
                                                                      ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ 

Σαχ. Δ/νςθ: Ελενασ Βενιηελου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 

Σθλ.: 2271350106    Φαξ:2271350241 

Email:paragelies@xioshosp.gr 

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΙΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Χίου για τθν κάλυψθ άμεςων  και επιτακτικϊν αναγκϊν του, 

προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν προςφορά για τθν προμικεια των 

παρακάτω ειδϊν. 

Α. ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ 
ΝΟΟΚΟ-

ΜΕΙΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΛΙΚΟΤ 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΖΟΜΕΝΗ  
ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΧΩΡΙ  

ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1  Σεη δύν ζηξώκαηα 

γηα Sensory 

integration cabin. 

Καηαζθεπαζκέλα 

από αθξό, 

θαιπκκέλα κε 

αλζεθηηθό ύθαζκα 

από pvc ρξώκα 

κπιε δηαζηάζεηο 

216ρ108ρ8 

εθαηνζηά ην θάζε 

έλα  

1 
ΕΣ 

1Χ295,73 295,73 346,00 
 

2  Κνύληα Sling 

Swing, δηαζηάζεηο 

180ρ70 εθαηνζηά , 

βάξνο έσο 90 θηιά. 

1 
ΣΕΜ 

1Χ232,48 232,48 272,00 

3  Δμάξηεκα 

πεξηζηξνθήο γηα 

θνύληεο κεηαιιηθό 

2 
ΣΕΜ 

2Χ7,69 15,38 18,00 

4  Κνύληα θύιηλδξνο. 

Γηαζηάζεηο 

θπιίλδξνπ 88ρ30 

εθαηνζηά, ύςνο 

ζρνηληώλ 90 

εθαηνζηά 

1 
ΣΕΜ 

1Χ77,78 77,78 91,00 
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5  Κνύληα πιαηθόξκα 

(platform). Κίλεζε 

ζε όια ηα επίπεδα, 

αλώηαην βάξνο 

110 θηιά, ύςνο 150 

εθαηνζηά, 

δηαζηάζεηο 72ρ72 

εθαηνζηά. 

1 
ΣΕΜ 

1Χ588,89 588,89 689,00 

6  Κνύληα ζακπξέια 

παηδηθή. Γηάκεηξνο 

85 εθαηνζηά 

(εζσηεξηθή 50 

εθαηνζηά), 

αλώηαην βάξνο 80 

θηιά. 

1 
ΣΕΜ 

1Χ295,72 295,73 346,00 

7  Γάληδνο 

αζθαιείαο. 

Μεηαιιηθόο, 

κήθνο 10,5 

εθαηνζηά, αληνρή 

225 θηιά 

2 
ΣΕΜ 

2Χ30,77 61,54 72,00 

8  Δμάξηεκα 

ξύζκηζεο ύςνπο κε 

κεηαιιηθό γάληδν, 

αληνρή 450 θηιά 

1 
ΣΕΜ 

1Χ170,94 170,94 200,00 

9  Κνύληα θσιηά. 

Γηάκεηξνο 70 

εθαηνζηά, ύςνο 

100 εθαηνζηά 

αλώηαην βάξνο 75 

θηιά. 

1 
ΣΕΜ 

1Χ78,63 78,63 92,00 

10  Κνύληα ζηξνγγπιή 

NET ROUND. 

Αλώηαην βάξνο 

100 θηιά, 

δηάκεηξνο 100 

εθαηνζηά. 

1 
ΣΕΜ 

1Χ81,20 81,20 95,00 

11  Βάζε ζηήξηγκα 

θνύληαο. Αλώηαην 

βάξνο 450 θηιά, 

δηαζηάζεηο 

30ρ13ρ11 

εθαηνζηά 

1 
ΣΕΜ 

1Χ188,04 188,04 220,00 

12  Σρνηλί κε ζειηά 3 

κέηξα 

 

1 
ΣΕΜ 

1Χ64,10 64,10 75,00 
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13  Δηδηθά κπαιάθηα 

από ηδει 

δηαθνξεηηθνύ 

βάξνπο θαη 

αληίζηαζεο γηα 

ελδπλάκσζε ηεο 

παιάκεο. Να είλαη 

καιαθά θαη 

εύθακπηα. Να 

δηαηίζεληαη ζε ζεη 

ησλ 5, έλα γηα θάζε 

αληίζηαζε: πνιύ 

κηθξή, κηθξή 

κέηξηα, κεγάιε θαη 

πνιύ κεγάιε 

αληίζηαζε. 

1 
ΕΣ 

1Χ28,21 28,21 33,00 

14  Απγό από ηδει  

κηθξή αληίζηαζε 
1 

ΣΕΜ 
1Χ16,24 16,24 19,00 

15  Απγό από ηδει  

κέηξηα αληίζηαζε 
1 

ΣΕΜ 
1Χ16,24 16,24 19,00 

16  Μπαιάθη γηα 

ελδπλάκσζε ηεο 

παιάκεο  κε 

ιάζηηρν δαθηύισλ 

κέηξηα αληίζηαζε 

1 
ΣΕΜ 

1Χ28,21 28,21 33,00 

17  Σεη 6 κπαιάθηα 

από αθξώδεο 

πιηθό 

1 
ΕΣ 

1Χ47,01 47,01 55,00 

18  Θεξαπεπηηθή 

πιαζηειίλε πνπ 

αιιάδεη ρξώκα κε 

ηελ αύμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηεο. 

Δπηζηξέθεη ζην 

αξρηθό ηεο ρξώκα 

όηαλ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη. 

Medium-Soft 

1 
ΣΕΜ 

1Χ12,82 12,82 15,00 

18  Θεξαπεπηηθή 

πιαζηειίλε πνπ 

αιιάδεη ρξώκα κε 

ηελ αύμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηεο. 

Δπηζηξέθεη ζην 

αξρηθό ηεο ρξώκα 

όηαλ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη. 

Medium 

1 
ΣΕΜ 

1Χ12,82 12,82 15,00 

20  Γελδξνεηδέο 

βνήζεκα κε ζύξκα. 

Γηαζέηεη 25 

ζηξνθέο θαη 

ζπλνιηθά 152 εθ 

κήθνο ζύξκαηνο. 

1 
ΣΕΜ 

1Χ96,58 96,58 113,00 
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21  Τξνρόο ππηηαζκνύ 

- πξεληζκνύ 

θαξπνύ. Η 

εμσηεξηθή 

επηθάλεηα 

θαηαζθεπάδεηαη 

από αληηνιηζζεηηθό 

πιηθό 

1 
ΣΕΜ 

1Χ136,75 136,75 160,00 

22  Σεη καληαιάθηα 

θαη βάζε κε 

θαηαθόξπθε ξάβδν 

Extend-your-reach 

exerciser κε 

καληαιάθηα εηδηθό 

γηα εμάζθεζε ηνπ 

εύξνπο θίλεζεο ηνπ 

ρεξηνύ. Καηάιιειν 

γηα αύμεζε ηεο 

δύλακεο, ηεο 

ειαζηηθόηεηαο θαη 

ηνπ ζπληνληζκνύ 

ησλ δαρηύισλ κε 

δηαθνξεηηθνύο 

βαζκνύο δπζθνιίαο 

1 
ΕΣ 

1Χ149,57 149,57 175,00 

23  Ημικυκλικόσ 
πίνακασ με 
ενςφθνϊματα. 
 Η πιαζηηθή βάζε 

κε 43 νπέο γηα ηε 

ηνπνζέηεζε ησλ 

ελζθελσκάησλ. 

Γηαζηάζεσλ 66 εθ 

Χ 36 εθ πιάηνο θαη 

5 εθ ύςνο. Γηαζέηεη 

3 θεξθίδεο νη 

νπνίεο δέρνληαη 

ζπλνιηθά 43 

ελθελώκαηα. Σην 

θέληξν ηεο δηαζέηεη 

εηδηθό ρώξν γηα ηελ 

απνζήθεπζε ησλ 

ελζθελσκάησλ. Τα 

ελζθελώκαηα 

έρνπλ 6,4 ρηι, 1,3 

εθ θαη 1,6 εθ 

δηάκεηξν. Η θάζε 

δηάκεηξνο 

δηαηίζεηαη ζε 2 

κήθε: από 2,5 έσο 

9,5 εθ 

1 
ΣΕΜ 

1Χ354,70 354,70 415,00 

24  Πίλαθαο κε κεγάια 

ελζθελώκαηα 
1 

ΣΕΜ 
1Χ31,62 31,62 37,00 

25  Πιαζηηθά ρέξηα 

γηα ξάςηκν 

 

1 
ΕΣ 

1Χ31,62 31,62 37,00 
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26  Βνήζεκα 

εμάζθεζεο άλσ 

άθξσλ κε 3 

νξηδόληηεο 

κεηαιιηθέο 

ξάβδνπο, νη νπνίεο 

κπνξνύλ λα 

ηνπνζεηεζνύλ ζε 

κηα από ηεο 6 

ηξύπεο ηεο θάζεηεο 

δνθνύ. Η βάζε λα 

κπνξεί λα 

πξνζαξκνζηεί 

κόληκα ή 

πξνζσξηλά ζε 

ηξαπέδη ή πάγθν. 

Να ζπκπεξηιακβά-

λνληαη  3 

δσδεθάδεο 

πιαζηηθνί θξίθνη. 

1 
ΣΕΜ 

1Χ632,48 632,48 740,00 

27  Βνήζεκα 

εμάζθεζεο άλσ 

άθξσλ κε 

θαηαθόξπθεο 

ξάβδνπο θαη 

δαρηπιίδηα γηα ηελ 

αύμεζε ηνπ εύξνπο 

ηεο θίλεζεο ηνπ 

ζπληνληζκνύ ηεο 

ζύιιεςεο θαη ηεο 

αληνρήο 

1 
ΣΕΜ 

1Χ427,35 427,35 500,00 

28  Σεη 12 κεγάια 

ηζηκπηδάθηα γηα 

ηελ αλάπηπμε 

ιεπηώλ ρεηξηζκώλ 

1 
ΕΣ 

1Χ57,26 57,26 67,00 

29  Χξσκαηηζηνί 

θώλνη από κε 

ηνμηθό αθξπιηθό 

πιηθό 30 θώλνη 

δηαθόξσλ 

ρξσκάησλ ύςνπο 

11 εθ, θαη πιαζηηθή 

βάζε ηνπνζέηεζεο. 

1 
ΕΣ 

1Χ252,14 252,14 295,00 

 ΤΝΟΛΟ      

 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Αρικμόσ Αιτιματοσ 5443/20-03-2020 

ΚΑΕ 9149.01 

Κριτιριο Κατακφρωςθσ Χαμθλότερθ τιμι 

Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν 27-05-2020 

Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν 29-05-2020 

Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν ΦΑΞ:2271350241 
e – mail:paragelies@xioshosp.gr 
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Γ. ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οι τιμζσ των προςφερόμενων ειδϊν κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ τιμζσ του 

παρατθρθτθρίου  ι ςφμφωνα με τισ τιμζσ τθσ τελευταίασ ςφμβαςθσ. Η προςφορά που κα 

υποβλθκεί κα πρζπει να αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ εταιρείασ:( ΑΦΜ, πλιρθ 

επωνυμία, τθλζφωνο, φαξ, e-mail, και  ΦΠΑ), ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και να  ζχει 

τθν παρακάτω μορφι: 

Αριθμόσ 
Αιτήματοσ 

Κωδικόσ 
Νοςοκομείου 

Περιγραφή 
Τλικοφ 

Σιμή 
μονάδασ € 

(χωρίσ 
ΦΠΑ) 

Κωδικόσ 
Παρατ/ρίου 

Σιμή 
Παρατ/ρίου 

Κωδικό 
Εμπορίου 

GMDN Κωδικόσ 
ΕΚΑΠΣΤ 

         

 

Επιπλζον κα πρζπει να αναφζρεται – επί ποινι απόρριψθσ – ο χρόνοσ παράδοςθσ  των 
προςφερόμενων ειδϊν. Λόγω του επείγοντοσ τθσ προμικειασ, το νοςοκομείο επικυμεί τα 
προςφερόμενα είδθ να είναι ετοιμοπαράδοτα, ςε διαφορετικι περίπτωςθ διατθρεί το 
δικαίωμα να απορρίψει τθν  προςφορά αν κρίνει ότι ο χρόνοσ παράδοςθσ είναι μεγάλοσ ςε 
ςχζςθ με τισ ανάγκεσ του. 

ε περίπτωςθ που θ τιμι προςφοράσ του είδουσ υπερβαίνει τθν αντίςτοιχθ τιμι 
παρατθρθτθρίου, αυτι υποχρεωτικά απορρίπτεται. Σζλοσ, ςε περίπτωςθ που το είδοσ δεν 
αντιςτοιχίηεται με το παρατθρθτιριο τιμϊν, αυτό κα αναφζρεται ςτθ ςτιλθ κωδικόσ 
παρατθρθτθρίου. 

Εναλλακτικζσ προςφορζσ και αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. τισ περιπτϊςεισ 
δφο ι περιςςοτζρων εναλλακτικϊν προςφορϊν ωσ κφρια κεωρείται αυτι με τα χαμθλότερθ τιμι, οι 
υπόλοιπεσ δεν κα αξιολογοφνται. 

Οι εταιρείεσ που κα αποςτείλουν προςφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα κα 
πρζπει απαραίτθτα να διακζτουν τα νόμιμα πιςτοποιθτικά για τθ διακίνθςθ και διανομι τουσ, και 
τα είδθ κα πρζπει απαραίτθτα να φζρουν τθν αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ CE. 

Επί τησ προςφοράσ τουσ οι ςυμμετζχοντεσ θα πρζπει να δηλώνουν υπεφθυνα ότι 
δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τισ οποίεσ 
οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ή μποροφν να αποκλειςθοφν. 

Σζλοσ το νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει δείγμα προκειμζνου να 
αξιολογιςει τισ προςφορζσ και οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ υποχρεοφνται  - επί ποινι απόρριψθσ – 
να το αποςτείλουν άμεςα. 

 

 

                                                                     Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

                                                                     α/α 

                                                                     Ε. ΒΟΤΣΙΕΡΟΤ 

                                                                              ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
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