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ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Σκήκα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Γξ. Πξνκεζεηώλ)
Σαρ. Γ/λζε: Άλσ Βνπισκέλν
Σ.Κ.: 25100 ΑΙΓΙΟ
Πιεξνθνξίεο : Π. Φξάγθνο
Σει: 26910 59438
Fax : 26910 21705
E-mail: logistirio3@gnaigio.gr

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Αθνύ ιάβακε ππόςε:
1.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/95, ηνπ Ν.2362/95(άξζξν83), ηνπ Π.Γ.118/07 όπνπ θαηά πεξίπησζε κλεκνλεύεηαη,
Ν.3329/05, ηνπ Ν.3527/07, ηνπ Ν.3580/07, ηνπ N.3867/2010, ηνπ Ν.3861/2010, ηνπ Ν.3918/2011 & N.4412/2016.
2.
Σελ αξηζ. 10003110/27-02-2019 αίηεζε πξνκήζεηαο ηνπ ηκήκαηνο ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ

ηνπ

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Αλαηνιηθήο Αραΐαο πξνζθαιεί θάζε ελδηαθεξόκελν ζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε ζπιινγή
ηερληθννηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Αηγίνπ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αλαηνιηθήο
Αραΐαο.
Α/Α Πεξηγξαθή Είδνπο
Πνζόηεηα (Σεκ.) ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ ΦΠΑ

1

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΟΜΕΣΡΟ

4

431,52 €

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
1). Να κεηξά ηε ζπζηνιηθή, δηαζηνιηθή πίεζε θαζώο θαη ηνλ θαξδηαθό ξπζκό θαη ε αθξίβεηα ησλ
κεηξήζεσλ λα είλαη πηζηνπνηεκέλε από δηεζλείο νξγαληζκνύο (Πξόηππα ANSI/AAMI Sp10).
2). Σν κεράλεκα λα είλαη λέαο ηερλνινγίαο κηθξνύ όγθνπ θαη βάξνπο όρη κεγαιύηεξνπ

ησλ 2,5

θηιώλ (πεξηιακβαλόκελεο ηεο κπαηαξίαο).
3). Να ιεηηνπξγεί κε ηάζε δηθηύνπ 220V 50Hz, θαζώο επίζεο θαη κε ελζσκαησκέλε
επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία κε δπλαηόηεηα απηνλνκίαο ιεηηνπξγίαο γηα 8 έσο 10 ώξεο ηνπιάρηζηνλ.
4). Η κέηξεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο λα γίλεηαη απηόκαηα αιιά θαη ρεηξνθίλεηα (manual)
νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά επηζπκία ηνπ ρξήζηε.
5). Να απεηθνλίδεη ηαπηόρξνλα κε ςεθηαθέο θσηεηλέο ελδείμεηο, ηε ζπζηνιηθή, ηε δηαζηνιηθή πίεζε
θαζώο επίζεο θαη ηνλ θαξδηαθό ξπζκό αιιά θαη έλδεημε κπαηαξίαο.
6). Οη ςεθηαθέο ελδείμεηο λα είλαη κεγάιεο θαη επδηάθξηηεο από κεγάιε απόζηαζε θαη ζε
νπνηαζδήπνηε ζπλζήθεο θσηόο.
7). Να δέρεηαη πεξηρεηξίδεο δηαθόξσλ κεγεζώλ.
8). Να πεξηιακβάλεη νδεγίεο ρξήζεο.
9). Nα ζπλνδεύεηαη από εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 1 έηνπο ηνπιάρηζηνλ θαη πξνκήζεηαο
αληαιιαθηηθώλ γηα 4 έηε ηνπιάρηζηνλ.
10). Να δηαζέηεη CE θαη λα πιεξεί ηα δηεζλή standards αζθαιείαο.

1

Αμηνιόγεζε- ρξόλνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Κξηηήξην θαηαθύξωζεο & ηειηθήο επηινγήο Πξνκεζεπηή είλαη ε ρακειόηεξε ηηκή.
Παξάδνζε ηωλ πιηθώλ ζην λνζνθνκείν κε επζύλε θαη έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή
ηηο πξνζθνξέο ηνπο νη ελδηαθεξόκελνη λα αλαθέξνπλ εάλ δηαζέηνπλ ηα πιηθά εηνηκνπαξάδνηα
ηελ πξνζθνξά απαξαίηεηα ζα αλαθέξνληαη:



ν θωδηθόο πξνϊόληνο ( product ID) πνπ έρεη δνζεί απ’ ην ΕΚΑΠΣΤ
θωδηθόο GMDN

Οη ηηκέο ηωλ πξνζθεξόκελωλ εηδώλ δελ πξέπεη λα μεπεξλνύλ ηηο ηηκέο ηωλ εηδώλ γηα όζα ππάξρνπλ ζην
παξαηεξεηήξην ηηκώλ. ηελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ε αληίζηνηρε ηηκή θαη ν θωδηθόο ηνπ
είδνπο ζην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ.
ε πεξίπηωζε πνπ ην πξνζθεξόκελν είδνο δελ ηαπηίδεηαη κε αληίζηνηρν ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ,
δεηείηαη ε ππνβνιή Τπεύζπλεο Δήιωζεο ηεο παξ.4 ηνπ Ν. 1599/1986, όπωο εθάζηνηε ηζρύεη ζηελ νπνία
πξέπεη λα δειώλεηαη όηη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο δελ ηαπηίδεηαη κε αληίζηνηρν ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ.
Οη ηερληθννηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ή ζα απνζηέιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζην
Πξσηόθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ζην fax 26910 21705, κε ηελ έλδεημε <<ΠΡΟΦΟΡΑ>>, ηνλ αξ. πξση. ηεο
πξόζθιεζεο θαη ην ζέκα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, κέρξη 08 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2019, εκέξα ΔΕΤΣΕΡΑ θαη ώξα
14.00 π.κ.
ε

Ηκεξνκελία αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή είλαη ε 9
θαη ώξα 11.00 π.κ.

ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2019, εκέξα ΣΡΙΣΗ.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΑΜΜΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
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