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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ   ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ          

 

 

                                                                                                                                  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Ιωάννινα 03-02-2020 

Αριθ. Πρωτ. 2453(42,592) 

 
Γραφείο : Προμηθειών   
Ταχ. Δ/νση : Λ. Στ. Νιάρχου   
 : 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΡΟΣ:  Υποψήφιους προμηθευτές  

Τηλέφωνο : 2651362855  www.uhi.gr 

Fax : 2651099774   
Πληροφορίες  :  Π. Βλάχου Κοιν. :  Γραμματεία  Νοσοκομείου. 

 
ΘΕΜΑ :  Κατάθεση προσφοράς με  απ’ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία  διαπραγμάτευσης - συλλογής  

κλειστών προσφορών για προμήθεια Αναλώσιμων υλικών  για τις ανάγκες του Ακτινολογικού 

Τμήματος. 

 

ΣΧΕΤ.: α. Ν.2955/2001  

 β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11.  

 γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα  

 δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012  

 ε.  Ν. 4412/2016 

στ. Ν.4605/19 άρθρο 43,44,45 

ζ. Οι 5183/31-10-2019 και 5176/31-10-2019 αιτήσεις προμήθειας του Ακτινολογικού Τμήματος. 

 

       
 Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια απ’ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία  διαπραγμάτευσης - 

συλλογής  κλειστών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των  

ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία του Ακτινολογικού Τμήματός του, 

παρακαλούμε να κατέθεσετε έως της 07-02-2020, ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30 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 με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.  

 Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο επίσημο  PROSPECTUS για αξιολόγηση. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα επίσημο  PROSPECTUS  δεν θα αξιολογούνται. 

 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 δεκαπέντε (15) 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 από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση. 
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       6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003. 

 
 
   
   Ε Ν Τ Ο Λ Η   Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ (έρευνα αγοράς-υποβολή πρότασης)  
 
 
  (42)ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      : Λ      ΥΛΙΚΑ 
  ------------------------------------------------------------------------------- 
  |  ΚΩΔΙΚΟΣ   |      ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ         |Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜ. ΜΟΝΑΔΟΣ | 
  |   ΤΥΠΟΥ    |                                 |ΦΠΑ | ΚΩΔ.ΔΗΜ. | ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝ | 
  |-----------------------------------------------------------------------------| 
  | 1000632001 | ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΔΙΦΥΛΛΗ 2.4  |ΤΕ  |      4.00| 122.8000     | 
  |            | 0X0.45X0.80                     |24.0| 49747Α   |       609.09 | 
  ------------------------------------------------------------------------------- 
  Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α       ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:        609.09 
     
 
  (592)ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      : Λ      ΥΛΙΚΑ 
  ------------------------------------------------------------------------------- 
  |  ΚΩΔΙΚΟΣ   |      ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ         |Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜ. ΜΟΝΑΔΟΣ | 
  |   ΤΥΠΟΥ    |                                 |ΦΠΑ | ΚΩΔ.ΔΗΜ. | ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝ | 
  |-----------------------------------------------------------------------------| 
  | 1002200104 | ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΜΟΝΟ (ΥΠΟΠΟΔΙΟ)       |ΤΕ  |      1.00| 35.0000      | 
  |            |                                 |24.0| 49747Α   |        43.40 | 
  ------------------------------------------------------------------------------- 
  Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α       ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:         43.40 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ 

 

ΕΙΔΟΣ: 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ - ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ 

 

ΕΙΚΟΝΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ): 
 

 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
0.80Χ0.45Χ2.40 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
 
Καπάκι (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως τριών 

στρώσεων, πάχους 25 mm., επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμινικό laminate πάχους 0,3 mm. 

Περιθώρια: Στο μήκος έχει ταινία ABS πάχους 2 mm. στρογγυλεμένη σε όλες τις ακμές και γωνίες. 

Στο πλάτος έχει ταινία πάχους 2 mm. και στις δύο πλευρές, στρογγυλεμένες σε όλες τις ακμές και 

γωνίες. Η υφή και το χρώμα της τελικής επιφάνειας θα είναι εναρμονισμένη με τα γραφεία και θα 

αποφασιστεί κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία. 

Υποδοχή σύνδεσης: Υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οπές για την υποδοχή των συνδετικών 

εξαρτημάτων όπως π.χ. στηρίγματα κινητών ραφιών, μεντεσέδες, οδηγοί, αρχειοθήκες κλπ. 

Πλαϊνά (τεμ. 2): Κατασκευάζονται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 

στρώσεων, πάχους 25 mm., επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm και 

φέρουν εσωτερικά διάτρηση σε όλο τους το ύψος, ώστε να είναι δυνατή η εκ’ των υστέρων 

προσθήκη ραφιών. 

Βάση (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 στρώσεων, 

πάχους 25 mm, επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm. Πόδια: Στη βάση 

προσαρμόζονται τέσσερα πλαστικά πόδια, πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης της 

απόστασης της βάσης από τη στάθμη δαπέδου μεταξύ 0.5-3.0 cm. 

Πλάτη (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 

στρώσεων, πάχους 18 mm, επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm. 

Ράφι κινητό (τεμ. 4): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως τριών 

στρώσεων, πάχους 25 mm, επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm. Η 

τελική συναρμολόγηση, γίνεται σωστά, ταχύτατα και στέρεα με ανοξείδωτα εξαρτήματα σύνδεσης. 

Το δεύτερο ράφι μετά τη βάση να είναι σταθερό για να δένει η ντουλάπα. 

Πόρτες (τεμ. 2): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 στρώσεων, 

πάχους 18 mm επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm. Τα θυρόφυλλα θα 

έχουν δυνατότητα ανοίγματος 180
ο
. Οι πόρτες θα ανοίγουν με ρυθμιζόμενους κρυφούς μεντεσέδες 

για βέλτιστο άνοιγμα. 

Πόμολο-Κλειδαριά ασφαλείας (με σπανιολέτα): Αποτελείται από τα εξής μέρη: Πόμολο «αφαλό» 

κλειδαριάς, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι, συνδέεται με το σώμα της κλειδαριάς και 

δέχεται τα κλειδιά, σώμα κλειδαριάς, βέργα – σπανιολέτα, γάντζος βέργας – σπανιολέτας, στήριγμα 

– άγκιστρο συγκράτησης της βέργας – σπανιολέτας. 

Μπινί πλαστικό (σε όλο το μήκος των πορτών): Πλαστικό πηχάκι – Μπινί tοποθετείται εσωτερικά και 

σε όλο το μήκος της αριστερής πόρτας των ερμαρίων, για να εξασφαλισθεί τόσο η καθαριότητα του 

εσωτερικού χώρου των ερμαρίων ελεύθερο σκόνης), όσο και η αθόρυβη λειτουργία των πορτών 

κατά το άνοιγμα και κλείσιμό τους. 

Περιθώρια: Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 2 mm με 

στρογγυλεμένες με ακτίνα R 2 mm σε όλες τις ακμές και γωνίες. Η υφή και το χρώμα της τελικής 

επιφάνειας θα είναι εναρμονισμένη με τα γραφεία και θα γίνει μετά από υπόδειξη της Τεχνικής 

Υπηρεσίας. 
 
 
 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

        

 

                                                                         ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

 


