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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 55/21 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2)  ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ ,  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 4.400,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% ( 3.548,39€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ)  

 

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου, αφού έλαβε υπόψη: 

 

(1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει  

(2) Τις διατάξεις του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 

των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και 

άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 

(3) την αριθ. πρωτ. 3067/08-03-2021 υπ’ αριθ. 11/2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008249170) Διακήρυξη «Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για την «Αναβάθμιση Ιατροτεχνολογικού και Λοιπού Εξοπλισμού των 

Χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», προϋπολογισθείσας δαπάνης 369.992,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) με CPV: 33141620-2 & CPV: 45215141-7», με το Παράρτημα (ΙΙ) 

«ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» αυτής, που αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της 

 

                 

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

                                          

                                Ιωάννινα, 02/11/2021 

       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

    6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

         «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»  

 

                                Αριθμ. Πρωτ.: 13939 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 
Τ.Κ.: 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΛΥΔΙΑ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 26513 66625 
FAX: 26510 29470 
e-mail:l.papazisi@gni-hatzikosta.gr  
 

ΠΡΟΣ:    ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

               

 

 

  
ΚΟΙΝ: 
1. Γραμ. Νοσοκ. Φ/Α/1/ 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
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(4) Την αριθ. 19/29-09-2021 (Θ 6) (ΑΔΑ: ΨΜ8Μ46906Ω-Σ57, ΑΔΑΜ: 21AWRD009298655) Απόφαση του ΔΣ του 

Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» με την οποία κατακυρώθηκε η ως άνω Διακήρυξη 

(5) Tην αριθ. 20/15-10-2021 (Θ 15) (ΑΔΑΜ: 21REQ009460125, ΑΔΑ: Ω15446906Ω-3ΗΙ), Απόφαση του Δ.Σ. του 

Νοσοκομείου δια της οποίας εγκρίθηκε η προμήθεια του είδους ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ μέσω της 

διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προσφορών  

(6) Την αριθ. πρωτ. 536/26-02-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α/Α 536 καταχώρησης στο Μητρώο 

Δεσμεύσεων/Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής (ΑΔΑΜ: 21REQ009460336, ΑΔΑ: ΩΤ0446906Ω-ΦΑΨ)) 

 

Σας προσκαλεί να καταθέσετε τεχνοοικονομική προσφορά 

για την Προμήθεια Δύο (2) Τροχήλατων Αναρροφήσεων , προϋπολογισμού δαπάνης 4.400,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μέχρι την Δευτέρα 08-11-2021 και ώρα 10.00πμ 

Η παρούσα χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2019 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΕΠ030 ΤΡΟΠ.0 ΑΔΑ ΩΗΗΙ465ΧΙ8-ΗΙΖ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/  αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΕΠ03000005. Φορέας 

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης Τομέας Περιφερειακά Προγράμματα Υποτομέας Έργα Περιφέρειας 

Ηπείρου. 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η τεχνοοικονομική σας προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου ή να σταλεί 

μέχρι την Δευτέρα 08-11-2021  και ώρα 10.00πμ. 

 Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά 

και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική), σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και μέσα σε καλά 

σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

 

Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου/Χορηγητή):   

Ονοματεπώνυμο φυσικού ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας 

και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του Διαγωνισμού : 

ΠΡΟΣ:  Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με αριθμό Πρόσκλησης:  55/21 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 08-11 -2021 - 10:00πμ 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2)  ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ» 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο. 

 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 

οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και υπογεγραμμένη από τον 

προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, 
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μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν 

διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

Μέσα στο φάκελο της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία  

κατά προτίμηση και προς διευκόλυνση της αρμόδιας Επιτροπής σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους σε δύο 

αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, με  τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και ως εξής: 

Α. Φάκελος Δικαιολογητικών συμμετοχής 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε σύμφωνα με την παρ.1 του 

άρθρου 305 του προαναφερθέντος νόμου, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου όλων των μελών του ΔΣ με χρόνο έκδοσης έως τρεις (3) 

μήνες πριν την υποβολή τους. 

β. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό από όπου να προκύπτουν εμφανώς τα μέλη του 

ΔΣ καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με χρόνο έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν 

την υποβολή τους. 

γ. Φορολογική ενημερότητα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ και να είναι σε ισχύ τον χρόνο υποβολής της. 

δ. Ασφαλιστική ενημερότητα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ και να είναι 

σε ισχύ τον χρόνο υποβολής της. 

ε. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να 

προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι:  

i) αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης ii) τα αναφερόμενα στην προσφορά του 

στοιχεία είναι αληθή και ακριβή, iii) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με 

οιαδήποτε απόφαση του Νοσοκομείου περί αναβολής ή ακύρωσης – ματαίωσης της παρούσης 

διαδικασίας. 

 

Β. Φάκελος τεχνικής προσφοράς 

Στον φάκελο τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν την τεχνική προσφορά, 

σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσης. 

Ειδικότερα επισημαίνεται η υποβολή των ακόλουθων: 

 Συμπληρωμένου Φύλλου Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι 

 Επίσημων εμπορικών φυλλαδίων του κατασκευαστικού οίκου σύμφωνα με το άρ. 1 των Γενικών 

Όρων των Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι 
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 Πιστοποιητικών σύμφωνα με το άρ. 3 των Γενικών Όρων των Τεχνικών Προδιαγραφών του 

Παραρτήματος Ι  

 Πιστοποιητικών διακρίβωσης σύμφωνα με το άρ. 4 των Γενικών Όρων των Τεχνικών 

Προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι 

 Πιστοποιητικών σύμφωνα με το άρ. 5 των Γενικών Όρων των Τεχνικών Προδιαγραφών του 

Παραρτήματος Ι 

  

   Γ. Φάκελος οικονομικής προσφοράς 

Η Οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου θα κατατεθεί με τιμή σε ευρώ. Στην τιμή θα 

περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που 

προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ, που θα δίνεται ξεχωριστά, είτε ως 

ποσοστό, είτε ως απόλυτη τιμή.  

Η τιμή της προσφοράς δεν πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη.  

Στην οικονομική προσφορά να αναφέρεται ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι (120) 

ημερολογιακές ημέρες από το άνοιγμα των προσφορών. Θα πρέπει επίσης να αναφέρεται σαφώς ο 

χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια είδους. 

Επισημαίνεται η συμπερίληψη Τιμοκαταλόγου παρελκομένων σύμφωνα με το άρ. 14 των Τεχνικών 

Χαρακτηριστικών των Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται.  

 

1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά ζητούμενο είδος για όσες προσφορές 

πληρούν τις ελάχιστες ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι. 

Σύμφωνα με το αρ.42 του Ν.4782/2021 (Συμπλήρωση αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών), 

σε περίπτωση που οι υποβληθείσες πληροφορίες ή η τεκμηρίωση είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή 

λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς κατόπιν 

σχετικής προσκλήσεως καλούνται να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να 

ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες/ την τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα 

(10) και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών. 

 

2. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από 

την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.  
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Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικάΙ δικαιολογητικά. Από κάθε 

τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά 

Νόμους και τις σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.  

Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες: 

α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Φ.Ε.Κ. 545 Β’ /24-3-’09): 2,00 %. 

β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β παρ. 2 του Ν. 4172/13 φόρος εισοδήματος αξίας 4% για 

υλικά, ο οποίος παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος επί καθαρού ποσού. 

γ) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,07% επί της αξίας κάθε 

πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16). 

δ) Τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 

ποσοστού 20%. 

ε) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε άλλης συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 του αρ. 350 του ν. 

4412/2016 (Α΄147). Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται επίσης το αναλογούν χαρτόσημο 3% υπέρ 

Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο. 

 

3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός δεκαπέντε (15) ημερών 

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Αν παρέλθει η προθεσμία των ανωτέρω δεκαπέντε (15) ημερών χωρίς ο ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί 

για να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα 

με τις παρ. 4 και 7 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται. Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα 

πρόσκληση εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

                 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Ι.  

«Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 

                                                                 

                             

   ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ  

 

Το σύστημα να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, οπωσδήποτε σύγχρονης τεχνολογίας και να 

περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη διενέργεια πλήρους πράξης. Τα τεχνικά κλπ. 

χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν απαραίτητα στην τεχνική περιγραφή και στο φύλλο συμμόρφωσης θα 

τεκμηριώνονται με αντίστοιχα prospectus, εγκρίσεις κλπ. στοιχεία για να αξιολογηθούν. 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

1. Να λειτουργεί  στα 230V AC/ 50 Hz, με δυνατότητα παρατεταμένης λειτουργίας χωρίς κίνδυνο 

υπερθέρμανσης.  

 

2. Να φέρει αντλία χωρίς την ανάγκη αλλαγής λαδιών.   

 

3. Να έχει αθόρυβη λειτουργία με επίπεδο θορύβου μικρότερο των  40 dB. 

 

4. Να έχει μανόμετρο με ευδιάκριτες ενδείξεις, σε τουλάχιστον δύο κλίμακες και χρωματική διαβάθμιση  για 

ασφαλής διαχείριση του επιτυγχανόμενου κενού.  

 

5. Να έχει φωτιζόμενο  διακόπτη / μπουτόν  ΟΝ/OFF και εργονομικό ρυθμιστή κενού.  

 

6. Να φέρει κάλυμμα  αναρρόφησης από ειδικό πλαστικό μεγάλης αντοχής ώστε να διαθέτει διπλή 

προστατευτική μόνωση μεταξύ αυτής και του χειριστή.   

 

7. Να φέρει ενσωματωμένη χειρολαβή στο πίσω μέρος για εύκολη μεταφορά.  

 

8. Να φέρει ειδικό φιαλίδιο ασφαλείας με μηχανικό φλοτέρ έναντι υπερχείλισης στην είσοδο της αντλίας, 

αντιμικροβιακό-υδρόφοβο φίλτρο καθώς και μηχανικό φλοτέρ στην φιάλη εκκριμάτων.  

 

9. Να έχει μέγιστο κενό 90 Kpa και αναρροφητική ικανότητα 40Lt/min περίπου. 

 

10. Η συσκευή να μπορεί να λειτουργεί χωρίς την χρήση εξειδικευμένων  υδρόφοβων και αντιμικροβιακών 

φίλτρων  τα οποία να μπορούν να βρεθούν στο ελεύθερο εμπόριο.   

 

11. Να εδράζεται σε τροχήλατη βάση με αντιστατικούς τροχούς δύο εκ των οποίων να φέρουν σύστημα 

πέδησης. 

 

12. Η τροχήλατη βάση να είναι απλής σχεδίασης και κατασκευής για εύκολο καθαρισμό.  
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13. Να φέρει ειδική υποδοχή ενσωματωμένη στην τροχήλατη βάση για τοποθέτηση καθετήρων και να 

προσφέρεται ως επιλογή το καλάθι καθετήρων.  

 

14. Να κατατεθεί με την προσφορά τιμοκατάλογος παρελκομένων για πιθανή αναβάθμιση της συσκευής, 

όπως: ποδοδιακόπτης, διακόπτη εναλλαγής φιαλών, φιάλες και άλλα. 

 

15. Να φέρει ανοξείδωτη ράγα περιμετρικά της τροχήλατης βάσης, η οποία να εξασφαλίζει  την προσαρμογή  

φιαλών  εκκριμάτων και άλλων οίκων κατασκευής.  

 

16. Να συνοδεύεται από μια φιάλη  εκκριμάτων των δυο λίτρων, η οποία να είναι άθραυστη, διαβαθμιζόμενη, 

κλιβανιζόμενη και συνοδευόμενη από τους απαραίτητους σωλήνες σύνδεσης για την λειτουργία της 

συσκευής.  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

1. Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 

 

2. Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει διακριβωμένα όργανα για τον έλεγχο/συντήρηση/ επισκευή του 

Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προσφέρεται.  

 

3. Να πληρούν όλους τους κανονισμούς και πρότυπα ασφαλείας όπως το ΕΝ 60601, κ.λπ. για 

Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE Mark, medical grade κλπ.) καθώς και 

Υγιεινής σε θέματα απολύμανσης. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

 

4. Επιπλέον με την τοποθέτηση του μηχανήματος και πριν την παραλαβή του, ο προμηθευτής υποχρεούται 

να εκτελέσει όλες τις αναγκαίες μετρήσεις και να εκδώσει πιστοποιητικό ηλεκτρικής ασφάλειας με δικά 

του διακριβωμένα όργανα τα οποία θα αναφέρονται στην προσφορά. Να κατατεθούν με την προσφορά 

και τα πιστοποιητικά διακρίβωσης αυτών. 

 

5. Τα προσφερόμενα να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ISO 9001, 14001, 18001, 27001 και 13485 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. 

οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 

117/2004. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

 

6. Με την τοποθέτηση του μηχανήματος να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη  και απαραιτήτως 

εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών. 

 

7. Να αναφέρεται η επίσημη εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια. 

8. Να υπάρχει κάλυψη ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ι   
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ ΠΟΣΟΤΗΣ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

24% 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ 

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ 
9349 2       

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ:       

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ:     

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ:   

 

 

 

Στοιχεία Προσφέροντος  (Οικονομικού Φορέα)   

Επωνυμία εταιρείας :       

Διεύθυνση: 

Τηλ. Επικοιν.: 

E-mail: 

Νόμιμος Εκπρόσωπος:   «Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα» 

 

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) :  …………………….……..…………………ημέρες 

Ο Χρόνος Παράδοσης του Είδους είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) :  …………………….……..………………………  ημέρες 

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος : …………………..……………… 

Ημερομηνία                       : ………….….…..………………. 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                        
 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 

 


