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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ   6

η
 Υ.ΠΕ              

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
    
 

 
  

Ιωάννινα 14-047-2022 

 
 
 

 

     Αριθ. Πρωτ.  17392           
 

Γραφείο : Προμηθειών   

   :   45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΡΟΣ:  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ uhi 

U 

Τηλέφωνο : 2651099560   

Fax : 2651099774   

Πληροφορίες    :    Μ.ΤΑΣΟΥΛΗ Κοιν. :  Γραμματεία Νοσοκομείου.  

Ε-mail  mtasouli@uhi.gr    

 

ΘΕΜΑ :  Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια   ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ PET –CT του 
Τμήματος της Πυρηνικής Ιατρικής  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 & 4782/2021 όπως ισχύει σήμερα 

 δ. Ν. 4605/2019 άρθρα 43,44,45 

 ε.  Ν.4412/2016 

 στ.Το   αριθμ.149/11-07-2022 αίτημα του Τμήματος της Πυρηνικής Ιατρικής του Νοσοκομείου. 

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

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, των  ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία 
κλινικών και τμημάτων του,  παρακαλούμε να καταθέσετε έως της  21-07-2022,  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 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 τα  ζητούμενα είδη εντός ( 20) ημερών 
από την 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. 
 6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003. 
7.Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007,4013/2011,4412/2016 και 4605/2019  όπως ισχύουν8. 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.Τ.). 
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ΚΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Να είναι μεταλλικός διάτρητος βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου 

χρώματος μαύρο. 

2. Να έχει διαστάσεις Φ25 Χ 30 cm (ύψος). 

3. Οι αποκλίσεις σε όλες τις διαστάσεις που αναφέρονται να μην υπερβαίνουν το +-

5%. 

 

ΕΙΔΟΣ: ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΜΑΡΙΩΝ: 

 
Πρόκειται για συνθέσεις ερμαρίων στα αποδυτήρια. Το κάθε ερμάριο (2 θέσεων) θα έχει διαστάσεις 
50 cm (M), 50 cm (Π) και 200 cm (Y). Θα αποτελείται από δύο ντουλάπες σχήματος Γ, με θύρες 
που θα κλειδώνουν και ανοιχτό ράφι στο κάτω μέρος για υποδήματα ύψους 20 cm. 
Καπάκι (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως τριών 
στρώσεων, πάχους 18 mm., επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμινικό laminate πάχους 0,3 mm. 
Βάση (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 στρώσεων, 
πάχους 18 mm, επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm. Πόδια: Στη βάση 
προσαρμόζονται 12 πλαστικά κυλινδρικά πόδια διαστάσεων 3 cm ύψος και 5 cm διάμετρος με 
δυνατότητα ρύθμισης της απόστασης της βάσης από τη στάθμη δαπέδου. 
Ερμάριο 2 θέσεων: (τεμ. 1): Κατασκευάζεται (δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, πλάτη, ενδιάμεσο 
χώρισμα τύπου Ζ, ράφι για υποδήματα) από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 
στρώσεων, πάχους 16 mm., επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμινικό laminate πάχους 0,3 mm. 
Πόρτα (τεμ. 2): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 στρώσεων, 
πάχους 16 mm επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm. Τα θυρόφυλλα θα 
έχουν δυνατότητα ανοίγματος 90

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. Οι πόρτες θα είναι εγκιβωτισμένες ως προς την οριζόντια βάση και το 

καπάκι. Στις πόρτες θα υπάρχει θέση για ταμπελίτσα με προσθαφαιρούμενη ετικέτα. 
Πόμολο (τεμ. 4) - Κλειδαριά ασφαλείας (τεμ. 2): Θα υπάρχουν δύο μικρά πόμολα στα 2 στενά μέρη 
του ερμαρίου και 2 μακρόστενα πόμολα στα φαρδιά μέρη του, όπως φαίνεται στις ενδεικτικές 
φωτογραφίες. Η κλειδαριά αποτελείται από τα εξής μεταλλικά μέρη: «αφαλό» κλειδαριάς, συνδέεται 
με το σώμα της κλειδαριάς και δέχεται τα κλειδιά, σώμα κλειδαριάς. 
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Ράγα (τεμ. 2): Κατασκευάζεται από σωλήνα επιχρωμιωμένο διατομής περίπου Φ26, με 

άγκιστρα τέσσερα τουλάχιστον (επίσης επιχρωμιωμένα) για το κρέμασμα των ρούχων. Η 

ράγα θα βρίσκεται σε απόσταση 5 εκ. κάτω από το αντίστοιχο οριζόντιο τεμάχιο. 
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: τα μπροστινά 
σόκορα του ερμαρίου, οι 3 πλευρές του καπακιού, οι 3 πλευρές της βάσης και τα περιμετρικά 
σόκορα των πορτών. 
Χρωματισμός: Η υφή και το χρώμα της τελικής επιφάνειας θα είναι επιλογή της Τεχνικής Υπηρεσίας 
(επιφάνειες μελαμίνης ερμαρίου ανοιχτό γκρι και όλα τα εμφανή σόκορα σκούρο γκρι – ανθρακί). Οι 
πόρτες των ερμαρίων θα διαφοροποιούνται ως προς το χρωματισμό. Οι πόρτες θα είναι ανοιχτό 
γαλάζιο και όλα τα εμφανή σόκορα σκούρο γκρι – ανθρακί. Ωστόσο, πριν την υλοποίηση της 
κατασκευής θα προσκομισθούν δείγματα στην Τεχνική Υπηρεσία και οι χρωματισμοί θα είναι 
επιλογή της Υπηρεσίας. 
Συνδεσμολογία: Οι συνδέσεις στα εμφανή σημεία θα γίνουν με καβίλιες. 
Ενδεικτικές φωτογραφίες: Σε αυτές τις φωτογραφίες δεν απεικονίζεται το ανοιχτό ράφι ύψους 20 cm 
στο κάτω τμήμα για τα υποδήματα, ωστόσο αυτό θα κατασκευασθεί. 

          
 

 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 20 ΗΜΕΡΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 
 
  

ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 


