
                                                                      ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ 

Σαχ. Δ/νςθ: Ελενασ Βενιηελου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 

Σθλ.: 2271350106                                                                       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

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 
ΝΟΟΚΟ-

ΜΕΙΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΛΙΚΟΤ 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΖΟ-
ΜΕΝΗ  ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙ 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΧΩΡΙ  

ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 17% 

1  ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ 
ΔΙΚΣΤΟΤ  

6 350,00/ΣΕΜ 2.100,00 2.457,00 

 ΤΝΟΛΟ      

 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Αρικμόσ Αιτιματοσ 12052/29-07-2021 

ΚΑΕ 9459 

Κριτιριο Κατακφρωςθσ Χαμθλότερθ τιμι 

Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν Πζμπτθ 02/09/2021 

Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν Δευτζρα 06/09/2021 

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

 

                                          Γ.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

 

Σροχιλατθ αναρρόφθςθ δικτφου θ οποία να καλφπτει τα ακόλουκα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά: 

Ρυκμιςτι κενοφ μεμβράνθσ που εγγυάται αξιοπιςτία και βζλτιςτθ ρφκμιςθ, με πλαςτικό 

ςϊμα και κάλυμμα που προςτατεφει από διάβρωςθ.  

1. Κλίμακα ρφκμιςθσ  0-1000 mbar 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                               ΥΙΟ: 18/08/2021 

  2η Τ.ΠΕ  ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΟΥ                                             ΑΡ.ΠΡΩΣ.:οικ.57 
   «  Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο  » 
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2. Να διακζτει διακόπτθ on/off τθσ λειτουργίασ τθσ. 

3. Η ρφκμιςθ του κενοφ να πραγματοποιείται με περιςτροφικό διακόπτθ και να διακζτει 

υψθλι ευαιςκθςία.  

4. Να διακζτει πολυκαρβονικό δοχείο κατακράτθςθσ 100 cc, αποςτειρϊςιμο ςτουσ 134οC, 

άκραυςτο που διακζτει βαλβίδα υπερχείλιςθσ και πλαςτικό αντιβακτθριακό φίλτρο μίασ 

χριςθσ  

5. Μζγιςτθ ροι 120 l/min 

6. Σροχιλατθ βάςθ από υλικό αντοχισ με ςτατϊ και πζντε περιςτρεφόμενεσ ρόδεσ, εκ των 

οποίων οι δφο να διακζτουν φρζνο, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςτακερότθτα τθσ όλθσ 

καταςκευισ.  

7. Δφο φιάλεσ χωρθτικότθτασ 4lt, ςτθριηόμενεσ ςτακερά ςτθν τροχιλατθ βάςθ. Σο καπάκι  

τουσ  να διακζτει φλοτζρ. 

8. Να διακζτει φίλτρο μεταξφ του δοχείου εκκριμάτων και του ρυκμιςτι πίεςθσ. 

9. Να διακζτει εφκαμπτο ςωλινα ςιλικόνθσ 7Χ13 mm για ςφνδεςθ ςε επιτοίχια λιψθ 

κενοφ μζςω ειδικοφ ταχυςυνδζςμου, μικουσ τουλάχιςτον 3m, κατάλλθλοσ για 

αναρρόφθςθ, κλιβανιηόμενοσ ςε ατμό, ελεφκεροσ από latex, υψθλισ ελαςτικότθτασ 

αλλά και ςκλθρότθτασ ϊςτε να μθ διπλϊνει.  

10. Οι ςωλινεσ που ςυνδζονται ςτο δοχείο εκκριμάτων να είναι από ςιλικόνθ περίπου 7Χ13 

mmκαι μικουσ τουλάχιςτον 3m, κλιβανιηόμενοσ ςε ατμό, ελεφκεροσ από latex, υψθλισ 

ελαςτικότθτασ αλλά και ςκλθρότθτασ ϊςτε να μθ διπλϊνει.   

11. Να διακζτει δφο φιαλίδια τοποκζτθςθσ κακετιρα (40 cm) καταςκευαςμζνα από 

ανκεκτικό υλικό ςτθν αποςτείρωςθ, με ανοξείδωτθ κικθ για τθν τοποκζτθςι τουσ. 

12. Καταςκευι ςφμφωνα με τα ευρωπαϊκά standards επιτοίχιων αναρροφιςεων ΕΝ ISO 

10079-3. 

13. Eμφανι ζνδειξθ τθσ ςιμανςθσ CE με τον αντίςτοιχο αρικμό του κοινοποιθμζνου 

οργανιςμοφ  που χοριγθςε τθν πιςτοποίθςθ. 

                                       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), κακϊσ και τον χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. 

Επιπλζον κα πρζπει να αναφζρεται – επί ποινι απόρριψθσ – ο χρόνοσ παράδοςθσ  
του προςφερόμενου είδουσ. Λόγω του επείγοντοσ τθσ προμικειασ, το νοςοκομείο επικυμεί το 
προςφερόμενο είδοσ να είναι ετοιμοπαράδοτο, 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 
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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 
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