
 1

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

6
η
 Υ.ΠΕ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

          
       Ιωάννινα  03-02-2020  

 Αριθ. Πρωτ.  2848  

Γραφείο : Προμηθειών   

  : 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΡΟΣ:  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 
 

Τηλέφωνο : 2651099560-537   

Fax : 2651099774   

  Πληροφορίες     :  Π.ΠΑΚΟΥ Κοιν. :  Γραμματεία  Νοσοκομείου. 

 

 

 

     
ΘΕΜΑ :  Κατάθεση προσφοράς άκρως απαραίτητων υλικών για την  ΩΡΛ Κλινική του 

Νοσοκομείου με απευθείας ανάθεση  με συλλογή προσφορών. 

ΣΧΕΤ.: α. Ν.2955/2001 

β. Ν. 4412/2016  

γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ 

δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα 
 

 η.Το   αριθμ. 831/31-01-2020 αίτημα  της ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 

     

 Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια  με απευθείας ανάθεση  με συλλογή προσφορών, με 

κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, των  ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή 

λειτουργία κλινικών και τμημάτων του,  παρακαλούμε να καταθέσετε έως της  10-02-2020,  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00 

π.μ. σχετική έγγραφη  κλειστή προσφορά. 

       Σημειώνεται ότι : 

       1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη. 

       2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις. 

       3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα 

υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται 

εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο  α/α του παρατηρητηρίου στον 

οποίο ανήκει το είδος ή όχι.  

       4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει,  στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του 

παρακάτω πίνακα,  δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής 

παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.  

       5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι 

προβλεπόμενες κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση. 

  6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003. 
  
 
 
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      : Γ      ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
  ------------------------------------------------------------------------------- 
  |  ΚΩΔΙΚΟΣ   |      ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ         |Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜ. ΜΟΝΑΔΟΣ | 
  |   ΤΥΠΟΥ    |                                 |ΦΠΑ | ΚΩΔ.ΔΗΜ. | ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝ | 
  |-----------------------------------------------------------------------------| 
  | ΗΠ01605401 | ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠ  |ΤΕ  |      2.00| 42.5000      | 
  |            | ΙΑ (OLUMPUS-FUJI-STORZ) ΓΙΑ ΠΛ  |13.0| 41311Α   |        96.05 | 
  | ΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΪΔΕΣ      

Να περιέχουν ως δραστικό συστατικό την ορθοφθαλδεΰδη 0,55% , σε pΗ 7-8. 



 2

  Να είναι δραστικά έναντι σπόρων, βακτηρίων, μυκήτων, μυκοβακτηριδίων, ιών (HIV, HBV,HCV, Polio, 
Adeno). Να καθορίζεται ο χρόνος που απαιτείται για την επίτευξη αποτελεσματικής σποροκτόνου 
δράσης. Ο χρόνος δράσης να μην υπερβαίνει  τα 60 min για την σποροκτονία και τα 10 min για το 
σύνολο του ζητούμενου φάσματος. 
 Το έτοιμο διάλυμα να είναι έτοιμο προς χρήση και σταθερό για τουλάχιστον  14 ημέρες και η δράση 
του να πιστοποιείται με ταινίες ελέγχου οι οποίες να διατίθενται χωρίς επιπλέον χρέωση. Να 
συνοδεύεται από δωρεάν αδρανοποιητική ουσία στην κατάλληλη ποσότητα, για την ασφαλή 
απόρριψη του διαλύματος στο αποχετευτικό σύστημα σύμφωνα µε τους διεθνείς κανονισμούς 
και την ισχύουσα νομοθεσία. 
Να είναι συμβατό με τα υλικά κατασκευής ενδοσκοπίων: γυαλί, ελαστικά, μέταλλο και να κατατεθούν 
πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών ενδοσκοπίων. 
 Να μην είναι τοξικό και ερεθιστικό σε βλεννογόνους και αναπνευστικό κατά τη χρήση του, να είναι 
κατάλληλο για αυτόματη και χειροκίνητη χρήση, να έχει οδηγίες χρήσης ( δόση απολυμαντικού, όγκος 
διαλύτη). Να έχουν ημερομηνία λήξης. 
  Ο χρόνος ζωής του διαλύματος μετά το άνοιγμα της συσκευασίας να είναι τουλάχιστον 30 ημέρες.        
                          | 
  |-----------------------------------------------------------------------------| 
  | ΩΡ00200801 | ΤΑΜΠΟΝ ΩΤΩΝ ΤΥΠΟΥ MEROCEL ΜΕ ή  |ΤΕ  |     20.00| 1.6000       | 
  |            |  ΧΩΡΙΣ ΑΥΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ  |13.0| 41311Α   |        36.16 | 
  | ΠΟΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΠΟΛΥΒΙΝΙΛΙΚΟ ΟΞΥ ΜΕ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΑΣΤ.15mm(      | 
  | ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ)                                                                  | 
  |-----------------------------------------------------------------------------| 
  | ΩΡ00401001 | ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΟΣ  |ΤΕ  |     10.00| 34.0000      | 
  |            |  ΠΡΟΣΘΙΟΣ 7.5cm ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΡΙ  |24.0| 41311Α   |       421.60 | 
  | ΝΟΡΡΑΓΙΑΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΑΚΙ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ & ΕΥΠΛΑΣΤΟ PV      | 
  | C(ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ)                                                                | 
  |-----------------------------------------------------------------------------| 
  | ΩΡ00402101 | ΠΡΟΣΘΙΟΠΙΣΘΙΟΣ ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΙΝΟ  |ΤΕ  |      5.00| 45.0000      | 
  |            | Σ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ 2   |24.0| 41311Α   |       279.00 | 
  | CUFF 10cc & 30cc ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ(ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ)                  | 
  ------------------------------------------------------------------------------- 
  Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α       ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:        832.81 
 

    Η   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

        

 

                                                             ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 
       


