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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

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

  
 

 

Ιωάννινα  01-6-2021 
Αριθ. Πρωτ.  12347 

 
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, 

ε. Ν.4782/2021  όπως ισχύει  

ζ. Η  588 24-03-2021) 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 04-06 -2021, ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    και ώρα  13 :30 μ.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 
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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. 

      6, Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007 , 4013/2011,4412/2016 & 4605/2019 όπως 

ισχύουν . 

 
            
 Ε Ν Τ Ο Λ Η   Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ (έρευνα αγοράς-υποβολή πρότασης)   
 
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ :  2021   42       ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ-Ω 
  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: 2021 / 
  ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡ.: ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                ΑΔΑ: Ω33Ψ46906Η-Σ2Μ 1026 
  ΘΕΜΑ...........: α/α 23 
 
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      : Λ      ΥΛΙΚΑ 

  ------------------------------------------------------------------------------- 
  |  ΚΩΔΙΚΟΣ   |      ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ         |Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜ. ΜΟΝΑΔΟΣ | 
  |   ΤΥΠΟΥ    |                                 |ΦΠΑ | ΚΩΔ.ΔΗΜ. | ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝ | 
  |-----------------------------------------------------------------------------| 
  | 1000632001 | ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΔΙΦΥΛΛΗ 2.4  |ΤΕ  |      6.00| 144.0000     | 
  |            | 0X0.45X0.80                     |24.0| 49747Α   |      1071.36 | 
  ------------------------------------------------------------------------------- 
  Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α       ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:       1071.36 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

 
Πρόκειται για δίφυλλη ντουλάπα (Εξωτερικές διαστάσεις: Υ 2,40 Χ Μ 0,80 Χ Π 0,45 m). 

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. 

Ειδικό τεμάχιο (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 στρώσεων, 

πάχους 25 mm., επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμινικό laminate πάχους 0,3 mm. Το ειδικό τεμάχιο θα 

βρίσκεται κάτω από το καπάκι της ντουλάπας και μπορεί να εκτείνεται σε όλη την εσωτερική επιφάνεια της 

ντουλάπας (όπως τα ράφια) είτε να αποτελεί ένα μόνο «φιλέτο» πάνω στο οποίο θα στηρίζεται η σπανιολέτα. 

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 τέσσερα 

πλαστικά κυλινδρικά πόδια διαστάσεων 3 cm ύψος και 5 cm διάμετρος και σε ένα εξ’ αυτών πρέπει να παρέχεται 

η δυνατότητα ρύθμισης της απόστασης της βάσης από τη στάθμη δαπέδου. 

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. 3 κινητά ράφια + τεμ. 1 σταθερό ράφι): 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. Το δεύτερο ράφι από κάτω να είναι σταθερό για να δένει η ντουλάπα. 

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 180
ο
. Οι πόρτες θα ανοίγουν με 4 ρυθμιζόμενους κρυφούς μεντεσέδες έκαστη, για βέλτιστο άνοιγμα. 

Οι μεντεσέδες θα είναι τέτοιοι, ώστε οι πόρτες να επικαλύπτουν τα πλαϊνά σόκορα μόνο σε ένα μικρό ποσοστό 

(<50%), έτσι ώστε να αναδεικνύεται ο διαφορετικός χρωματισμός του σόκορου, η οριζόντια βάση και το ειδικό 

τεμάχιο θα καλύπτονται πλήρως από την πόρτα, ενώ το καπάκι θα υπερκαλύπτει την πόρτα. 

Πόμολο - Κλειδαριά ασφαλείας (με σπανιολέτα στη δεξιά πόρτα): Αποτελείται από τα εξής μεταλλικά μέρη: 

Πόμολο, «αφαλό» κλειδαριάς, συνδέεται με το σώμα της κλειδαριάς και δέχεται τα κλειδιά, σώμα κλειδαριάς, 

βέργα – σπανιολέτα, γάντζος βέργας – σπανιολέτας, στήριγμα – άγκιστρο συγκράτησης της βέργας – 

σπανιολέτας. 

Μπινί πλαστικό (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 
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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. Ο χρωματισμός τους θα είναι σκούρο γκρι – ανθρακί για να κάνει αντίθεση 

με την υπόλοιπη ντουλάπα. Στα μη εμφανή σόκορα θα υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 0,5 mm. 

Εμφανή σόκορα θεωρούνται: η μπροστινή πλευρά των πλαϊνών τεμαχίων, οι 3 πλευρές του καπακιού, οι 3 

πλευρές της βάσης, η μπροστινή πλευρά των ραφιών και του ειδικού τεμαχίου και τα περιμετρικά σόκορα των 

πορτών. 

Χρωματισμός: Η υφή και το χρώμα της τελικής επιφάνειας θα είναι επιλογή της Τεχνικής Υπηρεσίας (επιφάνειες 

μελαμίνης ανοιχτό γκρι και όλα τα εμφανή σόκορα σκούρο γκρι – ανθρακί). 

Συνδεσμολογία: Οι συνδέσεις στα εμφανή σημεία θα γίνουν με καβίλιες. 
   

            Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

                 
 

 

 

 

ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝ-ΝΑ 

 

 

 

 

 

                                                                                 


