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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα:  «Πρόσκληση  υποβολής  τεχνικών  προδιαγραφών  για  τον  πρόχειρο  μειοδοτικό 
διαγωνισμό για την προμήθεια στολών νοσηλευτικού προσωπικού.»

Το Γενικό  Νοσοκομείο  Αθηνών «Λαϊκό» πρόκειται  να διενεργήσει  πρόχειρο μειοδοτικό 
διαγωνισμό για την προμήθεια στολών νοσηλευτικού προσωπικού. Σε εφαρμογή της υπ’ 
αριθ.  65/17-7-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο)  απόφασης  της ΕΠΥ περί της  σύνταξης  τεχνικών 
προδιαγραφών  και  προτύπων,  το  νοσοκομείο  μας  προσκαλεί  τους  ενδιαφερόμενους 
προμηθευτές καθώς και  τους επίσημους φορείς προμηθευτών,  που διακινούν προϊόντα 
που  αναφέρονται  αναλυτικά  στον  κατωτέρω  πίνακα,  να  υποβάλουν  στο  Γραφείο 
Προμηθειών του νοσοκομείου, τις προτεινόμενες από αυτούς τεχνικές προδιαγραφές και 
πρότυπα των προϊόντων τους,  εντός αποκλειστικής  προθεσμίας  τριάντα (30)  ημερών,  η 
οποία  άρχεται  από  την  επομένη  της  ανάρτησης  της  παρούσας  ανακοίνωσης  στην 
ιστοσελίδα του νοσοκομείου,  ήτοι από την Τρίτη 22-12-2015 έως και τη Τετάρτη 20-01-
2016.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και προτύπων θα κατατεθούν στην ελληνική ή/και στην αγγλική 
γλώσσα σε έντυπη και μαγνητική μορφή (cd,  dvd, usb memory stick ).

Οι  υποβαλλόμενες  τεχνικές  προδιαγραφές  και  πρότυπα θα  παραδοθούν  στην  Επιτροπή 
Προδιαγραφών που έχει οριστεί για τον εν λόγω διαγωνισμό.

Το τελικό σχέδιο της Επιτροπής Προδιαγραφών θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Γυναικεία κουστούμια: (σακάκι-παντελόνι) 612  τεμ.
2 Γυναικεία ταγιέρ: (σακάκι-φούστα)                                  8  τεμ.
3 Ανδρικά κουστούμια: (σακάκι-παντελόνι) 120 τεμ.
4α) Τομεαρχών κουστούμια: (σακάκι – παντελόνι) 3 τεμ.
4β) Τομεαρχών κουστούμια: και (σακάκι – φούστα) 5 τεμ
5 Διευθύντριας Ν.Υ.: ταγέρ (σακάκι – φούστα)                  2 τεμ.

Εσωτερική διανομή:                                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Τμήμα Προμηθειών                                            



ANNOUNCEMENT

Subject: “Invitation to submit technical specifications concerning the low value tender for
the supply of Nursing personnel outfit.”

The General  Hospital  of  Athens “LAIKO”  intends to conduct a low value tender for  the 
supply of the following products: “Nursing personnel outfit”. 
Upon performing EPY's ruling number 65/17-7-2015/21-7-2015 (subject 1) regarding the 
compiling of technical specifications and prototypes, our hospital invites interested suppliers 
and the official bodies of suppliers τhat handle the products described below, to submit the 
technical specifications and prototypes of their products to the Hospital's Department of 
Supply, solely within 30 days, commencing the day after posting this announcement on the 
Hospital's Web Site; that is, between Tuesday 22-12-2015 and Wednesday 20-01-2016 , 
included.     

The submission of the technical specifications can be in Greek or/and in English and will be 
required in electronic and printed medium.

The whole of the material submitted to the Hospital's Department of Supply will be 
delivered to the Authorship of Technical Specifications Committee designated to this 
bidding, while the Committee's conclusion will be put to public consultation.

No ITEM QUANTITY
1 Women costumes: (blazer-trousers) 612  pieces
2 Women costumes: (blazer -skirt)                                  8  pieces
3 Men costumes: (blazer-trousers) 120 pieces
4a) Costumes tomearchon: (blazer-trousers) 3 pieces
4b) Costumes tomearchon: (blazer -skirt) 5 pieces
5 Director of Nursing Service.: costume (blazer – skirt) 2 pieces
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