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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΩΝ- ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΩΝ»

Το «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.»

Έχοντας  υπόψη  την  υπ’αριθμ.65/17-7-2015/21-7-2015  (Θέμα  1)  Απόφαση  της  ΕΠΥ, ανακοινώνει  τη  διενέργεια 
δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΩΝ- ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΩΝ».

1. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα 
του Νοσοκομείου (http://www.sismanoglio.gr/PROMITH-DIAV/diav.htm) ήτοι  από την Τρίτη 20/6/2017  έως και τη 
Δευτέρα 26/6/2017. 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  τους  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση 
promithion  @  sismanoglio  .  gr  

3.  Το  Νοσοκομείο  δεν  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 ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

4. Μετά την οριστικοποίηση τους,  οι  τελικές  τεχνικές  προδιαγραφές θα αποσταλούν απευθείας για έγκριση στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προκειμένου να προκηρυχθεί ο αντίστοιχος διαγωνισμός.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ

Κοινοποίηση: 
- Γραφείο Προμηθειών  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΩΝ- ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΩΝ

Σε όλα τα είδη στη συσκευασία να αναγράφεται  ο κωδικός εργοστασιακού καταλόγου,  η  
κατασκευάστρια εταιρεία, η χώρα προέλευσης, το εργοστάσιο κατασκευής, ο εργοστασιακός  
κωδικός.
Να έχουν πιστοποίηση ISO και CE MARK.
Υποχρεωτική κατάθεση δειγμάτων

Συγκεκριμένα:
1. Υποσέντονα μιας χρήσης διαστάσεων 60x90cm   

Μιας χρήσεως διαστάσεων 60x90cm (πάνες κατακλίσεων)

Η κάτω επιφάνεια να είναι αδιάβροχη

Το υλικό να είναι καλής ποιότητας και ανθεκτικό (να μη διαλύεται και να μη σχίζεται)

Να είναι απορροφητικό και να μη βγάζει χνούδι κατά τη χρήση του.

2. Χαρτοσέντοντα 

Α. διαστάσεων 60x100m     

Β.  διαστάσεων 70x100m   

- Σε ρολά για εξεταστικά κρεβάτια διαστάσεων 60x100m
- Σε ρολά για εξεταστικά κρεβάτια διαστάσεων 70x100m
Να είναι  διπλής όψεως ανθεκτικά,  όπου η μία όψη να είναι  πλαστική και  η άλλη  
χάρτινη.
Να είναι διάτρητα ανά 50cm για ευκολία στη χρήση.
Να είναι αντιαλλεργικά

3. Σεντόνι κυτταρίνης ΤΕΜ. 1000 Σεντόνι κυτταρίνης 80Χ200 πλήρως απορροφητικό 


