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Πληροφορίες  :  Π. Πάκου Κοιν. :  Γραμματεία Νοσοκομείου. 

 

 

ΘΕΜΑ :  Κατάθεση προσφοράς άκρως απαραίτητων υλικών για τo χειρουργείο του 

Νοσοκομείου με απευθείας ανάθεση με συλλογή προσφορών. 

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. Η 2734/28-05-2021 αίτηση προμήθειας τo χειρουργείο. 

Η. Ν. 4782/2021 όπως ισχύει 
 

  

        Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απευθείας ανάθεση  με συλλογή 

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

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25-06-2021 και ώρα  11.00 π.μ.        Σημειώνεται ότι : 

       1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επιμέρους 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 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 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση. 

          6Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις, σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4413/2016 και 4605/2019 

όπως       ισχύουν. 
        7. 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 | 
  |-----------------------------------------------------------------------------| 
  | 1001900906 | ΡΟΛΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑ ΑΠΛΗ              |ΤΕ  |      6.00| 60.0000      | 
  |            |                                 |24.0| 41899Α   |       446.40 | 
  ------------------------------------------------------------------------------- 
  Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α       ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:        446.40 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 
 

 
Το προσφερόμενο είδος θα αποτελείται από: 

 μηχανισμό διατομής Φ32 για στήριξη σε τοίχο 
 αλυσίδα για τη ρύθμιση της κουρτίνας 
 πανί ρολοκουρτίνας 

1. πολυεστερική σύνθεση 100 % 
2. πάχος 0,35 χιλ 
3. βάρος 180 γρ/μ2 
4. 100 % προστασία UV (280-380 nm) 
5. αντανάκλαση φωτός 78 % (380-780 nm) 
6. διαπερατότητα φωτός 20 % (380-780 nm) 
7. απορρόφηση φωτός 2 % (380-780 nm) 
8. αντανάκλαση φωτός 73 % (280-2500 nm) 
9. διαπερατότητα φωτός 23 % (280-2500 nm) 
10. απορρόφηση φωτός 4 % (280-2500 nm) 

Το χρώμα του σετ θα είναι λευκό. 
Θα τοποθετηθεί σε παράθυρο διαστάσεων 1,10 μ (μήκος) Χ 1,10 μ (ύψος). Η τοποθέτηση θα 
γίνει κεντραρισμένα ως προς το παράθυρο, έτσι ώστε η ρολοκουρτίνα να εξέχει 5 εκ 
εκατέρωθεν του ανοίγματος του παραθύρου κατακόρυφα, ενώ από την επάνω πλευρά ο 
μηχανισμός θα τοποθετηθεί 10 εκ πάνω από το παράθυρο. 
Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και για το λόγο αυτό οι ακριβείς μετρήσεις θα 
πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση. 
Θα υπάρχει κάλυψη σε ανταλλακτικά και εργασία. 
Θα προσκομισθεί φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Χρόνος παράδοσης: 3 εργάσιμες ημέρες. 
Προϋπολογισμός: 60,00 ευρώ + ΦΠΑ / τεμ. 
 

         
     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

         

 

      ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 
 


