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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Φυσικοθεραπείας/  

Λ. Ε. & Στ. Βαλιώτη και Πλαταιών, Σπάρτη Τ.Κ. 23100 

Ονομ/νυμο Συντάκτη: Χ. Νικολακάκου 

E-mail: pthgram@uop.gr 

Τηλ.: 2731089689 

 
Αρ. Πρωτ.: 989 

 Σπάρτη, 06/03/2020 

 

ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

ΘΕΜΑ : Περιγραφή προμήθειας υλικού ποσό 2.480 ευρώ με Φ.Π.Α. 

 

H Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φυσικοθεραπείας,  

Έχοντας υπόψη : 

Α) Τον Ν.4412/2016 το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 

έργων, Προμηθειών &Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

 

Β) Την με αρ.2/06-03-2020 απόφαση της 11ης Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 

Φυσικοθεραπείας  

 

Καλεί τους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο 

της παρούσας, να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια πάγιου εργαστηριακού 

εξοπλισμού (κλινών, μαξιλαριών) που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθημάτων του 

Τμήματος Φυσικοθεραπείας, στην Σπάρτη, σύμφωνα με τις συν-νες τεχνικές 

προδιαγραφές/χαρακτηριστικά. 

Το κριτήριο επιλογής θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής.(χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προμήθειας. 

Η τιμή της προμήθειας ανέρχεται έως του ποσού των 2.000 € μη συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος Φ.Π.Α.  24%, ήτοι 2.480 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

24%, ( προσαρμόζεται ανάλογα) και παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω. 

Είδος Περιγραφή Ποσότητα Τόπος παράδοσης 

Κλίνες (Κρεβάτια) Σταθερό με οπή  

Διαστάσεις :  

Πλάτος  65 - 75 εκ 

Μήκος  185-200 εκ 

Ύψος     65 – 75 εκ (αν 

υπάρχει και με 

δυνατότητα 

αυξομείωσης) 

    8 έως 10 ΣΠΑΡΤΗ 
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Δυνατότητα ανάκλησης 

του άνω μέρους  (ιδανικά 

90ο τουλάχιστον 65ο) 

Αντοχή σε βάρος ασθενή 

- τουλάχιστον 100 – 120 

κιλά 

Υλικά Κατασκευής :  

Στρώμα  - πάχος πάνω 

από 3.5εκ 

Υλικό – Δερματίνη  

Μαξιλάρια    Α. Κυλινδρικό μαξιλάρι  

Διάμετρος 18-20 εκ 

Μήκος 50-60 εκ 

 

Β. Μαξιλάρι Ύπνου 

Υποαλλεργικό -  

πλενόμενο 

Πλάτος 50εκ 

Μήκος 70εκ 

Υλικό:   βαμβάκι - 

πολυεστέρας 

8 έως10 από 

κάθε είδος 

(αναλογικά με 

τα κρεβάτια) 

ΣΠΑΡΤΗ 

    
Η ισχύς της προσφοράς είναι για 120 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς.  

Η παράδοση των ειδών/εκτέλεση δαπάνης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 30 ημέρες από τη 

γνωστοποίηση της απόφασης ανάθεσης. 

 

Οι συμμετέχοντες στα πλαίσια της παρούσας, μπορούν να υποβάλλουν προσφορές στην 

ηλεκτρονικά στo email: pthgram@uop.gr  

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς είναι η 13/3/2020 και ώρα 14:00. 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα κατόπιν έκδοσης σχετικών 

παραστατικών-δικαιολογητικά πληρωμής, πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια 

επιτροπή παραλαβής  και σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016. Τον ανάδοχο βαρύνουν 

οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ   

 

Μαρία Τσιρώνη 

Καθηγήτρια 

(Το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο του Τμήματος) 
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