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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

         
                                                    

      
     ΙΩΑΝΝΙΝΑ       10– 06– 2022 

.      Αριθ. Πρωτ     14135     (3059) 

 

 
  Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία  
συλλογής προσφορών σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των  ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων 
για την καθημερινή λειτουργία της Μαιευτικής Κλινικής  παρακαλούμε να καταθέσετε στο Γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου έως την  17-06-2022 ημέρα Παρασκευή και 14:00η μ.μ. σχετική έγγραφη  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 τεσσάρων (4) 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 Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση. 

       6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003. 

       7. Να αναγράφετε πάντοτε τον κωδικό του είδους τον κωδικό Ε.Κ.Α Π.Τ.Υ. του προϊόντος και τον  

Γραφείο : Προμηθειών   

Ταχ. Δ/νση : Λ. Στ. Νιάρχου  ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
 : 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΡΟΣ:  www.uhi.gr 

 
Τηλέφωνο : 2651099270,912   
Fax : 2651099774   

Πληροφορίες  :  Π.Τσώλης Κοιν. :                  Γραμματεία  Νοσοκομείου. 

E – MAIL  : tsolis.polineikis@gmail.com   

ΘΕΜΑ :  Κατάθεση  προσφοράς με απ΄ ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία  συλλογής 
προσφορών για προμήθεια  πάγιου εξοπλισμού  της Μαιευτικής Κλινικής  του 
Νοσοκομείου.  

ΣΧΕΤ.: α. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ. γ 
β. Ν. 2955 / 2001 
γ. Ν. 3329 / 2005, όπως ισχύει σήμερα. 
δ. Ν. 3580 / 2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846 / 2010. 
ε. Ν. 3867 / 2010, άρθρο 27, παρ. 11. 
στ. Ν. 3918 / 2011, άρθρο 11, παρ.1 
ζ. Ν. 4412/2016 
η. Ν. 4605/2019 Άρθρα 43,44,45. 
θ. Ν. 4782/2021 – ΦΕΚ 36/Α/09-09-2021 
ι. Αίτημα 100(30-03-2022)  της Μαιευτικής Κλινικής    
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           κωδικό GMDN του προϊόντος. 

   8. Η διαπραγμάτευση θα γίνει με κριτήριο την επίτευξη τιμών μικρότερων ή ίσων προς τις τιμές των ειδών                        

στο Παρατηρητήριο Τιμών (εφόσον υπάρχουν και είναι   συγκρίσιμες) ή προς τις τιμές των ειδών στις 

τελευταίες εν ισχύ συμβάσεις (εφόσον δεν υπάρχουν τιμές στο Π. 

   9. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011,4412/2016 & 

4605/2019   όπως ισχύουν.  
 
  
 
    ΕΝΤΟΛΗ  3059 
 

 
      

 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

ΕΙΔΟΣ: ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

 
Πρόκειται για μονόφυλλη ντουλάπα (Εξωτερικές διαστάσεις: Υ μαζί με τα πόδια 2,00 Χ Μ 0,45 Χ Π 
0,45 m). 
Η κάθε ντουλάπα θα αποτελείται από: 
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». 
Πλαϊνό (τεμ. 2): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 στρώσεων, 
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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. 4 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. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 στρώσεων, 
πάχους 18 mm επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm. Το θυρόφυλλο θα 
έχει δυνατότητα ανοίγματος 90

ο
. Η πόρτα θα ανοίγει με 4 ρυθμιζόμενους κρυφούς μεντεσέδες 

έκαστη, για βέλτιστο άνοιγμα. Οι μεντεσέδες θα είναι τέτοιοι, ώστε η θύρα να επικαλύπτει 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: Αποτελείται από τα εξής μεταλλικά μέρη: Πόμολο, «αφαλό» 
κλειδαριάς, συνδέεται με το σώμα της κλειδαριάς και δέχεται τα κλειδιά, σώμα κλειδαριάς. 
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 0,45 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. 

ΝΑΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 10 ΗΜΕΡΕΣ 
Η ΔΑΠΑΝΗ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΚΟΣΤΟΣ: 180 € / ΤΕΜ + ΦΠΑ 
 

 
Ιωάννινα, 03-06-2022 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

 

ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΗΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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  Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:   669,63€ 
 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Κ.Α.Α. 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ 


