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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
6

η
 Υ.ΠΕ 

                     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   
  

 
 
Γραφείο 

: Προμηθειών   

Ταχ. Δ/νση : Λ. Στ. Νιάρχου   
 : 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΡΟΣ:  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

www.uhi.gr 
Τηλέφωνο : 2651099912   
Fax : 2651099774   

Πληροφορίες  :  ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Κ. Κοιν. :  Γραμματεία  Νοσοκομείου. 
 
 

 
 
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 
 

 ζ. Ν.4605/2019  Άρθρα , 43,44,45 
η.Το αίτημα  2873(01-06-2020) από  την ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ  Κλινική  του Νοσοκομείου. 
 

 
  
  
  
  
       Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή  
διαγωνιστική διαδικασία  με συλλογή προσφορών  , σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των  
ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία τμημάτων - 
κλινικών, παρακαλούμε να καταθέσετε στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου έως 06-
07-2020, ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ    και ώρα 11π.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 δέκα  (10) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής 
παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.  

Ιωάννινα   29-06-2020 
Αριθ. Εντ         16559 

ΘΕΜΑ :  Κατάθεση προσφοράς  σε πρόχειρη ανοικτή  διαγωνιστική διαδικασία  με συλλογή 
προσφορών  για την προμήθεια υλικών  για την ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ  ΚΛΙΝΙΚΗ     του 
Νοσοκομείου. 
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       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. 
 

    
 

 

 

 

  

 

  Ε Ν Τ Ο Λ Η   Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ (έρευνα αγοράς-υποβολή πρότασης)   

 

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ :  2020   27       ΑΝΑΛΩΣ.ΥΛΙΚΑ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓ 

  Σας δίνουμε εντολή για την έρευνα της αγοράς και την υποβολή πρότασης σας 

  για την προμήθεια των παρακάτω ειδών. 

  ΑΣΘΕΝΗΣ        : 

  ΤΜΗΜΑ          : Π201    ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

  Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ   :                      ΑΠΟΦ. ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 2020 / 

  ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡ.: ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                ΑΔΑ:                3638 

  ΘΕΜΑ...........: α/α 162 

 

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      : Λ      ΥΛΙΚΑ 

  ------------------------------------------------------------------------------- 

  |  ΚΩΔΙΚΟΣ   |      ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ         |Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜ. ΜΟΝΑΔΟΣ | 

  |   ΤΥΠΟΥ    |                                 |ΦΠΑ | ΚΩΔ.ΔΗΜ. | ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝ | 

  |-----------------------------------------------------------------------------| 

  | 1000630024 | ΝΤΟΥΛΑΠΑ 4ΦΥΛΛΗ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ 280Χ  |ΤΕ  |      1.00| 780.0000     | 

  |            | 145Χ060                         |24.0| 49747Α   |       967.20 | 

  ------------------------------------------------------------------------------- 

  Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α       ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:        967.20 

 

 

ΕΙΔΟΣ: ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

 
Πρόκειται για 8φυλλη ντουλάπα (Εξωτερικές διαστάσεις: Υ 2,80 Χ Μ 1,45 Χ Π 0,60 m). 
Λόγω του μεγάλου όγκου της ντουλάπας, χωρίζεται σε 4 ανεξάρτητα ίσα μέρη (2 επάνω και 2 
κάτω). Το κάθε ένα από αυτά αποτελείται: 
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. 
Πλαϊνό (τεμ. 2): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 στρώσεων, 
πάχους 18 mm., επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm και φέρει 

εσωτερικά διάτρηση σε όλο 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 4 πλαστικά κυλινδρικά πόδια διαστάσεων 3 cm ύψος και 5 cm διάμετρος με 
δυνατότητα ρύθμισης της απόστασης της βάσης από τη στάθμη δαπέδου. (Πόδια θα φέρουν μόνο 
τα 2 κάτω τμήματα της ντουλάπας, δηλαδή 2 Χ 4 = 8 πόδια). 
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 (τεμ. 2): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως τριών 
στρώσεων, πάχους 25 mm, επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm. Τα 
ράφια στηρίζονται σε μεταλλικά στηρίγματα. 
Πόρτα (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 90

ο
. Οι πόρτες θα ανοίγουν με 2 ρυθμιζόμενους κρυφούς μεντεσέδες 

έκαστη, για βέλτιστο άνοιγμα. Η οριζόντια βάση και το καπάκι θα καλύπτονται πλήρως από την 
πόρτα. 
Πόμολο - Κλειδαριά ασφαλείας (με σπανιολέτα στη δεξιά πόρτα) (τεμ. 1): Αποτελείται από τα εξής 
μεταλλικά μέρη: Πόμολο, «αφαλό» κλειδαριάς, συνδέεται με το σώμα της κλειδαριάς και δέχεται τα 
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κλειδιά, σώμα κλειδαριάς, βέργα – σπανιολέτα, γάντζος βέργας – σπανιολέτας, στήριγμα – άγκιστρο 

συγκράτησης της βέργας – σπανιολέτας. Το πόμολο και η κλειδαριά στα 2 επάνω 

ντουλάπια να μη βρίσκεται στο κέντρο, αλλά χαμηλότερα λόγω του μεγάλου ύψους 

που προκύπτει. 
Μπινί πλαστικό (τεμ. 1) (σε όλο το μήκος της αριστερής πόρτας): Πλαστικό πηχάκι – μπινί 
τοποθετείται εσωτερικά και σε όλο το μήκος του αριστερού θυρόφυλλου της ντουλάπας, για να 
εξασφαλισθεί τόσο η καθαριότητα του εσωτερικού χώρου της ντουλάπας - ελεύθερο σκόνης), όσο 
και η αθόρυβη λειτουργία της πόρτας κατά το άνοιγμα και κλείσιμό της. 
Περιθώριο: Στα εμφανή σόκορα θα υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 2 mm 
στρογγυλεμένες με ακτίνα R 2 mm σε όλες τις ακμές και γωνίες. Στα μη εμφανή σόκορα θα 
υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 0,5 mm. 
Χρωματισμός: Η υφή και το χρώμα της τελικής επιφάνειας θα είναι επιλογή της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η περιγραφή αυτή αφορά μόνο το ένα από τα 4 μέρη της ντουλάπας. 
Επομένως, όλα τα τεμάχια θα προσκομισθούν Χ 4 φορές. Δηλαδή: 
 
Καπάκι (τεμ. 4) 
Πλαϊνό (τεμ. 8) 
Βάση (τεμ. 4) 
Πλάτη (τεμ. 4) 
Ράφι (τεμ. 8) 
Πόρτα (τεμ. 8) 
Πόμολο - Κλειδαριά ασφαλείας (τεμ. 4) 
Μπινί πλαστικό (τεμ. 4) 
 
Θα γίνει δέσιμο των 4 τμημάτων της ντουλάπας ώστε να αποτελεί 1 σώμα. 
 
ΚΟΣΤΟΣ: 780 € / ΤΕΜ + ΦΠΑ. Η τιμή αφορά στο σύνολο της ντουλάπας (και τα 4 
τεμάχια). 
 
 

 

 

 

 

 

  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 

 

ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝ-ΝΑ 

 


