµο στους 71oC για 25΄τουλάχιστον. Έξι κιλά σαπούνι για 200kgr ιµατισµού.
Άδειασµα του νερού.
Ο συνδυασµός αυτός θερµοκρασίας και διάρκειας έκθεσης σ’ αυτή είναι σηµαντικός για την
καταστροφή των βλαστικών µορφών των µικροβίων.
Επίσης η θερµοκρασία νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 90oC διότι καταστρέφει τον ιµατισµό.
Εάν υπάρχουν ειδικές ενδείξεις τότε αποστειρώνονται π.χ. (Σάκοι µε ειδική σήµανση λοιµογόνου
παράγοντα).

5
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Τρία (3) ξεβγάλµατα µε κρύο νερό, 3΄το καθένα.
Το νερό απαραίτητα να είναι παροχής κεντρικού δικτύου Ε.Υ.∆.Α.Π. και να επιδεικνύεται ο σχετικός
λογαριασµός σε κάθε ζήτηση.
Τα χρησιµοποιούµενα απορρυπαντικά να είναι µαλακοί σάπωνες και εγκεκριµένα από το Γενικό
Χηµείο του Κράτους.
Σε περίπτωση που δηµιουργηθεί κάποιο πρόβληµα (εµφάνιση παθήσεων οφειλοµένων στο
χρησιµοποιούµενο απορρυπαντικό, κ.λπ.)ο χορηγητής υποχρεούται να το αντικαταστήσει.
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση από τον ανάδοχο οιονδήποτε χηµικών ουσιών κατά την πλύση, που
µπορούν να καταστρέψουν τον ιµατισµό.
Να γίνεται έλεγχος του αποτελέσµατος και επί προβληµάτων να επακολουθεί
επαναπρογραµµατισµός της πλύσης.
Ο καθαρός ιµατισµός να οδηγείται στο τµήµα του σιδερωτηρίου µε ειδικούς τροχήλατους καθαρούς
κάδους ή κυλιόµενους ιµάντες.
Ε

ΣΙ∆ΕΡΩΤΗΡΙΑ
Στο τµήµα αυτό υποχρεωτικά ο ιµατισµός θα µεταφέρεται µε κυλιόµενους ιµάντες ή τροχήλατους
ειδικούς (ειδική σήµανση ή διαφορετικό σχήµα) καθαρούς κάδους.
Όλες οι µπλούζες των Ιατρών και του Νοσηλευτικού προσωπικού θα σιδερώνονται µε τα χέρια ή µε
ειδικές πρέσες.
Υποχρεωτική στο χώρο είναι η εγκατάσταση µηχανισµού αναρρόφησης της απελευθερωµένης
σκόνης.
Στο στάδιο αυτό απαιτείται έλεγχος και διαχωρισµός του κατεστραµµένου ιµατισµού και
επιστροφής του στο Ίδρυµα (πλυµένος).
Απαιτείται καλό στέγνωµα του ιµατισµού πριν από την τελική συσκευασία.
Η τελική συσκευασία γίνεται σε selofan, αεροστεγώς κλεισµένα και η αναµονή σε ειδικά dexion ή
καθαρά καρότσια µέχρι της διακοµιδής του στο Νοσοκοµείο.

ΣΤ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Το προσωπικό για κάθε ζώνη δεν πρέπει να αναµειγνύεται στις άλλες ζώνες και υποχρεωτικά θα
πρέπει να φοράει ειδικές φόρµες, γάντια και να τηρούνται ειδικά βιβλιάρια Υγείας προς επίδειξη σε
κάθε έλεγχο ή αναζήτηση τους από την επιτροπή.
Οι συναλλαγές παράδοσης – παραλαβής θα γίνονται καθηµερινά (6.00 π.µ.-10.00 π.µ.).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει ακριβώς τον ιµατισµό που παρέλαβε µέσα σε 24 ώρες.
Καθυστέρηση παραδόσεως έστω και ενός ρούχου αποτελεί παράβαση των όρων της σύµβασης που
θα υπογραφεί. Εάν κατά την παραλαβή του πλυµένου ιµατισµού η επιτροπή διαπιστώσει ότι ένα ή
περισσότερα είδη δεν έχουν πλυθεί καλά, τα επιστρέφει στον ανάδοχο µε πρακτικό επιστροφής για
επανάληψη του πλυσίµατος ή σιδερώµατος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να τα
επιστρέψει εντός 24ώρου χωρίς καµία ιδιαίτερη αµοιβή.
Σε περιπτώσεις αργιών θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία µε την Ιµατιοθήκη του Ιδρύµατος, για τον
καθορισµό τρόπου εύρυθµης λειτουργίας.
Η παραλαβή του ακάθαρτου ιµατισµού θα γίνεται παρουσία εκπροσώπου της Ιµατιοθήκης σε χώρο
άλλο εντός του Νοσοκοµείου ή του Παραρτήµατος που θα καθορίζει ο Υπεύθυνος Προϊστάµενος
Ιµατιοθήκης.
Η καταµέτρηση θα γίνεται στον ειδικό αυτό χώρο από την εκάστοτε επιτροπή που ορίζει ντο
Νοσοκοµείο.
Η παράδοση του καθαρού ιµατισµού θα γίνεται στις Ιµατιοθήκες του Ιδρύµατος (Κεντρικού κτιρίου
και Παραρτήµατος) µε ευθύνη και προσωπικό του ανάδοχου.
Τα αυτοκίνητα που θα µεταφέρουν τον καθαρό ιµατισµό και µόνο πρέπει να φέρουν βεβαίωση από
αρµόδια ∆ηµόσια υπηρεσία ότι είναι απολυµασµένα καθώς επίσης και για το χρόνο ισχύος της
απολύµανσης. Η βεβαίωση αυτή θα επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση στα αρµόδια όργανα του
Νοσοκοµείου.
Κατά την παραλαβή και παράδοση του ιµατισµού ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι µπροστά ο ίδιος
ή δι’ αντιπροσώπου του εγγράµµατου, του οποίου την ιδιότητα θα έχει καταστήσει γνωστή στο
Νοσοκοµείο και ο οποίος θα υπογράφει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής και παράδοσης καθώς
και τα πρακτικά επιστροφής ή τα πρακτικά παραβάσεων.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ή ο αντιπρόσωπός του αρνηθούν να υπογράψουν τα πρακτικά η
επιτροπή είναι υποχρεωµένη να αναφέρει την άρνηση στο πρακτικό , η οποία άρνηση θα
αποτελέσει ιδιαίτερα επιβαρυντικό στοιχείο για την εξέταση της παράβασης από το Συµβούλιο

6

ΑΔΑ: 6ΔΒΚ4690ΩΣ-ΩΜ7
∆ιοίκησης.
Κατά την αξιολόγηση του διαγωνισµού η αρµόδια επιτροπή θα µεταβεί στους χώρους
εγκατάστασης του ανάδοχου, για επιτόπιο έλεγχο αυτών.
Το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης να κάνει εντατικούς ελέγχους
στα πλυντήρια του ανάδοχου, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να επιδεικνύει επικυρωµένο
φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του απορρυπαντικού το οποίο χρησιµοποιεί.
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Παράρτηµα Γ’: Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς

Οι οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων θα υποβληθούν µε τη συµπλήρωση του παρακάτω πίνακα:

α/α

Είδος

Ενδεικτικές
Ποσότητες
3 ΜΗΝΩΝ
(τεµάχια)

Α2

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κλινοσκεπάσµατα: βαµβακερά -πικέ (2-2,5m x 11,60m)
Κλινοσκεπάσµατα [µάλλινα] (2-2,5m x 1-1,60m)

Α3

Μπλούζες Ιατρών ποπλίνα

Α1

3.000
2.375
2.000

Σύνολο Κατηγορίας Α:

7.375

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Β1

Σεντόνια - Κοινά - Πράσινα (1,50m x 2,50m)

Β2

Στρώµατα κενά (θήκες στρωµάτων) [1-1,12m x
2-2,24m]
Σάκοι άπλυτων (1,75m x 0,78m)

Β3
Β4

Νοσοκοµείου

(σακάκι

50.750

-

30
3.000

Β5

Στολές προσωπικού
παντελόνι)
Xιτώνια πιζαµών

4.250

Β6

Πανταλόνια πιζαµών

10

Β7

Ρόµπες γυναικών (νυχτικά)

25

Β8

Σακάκια χειρουργείου (χρωµατιστά)

3.250

Β9

Παντελόνια χρωµατιστά χειρ/γείου (περισκελίδες)

3.250
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Σύνολο Κατηγορίας Β΄:

64.575

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Γ1

Γ3

Ποδιές αδελφών, µαγείρων κ.λπ. (0,80m x
1,50m)
Προσόψια χνουδάτα (0,40m x 0,70m - 0,30m x
1,00m)
Κελύφια προσκεφάλων (0,50m x 0,70m)

1.000

Γ4

Τετράγωνα χειρουργείου (1,00m x 1,00m)

2.750

Γ2

Σύνολο Κατηγορίας Γ’:

175
565

4.490

∆΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
∆1

Παντελόνια ενδοσκόπησης

13

Σύνολο Κατηγορίας ∆’:

13

Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ε1

Παραβάν, κουρτίνες, σηµαίες

225

Σύνολο Κατηγορίας Ε’:

Γενικό Σύνολο:
Γενικό Σύνολο µε ΦΠΑ:
ΦΠΑ …….%:
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225

Τιµή
Μονάδος
χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο
∆απάνης
χωρίς ΦΠΑ

