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ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ

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

ΥΙΟ: 22/06/2021
ΑΡ.ΠΡΩΣ.:οικ. 37

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

ΠΟΟΣΗΣΑ

Καξδηνηνθνγξάθνο
δίδπκεο θύεζεο κε
ζηνηρεία LED θαη
αδηάβξνρνπο
αηζζεηήξεο

1

1

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ
ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΧΩΡΙ ΦΠΑ
1X1.800,00

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΧΩΡΙ
ΦΠΑ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ
ΦΠΑ

1.800,00

2.106.00

ΤΝΟΛΟ

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

8488/28-05-2021
7131.01
Χαμθλότερθ τιμι
Σετάρτθ 23/06/2021
Παραςκευή 25/06/2024
ΦΑΞ:2271350241
e – mail:paragelies@xioshosp.gr

Γ.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Να δηαζέηεη ηελ δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ηωλ θαξδηαθώλ ξπζκώλ ηωλ εκβξύωλ ζε
δίδπκε θύεζε, κέζω εμωηεξηθώλ αληρλεπηώλ.
Να δηαζέηεη ηε δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ηωλ ζπζπάζεωλ ηεο κήηξαο. Τα ειεθηξόδηα
(FHR θαη US) λα είλαη αδηάβξνρα.
Θεξκηθόο εθηππωηήο κε ξπζκηδόκελεο ηαρύηεηεο θαηαγξαθήο.

ΑΔΑ: 6Ν5Χ469073-Λ1Ω
Απηόκαηε θαηαγξαθή εκεξνκελίαο, ώξαο, θπκαηνκνξθέο θαξδηαθνύ εκβξπηθνύ ξπζκνύ &
ζπζπάζεωλ κήηξαο.
Απνζήθεπζε δεδνκέλωλ ζε USB stick.
Η νζόλε εκθαλίδεη αξηζκεηηθά κόλν δεδνκέλα κε επκεγέζε LED ζηνηρεία, ώζηε λα είλαη
νξαηά από απόζηαζε.
Λεηηνπξγηθέο ερεηηθέο εηδνπνηήζεηο.
Να είλαη θαηάιιεινο γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε.
Να δηαζέηεη εμωηεξηθό ρεηξνθίλεην ζεκεηωηή επεηζνδίωλ.
Να δηαζέηεη αλαθιηλόκελε νζόλε LCD ηνπιάρηζηνλ 5,5’’ γηα ηελ απεηθόληζε:
α) Τωλ θαξδηαθώλ ξπζκώλ ηνπ εκβξύνπ ή ηωλ εκβξύωλ κε ηηο αληίζηνηρεο θπκαηνκνξθέο.
Σε πεξίπηωζε δίδπκεο θύεζεο λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα ξπζκίζεη ηελ απεηθόληζε ηωλ
θπκαηνκνξθώλ ώζηε λα απνθεύγεηαη ε ππέξζεζή ηνπο.
β) Τεο ζύζπαζεο ηεο κήηξαο θαη ηελ αληίζηνηρε θπκαηνκνξθή.
γ) Δηάθνξα κελύκαηα ( θαηάζηαζε κπαηαξίαο, εκεξνκελία θαη ώξα, ζπλαγεξκνί θ.η.ι)

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.
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
Α/Α
ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΒΟΤΣΙΕΡΟΤ ΕΛΕΝΗ

