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Το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου προτείθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι 
ειδους,δυνάμει: 

A) Την απόφαση ΔΣ 5/21-02-2022 , (ΑΔΑ:ΨΝΙΟ4690ΒΞ-09Μ),  την  έγκριση  για την προμήθεια 

«ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ »(CPV 39130000-2 Έπιπλα γραφείων) (KAE 9429) με πιθανή  

προϋπ.δαπάνης   2.500€ προ ΦΠΑ ή 3.100,00  €  συμπ. ΦΠΑ 24%   

Β)Την έκθεση ανάληψης δαπάνης: 0/348, 322/0, ΑΔΑ:6ΣΞΨ4690ΒΞ-Κ9Γ , Ποσού:100,00€  

(για το 2022) 

Γ)Την ανάγκη για  εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου μας   
 

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα 

μετρήσεις  

Πιθανή ποσότητα 

1 Τροχήλατες καρέκλες  γραφείου 
(πολυθρόνες με μαύρο 
τεχνόδερμα, ρυθμιζόμενο 
ύψος ,σταθερά μπράτσα , 
μηχανισμό ανάκλησης ,στήριγμα 
μέσης και ροδάκια) για 
διευθυντική χρήση  

Τεμ  20 

 
  Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί:  

-στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ  όπου και θα λάβει τον σχετικό αριθμό ΑΔΑ 

 

     ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στην Πρόσκληση, έχουν οι οικονομικοί φορείς {φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών} που 

δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

-- Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του  ζητούμενου ειδους ,  

-- Η συσκευασία του υλικού να είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφεται εύκολα κατά την μεταφορά 
και την αποθήκευση 

-- Η αφαίρεση του υλικού από την συσκευασία του να είναι ευχερής  

-- Οι   συμμετέχοντες στην Τεχνική τους προσφορά υποχρεούνται να δηλώσουν ότι μπορούν  να 

λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που  η   
χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών, ή ενδεχομένως, 

άλλων   προσώπων καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων  

--Τα προσφερόμενα είδη  να φέρουν  σήμανση CE MARK και κωδικό ΕΚΑΠΤΥ.    

ΖΑΚΥΝΘΟΣ         03 -03-2022 

ΑΠ: 951 
 

ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 

ΑΔΑ: 6Λ974690ΒΞ-ΨΤΑ



-- Τα προσφερόμενα να είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για χρήση σε χώρους του 
Νοσοκομείου  

- Τα προσφερόμενα να φέρουν τις κατάλληλες πιστοποιήσεις  

- Στην συσκευασία των ειδών να αναγράφονται τα στοιχεία που αφορούν το είδος (μήκος, 

διάμετρος κ.λ.π.)  
- Οι αναφερόμενες ενδείξεις να είναι γραμμένες στην Ελληνική Γλώσσα ή υπό την μορφή 

συμβόλων  

        - Οι συμμετέχοντες στην  προσφορά τους υποχρεούνται να δηλώσουν ότι μπορούν να λάβουν όλα 
τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει 

σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών, ή ενδεχομένως, άλλων 

προσώπων καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων.  
- Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο 

τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

i. το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο 

κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να 
περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  
 Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν σήμανση πιστότητας CE από εγκεκριμένο κοινοποιημένο 

οργανισμό σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 89/686 /ΕΟΚ & 93/42/ΕΟΚ(ΦΕΚ 2198/τευχ.Β/02-

10-09). Στη σήμανση CE να συμπεριλαμβάνεται και ο αριθμός αναγνώρισης του κοινοποιημένου 
οργανισμού. 

 
 
Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη, η προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα 
μέτρησης, προ  ΦΠΑ  

-Η προσφερόμενη χαμηλότερη τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή του παρατηρητηρίου τιμών 
(εάν το είδος που αξιολογείται έχει ενταχθεί στο παρατηρητήριο), κατά την ημερομηνία λήξης 

υποβολής των προσφορών. Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά για το συγκεκριμένο είδος θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   
       -Η παράδοση των ειδών  θα γίνεται με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή τμηματικά 

εντός τριών (3) εργασίμων ημερών ύστερα από την έγγραφη παραγγελία μας 

       -Χρονική διάρκεια προσφοράς τρείς μήνες. 
 

 

 Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε  εντός πεντε (5) εργάσιμων ημερών  στα 

email:papadatout.gnz@gmail.com, stamirisd.gnz@gmail.com  την προσφορά της εταιρείας  σας. 

 

 

 
               

                                                                                           Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ X. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ  
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