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Γραφείο : Προμηθειών   

   :   45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΡΟΣ:  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ  ΚΗΜΔΗΣ-uhi.gr 

U 

Τηλέφωνο : 2651099560   

Fax : 2651099774   

Πληροφορίες    :    Μ.ΤΑΣΟΥΛΗ Κοιν. :  Γραμματεία Νοσοκομείου.  

 

ΘΕΜΑ :  Κατάθεση προσφοράς λόγω εκτάκτων αναγκών του ιού του Κορωναιού άκρως απαραίτητων 

υλικών για την λειτουργία τμημάτων του Νοσοκομείου με απευθείας ανάθεση με συλλογή 

προσφορών. 

ΣΧΕΤ.: α. Ν.2955/2001 

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

 γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα 

 δ. Ν. 4605/2019 άρθρα 43,44,45 

 ε.  Ν.4412/2016 

 στ.Την πράξη νομοθετικού περιεχομένου(ΦΕΚ42/25-02-2020) 

 ζ.Το   αριθμ.1657/18-3-2020 αίτημα του Παγίου Εξοπλισμού του Νοσοκομείου. 

         

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 24-03-2020,  ημέρα ΤΡΙΤΗ  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 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 ΑΜΕΣΑ 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 Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση. 

  6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003. 
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  ΤΜΗΜΑ          : ΟΤΟ41   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
  ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡ.: ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                 
  ΘΕΜΑ...........: α/α 240 ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
 
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      : Λ      ΥΛΙΚΑ 
  ------------------------------------------------------------------------------- 
  |  ΚΩΔΙΚΟΣ   |      ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ         |Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜ. ΜΟΝΑΔΟΣ | 
  |   ΤΥΠΟΥ    |                                 |ΦΠΑ | ΚΩΔ.ΔΗΜ. | ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝ | 
  |-----------------------------------------------------------------------------| 
  | 1010200102 | ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ   |ΤΕ  |      4.00| 1580.0000    | 
  |            | ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ  |24.0| 49747Α   |      7836.80 | 
  | ΒΛΗΤΩΝ ΥΓΚ/ΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ(Ε.Α.Υ.Μ)                                             | 
  ------------------------------------------------------------------------------- 
  Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α       ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:       7836.80 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

1. Το τροχήλατο να είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, 
για αντοχή σε πλύσιμο με απολυμαντικά υγρά. 
2. Να διαθέτει αναδιπλούμενο πάνω και μισό πρόσθιο μέρος για διευκόλυνση της φόρτωσης 
και ξεφόρτωσης των ακαθάρτων. 
3. Να διαθέτει βαλβίδα αδειάσματος υγρών στο κάτω μέρος. 
4. Να διαθέτει εργονομικές κα ατραυματικές χειρολαβές προώθησης επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 
304. 
5. Στις γωνίες της βάσης να φέρει πλαστικούς προσκρουστήρες 
6. Στη βάση να φέρει τέσσερις (4) περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου 160 mm 
τουλάχιστον για ευκολία στην προώθηση, εκ των οποίων οι δύο περιστρεφόμενες και οι άλλες σταθερές. 
7. Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 800 lt. 
8. Να είναι διαστάσεων 1350 Χ 650 Χ 1275 (ύψος) χιλ. (μέγιστες αποκλίσεις ± 5%) 
9. Να  έχουν μικρό βάρος. 
10. Να έχουν (4) αντιστατικούς και αντικραδασμικούς τροχούς (τους δύο με φρένο), διαμέτρου περίπου 
200 mm. 
11.Η κατασκευή τους να μην έχει αιχμηρές γωνίες, αλλά στρογγυλεμένες ώστε να καθαρίζονται και 
απολυμαίνονται εύκολα. 
12. Να έχουν υδατοστεγανό περίβλημα, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση διάχυσης μολυσματικών υγρών 
στο περιβάλλον. 
13.Να έχουν στεγανό πώμα αποχέτευσης στον πυθμένα, ώστε να διευκολύνεται η αποχέτευση των νερών 
έκπλυσης, όταν πλένονται- απολυμαίνονται. 
14. Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του 
κατασκευαστικού οίκου. 
15. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001:2008, ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001 και ISO 
13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. 
οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ. 
117/2004. Να κατατεθούν. 
  
 

                                                                     Η   ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ  ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
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