
Προς 
Γ.Ν.Α. Λαϊκό 

Θεσσαλονίκη 15-1-2016

Υπ’ όψιν Γρ. Προμηθειών

Θέμα  –  Προδιαγραφές  για  τον  μειοδοτικό  διαγωνισμό  για  την  προμήθεια  στολών 
νοσηλευτικού προσωπικού .
Αγαπητή Κύριοι ,
Οι προδιαγραφές που προτείνει η εταιρεία μας είναι όπως παρακάτω:

Α/Α Είδος Προδιαγραφές Σχεδίου Ποιότητα 
υφάσματος

Τιμή 
προϋπολογισμού

1. Γυναικεία 
κουστούμια

Σακάκι  με  πέτο  γιακά  ,  κοντό 
μανίκι και κρυφά κουμπιά . Δύο 
τσέπες  κάτω  και  τσεπάκι  στο 
στήθος  με  διαχωριστικό  για 
στυλό .  Πένσες στο στήθος και 
την  πλάτη  για  καλύτερη 
εφαρμογή  .Τα  μανίκια  και  οι 
τσέπες  θα  φέρουν  εξωτερικό 
ρεβέρ  2,5  εκ.  περίπου  Στο 
τσεπάκι  κέντημα  «Γ.Ν.Α. 
ΛΑΪΚΟ» . 
Παντελόνι  με  λάστιχο  και 
κορδόνι  στη  μέση  μεγάλης 
αντοχής . Μία τσέπη πίσω . 
Χρώμα λευκό .

Καμπαρντίνα 
ΜΚ5050  η 
Καμπαρντίνα 
Regency

18,00 Ε

Καμπαρντίνα 
Flexistretch

25,00 Ε

2. Γυναικεία 
ταγιέρ

Σακάκι  με  πέτο  γιακά  ,  κοντό 
μανίκι και κρυφά κουμπιά . Δύο 
τσέπες  κάτω  και  τσεπάκι  στο 
στήθος  με  διαχωριστικό  για 
στυλό .  Πένσες στο στήθος και 
την  πλάτη  για  καλύτερη 
εφαρμογή.  Τα  μανίκια  και  οι 
τσέπες  θα  φέρουν  εξωτερικό 
ρεβέρ  2,5  εκ.  περίπου  Στο 
τσεπάκι  κέντημα  «Γ.Ν.Α. 
ΛΑΪΚΟ» . 
Φούστα με ζώνη και  φερμουάρ 
και εσωτερική φόδρα  . 
Χρώμα λευκό .

Καμπαρντίνα 
ΜΚ5050  η 
Καμπαρντίνα 
Regency

18,00 Ε

Καμπαρντίνα 
Flexistretch

25,00 Ε

3. Ανδρικά 
κουστούμια

Σακάκι  με  πέτο  γιακά  ,  κοντό 
μανίκι και κουμπιά . Δύο τσέπες 
κάτω και τσεπάκι στο στήθος με 
διαχωριστικό  για  στυλό  .  Τα 
μανίκια και οι τσέπες θα φέρουν 

Καμπαρντίνα 
ΜΚ5050  η 
Καμπαρντίνα 
Regency

18,00 Ε

Καμπαρντίνα 25,00 Ε



εξωτερικό ρεβέρ 2,5 εκ. περίπου 
Στο  τσεπάκι  κέντημα  «Γ.Ν.Α. 
ΛΑΪΚΟ» . 
Παντελόνι  με  λάστιχο  και 
κορδόνι  στη  μέση  μεγάλης 
αντοχής . Μία τσέπη πίσω . 
Χρώμα λευκό .

Flexistretch

4. Κουστούμια 
τομεαρχών 

Σακάκι  με  πέτο  γιακά  ,  κοντό 
μανίκι  με  εξωτερικά  άσπρα-
μπλέ κουμπιά . Δύο τσέπες κάτω 
και  τσεπάκι  στο  στήθος  με 
διαχωριστικό  για  στυλό  .  Το 
πέτο  και  το  τελείωμα  της 
μόστρας  στρογγυλεμένα  .Τα 
μανίκια και οι τσέπες θα φέρουν 
εξωτερικό ρεβέρ 2,5 εκ. περίπου 
Στο  τσεπάκι  κέντημα  «Γ.Ν.Α. 
ΛΑΪΚΟ»  .  Χρώμα  λευκό  .  Το 
σακάκι  μπορεί  να  φέρει 
επωμίδες  προσθαφαιρούμενες 
μπλέ. 
Παντελόνι  με  λάστιχο  και 
κορδόνι  στη  μέση  μεγάλης 
αντοχής  .  Μία  τσέπη πίσω .  Η 
φούστα  με  ζώνη και  φερμουάρ 
και φόδρα εσωτερικά .
Χρώμα Μπλέ σκούρο 
 .

Καμπαρντίνα 
ΜΚ5050  η 
Καμπαρντίνα 
Regency

22,00 Ε

Καμπαρντίνα 
Flexistretch

28,00 Ε

5. Ταγιέρ 
Διευθύντριας 
ΝΥ

Σακάκι  με  πέτο  γιακά  ,  κοντό 
μανίκι και κρυφά κουμπιά . Δύο 
τσέπες  κάτω  και  τσεπάκι  στο 
στήθος  με  διαχωριστικό  για 
στυλό .  Πένσες στο στήθος και 
την  πλάτη  για  καλύτερη 
εφαρμογή.  Τα  μανίκια  και  οι 
τσέπες  θα  φέρουν  εξωτερικό 
ρεβέρ  2,5  εκ.  περίπου  Στο 
τσεπάκι  κέντημα  «Γ.Ν.Α. 
ΛΑΪΚΟ» . 
Φούστα με ζώνη και  φερμουάρ 
και εσωτερική φόδρα  . 
Χρώμα Μπλέ σκούρο .

Ύφασμα κρεπ η 
καμπαρντίνα 
πολυέστερ  η 
πολυέστερ-
βαμβάκι  με 
ελαστικότητα .

100,00 Ε

• Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23% .



Τεχνικά χαρακτηριστικά υφασμάτων :

Όλα  τα  υφάσματα  πρέπει  να  είναι  αδιαφανή  ,  να  μην  χνουδιάζουν  ,  να  επιδέχονται 
χλωριοποίηση και βιομηχανικό πλύσιμο , να σιδερώνονται εύκολα. 

• Όλα  τα  προσφερόμενα  υλικά  να  φέρουν  σήμανση  CE Mark και  να  είναι 
εγγεγραμμένα στο μητρώο κατασκευαστών ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα 
με  την  93/42  οδηγία  της  ΕΕ όπως  απαιτείται  από  τις  ΚΥΑ  ΔΥ7/2351/94  και 
ΔΥ7/2480/94.

• Οι προσφέρουσες εταιρείες να  λειτουργούν με σύστημα ποιότητας ISO 9001:2008 
και  να  καλύπτουν  τις  απαιτήσεις  της  υπουργικής  απόφασης  ΔΥ8δ/Γ.Π. 
οικ./1348/2004.

• Να προσκομιστεί πιστοποιητικό ISO13485/2003 των κατασκευαστικών οίκων .
• Οι  κλωστές  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  ραφή  να  είναι  πολυεστερικές  , 

ανεξίτηλες Νο 120 .

Με εκτίμηση,

Πετρόπουλος Κώστας                 

Α/Α Κωδικός/Ονομασία 
υφάσματος

Σύνθεση Βάρος(
γρ/μ2)

Λοιπά χαρακτηριστικά

1. Καμπαρντίνα 
ΜΚ5050

50%  βαμβάκι 
50% πολυέστερ 

200 Αδιαφανές  ,  μερσεριζέ, 
sanforise ,   ανεξίτηλο 85οC , 
κατάλληλο  για  Βιομηχανικό 
πλύσιμο . 

2. Καμπαρντίνα 
Regency

35%  βαμβάκι 
65% πολυέστερ 

190 Αδιαφανές  ,  μερσεριζέ, 
sanforise ,   ανεξίτηλο 85οC , 
κατάλληλο  για  Βιομηχανικό 
πλύσιμο .

3. Καμπαρντίνα 
Flexistretch 

35%  βαμβάκι 
65% πολυέστερ

210 Αδιαφανές  ,  μερσεριζέ, 
sanforise ,   ανεξίτηλο 85οC , 
κατάλληλο  για  Βιομηχανικό 
πλύσιμο  .  Με  μηχανική 
ελαστικότητα  10%  που 
διασφαλίζει  ευχέρεια  στην 
κίνηση .


