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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα : 04-02-2021
Αρ. Πρωτ. 1313

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..: Οικονομικό
Πληροφορίες: Π. Ιωάννου
ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα
MAIL:p.ioannou@prevezahospital.gr
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών
προσφορών για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με MAIL ή κλειστό
φάκελο έως 11/02/2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 11.00π.μ, για την προμήθεια ξενοδοχειακού
εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού
5.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1899.01) .

H κατακύρωση θα γίνει ανά είδος και όχι στο σύνολο της προσφοράς.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου
1 του άρθρου 73του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου
εκπροσώπου.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ





κινητά διαχωριστικά εσωτερικού χώρου από σκελετό αλουμίνιου με κάθετους ορθοστάτες
και οριζόντια συνδετικά στοιχεία (τραβέρσες).
επένδυση και στις δυο πλευρές με πλαίσια κρυστάλλων διάφανα.
τα διαχωριστικά θα έχουν τις ακόλουθες διαστάσεις: 1200*1700(Υ)
ο σκελετός θα είναι χρώματος γκρι ανοιχτό

2. ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφείο εργασίας διαστάσεων: 140x80x75cm με μια συρτάρια τροχήλατη (τρία συρτάρια) με
δυνατότητα κλειδώματος.
Ο σκελετός των γραφείων να είναι από μελαμίνη πάχους 2,50cm με pvc στα περιθώρια,
χρώματος γκρι ανοιχτό (λεία επιφάνεια). Τα πόδια θα έχουν πλαστικές τάπες. η επιφάνεια
εργασίας θα είναι από ανθεκτικό υλικό χρώματος γκρι ανοιχτό.
Όλα τα συρτάρια να είναι κυλιόμενα σε πλαστικούς τροχούς με ρουλεμάν και εξαγωγή 80%
περίπου, με μετόπη από μελαμίνη πάχους 16mm. Η κάλυψη όλων των πλάγιων μερών
(εσωτερικών και εξωτερικών) των γραφείων, να είναι από μελαμίνη γκρι ανοιχτό 16mm.
3. ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφείο εργασίας διαστάσεων: 120x80x75cm με μια συρτάρια ενσωματωμένη (δυο
συρτάρια) με δυνατότητα κλειδώματος.
ο σκελετός των γραφείων να είναι από μελαμίνη πάχους 2,50cm με pvc στα περιθώρια,
χρώματος γκρι ανοιχτό (λεία επιφάνεια). Τα πόδια θα έχουν πλαστικές τάπες. η επιφάνεια
εργασίας θα είναι από ανθεκτικό υλικό χρώματος γκρι ανοιχτό.
Όλα τα συρτάρια να είναι κυλιόμενα σε πλαστικούς τροχούς με ρουλεμάν και εξαγωγή 80%
περίπου, με μετόπη από μελαμίνη πάχους 16mm. η κάλυψη όλων των πλάγιων μερών
(εσωτερικών και εξωτερικών) των γραφείων, να είναι από μελαμίνη γκρι ανοιχτό 16mm.
4. ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ








κάθισμα περιστροφικό με πεντακτινωτή βάση από επιχρωμιωμένα πόδια ή από πλαστικό
σκληρό υλικό και με κυλιόμενες ρόδες.
το ύψος της καρέκλας να είναι ρυθμιζόμενο (min ύψος καθίσματος : 40 εκ. & max ύψος
καθίσματος: 52 εκ.
το κάθισμα να είναι ανατομικό με εξωτερική επένδυση δερμάτινης χρώματος μαύρου και
τα μπράτσα από σκληρό υλικό μαύρου χρώματος.
διαστάσεις καθίσματος 48 x 45 εκ.(±2εκ.)
το ύψος και η κλίση της πλάτης του καθίσματος να είναι ρυθμιζόμενα (όχι ενιαία).
η πλάτη να είναι μεσαίου μεγέθους (ύψος 45-55εκ.).
να συνοδεύεται από δείγμα η prospectus/κατάλογο (επι ποινή απόρριψης)
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5. ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ








κάθισμα περιστροφικό με πεντακτινωτή βάση από επιχρωμιωμένα πόδια ή από πλαστικό
σκληρό υλικό και με κυλιόμενες ρόδες.
το ύψος της καρέκλας να είναι ρυθμιζόμενο (min ύψος καθίσματος : 40 εκ. & max ύψος
καθίσματος: 52 εκ.
το κάθισμα να είναι ανατομικό με εξωτερική επένδυση δερμάτινης χρώματος μαύρου και
τα μπράτσα από σκληρό υλικό μαύρου χρώματος.
διαστάσεις καθίσματος 48 x 45 εκ.(±2εκ.)
το ύψος και η κλίση της πλάτης του καθίσματος να είναι ρυθμιζόμενα (όχι ενιαία).
η πλάτη να είναι μεγάλου μεγέθους (τύπου διευθυντή)
να συνοδεύεται από δείγμα η prospectus/κατάλογο (επι ποινή απόρριψης)











6. ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
μεταλλικό σκελετό
πλάτη & κάθισμα από πλαστικό (όχι ενιαίο)
συμπεριλαμβάνεται η συναρμολόγηση
μαύρου χρώματος
διαστάσεις : μ:53εκ π:55εκ υ:78εκ (±2εκ.)
κατάλληλο υλικό για βάρος έως 120keg
ανταλλακτικά διαθέσιμα για πενταετία τουλάχιστον
να συνοδεύεται από δείγμα η prospectus/κατάλογο (επι ποινή απόρριψης)
λεία επιφάνεια για αποφυγή συσσώρευσης βρωμιάς







7. ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
διαστάσεων 120*70*85 (±2cm)
κατασκευασμένο εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα arise 304 18/8-10 πάχους 1,5mm
η κατασκευή δεν θα έχει σημεία συγκέντρωσης βρωμιάς.
ένα ράφι χαμηλό
πόδια ρυθμιζόμενου ύψους







8. ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
διαστάσεων 200*70*85 (±2cm)
κατασκευασμένο εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα arise 304 18/8-10 πάχους 1,5mm
η κατασκευή δεν θα έχει σημεία συγκέντρωσης βρωμιάς.
δυο ράφια χαμηλό
πόδια ρυθμιζόμενου ύψους
9. ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΗ








διαστάσεων 90*55*190(±2cm)
κατασκευασμένη από γαλβάνιζε χάλυβα πάχους 0,6mm
βαμμένη με ειδική ηλεκτροστατική βαφή για maximum αντοχές στις καιρικές συνθήκες
και τις διαβρώσεις.
να διαθέτει 4 εσωτερικά μεταλλικά ράφια να τοποθετούνται πάνω σε κλιπ ώστε να
μπορούν να αντικατασταθούν ευκολά
χρώματος γκρι ανοιχτό για απόλυτη ομοιομορφία με τις υπάρχουσες
με δυνατότητα κλειδώματος
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αντοχή ραφιού τουλάχιστον 50kg

10. ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΦΥΛΛΗ











διαστάσεων 60*50*190(±2cm)
άριστη ποιότητα κατασκευής
να διαθέτει περσίδες αερισμού
δυο (2) κλειδαριές ασφάλειας
ράφι στο άνω μέρος του κάθε ερμαριού
τουλάχιστον δυο μεντεσέδες σε κάθε πόρτα για βέλτιστη στήριξη
τουλάχιστον δυο (2) μεταλλικοί γάντζοι σε κάθε ερμάρι (για το κρέμασμα των ρούχων)
ηλεκτροστατική βαφή φούρνου α’ ποιότητας
χρώματος γκρι ανοιχτό και μόνο για απολυτή ομοιομορφία με τις υπάρχουσες (υπάρχει η
δυνατότητα να σας αποσταλεί φωτογραφία αυτών όπως επίσης να επισκεφθείτε το χώρο)

Το σύνολο των ειδών θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου.
Δυνατότητα επίσκεψης στο χώρο τις εργάσιμες μέρες, 7.00-15.00 (Τεχνικό Τμήμα
2682361315/316) για τυχόν διευκρινήσεις.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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