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 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑΜ: 20REQ007321674 

Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑΜ: 20REQ007327230 

 
 

   Ιωάννινα 16-9-2020  

                    Αριθ. Πρωτ.  22965            

(4204) 

 

Γραφείο : Προμηθειών   

Ταχ. Δ/νση : Λ. Στ. Νιάρχου   

 : 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

Τηλέφωνο : 2651099560   

Fax : 2651099774   

Πληροφορίες  :  Π. Πάκου Κοιν. :  Γραμματεία Νοσοκομείου. 

 

ΘΕΜΑ :  Κατάθεση προσφοράς άκρως απαραίτητων υλικών για τα ΤΕΠ 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 
ε. Ν. 4605/19 αρθ. 43,44,45 

 

 ΣΤ.Το   αριθμ. 4209/31-08-2020 αίτημα  του ΤΕΠ  

ζ. Η υπ’ αριθμ. 42/25-2-2020 πράξη νομοθετικού περιεχομένου 
  

        Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με συνοπτικό διαγωνισμό  με συλλογή 

προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των  ειδών του παρακάτω  πίνακα, άκρως απαραίτητων για τα 

ΤΕΠ του Νοσοκομείου,  παρακαλούμε να καταθέσετε σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά  έως την ΤΡΙΤΗ 

22-09-2020 και ώρα  10.00 π.μ.        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 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ 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 | 
  |-----------------------------------------------------------------------------| 
  | 1001800101 | ΠΑΡΑΒΑΝ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΦΥ  |ΤΕ  |      4.00| 575.0000     | 
  |            | ΛΛΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ                  |24.0| 49747Α   |      2852.00 | 
  ------------------------------------------------------------------------------- 
  Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α       ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:       2852.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΝ 

 

Τα προσφερόμενα να είναι πλήρη, καινούργια, σύγχρονης τεχνολογίας και να περιλαμβάνουν όλα τα 

εξαρτήματα που ζητούνται παρακάτω. Τα τεχνικά κ.λ.π. χαρακτηριστικά  που θα αναφερθούν 

απαραίτητα στην τεχνική προσφορά και στο φύλλο συμμόρφωσης θα τεκμηριώνονται από τα 

αντίστοιχα prospectus και εγκρίσεις κατασκευαστή, για να αξιολογηθούν. 

 

 

Σύστημα διαχωριστικών παραβάν 

 

 

1) Τα παραβάν να είναι τέσσερα στον αριθμό, ανά δύο διαφορετικά είδη: 

 Α) Τα δύο παραβάν να είναι ύψους 165 εκατ. και πλάτους 140 εκατ. αποτελούμενα από 3 

φύλλα με διαστάσεις πλάτους 45/50/45 εκατ.  Το βάρος τους να μην ξεπερνά τα 16kg για την 

εύκολη μετακίνησή τους. 

 Β) Τα άλλα δύο παραβάν να είναι ύψους 165 εκατ. και πλάτους 200 εκατ. αποτελούμενα από 3 

φύλλα με διαστάσεις πλάτους 65/70/65 εκατ. Το βάρος τους να μην ξεπερνά τα 18kg για την 

εύκολη μετακίνησή τους. 

2) Να είναι κατάλληλα για θαλάμους πολλών κλινών, θαλάμους επειγόντων, ΜΕΘ, ΜΑΦ, ανάνηψη, 

θαλάμους αναμονής φορείων, εξωτερικά ιατρεία κλπ., δημιουργώντας διακριτούς χώρους για τη 

διευκόλυνση τόσο της νοσηλείας όσο και της ανάγκης απομόνωσης του ασθενούς. 

3) Όλος ο σκελετός να είναι από εξωθημένο αλουμίνιο σύστασης (Al, Mg, Si 05), ανοδειωμένο στην 

επιφάνειά του, για υψηλή αντοχή στη χρήση, ανθεκτικό σε νοσοκομειακά απολυμαντικά και οξέα. 

4) Οι βραχίονες να είναι κατασκευασμένοι από ανοδειωμένο αλουμίνιο, να είναι ελαφριοί και εύκολοι 

στον καθαρισμό τους, κυκλικής διατομής διαμέτρου 28 χιλ περίπου. 

5) Τα πάνελ να είναι από πολυκαρβονικό υλικό, πάχους 2 χιλ. φωτοδιαπερατά, αδιαφανή, χρώματος 

λευκού. 

6) Να είναι τροχήλατα ώστε να μπορούν να μετακινούνται και να αποθηκεύονται εύκολα. 

7) Τα πλευρικά φύλλα να περιστρέφονται κατά 360
ο
 το κάθε ένα σε σχέση με το κεντρικό πάνελ. 

8) Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν όλες τις Ευρωπαϊκές εγκρίσεις και να διαθέτουν CE Mark. 

9) Οι μηχανισμοί να είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, αξιόπιστοι και ανθεκτικοί και να μην απαιτούν την 

παραμικρή συντήρηση.  

 

Ειδικοί όροι 

1. Οι προσφορές να συνοδεύονται με φύλλο συμμόρφωσης, με αναλυτικές παραπομπές ανά 

παράγραφο σε πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα των εντύπων του κατασκευαστικού οίκου. 

Ασάφειες και αοριστίες ως προς τις παραπομπές για τεκμηρίωση, συνεπάγονται απόρριψη της 

προσφοράς. 

2. Τα προσφερόμενα να διατίθενται από αντιπρόσωπο που να έχει EN ISO 9001/08, ISO 

13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προιόντων) ISO 14001 και ISO 

18001, ISO 27001 να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε 

πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004. Να κατατεθούν τα 

αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

3. Ο χρόνος παράδοσης των ζητούμενων ειδών να μην ξεπερνά τις 4 εβδομάδες λόγω ειδικών 

απαιτήσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοιού. 

 

 
Προϋπολογισμός και για τα 4 παραβάν: 2.300,00 € + ΦΠΑ 

                         
      Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

        



                 

      ΚΩΝ/ΝΑ ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ 


