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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

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΛΙΚΟΤ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΑΚΟΟΓΡΑΦΟ

1

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙ
ΦΠΑ
1.990,00

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΧΩΡΙ
ΦΠΑ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ
ΦΠΑ 17%

1.990,00

2.328,30

ΤΝΟΛΟ

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

12169/02-08-2021
7131.01
Χαμθλότερθ τιμι
Σετάρτθ 01/09/2021
Παραςκευή 03/09/2021
ΦΑΞ:2271350241
e – mail:paragelies@xioshosp.gr

Γ.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Ο αθννγξάθνο λα εθηειεί: Αθνπνκεηξία θαζαξνύ ηόλνπ, Aέξνο, Οζηνύ, Οκηιίαο,
Autothreshold, παηρληδo-αθνπνκεηξία (πξναηξεηηθά).
∙ Να έρεη δηαζηάζεηο 180x135,41ρηι. θαη βάξνο: 450g.
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∙ Να δηαζέηεη νζόλε αθήο TFT 7ηληζώλ, κε αλάιπζε 800x480 ζηα 133 pixels αλά
ίληζα.
∙ Να έρεη ζύλδεζε κε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή θαη ινγηζκηθό δηαρείξηζεο θαη
απνζήθεπζεο δεδνκέλωλ.
∙ Να έρεη ζύξεο Σύλδεζεο: Nr. 1 USB hosttype A, Nr 1 miniUSBslavetypeB.
∙ Να έρεη ινγηζκηθό ζπκβαηό κε Windows.
∙ Να έρεη ηξνθνδνζία, 100-240 VAC/0,3A 50/60 Hz κε δηάξθεηα θόξηηζεο εωο ην
80%, δύν ώξεο.
∙ Να δηαζέηεη ελζωκαηωκέλε, επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία ιίζνπ 3,6V/3,1Ah κε
απηνλνκία ηξηώλ ωξώλ.
∙ Να έρεη ISO 13485, ISO 9001, MDD 93/42/EEC, ClassIIa, IEC 60601-1, EMC:IEC
60601-1-2
Να έσει σαπακηηπιζηικά ακοςομεηπίαρ
∙ Δύξνο ζπρλνηήηωλ αγωγηκόηεηαο αέξνο (AC): 125-8.000 Hz
∙ Δύξνο ζπρλνηήηωλ αγωγηκόηεηαο νζηνύ (BC): 250-6000 Ηz
∙ Δύξνο εξεζίζκαηνο: από -10 ωο 110Dbhl
∙ Δύξνο εξεζίζκαηνο BC: από -10 ωο 70dBHL
∙ Αθξίβεηα Σπρλόηεηαο <0,5%
• Αθξίβεηα Παξακόξθωζεο <1%
∙ Γξακκηθόηεηα εμαζζέλεζεο κε βήκα 1dB γηα θάζε 5dB κε κέγηζην ηα 3dB γηα όιν
ην εύξνο
∙
Αθννκεηξία Καζαξνύ ηόλνπ: εκηηνληθό ζήκα από 125 εώο8 KHz
∙ Αθννκεηξία κε δηακόξθωζε ζπρλόηεηαο: +- 5% ηεο ζπρλόηεηαο ηνπ
δηακνξθωκέλνπ ζήκαηνο, δηακόξθωζε ζήκαηνο 5 Hz
∙ Θόξπβνο ζηελήο ιωξίδαο: 24dB/ θηιηξαξηζκέλν ζόξπβo
∙ Θόξπβνο νκηιίαο: 1 KHz 12dB/θηιηξαξηζκέλν ζόξπβν
Να ζχει προβολή και διαμόρφωςη ερεθιςμάτων
∙ Πξνβνιή: Καλνληθή
• Γηακόξθωζε: Σπλερόκελν ή παικηθό ζήκα (2 Hz) κε βήκαηα 1, 2 θα 5 dB
Να έσει εξόδοςρ
∙ ACR,ACL: DD45αθνπζηηθά, IP30 (πξναηξεηηθά)
∙ BC: B71W
Να έσει βαζικά παπελκόμενα:
∙DD45 αθνπζηηθά
∙B71W αγωγόο νζηνύ
Δλζωκαηωκέλν κηθξόθωλν γηα επηθνηλωλία κε ηνλ αζζελή
∙ Κνπκπί αληαπόθξηζεο γηα ηνλ αζζελή
∙ Δγρεηξίδην Χξήζεο
Λνγηζκηθό εγθαηάζηαζεο γηα ειεθηξνληθό ππνινγηζηή
∙ Καιώδην ηξνθνδνζίαο (100-240 V)
∙ Βάζε θόξηηζεο
∙ Τζάληα κεηαθνξάο
∙ USB κε πιηθό νκηιίαο ζε πνιιέο γιώζζεο

∙
∙
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Να έσει ηα παπακάηω πποαιπεηικά σαπακηηπιζηικά:
∙ Δμωηεξηθό πιεθηξνιόγην USB
∙ IP30 αθνπζηηθά
∙ Παηδηαηξηθά αθνπζηηθά (AC ή BC)
∙ Λνγηζκηθό παηρληδν- αθνπνκεηξίαο γηα παηδηά
∙ VTMR ηεζη γηα ελήιηθεο

∙ WI-fi ζεξκηθόο εθηππωηήο
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

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.
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.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ
Ε. ΚΑΝΣΑΡΑΚΗ

