
                                                                      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 του 

παρακάτω είδουσ. 

Α. ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ 
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΛΙΚΟΤ 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΖΟΜΕΝΗ  ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟ-
ΛΟΓΙΜΟ 

ΧΩΡΙ  ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟ-
ΓΙΜΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1  ΤΓΚΟΛΛΗΣΗ 
ΠΛΑΣΙΚΩΝ 
ΩΛΗΝΩΝ 

ΑΚΩΝ 
ΑΙΜΑΣΟ   

1 1Χ2.991,45 2.991,45 3.500,00 

 ΤΝΟΛΟ      

 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Αρικμόσ Αιτιματοσ 16932/30-09-2019 

ΚΑΕ 7131.01 

Κριτιριο Κατακφρωςθσ Χαμθλότερθ τιμι 

Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν 14-10-2019 

Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν 16-10-2019 

Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν ΦΑΞ:2271350241 
e – mail:paragelies@xioshosp.gr 

 

                                                     Γ.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

1.Η επιτραπζηια ςυςκευι ςυγκόλλθςθσ αςκϊν πρζπει να είναι απλι και εφχρθςτθ ςτθν 
λειτουργία τθσ, μικροφ βάρουσ και διαςτάςεων ϊςτε να μπορεί να τοποκετθκεί εφκολα 
ςτο εργαςτιριο παραγϊγων αίματοσ ι να μεταφερκεί ςε κάκε εξόρμθςθ αιμοδοςίασ. 

2. Nα λειτουργεί με τάςθ δικτφου πόλθσ 230V/50 Hz 

 3. Να ςυγκολλά ςωλινεσ αςκϊν αίματοσ από PVC, διάφορθσ ςκλθρότθτασ και ανεξάρτθτα 
από τον τφπο των αςκϊν.  

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            ΥΙΟ: 11-10-2019 

  2η Τ.ΠΕ  ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΟΥΑΡ.                                    ΠΡΩΣ.:οικ. 89 
   «  Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο  » 
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4. Οι ςυγκολλιςεισ να επιτυγχάνονται με τθν χριςθ υψθλισ ςυχνότθτασ και όχι με 
κερμοςυγκόλλθςθ ϊςτε να μθν επθρεάηεται το αίμα μζςα ςτον αςκό. Να είναι πλατιζσ και 
αςφαλείσ ϊςτε να μθν κόβονται οι ςωλινεσ.  

5. Να διακζτει όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενδείξεισ που απαιτοφνται για αςφαλι λειτουργία του 
μθχανιματοσ( λυχνία ςωςτισ λειτουργίασ, λυχνία ςυγκόλλθςθσ, λυχνία υπερκζρμανςθσ 
του μθχανιματοσ).  

6. Να υπάρχει θ δυνατότθτα κακαριςμοφ τθσ κεφαλισ ςυγκόλλθςθσ με αςφάλεια και 
ευκολία και χωρίσ αυτό να βλάπτει τθν λειτουργία τθσ.  

7. Να προςτατεφεται ο χριςτθσ κατά τθν διάρκεια τθσ λειτουργίασ από τθν ζκκεςθ ςε 
ςταγονίδια αίματοσ.  

8. Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και με θλεκτρονικι πζνςα χειρόσ (προαιρετικά).  

9. Η λειτουργία του να μθν επθρεάηει τα μθχανιματα που βρίςκονται ςε λειτουργία ςτον 
ίδιο χϊρο.  

10. Να διακζτει όλουσ τουσ απαραίτθτουσ μθχανιςμοφσ για τθν αςφάλεια του χριςτθ.  

11. Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον για δφο (2) ζτθ και παροχι  
ανταλλακτικϊν για πζντε (5) χρόνια τουλάχιςτον.  

12. Οι προςφζροντεσ κα πρζπει να αναφζρουν τον τφπο τθσ ςυςκευισ, το εργοςτάςιο 
καταςκευισ, τθν χϊρα προζλευςθσ, το ζτοσ καταςκευισ και το ζτοσ τθσ πρϊτθσ 
κυκλοφορίασ του μοντζλου ( το οποίο να αποδεικνφεται με πιςτοποιθτικό του 
εργοςταςίου).  

13. Να ςυνοδεφεται από εγχειρίδιο χριςθσ, ςυντιρθςθσ και επιςκευισ βλαβϊν και ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα.  

14. Οι προςφζροντεσ αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να εκπαιδεφςουν το προςωπικό τθσ 
αιμοδοςίασ και το τεχνικό προςωπικό του νοςοκομείου ςτον χϊρο εγκατάςταςθσ τθσ 
ςυςκευισ.  

15. Θα πρζπει να υπάρξει ςυμμόρφωςθ με τθν ΤΑ Ε3/833/99 όπωσ τροποποιικθκε (περί 
ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και αςφάλειασ) και με όλεσ τισ ςχετικζσ Ευρωπαϊκζσ 
οδθγίεσ. Η ςυςκευι κα πρζπει να διακζτει CE Mark. Η εταιρία να διακζτει ISO. 

16. Οι προςφζροντεσ κα πρζπει να κατακζςουν κατάςταςθ των υπθρεςιϊν αιμοδοςίασ 
που χρθςιμοποιοφν τθν προςφερόμενθ ςυςκευι.  

  17. Οι προςφζροντεσ κα πρζπει να προςκομίςουν φφλλο ςυμμόρφωςθσ για τθν    

προςφερόμενθ ςυςκευι. Για όλα τα αναγραφόμενα ςε αυτό να υπάρχει παραπομπι ςτθν 

ςυγκεκριμζνθ ςελίδα και παράγραφο των επίςθμων φυλλαδίων ι των επίςθμων 

βεβαιϊςεων του καταςκευαςτικοφ οίκου (για ότι δεν αναφζρεται ςτα ξενόγλωςςα 

φυλλάδια). Η μθ φπαρξθ του φφλλου ςυμμόρφωςθσ αποτελεί λόγο αποκλειςμοφ τθσ 

προςφοράσ. 

                                     Δ. 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 
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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 

                                                                     Ε. ΚΑΝΣΑΡΑΚΗ 

ΑΔΑ: 61ΘΟ469073-Π1Μ
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