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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
2η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΟΥΑΡ.
« ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ »

ΥΙΟ: 06-03-2018
ΠΡΩΣ.:οικ.17

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
ΝΟ/ΜΕΙΟΤ

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΛΙΚΟΤ

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ

ΨΤΓΕΙΟ
ΤΝΣΗΡΗΗ
ΑΚΩΝ
ΑΙΜΑΣΟ
ΑΙΜΟΔΟΙΑ

1

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΖΟ
ΜΕΝΗ ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙ
ΦΠΑ
1Χ8,547,00

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ
ΜΟ ΧΩΡΙ
ΜΟ ΜΕ ΦΠΑ
ΦΠΑ
17%
8.547,00

10.000,00

ΤΝΟΛΟ

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Αρικμόσ Αιτιματοσ
ΚΑΕ
Κριτιριο Κατακφρωςθσ
Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν
Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν
Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν

3227/26-02-2018
7131.01
Χαμθλότερθ τιμι
08-03-2018
12-03-2018
ΦΑΞ:2271350241
e – mail:paragelies@xioshosp.gr
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Γ.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
1. Να είλαη θαηλνύξγην, ακεηαρείξηζην, θαηαθόξπθν, νξζνγώλην ςπγείν
γηα ηε θύιαμε αζθώλ αίκαηνο ρσξεηηθόηεηαο πεξίπνπ 650-700 Lit
θαηαζθεπαζκέλν από πιηθό πςειήο αληνρήο. Τν κνλσηηθό πιηθό
κεηαμύ εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ ηνηρώκαηνο λα έρεη επαξθέο πάρνο
ώζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ ειάρηζηε απώιεηα ζεξκόηεηαο.
2. Οη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο λα είλαη πεξίπνπ 200x90x70cm (ΥxΠxΜ).
3. Να κπνξεί λα δερζεί ηνπιάρηζηνλ 350 αζθνύο ησλ 450ml.
4. Να είλαη εζσηεξηθά θαηαζθεπαζκέλν από αλνμείδσην αηζάιη πςειήο
πνηόηεηαο κε αληηβαθηεξηδηαθή επίζηξσζε θαη λα θαζαξίδεηαη εύθνια.
5. Να ζπλνδεύεηαη από ηνπιάρηζηνλ 7 ζπξόκελα ζπξηάξηα από
αλνμείδσην αηζάιη θαη ηα αληίζηνηρα ρσξίζκαηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε
ησλ αζθώλ αίκαηνο. Τα ζπξηάξηα λα κπνξνύλ λα αθαηξνύληαη γηα λα
θαζαξίδνληαη.
6. Να δηαζέηεη ηέζζεξηο ξόδεο εθ ησλ νπνίσλ δύν λα «θιεηδώλνπλ».
7. Να δηαζέηεη γπάιηλε πόξηα κε απηόκαηε επαλαθνξά, κε δηπιό ή ηξηπιό
αληηζακβσηηθό γπαιί αζθαιείαο, άξηζηα ζηεγαλνπνηεκέλε κε ιάζηηρν
θαη δπλαηόηεηα θιεηδώκαηνο.
8. Να δηαζέηεη θσηηζκό ηνπ ζαιάκνπ πνπ λα ελεξγνπνηείηαη κε ην άλνηγκα
ηεο πόξηαο, αιιά θαη αλεμάξηεην δηαθόπηε θσηηζκνύ ζηνλ πίλαθα
ειέγρνπ.
9. Να ιεηηνπξγεί ζηα 220V/50Hz, θαη ν ζπκπηεζηήο λα έρεη θηιηθά πξνο ην
πεξηβάιινλ ςπθηηθά αέξηα. Τν επίπεδν ζνξύβνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζπκπηεζηή λα είλαη ρακειόηεξν ησλ 60db.
10. Η ζεξκνθξαζία λα είλαη πξν-ξπζκηζκέλε ζηνπο +4 C θαη ην εύξνο
ζεξκνθξαζίαο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ +1C έσο +8 C .Ο έιεγρνο ηεο
ζεξκνθξαζίαο λα γίλεηαη από κηθξνεπεμεξγαζηή. Να δηαζέηεη
δπλαηόηεηα απνκλεκόλεπζεο ησλ νξηαθώλ ζεξκνθξαζηώλ.
11. Να δηαζέηεη ςεθηαθή έλδεημε ηεο ζεξκνθξαζίαο κε αλάιπζε 0.1 0C. Να
δηαζέηεη γξαθηθό ζεξκόκεηξν γηα ηε γξήγνξε επηβεβαίσζε ηεο ζσζηήο
ιεηηνπξγίαο. Η νζόλε λα παξνπζηάδεη ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο θαη
λα έρεη θνπκπηά ρεηξηζκνύ γηα ξπζκίζεηο ζεξκνθξαζίαο.
12. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν θπθιηθό θαηαγξαθηθό ζεξκνθξαζίαο 7εκεξώλ κε επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία ή κπαηαξία πνπ λα
αληηθαζίζηαηαη εύθνια. Τν θαηαγξαθηθό ραξηί λα έρεη εύξνο κέηξεζεο
ζεξκνθξαζίαο από -5νC έσο 20 νC.
13. Να έρεη απηόκαηε απόςπμε ρσξίο ηε ρξήζε ζέξκαλζεο γηα κέγηζηε
νκνηνγέλεηα ζεξκνθξαζίαο.
14. Να δηαζέηεη ζεηηθή βεβηαζκέλε θπθινθνξία αέξα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο
ζηαζεξόηεηαο θαη νκνηνκνξθίαο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε όια ηα επίπεδα
θαη γξήγνξε απνθαηάζηαζε ζεξκνθξαζίαο κεηά ηα αλνίγκαηα ηεο
πόξηαο. Η ιεηηνπξγία ηνπ ή ησλ αλεκηζηήξσλ λα δηαθόπηεηαη κε ην
άλνηγκα ηεο πόξηαο.
15. Να δηαζέηεη θεληξηθό δηαθόπηε ηζρύνο κε θιεηδαξηά αζθαιείαο.
16. Να δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθό ζπλαγεξκό γηα ππέξβαζε νξίσλ
ζεξκνθξαζίαο, πηώζε ηξνθνδνζίαο, αλνηθηή πόξηα, ρακειή θόξηηζε
ηεο κπαηαξίαο θαη αλάγθε ζπληήξεζεο. Να δηαζέηεη πιήθηξν γηα ηε
ζίγαζε ζπλαγεξκνύ θαζώο θαη δπλαηόηεηα ρξνλνθαζπζηέξεζεο ή
απμνκείσζεο ηεο έληαζεο ηνπ ερεηηθνύ ζήκαηνο.
17. Να δηαζέηεη πιήθηξν γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζπλαγεξκνύ.
18. Να δηαζέηεη βνεζεηηθή κπαηαξία ε νπνία λα εμαζθαιίδεη ηε ιεηηνπξγία
ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ζηελ πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο.
19. Να δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο επαθέο γηα λα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε
ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ (remote-phone alarm).
20. Να ζπλνδεύεηαη από εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 2 έηε.
Η πξνζθέξνπζα εηαηξία λα δηαζέηεη ηκήκα ζέξβηο πνπ λα είλαη
εμνπζηνδνηεκέλν από ηνλ θαηαζθεπαζηή λα ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ην
πξνζθεξόκελν ςπγείν αίκαηνο. Η εγγύεζε ζα πεξηιακβάλεη ην θόζηνο
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επηζθεπήο θάζε βιάβεο πνπ δελ νθείιεηαη ζε θαθή ρξήζε θαη ηελ αμία
ησλ αληαιιαθηηθώλ, όπσο θαη ησλ πξνβιεπόκελσλ ηερληθώλ ειέγρσλ.
Να παξέρεηαη θάιπςε ζε αληαιιαθηηθά, αλαιώζηκα θαη ηερληθή
ππνζηήξημε γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε από ηελ αγνξά ηνπ ςπγείνπ.
21. Να δηαζέηεη ζήκαλζε CE θαη λα πιεξεί ηηο απζηεξέο απαηηήζεηο AABB
θαη FDA γηα ηελ απνζήθεπζε αίκαηνο θαη ζπζηαηηθώλ αίκαηνο. Να
ππνβιεζνύλ κε ηελ πξνζθνξά όια ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά ηνπ είδνπο
ζε πξσηόηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα.
22. Ο θαηαζθεπαζηήο θαη ν πξνζθέξσλ λα δηαζέηνπλ ISO9001 θαη
ISO13485.
23. Η πξνζθέξνπζα εηαηξία λα δηαζέηεη εμνπζηνδόηεζε γηα ηε ζπκκεηνρή
ηεο ζηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό από ηνλ θαηαζθεπαζηή.
24. Να ζπλνδεύεηαη από manual θαη νδεγίεο ρξήζεο ζηελ ειιεληθή
γιώζζα.

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

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.

Κωδικόσ
ΕΚΑΠΣΤ
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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

