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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΤΟΛΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»

Θέμα:  «Διενέργεια  δημόσιας  διαβούλευσης  τεχνικών  προδιαγραφών  για  τον  πρόχειρο 
μειοδοτικό  διαγωνισμό  για  την  προμήθεια  στολών  νοσηλευτικού  προσωπικού (CPV: 
18222100-2)».

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 65/17-7-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) απόφασης της ΕΠΥ, το Γενικό 
Νοσοκομείο  Αθηνών  «Λαϊκό»  ανακοινώνει  τη  διενέργεια  δημόσιας  διαβούλευσης  των 
τεχνικών  προδιαγραφών  του  πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια 
στολών νοσηλευτικού προσωπικού (CPV: 18222100-2).

1.  Η  διάρκεια  της  διαβούλευσης  ορίζεται  σε  μία  (1)  εβδομάδα  από  την  ημέρα  της 
ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ήτοι από τη Δευτέρα 22.2.2016 έως και  
τη  Δευτέρα  29.2.2016.  Σε  περίπτωση  τροποποίησης  των  τεχνικών  προδιαγραφών,  ως 
αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για 
τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.

2.Οι ενδιαφερόμενοι  αφού λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών οι  οποίες έχουν 
αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, μπορούν να αποστείλουν εμπρόθεσμα τις 
παρατηρήσεις του στο Τμήμα Γραμματείας (πρωτόκολλο) του νοσοκομείου ή με φαξ στο 
213-2061638 (επισυνάπτεται σχετικό ενημερωτικό σημείωμα).

3.Το νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την 
οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί 
η  μέγιστη  δυνατή  συμμετοχή  προμηθευτών,  εξασφαλίζοντας  όμως  την  ποιότητα  των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.

Εσωτερική διανομή:                                                             Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Τμήμα Προμηθειών                                            

     ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ι. Ν. ΜΠΟΛΕΤΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΛΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
• Όλες οι στολές να παρουσιάζουν όλα τα γνωρίσματα επιμελημένης και έντεχνης 

κατασκευής.

• Απαραίτητη η κατάθεση δείγματος για όλα τα προσφερόμενα είδη.

• Ο προμηθευτής που θα επιλεγεί καλείται μέσα  σε διάστημα μιας εβδομάδας να 
καταθέσει στην ιματιοθήκη του νοσοκομείου, δείγματα νοσηλευτικών στολών όλων 
των μεγεθών  (Νο 40,42,44,46,48,50,52,54,56,58  και  60  ή  Small,  Medium,  Large, 
Extra Large,  2  Extra Large και  3  Extra Large),  προκειμένου  το  νοσηλευτικό 
προσωπικό να επιλέξει το μέγεθος που ταιριάζει,  πριν την τελική παραλαβή των 
στολών.

• Βάρος του υφάσματος να είναι 190-210γρ/m2 για να είναι αδιαφανές.

• Να είναι κατασκευασμένες από καμπαρντίνα: 65%  πολυέστερ και 35%, βαμβάκι.

• Οι  κλωστές  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  τη  ραφή  να  είναι  πολυεστερικές  και 
ανεξίτηλες.

• Το ύφασμα να είναι: 

1. κατασκευασμένο με ειδική επεξεργασία προσυρρίκνωσης (SANFORISE) για 
να μη μαζεύει στο πλύσιμο ή να μη ξεχειλώνει.

2. υψηλής αντοχής στο πλύσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες (90-95°C)

3. να  είναι  ελεύθερο  από  κόλλα,  αντιστατικό,  με  επεξεργασία 
αντιχνουδιάσματος, για να μην απελευθερώνει ινίδια, όπως προβλέπουν οι 
Κοινοτικές Οδηγίες.

4. με μηχανική ελαστικότητα 10% που διασφαλίζει ευχέρεια στην κίνηση.

• Στην επάνω τσέπη του σακακιού, να είναι κεντημένο το διακριτικό Γ.Ν.Α ΛΑΪΚΟ, με 
ανεξίτηλη κλωστή, ανθεκτική στο πλύσιμο, χρώματος μπλε.

• Ο  προμηθευτής  να  φέρει:  α)  Πιστοποιητικό  εργαστηρίου  κατασκευής  και  β) 
Πιστοποίηση ISO 9001:2008.

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

• Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  αναφέρει  στην  προσφορά  του  τη  χώρα 
προέλευσης και κατασκευής των προσφερόμενων ειδών καθώς και το εργοστάσιο 
στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα είδη και τον τόπο εγκατάστασης του. 
Προσφορά  στην  οποία  δεν  υπάρχει  η  παραπάνω  δήλωση  θα  απορρίπτεται  ως 
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απαράδεκτη.  Μετά  την  υποβολή  της  προσφοράς  απαγορεύεται  η  αλλαγή  του 
εργοστασίου που δηλώθηκε.

 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ταγέρ Δ/ντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Σακάκι γυναικείο
φοδραρισμένο, με πέτο γιακά, μακρύ μανίκι,  δύο πένσες μπροστά και δύο πίσω, 
για καλύτερη εφαρμογή. Να έχει δύο εσωτερικές τσέπες μπροστά στρογγυλεμένες 
και  κουμπιά  χωρίς  πατιλέτα.  Το  πέτο  και  το  τελείωμα  της  μόστρας  να  είναι 
στρογγυλεμένα.  Χρώμα μπλε σκούρο. 

Φούστα 
με φερμουάρ, κουμπί και λάστιχο στο πλάι ή πίσω. Να είναι φοδραρισμένη, με μία 
κουφόπιετα στο πίσω μέρος. Χρώμα μπλε σκούρο.

            ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  2 ταγιέρ

2. Κοστούμια Τομεαρχών

Σακάκι γυναικείο
φοδραρισμένο, με πέτο γιακά, κοντό μανίκι,  δύο πένσες μπροστά και δύο πίσω. Να 
έχει δύο τσέπες μπροστά στρογγυλεμένες και κουμπιά χωρίς πατιλέτα. Το πέτο και 
το τελείωμα της μόστρας να είναι στρογγυλεμένα. Χρώμα λευκό. Να έχει επωμίδα 
λευκή με δύο μπλε σιρίτια.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  8 σακάκια

Φούστα 
με φερμουάρ, κουμπί και λάστιχο στο πλάι ή πίσω. Να είναι φοδραρισμένη, με μία 
κουφόπιετα στο πίσω μέρος. Χρώμα μπλε σκούρο.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  5 φούστες

Παντελόνι 
με φερμουάρ, κουμπί και λάστιχο στο πλάι ή πίσω. Χρώμα μπλε σκούρο.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3 παντελόνια 

3. Γυναικεία ταγέρ προϊστάμενων τμημάτων (σακάκι-φούστα)

Σακάκι γυναικείο 
με πέτο γιακά,  κοντό μανίκι,   δύο πένσες μπροστά και  δύο πίσω (για καλύτερη 
εφαρμογή).  Να  έχει  κρυφά  κουμπιά  με  πατιλέτα  και  άνοιγμα  στα  πλαϊνά.  Δύο 
τσέπες κάτω και τσεπάκι στο στήθος με διαχωριστικό για στυλό. Τα μανίκια και οι 
τσέπες θα φέρουν εξωτερικό ρεβέρ 2,5εκ. περίπου. Να έχει επωμίδα λευκή με ένα 
μπλε σιρίτι. Χρώμα λευκό.
Φούστα 
με φερμουάρ, κουμπί και λάστιχο στο πλάι ή πίσω. Να είναι φοδραρισμένη, με μία 
κουφόπιετα στο πίσω μέρος. Χρώμα λευκό.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 8 ταγιέρ

4. Στολές νοσηλευτριών ΠΕ-ΤΕ (σακάκι-παντελόνι)

Σακάκι γυναικείο
με πέτο γιακά,  κοντό μανίκι,   δύο πένσες μπροστά και  δύο πίσω (για καλύτερη 
εφαρμογή). Να έχει κρυφά κουμπιά με πατιλέτα, άνοιγμα στα πλαϊνά. Δύο τσέπες 
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κάτω και τσεπάκι στο στήθος με διαχωριστικό για στυλό. Τα μανίκια και οι τσέπες 
θα φέρουν εξωτερικό ρεβέρ 2,5εκ. περίπου. Διακριτικό συρίτι μπλέ στα μανίκια και 
στην επάνω τσέπη. Χρώμα λευκό.
Παντελόνι 
με λάστιχο στη μέση. Χρώμα λευκό.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 364 κοστούμια

5. Στολές νοσηλευτών ΠΕ-ΤΕ (σακάκι-παντελόνι)

Σακάκι 
με πέτο γιακά, κοντό μανίκι. Να έχει κρυφά κουμπιά με πατιλέτα. Δύο τσέπες κάτω 
και τσεπάκι στο στήθος με διαχωριστικό για στυλό. Τα μανίκια και οι τσέπες θα 
φέρουν εξωτερικό ρεβέρ 2,5εκ. περίπου. Διακριτικό συρίτι μπλέ στα μανίκια και 
στην επάνω τσέπη. Χρώμα λευκό.
Παντελόνι 
με λάστιχο στη μέση. Χρώμα λευκό.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 46 κοστούμια

6. Στολές νοσηλευτριών ΔΕ (σακάκι-παντελόνι)

Σακάκι γυναικείο 
με πέτο γιακά,  κοντό μανίκι,   δύο πένσες μπροστά και  δύο πίσω (για καλύτερη 
εφαρμογή). Να έχει κρυφά κουμπιά με πατιλέτα, άνοιγμα στα πλαϊνά. Δύο τσέπες 
κάτω και τσεπάκι στο στήθος με διαχωριστικό για στυλό. Τα μανίκια και οι τσέπες 
θα φέρουν εξωτερικό ρεβέρ 2,5εκ. περίπου. Χρώμα λευκό.
Παντελόνι 
με λάστιχο στη μέση. Χρώμα λευκό.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 212 κοστούμια

7. Στολές νοσηλευτών ΔΕ (σακάκι-παντελόνι)

Σακάκι 
με πέτο γιακά, κοντό μανίκι. Να έχει κρυφά κουμπιά με πατιλέτα. Δύο τσέπες κάτω 
και τσεπάκι στο στήθος με διαχωριστικό για στυλό. Τα μανίκια και οι τσέπες θα 
φέρουν εξωτερικό ρεβέρ 2,5εκ. περίπου. Χρώμα λευκό.
Παντελόνι 
με λάστιχο στη μέση. Χρώμα λευκό.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20 κοστούμια

8. Ανδρικά κοστούμια (σακάκι-παντελόνι τραυματιοφορέων)

Σακάκι 
αντρικό με πέτο γιακά, κοντό μανίκι και γαζωμένη ζώνη στη μέση.  Να έχει κρυφά 
κουμπιά με πατιλέτα, χωρίς άνοιγμα στα πλαϊνά και τρείς τσέπες (δύο κάτω, μία 
πάνω). Χρώμα γκρι .
Παντελόνι
γκρι χρώματος, με κουμπιά και ζώνη με θυλάκια. Να έχει τσέπες μόνο μπροστά.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 48 κοστούμια

9. Γυναικεία κοστούμια (σακάκι-παντελόνι τραυματιοφορέων)

Σακάκι γυναικείο 
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με πέτο γιακά,  κοντό μανίκι.  Να έχει  κρυφά κουμπιά με  πατιλέτα,  άνοιγμα στα 
πλαϊνά. Δύο τσέπες κάτω και τσεπάκι στο στήθος με διαχωριστικό για στυλό. Τα 
μανίκια και οι τσέπες θα φέρουν εξωτερικό ρεβέρ 2,5εκ. περίπου. Χρώμα γκρι.
Παντελόνι 
με λάστιχο στη μέση. Χρώμα γκρι.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 14 κοστούμια

10. Κοστούμια βοηθών θαλάμων

Σακάκι 
με πέτο γιακά, κοντό μανίκι. Να έχει κρυφά κουμπιά με πατιλέτα. Δύο τσέπες κάτω 
και τσεπάκι στο στήθος με διαχωριστικό για στυλό. Τα μανίκια και οι τσέπες θα 
φέρουν εξωτερικό ρεβέρ 2,5εκ. περίπου. Χρώμα σιέλ.
Παντελόνι 
με λάστιχο στη μέση. Χρώμα σιέλ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 28 κοστούμια
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