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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
    
 

 
 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 

Ιωάννινα  

 
 
24-01-2023 

 

     Αριθ. Πρωτ.           1309  
 

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 
(ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΛΑΣΤΚΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ) 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.2/17-01-2023 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  30-01-2023,  ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  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 ( 30) 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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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ 

 

1. Να είναι κατασκευασμένη από μεταλλικό σκελετό χρωμιωμένο και με πλάτη – κάθισμα (όχι 

ενιαία) από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο πάχους τουλάχιστον 3 mm χρώματος επιλογής της 

Υπηρεσίας από παλέτα τουλάχιστον 5 χρωμάτων. 

2. Ο σκελετός να είναι από στραντζαριστό βαρέως τύπου, πάχους τουλάχιστον 1,8 mm αυγοειδούς 

μορφής διαστάσεων τουλάχιστον 30Χ14mm. Κάτω από το κάθισμα να υπάρχουν 2 τραβέρσες 

Φ18 που να συνδέουν τα πόδια μεταξύ τους. 

3. Το κάθισμα και η πλάτη να εδράζονται πάνω στο σκελετό. 

4. Η έδραση του καθίσματος πάνω στο σκελετό να γίνεται με 2 φυτεμένα μεταλλικά 

παρεμβύσματα Μ6, στα οποία το κάθισμα να βιδώνεται στο σκελετό. Το πλαστικό κάθισμα να 

είναι λείο, ανατομικό με ενίσχυση (νευρώσεις από το ίδιο πλαστικό). 

5. Η πλαστική πλάτη να είναι επίσης ανατομική, ίδιου υλικού με εκείνο του καθίσματος με 

υποδοχή δεξιά και αριστερά από το ίδιο πλαστικό, έτσι ώστε στις υποδοχές της πλάτης να 

εισχωρεί ο μεταλλικός σκελετός στήριξης της πλάτης. Η πλαστική πλάτη να είναι λεία, 

ανατομική με ενίσχυση (νευρώσεις από το ίδιο πλαστικό). 

6. Τα μπράτσα να είναι συνέχεια του σκελετού. 

7. Όλες οι απολήξεις του σκελετού να φέρουν πλαστικές τάπες και στα σημεία έδρασης να φέρει 

ειδικά πλαστικά πέλματα για καλύτερη πρόσφυση στο δάπεδο. 

8. Απαραίτητο να υπάρχουν ανταλλακτικά της πλάτης και του καθίσματος. 

9. Οι καρέκλες να είναι στοιβαζόμενες. 

10. Υποχρεωτικά να προσκομισθεί αναλυτικό προσπέκτ του προσφερόμενου καθίσματος, καθώς 

επίσης και φύλλο συμμόρφωσης. 

11. Προαιρετικά να προσκομισθεί δείγμα προς διευκόλυνση της επιτροπής αξιολόγησης του 

διαγωνισμού και προς διασφάλιση του αναδόχου ότι πληρούνται επακριβώς οι προδιαγραφές 

της διακήρυξης για το προσφερόμενο είδος. 

12. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 30 ημέρες. 

 
                             ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 

ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 


