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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

                                                   Ιωάννινα                  05 –09 – 2022 
 Αριθ. Πρωτ.                21273         (4735)               

 

 
  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 του Μαιευτηρίου παρακαλούμε να καταθέσετε στο Γραφείο Προμηθειών του 

Νοσοκομείου έως την 09-09-2022 ημέρα Παρασκευή και 14η 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  

           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.Τ.). 
   

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   
αναλώσιμου  υλικού  για τις ανάγκες  του  Μαιευτηρίου  τού  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  3040(02-09-2022) του  Μαιευτηρίου .  
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΤ ΕΝΔΟΤΡΑΧΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 
   
 
ΕΝΤΟΛΗ  4735 
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Τεχνικές Προδιαγραφές 

Κλιπ ομφάλιου λώρου 

 

 

1) Να είναι ασφαλές, αποστειρωμένο, μίας χρήσης και απαλλαγμένο από Latex, 

Silicone και PVC. 

 

2) Να χρησιμοποιείται αμέσως μετά τον τοκετό για να απολινώσει τον ομφάλιο λώρο 

πριν από την κοπή του.  

 

3) Να διαθέτει γραμμωτή λαβή, ούτως ώστε να αποφεύγεται η ολίσθηση κατά την 

εφαρμογή. 

 

4) Να διατηρεί ερμητικό κλείσιμο και να εφαρμόζει σταθερή πίεση σε κάθε μέγεθος 

ομφαλού, καθώς αυτός συρρικνώνεται. 

 

5) Να διαθέτει προστατευτική οπή που περιορίζει τον ομφαλό ανάμεσα στις δύο 

οδοντωτές σιαγώνες για να περιορίσει την κίνηση. 

 

6) Να είναι κατασκευασμένο χωρίς αιχμηρά άκρα που μπορεί να σκαλώσουν με 

απρόβλεπτες συνέπειες. 

 

7) Να ελέγχεται με πρωτοποριακό και αυστηρό σύστημα οπτικού ελέγχου από ακτίνες 

laser, ούτως ώστε να πληροί τις προδιαγραφές για την χρήση του (απαράβατος όρος). 

 

8) Να διαθέτει διπλό αγκιστρωτό σύστημα ασφαλείας, ούτως ώστε να μην είναι δυνατό 

να ανοίξει (απαράβατος όρος). 

 

9) Να διαθέτει οδοντωτούς σιαγόνες για να αποτρέπεται η ολίσθηση του. 

 

10) Να διαθέτει ειδικό μηχανισμό κλειδώματος (μάνταλο), ούτως ώστε να μην επιτρέπει 

το παραμικρό διάκενο (απαράβατος όρος). 

 

11) Να κατατεθεί δείγμα για την πλήρη γνώση του υλικού καθώς και της χρήσης, ούτως 

ώστε να γίνει επιλογή του κατάλληλου υλικού (απαράβατος όρος). 

 

12) Να πληροί όλα τα διεθνή standard ασφαλείας και να φέρει σήμανση CE. 
 
 

 
   

Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:  3008,19€ 
 
 
 

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

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ 


