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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

6
η
 Υ.ΠΕ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑΜ: 20REQ006495795 

Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑΜ: 20REQ006495803 

          
          Ιωάννινα  30-3-2020  

 Αριθ. Πρωτ.  8409  
Γραφείο : Προμηθειών   

 : 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΡΟΣ:   

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 

 

Τηλέφωνο : 2651099560-537   

Fax : 2651099774   

 Πληροφορίες  :    Π. ΠΑΚΟΥ Κοιν. :  Γραμματεία Νοσοκομείου. 

 

 

ΘΕΜΑ :  Κατάθεση προσφοράς για προμήθεια & εγκατάσταση τεσσάρων (4) συσκευών 
 αρνητικής πίεσης σε δύο  θαλάμους της Παιδιατρικής Κλινικής και τον 
σηπτικό θάλαμο της Οθοπεδικής Κλινικής του ΠΓΝΙ 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. 1829/27-03-2020 αίτημα της ΤΥ 

  

 Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια & εγκατάσταση τεσσάρων (4) συσκευών  αρνητικής 

πίεσης σε δύο  θαλάμους της Παιδιατρικής Κλινικής και τον σηπτικό θάλαμο της Οθοπεδικής Κλινικής του ΠΓΝΙ, άκρως 

απαραίτητων για την λειτουργία του Νοσοκομείου,  παρακαλούμε να καταθέσετε έως της  02-04-2020,  ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 

και ώρα 10.00 π.μ. σχετική έγγραφη  κλειστή προσφορά. 

       Σημειώνεται ότι : 

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

       2. 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.  

      3. 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  ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΩΝ από τη διαβίβαση 

σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.  

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

προβλεπόμενες κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση. 

  5. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003. 

 
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      : Λ      ΥΛΙΚΑ 
  ------------------------------------------------------------------------------- 
  |  ΚΩΔΙΚΟΣ   |      ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ         |Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜ. ΜΟΝΑΔΟΣ | 
  |   ΤΥΠΟΥ    |                                 |ΦΠΑ | ΚΩΔ.ΔΗΜ. | ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝ | 
  |-----------------------------------------------------------------------------| 
  | 74150094   | ΣΕΤ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ  |ΣΕΤ |      1.00| 14395.1600   | 
  |            | Σ ΠΙΕΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑ  |24.0| 41429Α   |     17850.00 | 
  | ΣΤΑΣΗ )                                                                     | 
  ------------------------------------------------------------------------------- 
  Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α       ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:      17850.00 
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Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν εξωτερικά πάνω από τις μπαλκονόπορτες, από μία συσκευή σε κάθε θάλαμο της Παιδιατρικής 

Κλινικής και δύο συσκευές στον σηπτικό θάλαμο της Ορθοπεδικής Κλινικής: Οι προδιαγραφές για κάθε συσκευή που θα 

παραδοθεί εγκατεστημένη σε λειτουργία, είναι οι παρακάτω      
ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Για προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4)  μονάδων αρνητικής πίεσης (δύο στην Παιδιατρική Κλινική και δύο στην 

Ορθοπεδική Κλινική του ΠΓΝΙ), προϋπολογισμού «17.850,00 €» με ΦΠΑ.   

          

   Οι τεχνικές προδιαγραφές  αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) μονάδων αρνητικής πίεσης – 

επεξεργασίας αέρα, στην Παιδιατρική κλινική και την Ορθοπεδική Κλινική του ΠΓΝΙ.. 

  Μονάδες Αρνητικής  Πίεσης 500 m3/h, οριζόντιες, με περσίδα στην έξοδο Φ200mm, με πρόφιλτρο, με απόλυτο φίλτρο 

HEPA, με ανεμιστήρα, με λάμπα UV, με διακόπτη διαφορικής πίεσης  και με φλάντζα στην είσοδο Φ200 mm. 

Διαστάσεις μονάδων περίπου 45x45x2200 (2 ΜΟΝΆΔES 

 ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΠΊΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΠΑΝΩ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΈΝΟ ΚΑΙ 2 ΜΟΝΆΔES ΜΕ 

ΕΙΣΟΔΟ ΠΙΣΩ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΠΑΝΩ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΈΝΟ ) 

    

Περιγραφή λειτουργίας: 

   Η μονάδα αρνητικής πίεσης αναρροφά τον αέρα από τον χώρο μέσω αγωγού, τον φιλτράρει μέσω μιας συστοιχίας 

φίλτρων, τον απολυμαίνει με την λάμπα UV   και αποβάλλει τον καθαρό πλέον αέρα από το πάνω μέρος της εκτός του χώρου. 

    

Συστοιχία φίλτρων: 

   Το 1οστάδιο είναι πρόφιλτρο για την συγκράτηση των σωματιδίων μεγάλου μεγέθους, το 2ο στάδιο είναι απόλυτο φίλτρο 

(HEPA) για την συγκράτηση των σωματιδίων πολύ μικρού μεγέθους και το 3οστάδιο είναι λάμπα UV για την εξουδετέρωση 

χημικών ενώσεων/μικροοργανισμών. 

    

Υλικά κατασκευής: 

   Το κιβώτιο θα αποτελείται από σκελετό από αλουμίνιο και διπλά τοιχώματα βαμμένα εποξειδικά. Ο ανεμιστήρας θα είναι 

από αλουμίνιο, το πρόφιλτρο να έχει χάρτινο πλαίσιο ενώ το απόλυτο φίλτρο να έχει πλαίσιο από αλουμίνιο.  

    

 Αυτοματισμοί: 

   Να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης στροφών του ανεμιστήρα. 

   Να υπάρχει διακόπτης διαφορικής πίεσης ελέγχου των φίλτρων με ένδειξη.  

    

Εγκατάσταση: 

    Εγκατάσταση των Μονάδων και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

    Τα υλικά εγκατάστασης (Περσίδες Τοίχου 20x20cm, Περσίδες πόρτας 30x15 cm, μικρού μήκους αεραγωγοί Φ200, βάσεις 

στήριξης, καλώδια κλπ) και εργασίες διάτρησης να συνυπολογιστούν και είναι ευθύνη του αναδόχου.  

 

Απαραίτητες πιστοποιήσεις και προϋποθέσεις: 

1) Πιστοποιητικό ISO846:1997 ώστε να διασφαλίζεται το πρότυπο DIN1946 για τους νοσοκομειακούς χώρους. 

2) Πιστοποιητικό CE για τα απόλυτα φίλτρα. 

3) ISO9001, ISO14001 και OHSAS18001 από το εργοστάσιο κατασκευής. 

4) Ατομικό πιστοποιητικό συσκευής Leakage Integrity test ώστε να πιστοποιείται ότι η συσκευή δεν έχει διαρροές. 

5) Ο εγκαταστάτης να έχει λάβει γνώση του χώρου προτού προσφέρει. 

 

Χρόνος παράδοσης: Δέκα πέντε ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης 

 
 
 
 

                                        H  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
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     ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 


