ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 – ΧΑΪΔΑΡΙ
TMHMA : OIKONOMIKOY
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ : 213 2046170 - 171
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383

ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΟΞΥΜΕΤΡΑ) (ΔΥΟ (2), ΦΙΑΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΕΙΚΟΣΙ (20) , ΦΟΡΗΤΟΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΡΕΙΣ (3)
(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.000,00 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΝΑΙ

ΔΕΙΓΜΑ

ΟΧΙ

ΤΕΛΟΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014
ΚΑΙ
ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΟΞΥΜΕΤΡΑ) (ΔΥΟ (2), ΦΙΑΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΕΙΚΟΣΙ (20) , ΦΟΡΗΤΟΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΡΕΙΣ (3)

Όπως αναλυτικά αναφέρονται στο παράρτημα Α΄ της παρούσας
Διακήρυξης.

Το Ψ.Ν.Α. “ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ” έχοντας υπόψη:
1

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) “Προμήθειες του
Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, και του Π.Δ. 60/2007.
3. Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
(ΦΕΚ 386/Β/25-5-89).
4. Την από 05/05/2014 υπ΄ αριθ. 5377/726247 έγκριση του
Προέδρου του Νοσοκομείου.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4052/2012 παρ. 7 του αρθρ. 14 σχετικά με
τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών.
6. Την από 12/12/2013 υπ΄αριθ. 2189 Συνεδρίαση του ΔΣ, που
αφορά την Εκχώριση αρμοδιοτήτων από το ΔΣ στον Πρόεδρο.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ
Διαγωνισμό με συλλογή γραπτών κλειστών προσφορών, για την ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΟΞΥΜΕΤΡΑ) (ΔΥΟ (2), ΦΙΑΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΕΙΚΟΣΙ (20) , ΦΟΡΗΤΟΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΡΕΙΣ (3). Όπως αναλυτικά

αναφέρονται στο παράρτημα Α΄ της παρούσας
Διακήρυξης.
Σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης, με τους παρακάτω βασικούς και
ουσιώδεις όρους:
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις (νομικά και φυσικά πρόσωπα) που
δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.
ΑΡΘΡΟ 2Ο
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται:
1.
Κλειστή έγγραφη προσφορά, καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην Ελληνική
γλώσσα. Εάν στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, πρέπει αυτή
να είναι μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο ο οποίος τοποθετείται μέσα στον
κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Οι προσφορές θα κατατεθούν στο τμήμα Γραμματείας και θα πρωτοκολληθούν.
2.
Δήλωση, η οποία αναγράφεται επί της προσφοράς, ότι ο προσφέρων αποδέχεται
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά ρητά
αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται.
ΑΡΘΡΟ 3Ο
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 120 ημερολογιακές
ημέρες από την αποσφράγιση των προσφορών.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία μας,
ο χρόνος της παράτασης δεν θα υπερβαίνει τις 120 ημερολογιακές ημέρες αυτής.
ΑΡΘΡΟ 4Ο
Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της προμήθειας, από τον μειοδότη στον οποίο θα
κατακυρωθεί η προμήθεια, σε άλλον προμηθευτή.
2

ΑΡΘΡΟ 5Ο
Προσφορά που θα δοθεί για επί μέρους υλικά από το σύνολο των ζητουμένων υλικών
γίνεται αποδεκτή.
Η προσφερόμενη τιμή θα αναλύεται στο υπόδειγμα του επισυναπτόμενου πίνακα στη
σελίδα επτά (7) της Διακήρυξης.
Α) Καθαρή τιμή σε Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Β) Επιβάρυνση με Φ.Π.Α. (συντελεστής)
ΑΡΘΡΟ 6Ο
Η πληρωμή θα γίνεται μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, και την έκδοση του
σχετικού εντάλματος από την αρμόδια για το σκοπό αυτό Υπηρεσία του Νοσοκομείου
και τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία της Παρέδρου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΑΡΘΡΟ 7Ο
Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:
Για υπηρεσίες:
1.
Υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α χαρτοσήμου 1,536% επί της καθαρής
συμβατικής αξίας.
2.
Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας.
3.
Κράτηση 2% επί της καθαρής συμβατικής αξίας σύμφωνα με το Ν 3580/07 υπέρ
της ψυχικής υγείας.
4. Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,1036% με χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της
καθαρής συμβατικής αξίας.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του παραπάνω διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσόν
των 7.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 9Ο
1)

Για ότι δεν προβλέπεται στη παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του
Ν. 2286/95 καθώς και του Π.Δ. 118/07 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.
2)
Το παράρτημα Α αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΧΑΙΔΑΡΙ 26/4/14
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΙΑ (3)
• Αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία.
•

Θα διαθέτει οθόνη LCD τουλάχιστον 5,5 ιντσών.

• Θα διαθέτει αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για εισαγωγή στοιχείων
του ασθενούς .
•

Θα διαθέτει φίλτρα (25/35/50) Hz.

• Θα είναι σύμφωνη με τις διεθνείς προδιαγραφές.
•

Θα διαθέτει σήμανση CE.

• Θα ανιχνεύει την κατάσταση επικοινωνίας με τα ηλεκτρόδια.
•

Θα ανιχνεύει την κατάσταση της μπαταρίας .

• Η συσκευή θα συνοδεύετε με κατάλληλο τροχήλατο τραπεζάκι
συρτάρι –ράφια και βραχίονα στήριξης του καλωδίου.
• Τα καρδιογραφήματα θα εκτυπώνονται σε μιλιμετρε χαρτί.
• Η συσκευή θα συνοδεύετε με τα απαραίτητα έγγραφα –τεχνικά
εγχειρίδια λειτουργίας .
•

Εγγύηση καλής λειτουργίας

για δυο έτη (2).

• Η κάθε συσκευή θα συνοδεύεται με ένα (1) επιπλέον καλώδιο
ασθενούς.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΩΝΟΡΓΑΝΩΝ
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Χαϊδάρι

26/4/2014

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
Τα οξύμετρα που προδιαγράφονται είναι για να καλύπτουν τις ανάγκες του τμήματος (Παθολογικού).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Διακόπτης On/off
Οθόνη με αριθμητικές ενδείξεις και εμφάνισης ραβδογραμμάτων
Υποστήριξη sleep mode
Υποστήριξη αισθητήρων ωτός, δακτύλου
Δυνατότητα αποθήκευσης μετρήσεων
Εμφάνιση δείκτη διάχυσης με μορφή ραβδογράμματος
Εμφάνιση έντασης παλμικού σήματος με μορφή ραβδογράμματος
Συναγερμοί με οπτικό και ακουστικό τρόπο ρυθμιζόμενης έντασης
Μέτρηση SpO2 1 έως 100% (διακριτική ανάλυση 1%)
Μέτρηση καρδιακού ρυθμού 30 – 254 bpm (διακριτική ανάλυση 1bpm)
Μέτρηση δείκτη διάχυσης (PI) 0% - 20% (διακριτική ανάλυση 0,2%)
Τροφοδοσία: Μπαταρίες επαναφορτιζόμενες με διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από 4 ώρες,
Δυνατότητα εξωτερικής τροφοδοσίας μέσω τροφοδοτικού, Εξωτερική τροφοδοσία μέσω USB
(προαιρετικό)

Π. Κουδουνάς
Μηχανικός Ιατρικών Οργάνων

5

ΧΑΙΔΑΡΙ 26/4/2014

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΦΙΑΛΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝOY
ΓΕΝΙΚΑ
Οι προδιαγραφές αυτές φορούν την αγορά φιαλών για την κάλυψη των
αναγκών του Ψ.Ν.Α ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ .
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν αγορά φιαλών ΟΞΥΓΟΝΟΥ (με κλείστρο και
υδραυλική δοκιμή).
Το είδος των φιαλών είναι :
- Φιάλες Ο2 χωρητικότητας 50 lt πίεσης 200 Atm.
-Φιάλες Ο2 χωρητικότητας 10 lt πίεσης 200 Atm.
Οι φιάλες θα είναι νέας κατασκευής, αμεταχείριστες και κατασκευασμένες
σύμφωνα με ΕΝ 1964-1.
Οι φιάλες θα είναι από ειδικό χάλυβα , κυλινδρικές.
Θα φέρουν ειδικά κλείστρα ασφαλή – θηλυκό δεξιόστροφο διαμέτρου 22,91
mm και βήματος 1,814 mm.
Οι φιάλες θα πρέπει να είναι λευκού χρώματος.
Θα φέρουν χαλύβδινο προστατευτικό κάλυμμα κλείστρου (καπάκι).
Θα φέρουν εγχάρακτο σειριακό αριθμό.
Πίεση υδραυλικής δοκιμής 300 bar.
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 200 bar.

ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
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Α/
Α

ΕΙΔΟΣ

CPV

1

ΟΞΥΜΕΤΡΑ

38410000-2

625€

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

2

ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ

33123230-9

850€

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

3

ΦΙΑΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΟΞΥΓΟΝΟΥ 50
ΛΙΤΡΩΝ

33157700-2

200 €

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

4

ΦΙΑΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10
ΛΙΤΡΩΝ

33157700-2

120€

ΤΕΜΑΧΙΟ
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

7.000,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
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ΑΞΙΑ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ
ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕ
ΦΠΑ
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