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ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ ςυλλογισ προςφορϊν προμικειασ
Δφο Ηλεκτρικϊν
τροχιλατων αναρροφιςεων με cpv 33100000-1, προχπολογιςμοφ 4.600,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ,
για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ πακολογικισ κλινικισ του Γ.Ν. Πρζβεηασ.

Παρακαλοφμε όπωσ μασ αποςτείλετε δικαιολογθτικά, οικονομικι και τεχνικι προςφορά ζωσ τθν
Παραςκευι 02/09/2022 ςε κλειςτό φάκελο ςτο γραφείο προμθκειϊν του νοςοκομείου ζωσ τισ 10.00 π.μ ,
για το κάτωκι είδοσ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Νοςοκομείου (KAE 7131).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

Α)
1 Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ

είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν
εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΗ), προςκομίηει ςχετικό
πιςτοποιητικό ιςχφουςασ εκπροςϊπηςησ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα
(30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.
2 Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου,
εφόςον αυτι προκφπτει από πιςτοποιητικό αρμόδιασ αρχήσ (πχ γενικο πιςτοποιητικό
του ΓΕΜΗ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από
τθν υποβολι του.
3 τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ
και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ.,
ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ
διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ
νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν
προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου.

Β)

απόςπαςμα ποινικοφ μητρϊου ή ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαςτική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκφπτει ότι πληροφνται αυτζσ οι
προχποθζςεισ.
Σο εν λόγω πιςτοποιθτικό γίνεται αποδεκτό εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ και τρεισ μινεσ πριν
από τθν υποβολι του. Η υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ
όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςι
είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ
φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Τπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ
διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ είναι:
•
Φυςικά πρόςωπα
•
Ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε και Ε.Ε
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•
Διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε

Διαχειριςτζσ ΙΚΕ
•
Πρόεδροσ ,Διευκφνων φμβουλοσ και μζλθ διοικθτικοφ ςυμβουλίου για Α.Ε
•
Μζλθ διοικθτικοφ ςυμβουλίου του υνεταιριςμοφ

ε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου οι νόμιμοι εκπρόςωποι του.
Εάν δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ θ περίοδοσ αποκλειςμοφ, αυτι
ανζρχεται ςε (5) πζντε ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ
απόφαςθ.

Γ)
1. Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το ελλθνικό δθμόςιο.
2. Για την καταβολή ειςφορϊν κοινωνικήσ αςφάλιςησ, πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από

τθν αρμόδια, κατά
περίπτωςθ, αρχι του ελλθνικοφ κράτουσ, περί του ότι ζχουν
εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του φορζα, όςον αφορά ςτθν καταβολι των ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ελλθνικι νομοκεςία (κα αφορά τθν
κφρια και τθν επικουρικι αςφάλιςθ).
3. Τπεφθυνη δήλωςη του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοθεί δικαςτική ή διοικητική
απόφαςη με τελεςίδικη και δεςμευτική ιςχφ για την αθζτηςη των υποχρεϊςεϊν του
όςον αφορά την καταβολή φόρων ή ειςφορϊν κοινωνικήσ αςφάλιςησ,
Σα παρόντα δικαιολογθτικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορζα –προςωρινό ανάδοχο
και ςτθν περίπτωςθ που είναι ζνωςθ για κάκε φορζα -μζλοσ τθσ.
Σα εν λόγω πιςτοποιθτικά πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά τον χρόνο υποβολισ τουσ. ε
περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ ςε αυτά, ιςχφουν εφόςον ζχουν εκδοκεί
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν τθν υποβολι τουσ.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει,
ςυμπεριλαμβανομζνων , κατά περίπτωςθ των δεδουλευμζνων τόκων ι προςτίμων είτε
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.

Δ)
1. Για τθν μθ παραβίαςθ των διατάξεων του εργατικοφ δικαίου ςφμφωνα με τα ειδικότερα

προβλεπόμενα ςτο εδάφιο γ τθσ παρ 2 του άρκρου 73 του ν.4412/2106, και μζχρι να
καταςτεί εφικτι από τον ΕΠΕ θ ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ που προβλζπεται ςτθν
περίπτωςθ γ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 80 του ν.4412/2016, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ
κα πρζπει να προςκομίςει υπεφθυνη δήλωςη του νομίμου εκπροςϊπου του ότι δεν
ζχουν εκδοθεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα οι πράξεισ επιβολήσ προςτίμου που
προβλζπονται ςτην περίπτωςη γ τησ παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, χωρίσ να
απαιτείται επίςημη δήλωςη του ΕΠΕ ςχετικά με την ζκδοςη του πιςτοποιητικοφ αυτοφ.
2. για τθ μθ ακζτθςθ των ιςχυουςϊν υποχρεϊςεων που προβλζπονται ςτθν παρ 2 του
άρκρου 18 του Ν. 4412/2016, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει
υπεφθυνη δήλωςη του νομίμου εκπροςϊπου του, ότι δεν ζχει αθετήςει τισ ωσ άνω
υποχρεϊςεισ που προβλζπονται από το άρθ 18 παρ 2 ν.4412/16.
3. Για τισ περιπτϊςεισ εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι
ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το
δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ
επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, ο
προςωρινόσ ανάδοχοσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια, κατά
περίπτωςθ αρχι. Εάν δεν εκδίδεται τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ, το ζγγραφο ι το
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι ενϊπιον αρμόδιασ
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ -μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου
είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
ο προςωρινόσ ανάδοχοσ προςκομίηει υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του νόμιμου εκπροςϊπου του ότι δεν
ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του προςωρινοφ αναδόχου οι εξισ λόγοι αποκλειςμοφ α) ότι ο οικονομικόσ
φορζασ δεν ζχει ςυνάψει ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του
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ανταγωνιςμοφ και β) δεν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με
ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ
καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ.

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΣΡΟΧΗΛΑΣΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ
1. Σο υπό προμικεια είδοσ κα πρζπει να είναι καινοφργιο, αμεταχείριςτο, άριςτθσ αντοχισ και
καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ τελευταίεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ.
2. Να λειτουργεί με ρεφμα τάςθσ 230V/50Hz μζςω εφκαμπτου τριπολικοφ καλωδίου ςε ςφνδεςθ με
ρευματολιπτθ τφπου “ςοφκο, κατάλλθλθ για χριςθ ςε όλα τα τμιματα και τισ κλινικζσ του
Νοςοκομείου.
3. Να διακζτει 4 αντιςτατικοφσ τροχοφσ απλισ ςχεδίαςθσ και καταςκευισ με ςφςτθμα φρζνων ςε δφο
τουλάχιςτον από αυτοφσ,τροχιλατθ βάςθ να μθν οξειδϊνεται και να είναι καταςκευαςμζνθ από
ειδικό υλικό εφκολθ ςτο κακαριςμό και απολφμανςθ.
4. Ο κινθτιρασ να είναι ιςχφοσ μεγαλφτερθ των 100W και να λειτουργεί με πιςτόνια χωρίσ να
χρθςιμοποιεί λάδια. Να ζχει τθν δυνατότθτα να αποκτά το επικυμθτό κενό ςε πολφ ςφντομο χρόνο,
ϊςτε να είναι κατάλλθλθ για ιπια και ιςχυρι αναρρόφθςθ.
5. Να διακζτει τουλάχιςτον μία αφκραυςτθ φιάλθ των 2 λίτρων,αποςτειροφμενθ και διαβακμιςμζνθ,
αντιβακτθριακά φίλτρα και ςωλινα αναρρόφθςθσ πολλαπλϊν χριςεων.
6. Να φζρει ανοξείδωτθ ράγα περιμετρικά τθσ τροχιλατθσ βάςθσ, θ οποία να εξαςφαλίηει τθν
προςαρμογι φιαλϊν εκκριμάτων και άλλων οίκων καταςκευισ. Nα μπορεί να δεχκεί κάνιςτρα για
ςφςτθμα αςκϊν μίασ χριςθσ.
7. Να διακζτει μοχλό-επιλογζα φιάλθσ λειτουργίασ χωρίσ να απαιτείται ςφνδεςθ του ςωλινα
αναρρόφθςθσ, για άμεςθ εναλλαγι των φιαλϊν.
8. Να διακζτει ςφςτθμα αςφάλειασ για τθν υπερχείλιςθ κακϊσ και ςφςτθμα αποφυγισ
ανακυμιάςεων κατά τθν πτϊςθ των υγρϊν.
9. Να υπάρχει τριπλό ςφςτθμα προςταςίασ κατά τθσ υπερχείλιςθσ ωσ εξισ :
ςτθ φιάλθ εκκριμάτων μζςω φλοτζρ
φιαλίδιο υπερχείλιςθσ εφοδιαςμζνο με φλοτζρ
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αντιμικροβιακό –υδρόφοβο φίλτρο(προμικεια από το ελεφκερο εμπόριο)
10. Να λειτουργεί με ρυκμιηόμενο κενό ζωσ 900 mbar( 90 Kpa).
11.Nα παρζχει δυνατότθτα αναρροφθτικισ ικανότθτασ τουλάχιςτο 40lit/λεπτό.
12 .Να διακζτει μανόμετρο κενοφ υψθλισ ακρίβειασ ςε δφο κλίμακεσ με ευδιάκριτεσ
ενδείξεισ και ρυκμιςτι κενοφ.

13. Να διακζτει διακόπτθ μεμβράνθσ ι ςτεγανό ON-OFF για εφκολο κακαριςμό με ενδεικτικι λυχνία
λειτουργίασ.
14. Οι φιάλεσ, καπάκια, ςωλινεσ κ.λ.π. να δφναται να κλιβανιςτοφν.
15. Η όλθ καταςκευι να πλθροί όλεσ τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και ποιότθτασ και να φζρει
απαραιτιτωσ πιςτοποιθτικό ISO ι TUV και τθν ςιμανςθ CE-MARK, ςφμφωνα με τθν οδθγία 93/42
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και θ καταςκευάςτρια εταιρεία να διακζτει ISO 13485 .
16. Να ζχει δυνατότθτα παρατεταμζνθσ ακόρυβθσ λειτουργίασ χωρίσ υπερκερμάνςεισ και να μθν
απαιτεί ςυχνζσ ςυντθριςεισ.
17. Να μθν επθρεάηει με παράςιτα τθ λειτουργία του λοιποφ ιατρικοφ εξοπλιςμοφ.
18. H προμθκεφτρια εταιρεία να διακζτει ISO 9001:2015 & ISO 13485:2016 με
πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν τεχνικι υποςτιριξθ του προςφερόμενου είδουσ, να
πλθροί τθν Τ.Α ΔΤ8δ/Γ.Π. οικ/1384/04 και να είναι ενταγμζνθ ςε πρόγραμμα
εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Η.Η.Ε βάςθ του Π.Δ. 117/2004.
19. Σο προςφερόμενο είδοσ πρζπει να ςυνοδεφεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίασ (Operation Manual)
ςτα ελλθνικά και το Εγχειρίδιο υντιρθςθσ (Service Manual, part list) του καταςκευαςτι.
20. Να ζχει εγγφθςθ καταςκευαςτι τουλάχιςτον δφο χρόνια και υπεφκυνο SERVICE και ανταλλακτικά για
χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον 10 χρόνια.
Ιδιαίτερα ενδιαφζρουν;
Α.Σι περιλαμβάνει (υλικά ι εργαςίεσ επιςκευισ ι και εργαςίεσ προλθπτικισ
ςυντιρθςθσ ι και όλα μαηί).
Β.Ποιζσ περιπτϊςεισ δεν εμπίπτουν ςτθν εγγφθςθ.
Γ.Ο χρόνοσ άφιξθσ του τεχνικοφ τθσ εταιρείασ,ςε περίπτωςθ αναγγελίασ
βλάβθσ.
Δ.Ο μζγιςτοσ χρόνοσ μθ λειτουργίασ του μθχανιματοσ λόγω βλάβθσ.
Ε.Για κάκε μζρα υπζρβαςθσ του παραπάνω ορίου κα επεκτείνεται το χρονικό
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διάςτθμα εγγφθςθσ κατά 20 θμζρεσ.

21. Ο Προμθκευτισ να αναλάβει τθν τοποκζτθςθ του μθχανιματοσ ςτο χϊρο του
Νοςοκομείου που κα υποδειχκεί και επίδειξθ του ςτο προςωπικό.

22. Ο Προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να εκπαιδεφςει τον τεχνικό του Νοςοκομείου ςτθν
ςυντιρθςθ και επιςκευι του μθχανιματοσ όπωσ και να παραδϊςει τα ςχζδια του μθχανιματοσ.
23. Ο Προμθκευτισ να προςκομίςει πλιρθ τιμοκατάλογο ανταλλακτικϊν του μθχανιματοσ.
24. Ο Προμθκευτισ να προςκομίςει κατάλογο των Νοςοκομείων που λειτουργεί το προςφερόμενο
μθχάνθμα.
25. Ο Προμθκευτισ να προςκομίςει υπεφκυνθ διλωςθ καταςκευισ και κυκλοφορίασ ςτο εμπόριο του
προςφερόμενου μθχανιματοσ.
26. Για χρονικό διάςτθμα 10 χρόνων από τθν αγορά του μθχανιματοσ, ςε περίπτωςθ βλάβθσ και
επιςκευισ του εκτόσ Νοςοκομείου μασ και για όςο χρονικό διάςτθμα χρειαςτεί θ εταιρεία οφείλει να
το αντικαταςτιςει με δικό τθσ μθχάνθμα ίδιου τφπου.

Με ποινή απόρριψησ,να δοθεί φφλλο ςυμμόρφωςησ,ςτισ παροφςεσ προδιαγραφζσ, με τήρηςη τησ
ίδιασ αρίθμηςησ και με τισ ανάλογεσ παραπομπζσ.

ΝΑ ΚΑΣΑΣΕΘΕΙ ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΣΗΗ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΣΗΗ
ΑΠΑΝΣΗΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩ ΣΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΣΟΤ ΚΑΣΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ Α ΟΠΩ ΚΑΙ Η
ΑΡΙΘΜΗΗ ΣΩΝ ΕΙΔΩΝ:
ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Α/Α

ΕΙΔΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

1

ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ
ΣΡΟΧΗΛΑΣΗ
ΑΝΑΡΡΩΦΗΗ

2 τεμ

ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΣΕΜ
ΧΩΡΙ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙ
ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΦΠΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ

Η ανάδοχοσ εταιρία είναι υποχρεωμζνθ να τιμολογιςει και να παραδϊςει ςτο νοςοκομείο μασ τα
εν λόγω υλικά ζωσ δφο μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Δ.Τ.

ΑΤΔΙΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ
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