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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

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

   

Ιωάννινα  27-11-2020 
Αριθ. Πρωτ.      29526 

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

Τηλέφωνο : 2651362912  ΚΗΜΔΗΣ 

Fax : 2651099774   
Πληροφορίες  :  ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Κ 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. Η  5674 (26-11-2020 αίτηση 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 03 -12 -2020, ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ    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 δείγμα & επίσημο  PROSPECTUS για αξιολόγηση. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δείγματα & 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 τριών (3) 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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 Ε Ν Τ Ο Λ Η   Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ (έρευνα αγοράς-υποβολή πρότασης) ΣΕΛΙΔΑ :   1 
  --------------------------------- 
 
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ :  2020   49       ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
  Σας δίνουμε εντολή για την έρευνα της αγοράς και την υποβολή πρότασης σας 
  για την προμήθεια των παρακάτω ειδών. 
  ΑΣΘΕΝΗΣ        : 
  ΤΜΗΜΑ          : 6011    ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
  Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ   :                      ΑΠΟΦ. ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 2020 / 
  ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡ.: ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                ΑΔΑ:                6547 
  ΘΕΜΑ...........: α/α 758 
 
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      : Λ      ΥΛΙΚΑ 
  ------------------------------------------------------------------------------- 
  |  ΚΩΔΙΚΟΣ   |      ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ         |Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜ. ΜΟΝΑΔΟΣ | 
  |   ΤΥΠΟΥ    |                                 |ΦΠΑ | ΚΩΔ.ΔΗΜ. | ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝ | 
  |-----------------------------------------------------------------------------| 
  | 1001800001 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΛΙ  |ΤΕ  |      2.00| 625.0000     | 
  |            | ΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ(ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΠΑΡΑΒΑΝ)   |24.0| 49747Α   |      1550.00 | 
  ------------------------------------------------------------------------------- 
  Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α       ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:       1550.00 
 

            Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

  

 

 

 

ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝ-ΝΑ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 

 
Τα προσφερόμενα θα αποτελούνται από: 

 βραχίονες με αναρτήσεις από την οροφή και επιτοίχια στηρίγματα 

 κρίκους που θα κυλάν πάνω στους βραχίονες 

 κουρτίνα που θα κυλάει μέσω των κρίκων στους βραχίονες 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση. 

 

Σύστημα οπτικής απομόνωσης 

 

Οι βραχίονες-οδηγοί ανάρτησης και κύλισης παραπετασμάτων να δύναται να στηρίζονται στον τοίχο και στο 

ταβάνι, δημιουργώντας διακριτούς χώρους για τη διευκόλυνση τόσο της νοσηλείας όσο και της ανάγκης 

απομόνωσης του ασθενούς. Η τοποθέτησή τους να γίνει σε ύψος 2,20 μ. από το δάπεδο στα σημεία που θα 

υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία. 

 

Οι βραχίονες να είναι κατασκευασμένοι από ανοδιωμένο αλουμίνιο, να είναι ελαφριοί και εύκολοι στον καθαρισμό 

τους, κυκλικής διατομής διαμέτρου 28mm περίπου. 

 

Οι βραχίονες θα είναι: 

Για το χώρο του Υπερήχου (τύπου Ι): 

1 τεμάχιο μονοκόμματος βραχίονας μήκους 3,70 m 

2 τεμάχια επιτοίχιες βάσεις 

2 σετ διπλά υποστηρίγματα μήκους 60 cm έκαστο 

Για το χώρο του Αξονικού (τύπου Γ): 

1 τεμάχιο μονοκόμματος βραχίονας μήκους 1,50 m 

1 τεμάχιο μονοκόμματος βραχίονας μήκους 0,90 m 

2 τεμάχια επιτοίχιες βάσεις 

2 σετ διπλά υποστηρίγματα μήκους 100 cm έκαστο 

 

Οι βραχίονες σε όση έκταση χρειαστεί να τοποθετηθούν πρέπει να είναι πλήρεις συμπεριλαμβανομένων των 

γωνιακών συνδετικών, των επιτοίχιων βάσεων στήριξης, των στηριγμάτων οροφής και των άθραυστων ελαστικών 

κρίκων. 

 

Εάν η ψευδοροφή αποτελείται από πλάκες ορυκτής ίνας να υπάρχουν υποστηρίγματα από την πλάκα οροφής, 

ενώ εάν η ψευδοροφή είναι κατασκευασμένη από γυψοσανίδα να υπάρχουν υποστηρίγματα από την ψευδοροφή 

γυψοσανίδας. Τα υποστηρίγματα να είναι απαραίτητα αντίστοιχης κατασκευής, υλικού και ποιότητας με τους 

βραχίονες. Η ανάρτηση από την οροφή θα είναι τύπου V με άνοιγμα βάσης περίπου 20 cm. Να διαθέτουν 

σύστημα μικρορύθμισης εσωτερικά για αύξηση ή μείωση του μήκους κατά 20 mm για ευκολία ευθυγράμμισής τους 

σε ανώμαλη επιφάνεια. 

 

Οι μηχανισμοί (κρίκοι) να είναι απλοί, αθόρυβοι, εύκολοι στην κύλιση, ανθεκτικοί και να μην απαιτούν την 

παραμικρή συντήρηση. Να παρέχουν ασφαλή απασφάλιση της κουρτίνας από τους βραχίονες σε περίπτωση 

άσκησης μεγάλης πίεσης (λ.χ. σε περίπτωση ακούσιας άσκησης δύναμης από ασθενείς για στήριξη). Να αναλυθεί 

ο τρόπος. 

 

Το ύφασμα της κουρτίνας να είναι ανθεκτικό στη χρήση, πλενόμενο με απολυμαντικά σε θερμοκρασία έως 60
ο
 C. 

Να είναι αντιστατικό, βραδύκαυστο βάσει προτύπου DIN 4102-B1. Να συμμορφώνεται με την οδηγία Bs1-d0 βάσει 

Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 13501-1. Να διαθέτει μόνιμα αντιβακτηριδιακή και αντιμικροβιακή δράση λόγω υλικών 

κατασκευής καθιστώντας το κατάλληλο για ενδονοσοκομειακή χρήση ώστε να επιτυγχάνεται η αποφυγή της 

εξάπλωσης των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. 

Η κουρτίνα θα είναι διαστάσεων: 

Για το χώρο του Υπερήχου: 3,90 μ Χ 2,00 μ. 

Για το χώρο του Αξονικού: 2,70 μ Χ 2,00 μ. 

 

Οι κουρτίνες να διατίθενται σε διάφορα μεγέθη και χρώματα, ώστε να μπορεί να γίνει επιλογή ανάλογα με τους 

χώρους και το περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν, αλλά και να αποτελούν αισθητικά άρτιο 
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συμπλήρωμα της όλης κατασκευής. 

 

Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν όλες τις Ευρωπαικές Εγκρίσεις βάσει προτύπου class I σύμφωνα με το ΕΝ 

13773. 

 

Ειδικοί όροι 

1. Οι κουρτίνες να είναι κατάλληλου υλικού για ειδική νοσοκομειακή χρήση και να φέρουν αντίστοιχα 

πιστοποιητικά καταλληλότητας. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Να προσκομισθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη. 

5. Να υπάρχει δέσμευση πλήρους κάλυψης με ανταλλακτικά και εργασία για τουλάχιστον 5 έτη. 

6. Η παράδοση να γίνει εντός 30 ημερών. 

7. Ο ανάδοχος να είναι κοινός για όλα τα είδη. 

 

 
Συνολικός προϋπολογισμός συστήματος οπτικής απομόνωσης για τον υπέρηχο 
και τον αξονικό: 1.250,00 € + ΦΠΑ. 
 
 

             

  

 

 

 

  

 

                                                                                 


