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6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                        

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ       
                                                                                                        ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Γρ. Προμηθειών)                            
Ταχ. Δ/νση: Άνω Βουλωμένο                                                      
Τ.Κ.: 25100  ΑΙΓΙΟ
Πληροφορίες : Π. Φράγκος
Τηλ:    26910 59438
Fax :  26910 21705       
E-mail: logistirio3  @gnaigio.gr
                                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  του  Ν.2286/95,  του  Ν.2362/95(άρθρο83),  του  Π.Δ.118/07  όπου  κατά  περίπτωση  μνημονεύεται,   του
Ν.3329/05, του Ν.3527/07, του Ν.3580/07, του N.3867/2010, του Ν.3861/2010, του Ν.3918/2011 & N.4412/2016.
2. Την αριθ. 10002722/08-05-2018 αίτηση προμήθειας του τμήματος ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
3. Η υπ. αρ. 30η ./12-12-2018 θέμα 12ο απόφαση του Δ.Σ.

       Το Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας  προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή
τεχνικοοικονομικών  προσφορών  για  τις  ανάγκες  της  Νοσηλευτικής  Μονάδας  Αιγίου  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Ανατολικής
Αχαΐας. 

Α/Α Περιγραφή Είδους Ποσότητα 
    

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕ ΦΠΑ

1 ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΟΡΩΝ        1                         3.596,00 €

CPV  33100000-1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Να  είναι  σύγχρονης  τεχνολογίας,  κατάλληλη  για  24ωρη  λειτουργιά  και  τάση  λειτουργιάς

220V/50Hz

2. Να είναι κατάλληλη για θέρμανση υγρών τόσο σε χαμηλές θερμοκρασίες όσο και σε υψηλές

ροές με την απόδοση της να αποδεικνύεται μέσω ειδικών καμπύλων της επιτυγχανόμενης

θερμοκρασίας  σε  συνάρτηση  με  την  ροη  (ml/h)  με  δυνατότητα  αναφοράς  της  αρχικής

θερμοκρασίας του υγρού.

3. Να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους (<3kg) και με δυνατότητα τοποθέτησης σε στητό

ορών (διαμέτρου 12-35mm περίπου) όπως επίσης σε ράγα και ράφι στήριξης.

4. Να  έχει  οπτικοακουστικά  συστήματα  συναγερμού  σε  περίπτωση  υπερθέρμανσης  ή/και

ανεπαρκούς θέρμανσης υγρών.

5. Να έχει  τρία ανεξάρτητα συστήματα ασφάλειας που να διακόπτουν τη λειτουργιά τους σε

περίπτωση υπερθέρμανσης. 

6. Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης θέρμανσης δυο γραμμών έγχυσης.
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7. Να υπάρχει δυνατότητα συνεχούς ελέγχου της θερμοκρασίας τόσο κατά την είσοδο όσο και

κατά  την  έξοδο  του  θερμαντικού  στοιχείου  ώστε  να  αποκλείει  την  υπερθέρμανση  των

χορηγούμενων υγρών,  ακόμη και αν αυτά βρίσκονται σε διαφορετικές θερμοκρασίες.

8. Να υπάρχει LCD οθόνη για ταυτόχρονη ένδειξη τόσο της μετρούμενης θερμοκρασίας όσο και

της προεπιλεγμένης από τον χρηστή θερμοκρασία.

9. Να  υπάρχει  υποδοχή  στήριξης  τόσο  στο  εμπρόσθιο  όσο  και  στο  οπίσθιο  μέρος  της

συσκευής. 

10. Να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας έως 43ο C με διακόπτες αφής.

11. Ο μέγιστος χρόνος προθέρμανσης να είναι τα 2  min και  να έχει προστασία έναντι  υγρών

IPX4.

12. Η  χρήση  των  αναλώσιμων  να  είναι  χαμηλού  κόστους  και  να  μπορούν  να  βρεθούν  στο

ελεύθερο εμπόριο.

13. Να υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής προστατευτικού καλύμματος για την προστασία του

θερμαινόμενου μέσου από το εξωτερικό περιβάλλον. Να αναφερθεί το κόστος.

14. Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας δυο τουλάχιστον ετών και επάρκεια ανταλλακτικών για

τουλάχιστον 10 έτη.

15. Η συσκευή να διαθέτει πιστοποιητικό CΕ και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001

ή ISO 13485.

16. H προμηθεύτρια  εταιρεία  να  διαθέτει  ISO 9001:2008  και  ISO 13485:2012  με  πεδίο

πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη, να πληροί την Υ.Α ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ/1384/04 και να είναι

ενταγμένη σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ.117/2004.

17. H προμηθεύτρια  εταιρεία  να  διαθέτει  πιστοποίηση  δυνατότητας  καθαρισμού  και

απολύμανσης των συσκευών θέρμανσης. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να έχει πλήρες και οργανωμένο τεχνικό τμήμα, με

τεχνικό  προσωπικό  άρτια  εκπαιδευμένο  από  τον  κατασκευαστικό  οίκο  για  την  τεχνική

υποστήριξη  του  προσφερόμενου  εξοπλισμού  και  να  καταθέσει  όλα  τα  προσφερόμενα

πιστοποιητικά  εκπαίδευσης  του  τεχνικού  προσωπικού  στην  αντιμετώπιση  βλαβών  του

προσφερόμενου εξοπλισμού.

2. Να αναφερθούν  λεπτομερώς  όλες  οι  ανάγκες  προληπτικής  συντήρησης  του  εξοπλισμού

όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή κατά την περίοδο της εγγύησης. Η αναφορά να

καλύπτει  όλα τα απαραίτητα υλικά προληπτικής συντήρησης (περιγραφή είδους,  κωδικός

κατασκευαστή, πρόγραμμα αντικατάστασης υλικών), όπως και οι προβλεπόμενες εργασίες

συντήρησης  (περιγραφή,  συχνότητα  κ.α.)  χωρίς  καμία  απολύτως  επιβάρυνση  από  την

υπηρεσία μας. 
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3. Να  παραδοθούν  με  την  προσφορά  τα  προβλεπόμενα  πρωτόκολλα  προληπτικής

συντήρησης  και  ελέγχου  καλής  λειτουργίας  όπως  αυτά  προβλέπονται  από  τον

κατασκευαστή.

4. Να  κατατεθεί  με  την  οικονομική  προσφορά  πλήρης  τιμοκατάλογος  αναλώσιμων  και

ανταλλακτικών με τιμές σταθερές για 5 έτη.

5. Η προμηθεύτρια  εταιρεία  να  διαθέτει  διακριβωμένα  όργανα  για  τον  έλεγχο/  συντήρηση/

επισκευή  του  Ιατροτεχνολογικού  εξοπλισμού  που  προσφέρεται.  Να  κατατεθεί  επί  ποινή

αποκλεισμού κατάλογος οργάνων για όλους τους απαραιτήτους ελέγχους όπως προκύπτουν

από το εγχειρίδιο του κατασκευαστικού οίκου. Να κατατεθούν πιστοποιητικά διακρίβωσης

των οργάνων ελέγχου με τα οποία θα εκτελούνται  οι  συντηρήσεις του Ιατροτεχνολογικού

εξοπλισμού που προσφέρεται. 

Κριτήριο κατακύρωσης & τελικής επιλογής Προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή.

Ελάχιστες απαιτήσεις 

Παράδοση των υλικών και εργασιών στο νοσοκομείο με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου-προμηθευτή

Στις προσφορές τους οι ενδιαφερόμενοι να αναφέρουν εάν διαθέτουν τα υλικά ετοιμοπαράδοτα

Ο χρόνος παράδοσης του υλικού σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνει την 31/12/2018

Στην προσφορά απαραίτητα θα αναφέρονται:

 ο κωδικός προϊόντος ( product ID) που έχει δοθεί απ’ το ΕΚΑΠΤΥ  

 κωδικός GMDN

Οι  τιμές  των  προσφερόμενων  ειδών  δεν  πρέπει  να  ξεπερνούν  τις  τιμές  των  ειδών  για  όσα  υπάρχουν  στο
παρατηρητήριο τιμών.    Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο
Παρατηρητήριο Τιμών. 

Σε  περίπτωση  που  το  προσφερόμενο  είδος  δεν  ταυτίζεται  με  αντίστοιχο  του  Παρατηρητηρίου  Τιμών,  ζητείται  η
υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης  της παρ.4 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία πρέπει να δηλώνεται ότι
το συγκεκριμένο είδος δεν ταυτίζεται με αντίστοιχο του Παρατηρητηρίου Τιμών.   

Οι  τεχνικοοικονομικές  προσφορές  θα υποβάλλονται  ή  θα αποστέλλονται  από τους ενδιαφερόμενους  στο Πρωτόκολλο του

Νοσοκομείου ή στο  fax 26910 21705,  με την ένδειξη  <<ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>,  τον αρ.  πρωτ. της πρόσκλησης και  το θέμα της

διαγωνιστικής διαδικασίας, μέχρι  19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, και ώρα 11.00 π.μ. 

Ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή είναι η  19η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και

ώρα 12.00 π.μ.                                                                                                           

                                                                                                                                 
                                                                                                                           Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
                                                                                                                            
 

                                                                                                                         Π. ΜΑΜΜΗ
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