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Γραφείο Προμηθειών
Πληρ: Κα Αγγελική Λιόσιου
Tηλ: 2313 32 3115 , fax: 2313 32 3969
Ηλεκτρ. Δ/νση:pr@papageorgiou-hospital.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Θεσσαλονίκη 18-05-2022
Αρ. Πρωτ.:
Προς :
1. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΕΒΕ, info@clinitex.gr
2. Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, info@anta.com.gr
3. Ν. ΚΑΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., benimizan@gmail.com
4. ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, info@crist.gr
5. ΒΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ «FRAME», frame.scrubs@gmail.com
6. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΔΑΛΗΣ «e-podies.gr». sales@e-podies.gr
7. ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Δ.14/2022
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Υφασμάτινων Ρομπών Ασθενών
Χειρουργείου (CPV:18000000-9), προς κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, συνολικής προϋπολογιστικής
δαπάνης 18.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιημένες ισχύουν.
Β) Την υπ’ αριθ. Α1α / 8342 / 10-07-1998 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και
Πρόνοιας (ΦΕΚ Β’ 711) «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
Γ) Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 17 της από 24-05-1991 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του
Ιδρύματος «Ίδρυμα Παπαγεωργίου», που κυρώθηκε με το Ν. 1964 / 1991 (ΦΕΚ 146 / τεύχος Α΄ / 26-09-1991), όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
Δ) Την υπ’ αριθ. Γ4β / Γ.Π. 91604 / 2019 / 11-02-2020 (ΦΕΚ 106 / 14-02-2020, Τεύχος Y.O.Δ.Δ.) απόφαση του
Υπουργού Υγείας περί συγκρότησης και ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»,
αρμοδιότητας 3ηςΥ.Πε. Μακεδονίας
Ε) Την υπ’ αρ. 614 / 09-02-2022 (θέμα 8ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, με την οποία
εγκρίθηκε ο Πίνακας Προγραμματισμού Προμηθειών & Υπηρεσιών του Νοσοκομείου για το διαχειριστικό έτος 2022,
σύμφωνα με τις προβλέψεις του εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου για το ίδιο έτος, καθώς
και η ανάληψη υποχρέωσης για κάθε προϋπολογιστική δαπάνη κάθε διαγωνισμού και κάθε Κ.Α.Ε. αυτού, στον οποίο
περιλαμβάνεται στον ΚΑΕ 1520 με CPV: 18000000-9, η προμήθεια Υφασμάτινων Ρομπών Ασθενών Χειρουργείου με
επιμέρους προϋπολογισμό 18.600,00 ευρώ με ΦΠΑ,
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το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, αναρτά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χιλίων
πεντακοσίων (1.500) Υφασμάτινων Ρομπών Ασθενών Χειρουργείου (CPV:18000000-9), σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄, για την κάλυψη των αναγκών του. Παρακαλούμε όπως καταθέσατε την
τεχνοοικονομική σας προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, έως τις 31/05/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.,
στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, 31/05/2022,
στις 12:00 το μεσημέρι.
• Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.
• Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Τεχνοοικονομική προσφορά με πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε έντυπη μορφή,
από όπου να αποδεικνύεται ή να προκύπτει η συμφωνία τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς
όρους της πρόσκλησης όσο και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική
αξιολόγηση.
2. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους έγγραφα που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση προς τις
Τεχνικές Προδιαγραφές και γενικότερα τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης.
Αναλυτικά:
α) Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν σήμανση πιστότητας CE. Οι συμμετέχοντες συνυποβάλλουν
υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους, ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος, πιστοποιητικά
κοινοποιημένων Οργανισμών, δηλώσεις συμμόρφωσης, εκθέσεις ή άλλα ανάλογα έγγραφα, από τα οποία
πιστοποιείται η απόλυτη καταλληλότητα και ασφάλεια των προσφερόμενων ειδών για τη χρήση για την οποία
προορίζονται και γενικά η συμμόρφωση του κατασκευαστή προς τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας.
Ειδικότερα:
➢ Για τους κατασκευαστές των ζητούμενων προϊόντων:
o

Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων από τον
Ε.Ο.Φ.

➢ Για τους αντιπροσώπους και τους διακινητές των προσφερομένων ειδών:
o

Πιστοποίηση CEMARKγια τα προσφερόμενα είδη ή Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή
ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΕC.

o

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την Υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004.

β) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα
(ISO, ΕΝ, ΕΛΟΤ κ.λ.π.) του συμμετέχοντος, ο οποίος θα πρέπει να λειτουργεί με σύστημα ποιότητας
ISO9001:2008 ή ισοδύναμο. Προς επιβεβαίωση, θα πρέπει να κατατεθεί αντίγραφο του πιστοποιητικού.

Τα δημόσια έγγραφα γίνονται αποδεκτά και σε απλά φωτοαντίγραφα, ενώ τα ιδιωτικά γίνονται αποδεκτά σε
φωτοαντίγραφα επικυρωμένων εγγράφων ή σε απλά φωτοαντίγραφα, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση,
ημερομηνίας μετά την παρούσα πρόσκληση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
3. Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα, με την οποία θα δηλώνεται ότι: α) με την προσφορά του αποδέχεται
όλους τους όρους της πρόσκλησης, β) η προσφορά του καλύπτει πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές
προδιαγραφές της πρόσκλησης, γ) διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και
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τεχνικά μέσα, κ.λπ.) για την εκτέλεση της σύμβασης, δ) τα προσφερόμενα είδη είναι καινούργια και
αμεταχείριστα και ασφαλή για τη χρήση που προορίζονται, ε) η προσφορά του ισχύει για διάστημα
τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών, στ) ο χρόνος παράδοσης των ειδών μετά την υπογραφή της
σύμβασης που μπορεί να προκύψει και ζ) η επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστούν τα
προσφερόμενα είδη.
4. Δύο (2) δείγματα ολοκληρωμένα σε φυσικό μέγεθος. Τα δείγματα θα αναγράφουν τον κωδικό αριθμό
του προϊόντος (εάν υπάρχει), θα φέρουν ετικέτα σήμανσης με τη σύνθεση του υφάσματος και τις οδηγίες
πλυσίματος, τη σφραγίδα ή την επωνυμία της εταιρίας, την ονομασία του είδους και τον α/α της πρόσκλησης
του Νοσοκομείου. Τα δείγματα θα συνοδεύονται από δελτίο αποστολής με την ένδειξη (δείγματα δωρεάν). Τα
δείγματα των ειδών που θα κατακυρωθούν θα παραμείνουν στο Νοσοκομείο καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης για σύγκριση με τα παραδιδόμενα. Τα υπόλοιπα εφόσον λόγω της φύσης τους δεν καταστραφούν
κατά την διάρκεια του ελέγχου, θα επιστραφούν μετά την κατακύρωση και την προμήθεια των ειδών, με
μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή.
• Η τιμή προσφοράς θα δίνεται σε ευρώ €, ανά μονάδα μέτρησης (τεμάχιο), χωρίς να περιλαμβάνει τον
αναλογούντα Φ.Π.Α., για παράδοση των ειδών στο Νοσοκομείο. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει
κάθε είδους δαπάνη που βαρύνει τον προμηθευτή ( έξοδα μεταφοράς, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα,
κρατήσεις κ.τ.λ ) και δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα τιμή ανά είδος.
• Η αρμόδια επιτροπή που θα οριστεί από το Νοσοκομείο, θα προχωρήσει σε αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς
του μειοδότη. Σε περίπτωση απόρριψης της τεχνικής προσφοράς του, θα προχωρήσει σε τεχνική αξιολόγηση του 2ου
μειοδότη κ.ο.κ.
• Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, στον μειοδότη που
καλύπτει τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, η οποία θα
κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες.
• Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του
άρθρου 80 του Ν.4412/2016, ύστερα από πρόσκληση του Νοσοκομείου και εν συνέχεια, θα αποσταλεί στον
προμηθευτή η σχετική σύμβαση.
• Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε
(15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο
με ποσοστό 4% επί της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.
• Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προσφέρων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεσμεύονται ότι θα τηρούν τις
υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν
θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του
Προσαρτήματος Β΄ του Ν. 4412/2016 (Άρθρο 18 του Ν. 4412/2016). Η αθέτηση της ανωτέρω υποχρέωσης
αποτελεί σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
• Τα ζητούμενα είδη θα παραδοθούν στην αποθήκη του Νοσοκομείου, έτσι όπως ρητά ορίζεται στις Τεχνικές
Προδιαγραφές (Παράρτημα Α) της παρούσας πρόσκλησης, με έξοδα του προμηθευτή. Λόγω της επείγουσας
προμήθειας, η παράδοση των ειδών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ως εξής: το 30% της ποσότητας της
σύμβασης θα πρέπει να παραδοθεί σε είκοσι πέντε (25) ημέρες και το υπόλοιπο 70% σε χρονικό διάστημα
σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφής της σύμβασης. Η παραλαβή τους θα γίνει από την επιτροπή
αξιολόγησης και παραλαβής που θα οριστεί από το Νοσοκομείο, με τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής
και ποσοτικής παραλαβής. Το τιμολόγιο θα εκδίδεται για λογαριασμό του Νοσοκομείου. Η καθυστέρηση
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παράδοσης των ειδών δύναται να επιφέρει κυρώσεις-ποινικές ρήτρες (άρθρο 207 ν. 4412/2016) ή κήρυξης του
προμηθευτή ως έκπτωτου.
• Προϋπόθεση για την παραλαβή των ειδών είναι η διενέργεια των απαραίτητων ποιοτικών και ποσοτικών
ελέγχων, η διαπίστωση της καλής τους κατάστασης και της συμφωνίας των τεχνικών τους
χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας καθώς και η σύγκριση των ειδών με τα
κατατεθέντα δείγματα του προμηθευτή. Σε περίπτωση μη συμφωνίας των ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές
του διαγωνισμού ή μη συμφωνίας με τα δείγματα τα οποία είχαν κατατεθεί προς αξιολόγηση, το Νοσοκομείο θα
αρνείται την παραλαβή τους και ο προμηθευτής υποχρεούται για την άμεση παράδοση των ειδών σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές και τα δείγματα με βάση τα οποία έγινε η κατακύρωση, κατά τη διαδικασία των άρθρων
208 & 209 του Ν.4412/2016.
• Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει για δειγματοληπτικό έλεγχο στο Γενικό Χημείο του Κράτους τα
είδη που θα παραδοθούν στο Νοσοκομείο, μετά την υπογραφή της σύμβασης και πριν την τελική τους παραλαβή,
προς έλεγχο των χαρακτηριστικών τους. Τα έξοδα θα επιβαρύνουν το Νοσοκομείο σε περίπτωση που το
αποτέλεσμα του δειγματοληπτικού ελέγχου αποδείξει τη συμφωνία των τεχνικών χαρακτηριστικών των ειδών που
παραδόθηκαν με την εγκεκριμένη προσφορά του προμηθευτή, ενώ σε διαφορετική περίπτωση τα έξοδα θα
επιβαρύνουν τον προμηθευτή και αυτός θα κηρύσσεται έκπτωτος.
• Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με
απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 203 του Ν.4412/2016. Επίσης με την ίδια διαδικασία επιβάλλονται κυρώσεις του άρθρου 207, για τυχόν
εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας.
• Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με βάση νόμιμα παραστατικά, εντός έξι (6) μηνών, μετά από την οριστική
παραλαβή των ειδών. Σε κάθε πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος, κατά τα προβλεπόμενα από τις
διατάξεις του Κ.Φ.Δ. και επιβάλλονται οι παρακάτω κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου:
α) 2 % υπέρ Κεφαλαίου Κοινων. & Ανθρωπιστικής Αντίληψης του Υπ. Υγείας (Ν.3580/2007 – άρθρο 3 – εδ. ε΄ περ. εε΄).
β) 0,07% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011,όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.4605/2019). Στο ποσό της κράτησης αυτής επιβάλλεται και τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον εισφορά 20% υπέρ
ΟΓΑ επί του τέλους χαρτοσήμου.
γ) 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (Ν.4412/2016).
Στο ποσό της κράτησης αυτής επιβάλλεται και τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ επί του
τέλους χαρτοσήμου.
• Για κάθε πληρωμή είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
• Η σύμβαση που θα προκύψει από την παρούσα πρόσκληση, αφορά τα είδη μεCPV:18000000-9, που έχουν
ενταχθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2022.
• Το Νοσοκομείο θα έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει την ισχύ της σύμβασης, μετά την εκτέλεσή της και για την
προβλεπόμενη προμήθεια των εν λόγω ειδών, που θα ενταχθούν στον προϋπολογισμό του έτους 2023, με τους
ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Digitally signed by ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ
DN: cn=ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ, c=GR,
o=Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ou=ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ.Σ., email=president@papageorgiouhospital.gr
Reason: Είμαι ο συντάκτης αυτού του
εγγράφου
Date: 2022.05.18 09:20:33 +03'00'

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣΣελίδα 4 από 5
ΑΝΑΡΤΗΣΗ Polis CMS 18/05/2022 11:31
http://www.gnpap.gr/ft/bWt1VjFraXdKSGRnNDdaTG9OSzRGdz09
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 14609/2022 Ημερ.: 18/05/2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΡΟΜΠΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

α/α

1

Είδος
Υφασμάτινες Ρόμπες
ασθενών Χειρουργείου

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
προϋπολ.

Τεμάχιο

1.500

10,00 €

Αξία
προϋπολ.
χωρίς φπα

15.000,00 €

Αξία προϋπολ.
με φπα

18.600,00 €

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΡΟΜΠΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΠΟΥΑ): Ρόμπα χειρουργείου με αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη που δένει στο λαιμό
και στην πλάτη ή στην μέση, με κορδόνια. Από ύφασμα ποπλίνα συνθέσεως 50% βαμβάκι και 50% πολυέστερ βάρους
150γρ/μ2 περίπου, άριστης ποιότητας, υποαλλεργικό, λευκό φόντο με διακριτικό τύπωμα (πουά, μικρό ρομβάκι, κ.α.),
ανεξίτηλο, μέγιστο μπάσιμο 2-3%, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες συχνού πλυσίματος, να είναι αντιστατικό και να
μην απελευθερώνει ινίδια και να μην χνουδιάζει. Να ζητηθεί δείγμα από το Νοσοκομείο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
➢

Το ύφασμα του ιματισμού να είναι πολύ καλής ποιότητας , να μην μαζεύει περισσότερο από 2-3% να μην χνουδιάζει, να
είναι αδιαφανές και να σιδερώνεται εύκολα.

➢

Η ραφή να είναι επιμελής με ίσια γαζιά , διπλά γαζιά και στερεώματα στις τσέπες και όλα τα σημεία που είναι ευαίσθητα
στο ξήλωμα . Οι ενώσεις με κοπτοράπτη και γαζί ασφαλείας.

➢

Οι κλωστές της ραφής να είναι ανεξίτηλες 90oC για να μην αλλάζουν χρωματισμό κατά το πλύσιμο. Το ίδιο ισχύει και για
τα ρέλια και σιρίτια.

➢

Όλα τα προσφερόμενα είδη να φέρουν σήμανση CE και να είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ιατροτεχνολογικών
προϊόντων του ΕΟΦ.

➢

Η προμηθεύτρια εταιρεία να λειτουργεί με σύστημα ποιότητας ISO9001:2008 ή ισοδύναμο.

➢ Όλα τα προϊόντα να διαθέτουν ετικέτα η οποία να αναγράφει τη σύνθεση του υφάσματος και να παρέχει πληροφορίες
για τη συμπεριφορά του υφάσματος (τρόπο πλυσίματος, σιδερώματος κλ).
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