ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ
Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 – ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461
TMHMA : OIKONOMIKOY
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ
ΣΗΛ. : 213 2046170 -171
FAX : 213 2046400
ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 15199 / 736069

ΥΑΨΔΑΡΙ 5-12-2014

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΑΠ΄ ΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ
ΜΕ ΤΛΛΟΓΗ ΦΡΑΓΙΜΕΝΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟ (1) ΗΛΕΚΣΡΟΜΤΟΓΡΑΦΟΤ
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 16.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ:
15-12-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00΄ π.μ.
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ:
15-12-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ π.μ.
ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΟΤ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 – ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61

Σν Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ» έρνληαο ππόςε:
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014
Σελ ππ΄ αξηζκ. 2219/4-12-2014 (ζέκα 15ν) απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ
«Πξνκήζεηα Ηιεθηξνκπνγξάθνπ»
5. Σελ ππ΄ αξηζκ. 2193/13-2-2014 (ζέκα 29ν) απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ
«Σξνπνπνίεζε λνκηκνπνηήζεσλ ππνγξαθώλ γηα ην έηνο 2014»
1.
2.
3.
4.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ
Γηαγσληζκό κε δηαδηθαζίεο απ΄ επζείαο αλάζεζεο κε ζπιινγή ζθξαγηζκέλσλ
πξνζθνξώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο (1) Ηιεθηξνκπνγξάθνπ, πξνϋπνινγηζκνύ
16.000,00 € πιένλ ΦΠΑ θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, ζύκθσλα κε
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Α΄, ην νπνίν
απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, κε ηνπο παξαθάησ βαζηθνύο
θαη νπζηώδεηο όξνπο:
ΑΡΘΡΟ 1ο
ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα απηό.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό απαηηνύληαη:
1. Έγγξαθε πξνζθνξά, θαζαξνγξακκέλε θαη ζπληαγκέλε ζηελ Διιεληθή γιώζζα. Δάλ
ζηελ πξνζθνξά ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηόξζσζε, πξέπεη απηή λα είλαη
κνλνγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα.
2. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληα όηη απνδέρεηαη ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα όινπο
ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, εθηόο εάλ αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα, ηα ζεκεία εθείλα ηα
νπνία δελ απνδέρεηαη.
Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζην Σκήκα Γξακκαηείαο-Πξσηνθόιινπ ηνπ Ννζνθνκείνπ
θαη ζα πξσηνθνιιεζνύλ.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εμήληα (60)
εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ.
Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθόζνλ δεηεζεί από ηελ ππεξεζία καο
πξηλ από ηε ιήμε απηήο.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Απαγνξεύεηαη ξεηά ε παξαρώξεζε ηεο πξνκήζεηαο ζε άιινλ πξνκεζεπηή από ηνλ
πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν ζα ηνπ θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα ηνπ Ηιεθηξνκπνγξάθνπ.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Η πξνζθεξόκελε ηηκή ζα αλαιύεηαη σο εμήο :
Α) Καζαξή ηηκή ζε επξώ (ρσξίο Φ.Π.Α.)
Β) Δπηβάξπλζε κε Φ.Π.Α. (ζπληειεζηήο)
ΑΡΘΡΟ 6ο
Η πιεξσκή ζα γίλεη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πιεξσκήο
θαη ηε ζεώξεζή ηνπ από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Σνλ Πξνκεζεπηή βαξύλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο:
Κξάηεζε 1,5% ππέξ Μ.Σ.Π.Τ. πιένλ ΥΑΡΣ. 2% θαη Ο.Γ.Α. ΥΑΡΣ. 20%
Φόξνο 4%
Κξάηεζε 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο
Κξάηεζε 0,10% ππέξ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. πιένλ ΥΑΡΣ. 3% θαη Ο.Γ.Α. ΥΑΡΣ. 20%

ΑΡΘΡΟ 8ο
Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο δαπάλεο ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνύ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ
16.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 9ο
1) Γηα ό,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ
Π.Γ.60/2007, ηνπ Π.Γ.118/2007 θαη ηνπ Ν.4281/2014 κε ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο
ηνπο.
2) Σν Παξάξηεκα Α΄ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΙΙΔΧΡΟ ΠΡΧΙΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΣΗΜΑΣΟ
ΗΛΕΚΣΡΟΜΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Ο Ηλεκτρομυογράφοσ που προδιαγράφεται κα καλφπτει τισ ανάγκεσ του Νευρολογικοφ
Ιατρείου του Νοςοκομείου. Θα πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνοσ ςφμφωνα με τα πρότυπα
ανοιχτισ αρχιτεκτονικισ, ζτςι ώςτε να μπορεί να προςαρμόηεται ςτισ νζεσ τεχνολογικζσ
εξελίξεισ. Θα πρζπει να ζχει αρκρωτι (modular) δομι, για μελλοντικζσ επεκτάςεισ.

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Ο Ηλεκτρομυογράφοσ κα πρζπει να:
Είναι καινοφργιοσ, αμεταχείριςτοσ, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ.
Είναι δυο (2) καναλιών, με δυνατότθτα επζκταςθσ ςτα τζςςερα (4) κανάλια.
Είναι κατάλλθλοσ για εγγραφι , ανάγνωςθ Ηλεκτρομυογραφιματοσ, Αγωγισ Νεφρου,
και ωματοαιςκθτικών Προκλθτών Δυναμικών.
Ζχει τθν δυνατότθτα να αναβακμιςτεί ςε θλεκτροεγκεφαλογράφο δζκα ζξι (16)
καναλιών τουλάχιςτον.
Ζχει τθν δυνατότθτα αναβάκμιςθσ ςε εξετάςεισ ακουςτικών και οπτικών προκλθτών
δυναμικών.
Διακζτει κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ δεδομζνων ςε πραγματικό χρόνο για όλα τα
κανάλια.
Διακζτει Η/Τ τελευταίασ γενιάσ με οκόνθ 20 ιντςών και ζγχρωμο εκτυπωτι laser.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΤΟΥ
Θόρυβοσ < 0,3 μV rms.
CMRR > 100dB.
Αντίςταςθ ειςόδου > 100 ΜΩ.
High filter 20Hz-20KHz.
Low filter 0.1Hz-500Hz.

ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ
Ο Ηλεκτρομυογράφοσ κα ςυνοδεφεται με προκαλωδιωμζνο τρόλεϊ το οποίο κα παρζχει
ςτο εςωτερικό του όλεσ τισ καλωδιώςεισ, ςυνδζςεισ, τροφοδοτικά, κακώσ και τον
μεταςχθματιςτι απομόνωςθσ παροχισ ρεφματοσ. Σο τρόλεϊ κα είναι του ιδίου
καταςκευαςτικοφ οίκου και κα είναι πιςτοποιθμζνο με CE .

Ο Ηλεκτρομυογράφοσ κα ςυνοδεφεται με ςφςτθμα αδιάλειπτθσ λειτουργίασ UPS.
Πζντε (5) καλώδια για ΗΜΓ επιφάνειασ.
Αυτοκόλλθτα θλεκτροδίων μιασ χριςθσ για καταγραφι τεμάχια (100) εκατό.
Προςαρμοηόμενα θλεκτρόδια δαχτφλου.
Ηλεκτρόδια ερεκιςμοφ δυο (2).
Ομοκεντρικζσ βελόνεσ μιασ χριςεωσ τεμάχια (100) εκατό.
Βελονοκάτοχο.
Ηλεκτρόδιο γείωςθσ.
Gel αγωγιμότθτασ τεμάχια (10) δζκα.
Με τθν παράδοςθ του ςυςτιματοσ κα διατεκοφν ςτο Νοςοκομείο τα επίςθμα εγχειρίδια
χριςθσ και τεχνικισ υποςτιριξθσ
Σο προςφερόμενο ςφςτθμα κα ζχει εγγφθςθ δυο (2) ετών και διακεςιμότθτα ανταλλακτικών
για δζκα (10) ζτθ από τθ λιξθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ.
Επιπρόςκετα, ο προμθκευτισ κατά τθν παράδοςθ του ςυςτιματοσ κα μεριμνιςει για τθν
εκπαίδευςθ του:
Ιατρικοφ προςωπικοφ.
Παραϊατρικοφ προςωπικοφ.
Σεχνικοφ προςωπικοφ.
ΚΟΤΔΟΤΝΑ ΠΑΝΣΕΛΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

