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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
 

 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:  9441/ 01 -12-2020              

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Τ.Κ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΦΑΞ.: 

E-mail.: 

Κοντοπούλου Δέσποινα 

ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 

84300 

2285360654 

2285360650 

dkontopoulou@naxoshospital.gr 

ΠΡΟΣ:  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ 

ΤΙΜΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.897,04€. 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις των νόμων όπως αυτές ισχύουν σήμερα και ιδίως:  

1. Την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθµ. Υ4α/39509, (ΦΕΚ Β΄1157/10-04-2012) 

Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου. 

2. Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 81/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

3. Τον Ν.3580/07 (ΦΕΚ 134 Α/18-6-2007) : Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων 

από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις., του 

άρθρου 13 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31) και της υπουργικής απόφασης 8/2010 

(ΦΕΚ Β΄ 777) 

4. Το άρθρο 24 του ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την 

εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις 

5. Το άρθρο 66, παρ.28, του ν.3984/2011, (ΦΕΚ 150 Α/27-6-2011) : «∆ωρεά και 

µεταµόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

47, του ν.4272/2014 και ισχύει. 

6. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 

διατάξεις» 

7. Τον Νόμο 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

(ΦΕΚ 143/Α/2014),28.06.2014 

Ελληνική   
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8. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-∆ιορθ.Σφαλµ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και 

ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : ∆ηµόσιες Συµβάσεις Εργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

9. Το άρθρο 27 παρ.4, περ. α) και β) του ν.4472/2017 (ΦΕΚ.Α’74/19-05-2017, όπως 

προστέθηκε με την  παρ. 2 (περ. β) του τέταρτου άρθρου του Ν. 4542/18, 

ΦΕΚ-95 Α/1-6-18 και ισχύει. 

10. Την με αριθ.Γ4β/Γ.Π.οικ.2402/15-01-2020 Υπουργική Απόφαση περί διορισμού 

του Ζουλουφού Μιχαήλ του Εμμανουήλ, ως κοινού Διοικητή των 

διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» και Γ.Ν.-Κ.Υ. 

Νάξου (ΦΕΚ 23/16-01-2020 τ.Υ.Ο.Δ.Δ). 

11. Την Γ4β/Γ.Π.οικ. 1438/10-1-2020 (ΑΔΑ:6Δ5Α465ΦΥΟ-ΡΙΟ, ΦΕΚ 

15/ΥΟΔΔ/14-1-2020) απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία ορίστηκε η 

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ, ως Αναπληρώτρια Διοικήτρια στο διασυνδεόμενο ΝΠΔΔ 

ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ. 

12. Την υπ΄αριθμ. 722/22-01-2020 (πράξη 1η/2020) απόφαση του Γενικού 

Νοσοκομείου Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ» περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων 

και πράξεων, με  δικαίωμα τελικής υπογραφής δικαίωμα τελικής υπογραφής 

στη Φραγκίσκου Καλλίτσα του Δημητρίου, Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γ.Ν-ΚΥ 

Νάξου, από την ημερομηνία ορκωμοσίας και ανάληψης καθηκόντων της μέχρι 

νεωτέρας. 

13. Αριθμ . Γ4β/ΓΠ/οικ.24202/20 (ΦΕΚ 305 ΥΟΔΔ/21-04-2020) : Τροποποίηση της 

Γ4β/ΓΠ.59628/5-9-2018 (ΦΕΚ 508/ΥΟΔΔ/12-9-2018) απόφασης του Υπουργού 

και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο 

Διοικητικό Συμβούλιο των διασυνδεόμενων ΝΠΔΔ: α) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ και ΠΡΩΙΟ» και β) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΝΑΞΟΥ, αρμοδιότητας 2ης Υ.Πε Πειραιώς και Αιγαίου 

14. Την υπ’ αριθμ. 7315/07-07-2020 (πράξη 2η/2020), Απόφαση του κοινού Διοικητή 

των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & 

ΠΡΩΙΟ» και Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου. 
 

1. Τα σχετικά έγγραφα και τις αποφάσεις: 
 

1. Το  υπ’ αριθμ 8930/16-11-2020 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 

20REQ007649907. 

2. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 9028/16-11-2020 εισήγηση στο Δ.Σ. των Διασυνδεόμενων 

Νοσοκομείων Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο» & Γ.Ν. – Κ.Υ. 

Νάξου. 

3. Την υπ’ αριθμ. 441/2020 απόφαση της τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. των 

Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο και 

Πρώιο» & Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου. 

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9388/27-11-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με 

αριθμό 306/27-11-2020 (ΑΔΑ:6ΔΟΔ469Η2Ο-Ζ3Υ και ΑΔΑΜ:20REQ007746905)  
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Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Κάθε Ενδιαφερόμενο, (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) σε 

υποβολή γραπτών προσφορών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν. – 

Κ.Υ. Νάξου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.897,04€, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ : 
 

Το Γενικό Νοσοκομείο- Κέντρο Υγείας Νάξου, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που εδρεύει 

στην Χώρα της Νάξου, Τ.Κ. 84300, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό η νομικό πρόσωπο ή 

ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών), να υποβάλει οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και ειδικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης για την προμήθεια 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου, όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. 

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων 

θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα του προσφερόμενου είδους, όπως και τα λοιπά έγγραφα 

που περιγράφονται και σχετίζονται με την καταλληλόλητα του οικονομικού φορέα. 

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για 

την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.  

Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννιά χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα επτά 

ευρώ και τέσσερα λεπτά του ευρώ (19.897,04€),συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%, ήτοι καθαρής 

αξίας δεκαέξι χιλιάδων σαράντα έξι ευρώ (16.046,00€). 

Tα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κώδικα του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  

Α/Α  CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 

1  33141620-2 «Ιατρικοί Εξοπλισμοί» 
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Τα υπό προμήθεια είδη παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Αναλυτικά οι τεχνικές 

προδιαγραφές αυτών αναφέρονται στο Παράρτημα Ι: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ». 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣ/ΤΑ 

 

ΕΝΔ.ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 1 ΤΕΜ 1.900,00 € 1.900,00€ 2.356,00€ 

2 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΚΑΜΠΟ ΜΕ 

ΠΛΑΤΗ 
7 ΤΕΜ 80,00 € 560,00€ 694,40€ 

3 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΚΑΜΠΟ 

ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 
    3 ΤΕΜ 50,00 € 150,00€ 186,00€ 

4 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΜΟΝΟ 1 ΤΕΜ 40,00 € 40,00€ 49,60€ 

5 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ 

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 

ΟΞΥΜΕΤΡΟ 

2 ΤΕΜ 1.100,00 € 2.200,00€ 2.728,00€ 

6 ΠΡΙΟΝΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΥΨΟΥ 2 ΤΕΜ 720,00 € 1.440,00€ 1.785,60€ 

7 
ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ 

ΜΕΖΟΥΡΑ 
1 ΤΕΜ 25,00 € 25,00€ 31,00€ 

8 ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ 1 ΣΕΤ 600,00€ 600,00€ 744,00€ 

9 ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ INOX 2 TΕΜ 250,00€ 500,00€ 620,00€ 

10 
ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ - 

ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟΣ 
1 ΤΕΜ 2.800,00€ 2.800,00€ 3.472,00€ 

11 
ΛΥΧΝΙΑ 

ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ  
1 ΤΕΜ 300,00€ 300,00€ 372,00€ 

12 ΣΥΣΚΕΥΗ  ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗΣ 1 ΤΕΜ 200,00€ 200,00€ 248,00€ 

13 ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 1 ΤΕΜ 623,00€ 623,00€ 772,52€ 

14 ΑΕΡΟΤΟΡ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 1 ΤΕΜ 560,00€ 560,00€ 694,40€ 

15 ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΟΥ 1 ΤΕΜ 1.100,00€ 1.100,00€ 1.364,00€ 

16 
ΛΑΜΠΑ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 
1 ΤΕΜ 350,00€ 350,00€ 434,00€ 

17 ΣΥΣΚΕΥΗ LASER 1 ΤΕΜ 1.370,00€ 1.370,00€ 1.698,80€ 

18 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ 

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
2 ΤΕΜ 300,00€ 600,00€ 744,00€ 

19 ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ 2 ΤΕΜ 280,00€ 560,00€ 694,40€ 
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3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη, όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στην παρούσα πρόσκλησή, στην κεντρική αποθήκη του Γενικού Νοσοκομείου – 

Κέντρου Υγείας Νάξου, στην διεύθυνση: Χώρα Νάξου, Τ.Κ 84300, εντός δέκα (10) ημερών από 

την κατακύρωση. Τα έξοδα προμήθειας και μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών, στο χώρο 

του Νοσοκομείου θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

4. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια  

και καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου,(https://www.naxoshospital.gr ). 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ 
 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, της νόμιμης 

εκπροσώπησης παρακαλούμε, μαζί με την τεχνική και οικονομική προσφορά, να μας 

αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α’74): 

Α. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

α.  Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές 

οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του . Η 

υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 

πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 

κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως παράγραφο 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016. 

Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του 

οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση 

20 ΔΟΝΗΤΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ 1 ΤΕΜ 168,00€ 168,00€ 208,32 

  ΣΥΝΟΛΟ 16.046,00 19.897,04€ 
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νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του 

νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 

και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με 

την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)  

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως 

προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή 

κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το 

παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς. 

β. Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της. Βάσει του 

άρθρου 73, παρ: 11, σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 

δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν 

δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς. 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) εν ισχύ κατά το 

χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος 

ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της. 

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή 

κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το 

παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς. 

δ. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη 

νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ 

ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 

πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), 

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 

ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

ε. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού 

προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό 
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πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 

ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία 

της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, 

υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα 

ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού 

φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού 

φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 

δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 

οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β. «Τεχνική Προσφορά» 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στο Παράρτημα Ι, «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ». Για τις ανάγκες της αξιολόγησης 

υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν συμπληρωματικές διευκρινήσεις και πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία. 

Γ. «Οικονομική Προσφορά» 

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ 

της παρούσας. 

Προσφορές υποβάλλονται για τα υπό προμήθεια είδη, όπως αυτά παρουσιάζονται στην 

εν λόγω πρόσκληση. Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών 

της προμήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά, αλλά υποχρεωτικά για το σύνολο της ποσότητας 

ανά είδος. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. 
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Στις τιμές είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται οι 

όλες νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων.  

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την ολοκλήρωση 

της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και 

οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτεί πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των ειδών που θα 

προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και 

αποπληρωμή τους.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει στην τιμή της προσφοράς του να περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.  

Η τιμή για το είδος της προσφοράς του συμμετέχοντα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη 

τιμή από το Παρατηρητήριο τιμών και την ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη. 

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους 

στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που 

έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται 

στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία 

κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 

31/τ.Α’/02.03.2011). 

Σε περίπτωση που κάποιο είδος δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών, 

αυτό θα δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα επισυνάπτεται στην οικονομική 

προσφορά. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε 180 ημερολογιακές 

ημέρες.  

6.  ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες. Για το 

κύρος σύµβασης του ∆ηµοσίου µε αντικείµενο αξίας µεγαλύτερης των δύο χιλιάδων 

πεντακοσίων (2.500) ευρώ ή που γεννά διαρκή υποχρέωση αυτού, απαιτείται η 

κατάρτισή της να γίνει µε ιδιωτικό τουλάχιστον έγγραφο, σύµφωνα µε το άρθρο 130 του 

ν.4270/2014. 

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάση της τιμής (ήτοι χαμηλότερη τιμή). 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν προσφορές σε κλειστό φάκελο. 
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Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς 10/12/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 

μμ, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου Νάξου. Η αποσφράγιση των προσφορών 

(τεχνική και οικονομική προσφορά) θα γίνει την 11/12/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

11:00 π.μ. 

 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του μειοδότη, θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη 

λήψη του τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής πρακτικού οριστικής  

παραλαβής σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, με την προϋπόθεση της προσκόμισης των 

απαραίτητων δικαιολογητικών, όπου απαιτείται, καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου 

ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία.  

Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.  

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος βαρύνεται  με τις κάτωθι κρατήσεις: 

0,07% υπερ ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με το ν.4013/201,  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του 

4605/2019  και 235 του ν.4610/2019.  

Χαρτόσημο 3% επι ΕΑΑΔΗΣΥ 

ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%, επί χαρτ. ΕΑΑΔΗΣΥ, 

0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π),( ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017),  

Χαρτόσημο 3% επι ΑΕΠΠ 

ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου Α.Ε.Π.Π 

Παρακράτηση φόρου 4% για προμήθειες αγαθών φορέων γενικής κυβέρνησης σύμφωνα με το 

άρθρο 64 παρ. 2 του ν. 4172/2013. 

2% Υπερ Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ) σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.3580/2007 και τις 

οδηγίες της Ε.Π.Υ, ΑΔΑ.: ΒΕΙΕΘ-Ο00 

 

Η πληρωμή του μειοδότη, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.5.: 

«ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7» του 

ν.4152/2013 από τη λήψη του τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 

πρακτικού  οριστικής παραλαβής σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, με την προϋπόθεση 

της προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπου απαιτείται, καθώς και τυχόν όποιου 

άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία.  

Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.  

Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν γίνονται δεκτές.  
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Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί η προμήθεια , γίνει η αποπληρωμή 

του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. 

 

 

 

                                              Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

         ΚΑΛΛΙΤΣΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ -ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

 

� Ο εξοπλισμός να προσφέρεται με όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και λοιπά 

εξαρτήματα έτσι ώστε να είναι έτοιμος προς χρήση χωρίς να απαιτείται η αγορά επιπλέον 

εξαρτημάτων.  

� Κατά την παράδοση, να δοθούν τα Εγχειρίδια Χρήσεως (Operation Manual) και τo Service 

Manual των συσκευών  

� Ο εξοπλισμός πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

� Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία 

93/42/ΕΟΚ και ο κατασκευαστικός οίκος του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485 (να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά).  

� Ο εξοπλισμός πρέπει να καλύπτεται με εγγύηση (2) δύο ετών τουλάχιστον 

� Ο εξοπλισμός πρέπει να καλύπτεται από ανταλλακτικά και service για (5) πέντε έτη 

τουλάχιστον.  

 

2.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

  

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 

� Να είναι εργονομικής και στέρεας κατασκευής, πολύ ανθεκτική. 

� Να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται εύκολα, χωρίς πρόκληση φθοράς από 

τα χρησιμοποιούμενα για πλύσιμο και απολύμανση υλικά. 

� Να είναι σταθερή,  με ανατομικό σχήμα. Ο σκελετός της να έχει 

καμπυλοειδή μορφή (σιγμοειδή) και να φέρει κατάλληλη επένδυση με υλικά 

που επιτρέπουν να προσαρμόζεται στο σχήμα του ανθρωπίνου σώματος. 

� Να είναι κατάλληλη και για δότες μεγάλου βάρους. Να επιδέχεται φόρτιση 

μεγαλύτερη των 145kg. 

� Τα μαλακά μέρη να είναι κατασκευασμένα από εξαιρετικής ποιότητας 

υλικά, συνολικού πάχους τουλάχιστον 4 cm.  

� Η ταπετσαρία στην επιφάνεια της πολυθρόνας, στο στήριγμα της κεφαλής 

και στους βραχίονες,  να αποτελείται από ειδικό ανθεκτικό υλικό, 

αδιαπέραστο στο νερό, τον ιδρώτα ή άλλα υγρά,  άκαυστο και εύκολα 
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πλενόμενο και απολυμαινόμενο (πχ. εξαιρετικής ποιότητας δερματίνη, 

ύφασμα κλάσης Μ2) και να φέρει καθόλου έως ελάχιστες ραφές.  

� Η ταπετσαρία και το υπόστρωμά της να μπορεί να αντικαθίσταται μετά 

εύλογο χρόνο χρήσης. 

� Η πολυθρόνα να φέρει δύο βραχίονες.  

� Οι βραχίονες να είναι: 

o Αποσπώμενοι,  

o πλήρως ρυθμιζόμενοι (με δυνατότητα στροφής δεξιά-αριστερά, 

άνω-κάτω και υπό γωνία) 

o ικανού πλάτους (13-20 cm), ώστε ο αιμοδότης να στηρίζεται άνετα σε 

αυτούς και να διευκολύνουν το προσωπικό κατά τη διαδικασία της 

αιμοληψίας και 

o μήκους περίπου 60 cm 

� Η πολυθρόνα να διαθέτει αξιόπιστο μηχανισμό μεταβολής θέσης - 

ανάκλισης.  

� Ο μηχανισμός να επιτρέπει όχι μόνο την αλλαγή από την καθιστική θέση σε 

τροποποιημένη θέση TRENDELENBURG και το αντίστροφο, αλλά και 

πολλαπλές ενδιάμεσες θέσεις. 

� Να διαθέτει ειδικό αποσπώμενο μαξιλαράκι κεφαλής, ρυθμιζόμενο στο ύψος 

που απαιτείται.  

� Ο σκελετός να απολήγει σε τέσσερις περιστροφικούς τροχούς, μέγιστης 

αντοχής, πλήρως ρυθμιζόμενους σε θέση κίνησης ή ακινησίας, χάρη σε 

σύστημα πέδησης. 

� Οι διαστάσεις της πολυθρόνας να είναι: 

o Συνολικές διαστάσεις: 173 x 99 x 56 cm (L x W με υποβραχιόνια x H) 

o Διαστάσεις τμήματος στήριξης  αυχένα: 19 x 59 cm (L x W) 

o Διαστάσεις πλάτης: 60 x 59 cm (L x W) 

o Διαστάσεις επιφάνειας καθίσματος: 44 x 59 cm (L x W) 

o Διαστάσεις τμήματος ποδιών: 27 x 59 cm (L x W) 
 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΚΑΜΠΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ 

� Τροχήλατο σκαμπό με πλάτη άνεσης ρυθμιζόμενη. 

� Αμορτισέρ αέρος ενισχυμένο 

� Δερματίνη άριστης ποιότητας  

� Πλαστική βάση με 5 ροδάκια και επιχρωμιωμένο δακτύλιο για τα πόδια.  

� Διάμετρος καθίσματος: 40 εκ 

�  Ύψος καθίσματος: 61 max – 46 min εκ. 

�  Πλάτος πλάτης: 84max – 70 min εκ. 

� Αυτόνομη ανεξάρτητη ρύθμιση ύψους πλάτης 5 εκ 
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ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΚΑΜΠΟ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 

� Τροχήλατο σκαμπό  

� Αμορτισέρ αέρος ενισχυμένο 

� Δερματίνης άριστης ποιότητας 

� Διάμετρος καθίσματος: 35cm 

� Ρύθμιση ύψους : 44-57cm 

� 5 τροχοί με επιχρωμιωμένο δακτύλιο για τα πόδια. 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΜΟΝΟ  

� Σκαλοπάτι μονό από 100% ανοξείδωτο μέταλλο με αντιολισθητική 

επίστρωση. 

� Διαστάσεις 25*40*18cm 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ 

� Να είναι µόνιτορ αναίµακτης µέτρησης της πίεσης, κατάλληλο για µέτρηση 

σε ενήλικες.  

� Να διαθέτει εύρος ορίων µέτρησης της πίεσης από 10 έως 270 mmHg.  

� Να διαθέτει εύρος ορίων µέτρησης παλµικού ρυθµού από 40 έως 200 bpm.  

� Να διαθέτει ενδείξεις της συστολικής, της διαστολικής και της µέσης πίεσης.  

� Να διαθέτει δυνατότητα ρύθµισης του χρόνου επανάληψης της µέτρησης 

από l' έως 480' .  

� Οι µετρήσεις της αναίµακτης πίεσης να γίνονται είτε κατ' επίκληση, είτε 

αυτόµατα, είτε συνεχώς.  

� Να διαθέτει σύστηµα ασφάλειας από υπερβολική πίεση περιχειρίδας.  

� Να µετρά και να απεικονίζει τον καρδιακό ρυθµό.  

� Οι ψηφιακές ενδείξεις να είναι ευδιάκριτες τόσο από απόσταση όσο και σε 

οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισµού.  

� Να διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόµενη µπαταρία λιθίου - για µεγάλη 

διάρκεια ζωής και χωρίς φαινόµενο µνήµης - µε αυτονοµία 10 ωρών 

κατ'ελάχιστο, µε όλες τις παραµέτρους σε λειτουργία. Ο φορτιστής της 

µπαταρίας να είναι ενσωµατωµένος στο µηχάνηµα.  

� Να διαθέτει ενσωµατωµένο τροφοδοτικό για λειτουργία 100-240V /50-60HZ.  

� Να έχει µικρές διαστάσεις για να µεταφέρεται εύκολα. 

� Να διαθέτει τροχήλατο του κατασκευαστικού οίκου .  

� Να είναι κατάλληλο για νοσοκοµειακή χρήση.  

� Κατά την παράδοση να συνοδεύεται από cuff πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων 

και παίδων, καθώς και σωλήνα σύνδεσης της περιχειρίδας µε το πιεσόµετρο.  

� Να διαθέτει CE Mark και έγκριση FDA.  

� Η συσκευή να συνοδεύεται από εγγύηση δύο (2) ετών. 
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ΠΡΙΟΝΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΥΨΟΥ 

� 230Volt, 50κύκλους or 110Volt,60κύκλους 

� 250Watt 

� 12000-21000Στροφές/λεπτό 

� Καλώδιο ρεύματος 5m 

�  Διπλή μόνωση καλωδίου. 

� Safety classify cation II 

�  Typ BF 

ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΜΕΖΟΥΡΑ 

� Να τοποθετείται στον τοίχο 

� Μεταλλική ταινία 

� Κλίμακα 0-220 cm 

� Διαβάθμιση 1mm 

ΣΕΤ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ 

� Το σετ Λαρυγγοσκοπίου να είναι πλήρες με τους πέντε (5) πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενους τύπους λαμών και μεγεθών για νεογνά και ενηλίκους. 

Άμεσα έτοιμες προς χρήση με τη λαβή τους και τις αλκαλικές μπαταρίες 

εμπορίου.  

� Να διαθέτει τέλειο σχήμα λάμας για διευκόλυνση διασωλήνωσης. 

� Λαμπρό φωτισμό που να κατευθύνεται με ακρίβεια στην επιγλωττίδα και τις 

φωνητικές χορδές. 

� Να χρησιμοποιούνται κάτω από όλες τις συνθήκες. 

� Οι λάμες να είναι σχεδιασμένες για αποφυγή ζημιών στα δόντια.  

Το σετ να περιλαμβάνει: 

o 1 Λάμα Miller 0 

o 1 Λάμα Miller 1 

o 1 Λάμα Mac 2 

o 1 Λάμα Mac 3 

o 1 Λάμα Mac 4 

o Λαβή λαρυγγοσκοπίων με μπαταρίες 

o Θήκη 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ INOX 

� Τροχήλατο τραπέζι inox, με δύο ράφια και συρτάρι. 

� Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι – INOX 304 

� Να φέρει 2 ανοξείδωτες επιφάνειες (ράφια), οι οποίες να φέρουν 

περιμετρικό, προστατευτικό γείσο 
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� Η επιφάνεια εργασίας να φέρει κάγκελο προστασίας στην πίσω πλευρά και 

προσθαφαιρούμενο, ανοξείδωτο συρτάρι 

� Να φέρει 2 χειρολαβές ωθήσεως 

� Να φέρει 4 τροχούς, εκ των οποίων οι 2 να φέρουν φρένο 

� Να φέρει προσκρουστήρες και στις 4 γωνίες για την εξομάλυνση των 

προσκρούσεων. 

ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ - ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟΣ 

� CLASS S 

� Χωρητικότητα 17 λίτρων 

� Οθόνη προγραμματισμού 

� Κύκλοι αποστείρωσης 6 

� Τρείς δίσκους αποστείρωσης 

� Ισχύς 1600W 

� Διαστάσεις: 480*420*560mm 

� Διαστάσεις θαλάμου αποστείρωσης: 

o Διάμετρος 250mm 

o Βάθος 350mm 

ΛΥΧΝΙΑ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ 

� Πηγή φωτός: LED 

� Ισχύς εξόδου: 1600-1800mW/cm
2
 

� Αυτόματη μνήμη λειτουργίας 

� Ενσωματωμένο μετρητή φωτός και ενσωματωμένο ανεμιστηράκι 

� Τρόποι λειτουργίας: με πλήρη ισχύ, με γραμμική άνοδο της ισχύος και με 

παλμική έξοδο. 

� Διαστάσεις:195*40*150mm 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗΣ 

� Τροφοδοσία:220V 50HZ/60HZ 150Ma 

� Τροφοδοσία κυρίας μονάδας: 24V 50HZ/60HZ  

� Ισχύς: μέχρι 20W 

� Συχνότητα ταλάντωσης:28KHZ  +/-3KHZ 

� Πίεση τροφοδ. νερού: 0.01MPa έως 0.5MPa 

� Διαστάσεις: 178*149*89mm 

� Αυτόματη ανίχνευση συχνότητας 

� Ειδική λειτουργία Endo 

� Απομόνωση στατικού ηλεκτρισμού 

� Αποσπώμενη χειρολαβή 

� Να περιλαμβάνονται ξέστρα 
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ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 

� Γωνιακή χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων 

� Ανοξείδωτο περίβλημα με επίστρωση τιτανίου 

� Μεγ. Ταχύτητα 40.000 rpm 

� Σύστημα pushbutton 

� Φως 

� Σύστημα σπρέι εσωτερικό μονό 

� Υποδοχή φρέζας με ατσάλινο ένθετο 

� Κεφαλή με επίστρωση τιτανίου 
 

ΑΕΡΟΤΟΡ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 

� Επίστρωση τιτανίου 

� Σύστημα pushbutton 

� Υποδοχή φρέζας με ένθετο καρβιδίου 

� Κεραμικά ρουλεμάν 

� Γυάλινη ράβδος αγωγός φωτός 

� Αυτόματη ρύθμιση της πίεσης 

� Βαλβίδες αντεπιστροφής 

� 55 Db μεγ. 
 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΟΥ 
 

� Ισχύς: 3 Watts / cm² ± 20%. 

� Αδιάβροχη κεφαλή πολλαπλών συχνοτήτων Ø 4,2 cm. 

� 49 έτοιμα πρωτόκολλα θεραπείας. 

� Δυνατότητα ελεύθερου προγραμματισμού και αποθήκευσης 30 

προγραμμάτων. 

� Λειτουργεί με ρεύμα ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 12V, 4000 mA/h (δεν 

περιλαμβάνονται). 

� Κύκλος λειτουργίας: 10% - 100% (αύξηση κύκλου ανά 10%). 

� Εκπομπή: συνεχής και παλμική. 

� Συχνότητα εκπομπής: 1 & 3 MHz. 
 

ΛΑΜΠΑ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

 

� Ρυθμιζόμενος χρονομετρητής 10-60 λεπτά ή συνεχής λειτουργία 

� 150 Watt μέγιστη ισχύς εξόδου (τεχνολογία hot light bulb) 

� Πιστοποίηση CE 1023 

� Ρυθμιζόμενο ύψος 

� Βάρος (Σώμα): 5 Kg 

� Διαστάσεις: 1600x500m 
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ΣΥΣΚΕΥΗ LASER 
 

� Φορητή συσκευή 

� Τροφοδοσία  100 - 240 V AC- 50/60 Hz 

� Κατηγορία ηλεκτρικής ασφάλειας Class 1, Type BF 

� Συχνότητα παλμού 8 Hz - 10000 Hz και συνεχή 

� Ισχύς 100-1440 mW (ανάλογα με την κεφαλή) 

� Εγγύηση 3 χρόνια 
 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
 

�   Εξεταστικό κρεβάτι βαρέως τύπου με ανακλινόμενη πλάτη και μηχανισμό 

ρολού χάρτου. 

�   Στιβαρή κατασκευή – κατάλληλη για υπέρβαρους ασθενείς. 

�   Ανάκλιση πλάτης σε οποιαδήποτε θέση με κλίση 0-80
ο
 μοίρες. 

�   Ερεισίνωτο αυτοσφαλιζόμενο. 

�   Μεταλλικός σκελετός μεγάλης αντοχής. 

�   Βαφή ηλεκτροστατική αντοχής σε φθορά, καθάρισμα & χτυπήματα. 

�   Μηχανισμός ρολού χάρτου. 

�   Τεχνόδερμα ποιότητας από βραδύκαυστο υλικό σε χρώμα επιλογής μας. 

�   Διαστάσεις (περίπου): 183-190 x65x70 cm. 
 

ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ 
 

� Ρυθµιστής κενού µε δοχείο 2000ml (εν737-6,1000mbar) για σύνδεση µε τις 

τερµατικές µονάδες κενού του νοσοκοµείου  

� Υποδοχή κονσόλας οκτάγωνη  

� ∆υνατότητα τοποθέτησης της φιάλης σε επιτοίχια µεταλλική µπάρα.  
 

ΔΟΝΗΤΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ 
 

� Επιλογή χρόνου με μνήμες 

� Κάλυμμα ασφαλείας που διακόπτει την λειτουργία εάν ανοιχτεί. 

� Αθόρυβος και σταθερός 

� Ηλεκτρική Ασφάλεια 

� Ήχος Υπενθύμισης 

� Παροχή ΑC 220/230V – 50Hz 

� Ισχύ μοτέρ  40W  

� Ταχύτητα ανάμειξης 4.200 r.p.m 

� Eύρως χρονικών επιλογών από  4 έως 60 δευτερόλεπτα 

� Ένταση ήχου μικρότερη 65 db 

 

 

ΑΔΑ: ΨΙ25469Η2Ο-ΝΛΝ





18 

 

 

 

 

 

    

                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ι«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

ΠΡΟΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 

FAX: 

MAIL: 

ΘΕΜΑ: Οικονομική προσφορά 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης για συλλογή προσφορών, για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, 

σύμφωνα με την υπ. αριθμ.  9441/ 01-12-2020 πρόσκληση, σας υποβάλλουμε την ακόλουθη προσφορά ως 

ακολούθως: 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ 
ΣΥΝΤ 

ΦΠΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 

ΤΙΜΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ/ ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ/ 

ΜΟΝΑΔΑ 

1 

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 
ΤΕΜ  1 ………………. …………..€ ……………€ ……………..€ ……………€ 

2 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΚΑΜΠΟ 

ΜΕ ΠΛΑΤΗ 
ΤΕΜ  7 ………………. …………..€ ……………€ ……………..€ ……………€ 

3 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΚΑΜΠΟ 

ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 
ΤΕΜ  3 ………………. …………..€ ……………€ ……………..€ ……………€ 

4 
ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΜΟΝΟ ΤΕΜ  1 ………………. …………..€ ……………€ ……………..€ ……………€ 

5 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΕ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 

ΟΞΥΜΕΤΡΟ 

ΤΕΜ  2 ………………. …………..€ ……………€ ……………..€ ……………€ 

6 

ΠΡΙΟΝΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 

ΓΥΨΟΥ 
ΤΕΜ  2 ………………. …………..€ ……………€ ……………..€ ……………€ 
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7 

ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ 

ΜΕΖΟΥΡΑ 
ΤΕΜ  1 ………………. …………..€ ……………€ ……………..€ ……………€ 

8 
ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΤΕΜ  1 ………………. …………..€ ……………€ ……………..€ ……………€ 

9 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 

INOX 
ΤΕΜ  2 ………………. …………..€ ……………€ ……………..€ ……………€ 

10 

ΚΛΙΒΑΝΟΣ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ - 

ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟΣ 

ΤΕΜ  1 ………………. …………..€ ……………€ ……………..€ ……………€ 

11 

ΛΥΧΝΙΑ 

ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ  
ΤΕΜ  11 ………………. …………..€ ……………€ ……………..€ ……………€ 

12 

ΣΥΣΚΕΥΗ  

ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗΣ 
ΤΕΜ  1 ………………. …………..€ ……………€ ……………..€ ……………€ 

13 

ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ 

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 
ΤΕΜ  1 ………………. …………..€ ……………€ ……………..€ ……………€ 

14 
ΑΕΡΟΤΟΡ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΤΕΜ  1 ………………. …………..€ ……………€ ……………..€ ……………€ 

15 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΤΕΜ  1 ………………. …………..€ ……………€ ……………..€ ……………€ 

16 

ΛΑΜΠΑ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 
ΤΕΜ  1 ………………. …………..€ ……………€ ……………..€ ……………€ 

17 
ΣΥΣΚΕΥΗ LASER ΤΕΜ  1 ………………. …………..€ ……………€ ……………..€ ……………€ 

18 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ 

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
ΤΕΜ  2 ………………. …………..€ ……………€ ……………..€ ……………€ 

19 

ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ 

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ 
ΤΕΜ  2 ………………. …………..€ ……………€ ……………..€ ……………€ 

20 

ΔΟΝΗΤΗΣ 

ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ 
ΤΕΜ  1 ………………. …………..€ ……………€ ……………..€ ……………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ   

ΑΞΙΑ ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ   
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