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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ21/2013
«ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ»

του Yποέργου 1 της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
με κωδ. MIS 365680 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

www.espa.gr
www.ygeia-pronoia.gr

www.epanad.gov.gr
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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1. του N. 3329/05 «περί Ε.Σ.Υ.»
2. του Ν. 3867/10 αρ. 27 παρ. 11
3. του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
4. του Ν. 3918/11 άρ. 5 παρ. 6
5. την υπ.αριθ. 1179/03-04-2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» με κωδικό
MIS 365680 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 (ΕΣΠΑ)
ο
6. την υπ’ αριθμ. 34/14-11-2012, θ.2 απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές
ο
7. την υπ’ αριθμ. 16/06.06.2013, θ. 2 ΗΔ απόφαση του ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του
διαγωνισμού
7. Τις σχετικές πιστώσεις του ΚΑΕ: 9919 του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου
8. Γενικότερα, κάθε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που διέπει την ανάθεση
και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, για την προμήθεια
«ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ»
1. συνολικού προϋπολογισμού τριάντα τρεις χιλιάδες εφτακόσια ευρώ (33.700,00€) συμπεριλαμβανομένου
του αναλογούντος ΦΠΑ 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ζητούμενη κατηγορία
είδους, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές του Μέρους Β που αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας.
2. Η ανωτέρω προμήθεια εντάσσεται στο υποέργο 1 της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του
Ψυχιατρικού Τμήματος Παιδιών και Εφήβων στο Γ.Ν. Σισμανόγλειο» με κωδ. MIS 365680 του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.
3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 21/8/2013 ημέρα Τετάρτη, ώρα 10.00 π.μ. και
τόπος το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (Σισμανογλείου 1 – Μαρούσι, ισόγειο) δημόσια ενώπιον
επιτροπής του συγκεκριμένου διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).
4. Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ώρα 13.30 μ.μ. Η ημερομηνία και ώρα αυτή αποδεικνύεται
αποκλειστικά και μόνο από το Γενικό Πρωτόκολλο εισερχομένων της Υπηρεσίας μας.
5. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται αποκλειστικά στη Γραμματεία του Νοσοκομείου (γενικό
Πρωτόκολλο, κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου). Όσες προσφορές κατατίθενται μετά από ανωτέρω
ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
6. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί
τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.
7. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν δραστηριότητα
συναφή με το φυσικό αντικείμενο του υποέργου και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της
Διακήρυξης:
α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
γ) Συνεταιρισμοί.
δ) Κοινοπραξίες.
Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο
εάν κατακυρωθεί σ’ αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, η περιβολή
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
8. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ.
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Oι κρατήσεις είναι οι εξής :
α)0,10% επί του ποσού προ ΦΠΑ υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ
β) 4% προκαταβολή φόρου (8% για παροχή υπηρεσιών)
9. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της Διακήρυξης
(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της) σε ηλεκτρονική μορφή στις εξής ιστοσελίδες στο
διαδίκτυο: α) στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.sismanoglio.gr) , β) στην ιστοσελίδα της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Τομέα Υγείας & Κ.Α. (www.ygeia-pronoia.gr) και γ) στην ιστοσελίδα της
Διαύγειας
Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Δρ. ΟΛΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Συνημμένα:
1.

ΜΕΡΟΣ Α: « ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»

2.

ΜΕΡΟΣ Β: «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ»

3.

ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κοιν:
1. Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, Αθήνα)
Εσωτ. Κοιν:
1. Γραφείο Διοικητή
2. Γραφείο Αναπληρωτή Διοικητή
3. Γραφείο Δ/ντη Διοικητικής Υπηρεσίας
4. Γραφείο Προμηθειών
5. Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων
6. Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών & Εφήβων
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ21/2013
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ
«ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ»
του υποέργου 1 της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» με κωδ. MIS 365680 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
A.1. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
O παρόν διαγωνισμός εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1, της πράξης «Προμήθεια
εξοπλισμού για τη λειτουργία του Ψυχιατρικού Τμήματος Παιδιών και Εφήβων στο Γ.Ν. Σισμανόγλειο» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.
Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια: Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και
Νοσοκομειακού – Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Γραφείου για την κάλυψη των αναγκών του
Ψυχιατρικού Τμήματος Παιδιών και Εφήβων του Σισμανόγλειου Γ.Ν. σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην τεχνική
περιγραφή της διακήρυξης (ΜΕΡΟΣ Β).
Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή. Ειδικότερα, η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την
χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Δηλαδή, η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που έχει προσφέρει την
χαμηλότερη τιμή ανά είδος από τους συμμετέχοντες και εφόσον έχει προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά
και πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές. Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό με την παρούσα
Προκήρυξη είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις
που προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ
Αναθέτουσα Αρχή
Το Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής που εδρεύει στο Μαρούσι οδός Σισμανογλείου 1, 15 126 Μαρούσι
και το οποίο προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό.
Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού
Το Γραφείο Προμηθειών του Σισμανογλείου Γενικού Νοσοκομείου Αττικής που εδρεύει στο Μαρούσι οδός
Σισμανογλείου 1, 15 126 Μαρούσι.
Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας
Η κα Καλλιγέρη Ελλη που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τεχνικές προδιαγραφές) τηλέφωνο
επικοινωνίας 2132058 317- 2132058 277, Fax: 2132058 607, όλες τις εργάσιμες ημέρες 10:00-12:00
Διακήρυξη
Η παρούσα διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β: Αντικείμενο Περιγραφή του Έργου, Μέρος Γ: Παραρτήματα.
Έργο
Η προμήθεια και εγκατάσταση (όπου απαιτείται) υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού, όπως αναλυτικά
περιγράφεται στο Μέρος Β της παρούσης.
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού
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Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της αναθέτουσας
αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.
Προσφέρων
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που συμμετέχουν στο
διαγωνισμό και υποβάλλουν προσφορά με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με την αναθέτουσα αρχή.
Εκπρόσωπος
Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον προσφέροντα- που
μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον προσφέροντα
ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα
μέλη της ένωσης.
Αντίκλητος
Το πρόσωπο που ο προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του
προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για
τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής με τον προσφέροντα.
Ανάδοχος
Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει σύμβαση με την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη
διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα.
Κατακύρωση
Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον προμηθευτή.
Σύμβαση
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την
ανακοίνωση της κατακύρωσης.
Γλώσσα
Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα
στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων αναδόχων
που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης
είναι η ελληνική.
Συμβατικά τεύχη
Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας αρχής με τον ανάδοχο του έργου και όλα τα τεύχη που τη
συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη σύμβαση, β. τη διακήρυξη και το
τεύχος με τους όρους της διακήρυξης, γ. την οικονομική προσφορά του προμηθευτή και δ. την τεχνική
προσφορά του προμηθευτή (Πίνακας Συμμόρφωσης).
Προϋπολογισμός
Η εκτιμώμενη από την αναθέτουσα αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσσόμενης
προμήθειας.
Συμβατικό Τίμημα
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια.
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
Συλλογικό όργανο της αναθέτουσας αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για την παρακολούθηση και την
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου της εν λόγω σύμβασης, μέσα στον καθοριζόμενο από
αυτήν χρόνο.
ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την προμήθεια ορίζονται στο Μέρος Β’ «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ –
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» της παρούσης διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των
προκηρυχθεισών ειδών και ποσοτήτων, είτε κατά είδος ανάλογα με τη δυνατότητα του προσφέροντος /
προμηθευτή.
A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 4. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής
για την προκήρυξή του. Γενικότερα, κάθε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά.
ΑΡΘΡΟ 5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται αναλογικά για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από
την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 118/07, άρθ. 15)
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ΑΡΘΡΟ 6. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντίγραφα της διακήρυξης δεν θα διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών. Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-12:00 στα τηλέφωνα 2132058 394
(Παναγοπούλου Δέσποινα), 2132058 317 - 2132058 277 (Καλλιγέρη Ελλη)
H διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της Διακήρυξης θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
www.sismanoglio.gr δωρεάν. Στην περίπτωση αυτή τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις, που θα προκύψουν
θα δημοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου να λάβει γνώση για
αυτές. Η αναζήτηση των διευκρινήσεων-τροποποιήσεων θα γίνεται με βάση τον αριθμό της Διακήρυξης.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους
του αναθέτουσας αρχής.
ΑΡΘΡΟ 7. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 13:30 στη Γραμματεία του
Σισμανόγλειου Γενικού Νοσοκομείου Αττικής (Γενικό Πρωτόκολλο, κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου) στην οδό
Σισμανογλείου 1, στο Μαρούσι.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Σισμανογλείου Γενικού Νοσοκομείου Αττικής, στην
οδό Σισμανογλείου 1, Μαρούσι στις 21/8/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
ΑΡΘΡΟ 8. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες από τους ενδιαφερόμενους μέσα στα χρονικά όρια που
ορίζει η διακήρυξη σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και
συνοδευόμενες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην
Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και υποβάλλονται μέσα σε ένα
ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελο).
Στον κυρίως φάκελο πρέπει να αναγράφετε ευκρινώς:

ΠΡΟΣΦΟΡ Α
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑNΟΓΛΕΙΟY ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. …./2013
«ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ……./…./……
ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ…………..

Ν Α Μ Η Ν ΑΝ Ο Ι ΧΘ ΕΙ ΑΠ Ο ΤΗ Ν ΥΠ Η ΡΕΣΙ Α
Μέσα στον κυρίως φάκελο της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τοποθετούνται, χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη
“Τεχνική Προσφορά” και επί ποινή απορρίψεως χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη “Οικονομική
Προσφορά” καθώς και όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία ως εξής:
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», ο οποίος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως προσδιορίζονται στην
παρούσα και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό του Υποψηφίου Αναδόχου.
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», οποίος περιέχει όλα τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου
όπως απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη.
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», οποίος περιέχει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του Υποψηφίου
Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα Διακήρυξη.
Οι ως άνω επιμέρους (τρεις) φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εντός του φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα κατωτέρω δικαιολογητικά
συμμετοχής. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν,
όπως προαναφέρθηκε συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία
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τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του
τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να
αξιολογηθούν.
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 επί ποινή απορρίψεως στην οποία θα δηλώσουν ότι :
α) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας,
β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό
γ) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας,
δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και
των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα .
ε) Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται
από την Υπηρεσία
 Εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, όταν η δαπάνη
των προσφερομένων ειδών ξεπερνά τις δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€) με ΦΠΑ. Κάθε προσφορά αυτών
που συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από
εγγυητική επιστολή συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει ποσοστό 5% της συνολικής
αξίας (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για ένα τουλάχιστον
ένα (1) μήνα μετά την οριστική παράδοση των ειδών.
Επειδή ο διαγωνισμός αφορά σε διαφορετικά είδη και επιτρέπεται η προσφορά μέρους αυτών, γίνεται
δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας
όλων των προβλεπομένων ειδών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό, ήτοι 5%, που αναλογεί στην
συνολική αξία των προσφερόμενων ποσοτήτων.
β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης:


Πλήρης τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή (ανά
κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης όσο
και τα συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά (σε
πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα, έγχρωμα όπου απαιτείται), ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική
αξιολόγηση
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό την αναφερόμενη προμήθεια για την
ύπαρξη συστήματος ISO και σήμανσης CE.
Η προσκόμιση δικαιολογητικών σήμανσης CE MARΚ & ISO ή άλλου τύπου πιστοποιήσεων για τα
προϊόντα-είδη θεωρείται απαραίτητη.


Υπεύθυνη δήλωση, του Ν.1599/86 με την οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει ότι το προσφερόμενο
είδος (ή τα είδη εφόσον υποβάλλει προσφορά περισσότερα του ενός) πληρούν τις απαιτούμενες
τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.



Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του προσφέροντος, με την οποία θα αναφέρει την επιχειρηματική
μονάδα στην οποία κατασκευάζεται το προσφερόμενο είδος, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

Αντιπροσφορές (εναλλακτικές προσφορές) δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να τοποθετηθούν στον
κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του,
οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση
θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά
ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.
Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς συμπεριλαμβάνεται ο αντίστοιχος Πίνακας Συμμόρφωσης (βλέπε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:ΠΙΝΑΚΑΣ 1)
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται απαραίτητα σε
δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων σε έντυπη μορφή, εκ των οποίων το ένα να είναι
πρωτόπυπο και να αναγράφεται «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο και να αναγράφετε
«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές, με αρίθμηση του
περιεχομένου τους και αντίστοιχο ευρετήριο.
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Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αυτόματα δεσμεύει τους συμμετέχοντες ότι τα είδη που προσφέρουν
είναι ασφαλισμένα μέχρι την παράδοση τους στο Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων και επιπλέον εφόσον
πρόκειται για συσκευές-μηχανήματα, ότι εγγυώνται την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία τους για χρονικό
διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών. Απόκλιση από τον όρο αυτό συνεπάγεται αυτομάτως απόρριψη της
προσφοράς.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό συσκευών-μηχανημάτων πρέπει: α) Να συνοδεύουν την τεχνική τους
προσφορά με οδηγίες χρήσης και συντήρησης των προσφερομένων προϊόντων τους στην ελληνική γλώσσα, οι
οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο (το οποίο επίσης θα κατατίθεται) και να φέρουν την
έγκριση του κατασκευαστή.
Τα prospectus, όταν ζητούνται, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της τεχνικής
προσφοράς και να φέρουν αντίστοιχη παραπομπή με τον α/α του προσφερόμενου είδους. Σε περίπτωση που
τεχνικά στοιχεία των προδιαγραφών δεν αναφέρονται στα prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική
επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο του Οίκου κατασκευής του προϊόντος
και όχι από τοπικούς
αντιπροσώπους για την τεκμηρίωση των συγκεκριμένων στοιχείων της τεχνικής προσφοράς των
συμμετεχόντων.
γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η τιμή πρέπει να δίνεται σε ευρώ (€), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων των υπέρ τρίτων κρατήσεων,
και να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς.
Στην προσφερόμενη τιμή επισημαίνεται ότι πρέπει να περιλαμβάνεται α) τιμή χωρίς ΦΠΑ β) ποσοστό ΦΠΑ επί
τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος, σε περίπτωση λανθασμένου ΦΠΑ, αυτός μπορεί να διορθώνεται από
την Αναθέτουσα Αρχή και γ) τιμή με ΦΠΑ.
Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται
υπόψη η τιμή ολογράφως.
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παραλαβή της προμήθειας.
Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή
πέραν του αντίτιμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική
παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους.
Στο φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς συμπεριλαμβάνεται ο αντίστοιχος Πίνακας Οικονομικής προσφοράς
(βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:ΠΙΝΑΚΑΣ 2)
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η
οικονομική προσφορά σε έντυπη σύμφωνα με το Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος,
απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο, στο οποίο να αναγράφετε «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ»
και το δεύτερο φωτοαντίγραφο στο οποίο να αναγράφετε «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»), η οποία θα περιέχει τα οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογεγραμμένη από τον προσφέροντα, το
δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει
την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 9. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η οικονομική προσφορά και η τεχνική προσφορά θα ανοιχτούν παράλληλα την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού.
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος από την αρμόδια επιτροπή.
Για την επιλογή της Προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:
1. Αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών (εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις της Διακήρυξης). Η Αξιολόγηση των
τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τους Πίνακες Συμμόρφωσης του Παραρτήματος (ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ). Η Επιτροπή αξιολογεί το κατά πόσον οι Προσφορές των
υποψηφίων Αναδόχων πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον ΜΕΡΟΣ ΒΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και στον Πίνακα Συμμόρφωσης.
2. Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί στο στάδιο της τεχνικής
αξιολόγησης, όπως προκύπτει από τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου.
3. Κατάταξη των προσφορών ανά είδος και ανά προσφέρων.
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ΑΡΘΡΟ 10. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του μπορεί να
προτείνει:
 Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρους αυτής.
 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και
των τεχνικών προδιαγραφών.
 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
 Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση της
προμήθειας.
 Ματαίωση της προμήθειας.
Σύμφωνα με το Ν.3918/11 (άρθρο 13), γίνεται σύγκριση των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του
Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.
ΑΡΘΡΟ 11. ΣΥΜΒΑΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ)
Στον προμηθευτή στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, αποστέλλεται εγγράφως ανακοίνωση και
προσκαλείται να προσέλθει σε (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης
Με την έγγραφη ανακοίνωση στον προμηθευτή η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της
σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπρόθεσμα
τη σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν τεύχος, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη
υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση
συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο συγκεκριμένος διαγωνιζόμενος
βαρύνεται και με τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισμού και γίνεται καταλογισμός σε βάρος του αρνηθέντος να
υπογράψει υποψηφίου, της οικονομικής διαφοράς που τυχόν προκύπτει εάν τελικά η αναθέτουσα αρχή
προκρίνει αυτή τη λύση.
ΑΡΘΡΟ 12. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει εφάπαξ στους χώρους του Τμήματος Ψυχιατρικής Παιδιών και
Εφήβων στο Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής, Σισμανογλείου 1, Μαρούσι όπως ορίζεται από την
περιγραφή της προμήθειας (ΜΕΡΟΣ Β΄ της παρούσας).
Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής. Κατά τη διαδικασία
παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και
ποιοτικός έλεγχος.
Σαν χρόνος παράδοσης ορίζονται οι 60 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας
του διαγωνισμού, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την
εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού έργου. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης
δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
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ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου είναι η προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Νοσοκομειακού
– Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Γραφείου
Η προμήθεια περιλαμβάνει τα είδη που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες ανά είδος και ποσότητα. Η
περιγραφή των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών που παρατίθεται στη συνέχεια.

1.

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Προϋπολογισμός 4.350,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Α. ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
Α/Α

ΕΙΔΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ

2

2

1

3

ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ –
ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

4

ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ

1

5

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

1

6

ΚΑΡΟΤΣΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

1

7

ΣΕΤ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1

8

ΔΕΡΜΑΤΟΠΤΥΧΟΜΕΤΡΟ

1

1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ:

9

Β. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
1.1
ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ
Στηθοσκόπιο διπλής σωλήνωσης μήκους 22-27‘’ με διπλή κεφαλή για παιδιά και ενήλικες.
ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ - ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ

1.2













Ηλεκτρονική ζυγαριά με ιστό, κατάλληλη για επαγγελματική χρήση με δυνατότητα προσαρμογής
καθίσματος
Μεγάλης ακρίβειας, να ζυγίζει μέχρι 250gr ανά 100 gr
Αυτόματος υπολογισμός ΒΜΙ του ασθενή με το πάτημα ενός κουμπιού
Να είναι δυνατή η μέτρηση βάρους ακόμα και σε παχύσαρκα άτομα
Να διαθέτει ενσωματωμένο ηλεκτρονικό αναστημόμετρο
Οι ηλεκτρονικές ενδείξεις τόσο του βάρους όσο και του ύψους φαίνονται στην οθόνη
Να διαθέτει ροδάκια για εύκολη μεταφορά
Ρεύμα
Βάρος περίπου 20kgr,
Διαστάσεις 360Χ1320Χ686mm (απόκλιση +- 5mm)
Διαστάσεις πλατφόρμας 350Χ84Χ360mm (απόκλιση +- 5mm)

1.3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
Τροχήλατο πιεσόμετρο μεγάλης ακρίβειας, ανθεκτικό και σταθερό με εγγύηση ακριβούς αποτελέσματος.








Τα μεταλλικά μέρη είναι επικαλυμένα με nickel
Μέγιστη απόκλιση: +/- 3mm Hg
Να διαθέτει γυάλινη στήλη υδραργύρου με εσωτερική διάμετρο 4.2mm +/-0.2mm
Να έχει ευανάγνωστη μεταλλική κλίμακα έως 300mmHg
Να διαθέτει:
πουάρ από latex, βαλβίδα από επιχρωμιωμένο μέταλλο
σπιράλ μήκους 3m
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περιχειρίδα –αεροθάλαμος Latex 2 σωλήνων
διακόπτη ελέγχου ροής υδραργύρου
ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού της γυάλινης στήλης
τροχήλατη βάση ύψους περίπου:1.12m -1.38m
μετασχηματιστή και μπαταρίες
τρία διαφορετικά μεγέθη περιχειρίδων για διαφορετική ηλικία ή σωματική διάπλαση

1.4 ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ (σετ)
Το Σετ Λαρυγγοσκόπιο με οπτικές ίνες, να κλιβανίζεται σε αυτόκαυστο στους 134oCγια 5 λεπτά και να
περιλαμβάνει:
α) Λαβή λαρυγγοσκοπίου large, άριστη κατασκευή stainless steel, 2,5 V (C) – Baby, διάμετρος 32 mm,
β) 2 Λάμες λαρυγγοσκοπίου Νο2 (a:116 mm b: 93 mm πάχος: 13 mm) και Νο3 (a:133 mm b: 114 mm πάχος:
14.5 mm), να είναι κυρτές για μικρότερη πιθανότητα τραυματισμού, από ανοξείδωτα χάλυβα. Ο σχεδιασμός της
λάμας να είναι τέτοιος που να διευκολύνει τη διασωλήνωση και να υπάρχει καλή ορατότητα. Όλες οι λάμες είναι
συμβατές με τις λαβές σύμφωνα με το ISO 7376.
και γ) Θήκη αποθήκευσης
1.5 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
1. Να λειτουργεί με ρεύμα 230V/50Hz του δικτύου.
2. Να διαθέτει ενσωματωμένη βαθμονομημένη διάφανη φιάλη (ανά 100 cc), από ειδικό μείγμα πλαστικού
υψηλής αντοχής χωρητικότητας 1 lt (1000 cc) και βαλβίδα ασφαλείας (προστασία από υπερχείλιση).
3. Να είναι ελαφριά (βάρος 3,6 kg) με ειδική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά.
4. Να έχει ενσωματωμένη λυχνία ένδειξης λειτουργίας ή φόρτισης.
5. Η μέγιστη αναρροφητική ισχύ να είναι 40 L/min.
6. Ροή αέρα: 15 lt / min
7. Οι διαστάσεις του να είναι :35x21x18 cm.
8. Επίπεδο θορύβου: 55dBA
1.6 ΚΑΡΟΤΣΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
1. Το σώμα του τροχήλατου να είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμο πλαστικό υλικό.
2. Να είναι εξολοκλήρου πλενόμενο και απολυμαινόμενο και να έχει στρογγυλεμένες άκρες για τον εύκολο
καθαρισμό του.
3. Να φέρει ενσωματωμένη εργονομική χειρολαβή ωθήσεως και στις γωνίες της βάσης του προσκρουστήρα για
την εξομάλυνση των κραδασμών.
4. Η επιφάνεια εργασίας να έχει διαστάσεις 70x40 cm περίπου.
5. Η επιφάνεια εργασίας να φέρει από τις τρεις πλευρές της προστατευτικό γείσο.
6. Το τροχήλατο να φέρει συνδυασμό τριών (3) συρταριών, εκ των οποίων δύο (2) συρτάρια με ύψος μετώπης
150 mm περίπου τα οποία να φέρουν στο εσωτερικό τους προσθαφαιρούμενα σετ διαχωριστικών και ένα (1)
συρτάρι μεγαλύτερου βάθους, με ύψος μετώπης 300mm περίπου, για τη φύλαξη ογκωδών αντικειμένων,
π.χ. φιάλες ορών.
7. Τα συρτάρια να είναι προσθαφαιρούμενα και να φέρουν ενσωματωμένες χειρολαβές στις μετώπες.
8. Το τροχήλατο να συνοδεύεται με ράφι στήριξης ηλεκτροκαρδιογράφου, κάδο απορριμμάτων 15lt περίπου
και ενσωματωμένο στατό ορού.
9. Στη βάση να φέρει τέσσερις (4) περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου 125 mm περίπου.
10. Διαστάσεις: 95x65x100h cm περίπου.
11. Δυνατότητα επιλογής χρώματος.
12. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.
13. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες
παραπομπές στα πρωτότυπα prospectus του κατασκευαστικού οίκου ή και σε επίσημα φυλλάδια του
κατασκευαστικού οίκου όπως product data, manual κλπ.
14. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 13485 και το προσφερόμενο είδος
να φέρει πιστοποιητικό CE. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
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1.7 ΣΕΤ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Σετ προπλασμάτων τροφίμων (αντίγραφα τροφίμων) 45-55 τεμαχίων με την πυραμίδα της Μεσογειακής
Διατροφής.
1.8 ΔΕΡΜΑΤΟΠΤΥΧΟΜΕΤΡΟ
Ανθεκτικής κατασκευής, με διαβάθμιση 0,20mm, μέγιστο άνοιγμα 0-80mm, μεγάλης ακρίβειας (99%).
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να πιστοποιούνται με
πρωτότυπα ενημερωτικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου, τα οποία θα φέρουν τους κωδικούς
κατασκευής και φωτογραφία του, υπό προμήθεια, είδους.
Η τεχνική περιγραφή θα υποβληθεί απαραιτήτως γραμμένη στην ελληνική και θα αναφέρεται σε μία
προς μια τις απαιτήσεις.
Να αναφέρετε η εγγύηση του προϊόντος
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν σήμανση πιστότητας CE.
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2.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ –
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Προϋπολογισμός 29.350,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Α. ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
Α/Α

ΕΙΔΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (ΜΕ ΚΑΓΚΕΛΑ)

1

2

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ ΣΠΑΣΤΟ

1

3

ΚΡΕΒΑΤΙ & ΣΤΡΩΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΑΜΕΑ

1

4

ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΑΜΕΑ

1

5

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΑΜΕΑ

1

6

ΚΑΝΑΠΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΣΥΧΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

1

7

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΣΥΧΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

1

8

ΨΥΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

1

9

ΣΤΑΤΩ ΟΡΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ

5

10

ΚΡΕΒΒΑΤΙΑ

10

11

ΚΟΜΟΔΙΝΑ

10

12

ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΧΑΜΗΛΕΣ

6

13

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ 60Χ80cm

4

14

ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΡΟΤΟΝΤΕΣ (120cm)

3

15

ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΤΟΝΤΕΣ (100cm)

2

16

ΤΡΑΠΕΖΙ ΡΟΤΟΝΤΑ (100cm) ΣΠΑΣΤΟ

1

17

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ (ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ)

20

18

6

19

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ (ΓΙΑ
ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ)
ΡΑΦΙΑ DEXION (ΜΕ 4 ΡΑΦΙΑ) (ΓΙΑ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ)

20

ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΚΟΥΖΙΝΙΚΩΝ

1

21

ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΗ 10 ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ

1

22

2

23

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ, ΝΤΟΥΛΑΠΙ & ΤΖΑΜΙΑ
(ΑΙΘ.ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ)
ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

13

24

ΤΡΕΠΕΖΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

4

25

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

3

26

ΕΡΜΑΡΙΑ

3

27

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

3

28

ΙΜΑΝΤΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΙ SEGUFIX

12

29

ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ CD/DVD

2

30

ΘΗΚΕΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ (50 ΘΕΣΕΩΝ)

2

31

ΣΤΑΝΤ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ

1
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ:

4

126
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Β. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
2.1 ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (ΜΕ ΚΑΓΚΕΛΑ)
Βαρέως τύπου φορείο μεγίστης αντοχής. Ενισχυμένος σκελετός από μεγάλου πάχους χάλυβα,
ανθεκτικό με στρογγυλεμένες γωνίες, λάστιχο γύρω-γύρω.
Να δέχεται ασθενή βάρους έως 200 κιλά περίπου. Να αναφερθεί το μέγιστο βάρος, που μπορεί να
δεχθεί με ασφάλεια.
Να φέρει εργονομικές ανοξείδωτες χειρολαβές για εύκολη οδήγηση.
Υδραυλική αυξομείωση ύψους 60-90 εκ. περίπου (±5).
Διαστάσεις 210 εκ. μάκρος Χ 70 εκ. πλάτος περίπου (±5).
Ερεισίνωτο κεφαλής, θέση φιάλης Οξυγόνου.
Διπλή ασφάλιση φρένου στους τέσσερις τροχούς, διαστάσεων περίπου 20 εκ. (±2), για δυνατή και
σταθερή πλατφόρμα και κεντρικό φρένο ακινητοποίησης και των τεσσάρων τροχών.
Να φέρει πλαϊνά προστατευτικά κάγκελα τουλάχιστον 35 εκ. περίπου (±5), από την επιφάνεια του
φορείου.
Το κάλυμμα του κρεβατιού να είναι προσθαφαιρούμενο, από αντιιδρωτική, αδιάβροχη ενισχυμένη
πολυεστερική ύφανση με γέμιση ή άλλο υλικό (ενισχυμένη δερματίνη) αντίστοιχης ποιότητας και
αντοχής. Η δερματίνη να είναι πλενόμενη, σε χρώμα επιλογής μας, ανθεκτική στα απολυμαντικά
νοσοκομειακής χρήσης.
Να φέρει στρώμα αφρολέξ ύψους περίπου 10 εκ.
Μέγιστη ανάκληση πλάτης περίπου 90◦ (±5).
Μέγιστο trend/rev. Trend περίπου 18◦ (±2).
Να φέρει στατώ ορού με μηχανισμό (όχι βίδα) και στις τέσσερις πλευρές.
Να πλένεται υπό πίεση και να απολυμαίνεται με τα απολυμαντικά νοσοκομειακής χρήσης.
Να φέρει ειδικό φρένο που να ενεργοποιείται μέσω χειρολαβής.
Να πληροί τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφάλειας και αξιοπιστίας, οι οποίοι θα
αναφέρονται επακριβώς και θα πιστοποιούνται από τον κατασκευαστικό οίκο. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
Να φέρει πιστοποίηση CE Mark και ISO του οίκου κατασκευής.
Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών από την παράδοση και κάλυψη ανταλλακτικών και
τεχνική υποστήριξη (service) για δέκα (10) έτη.
Ο προμηθευτής, εφόσον κριθεί απαραίτητο, υποχρεούται να φέρει για επίδειξη και δοκιμή το
προσφερόμενο είδος.

2.2 ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΠΑΣΤΟ
Να είναι στερεάς και ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο για νοσοκομειακή
χρήση και ειδικά σχεδιασμένο για τη μεταφορά ασθενών σε χειρουργείο, τμήμα επειγόντων
περιστατικών, εργαστήρια και άλλους χώρους του Νοσοκομείου.
Να πληροί τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφάλειας και αξιοπιστίας, οι οποίοι θα
αναφέρονται επακριβώς και θα πιστοποιούνται από τον κατασκευαστικό οίκο. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
Να φέρει πιστοποίηση CE Mark και ISO του οίκου κατασκευής.
Ο σκελετός να είναι μεταλλικής κατασκευής, βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή ή άλλο υλικό ανοξείδωτο
αντίστοιχης ανθεκτικότητας. Ο σωλήνας να είναι 22Χ1,2 mm περίπου με απόκλιση ± 3Χ0,5
Να φέρει τέσσερις τροχούς, εκ των οποίων οι δύο μπροστινοί ελεύθεροι περιστρεφόμενοι.
Τα ελαστικά των τροχών να είναι από συμπαγές ελαστικό υψηλής αντοχής.
Οι μπροστινοί τροχοί να έχουν ακτίνα περίπου 20 εκ. , ενώ οι πίσω περίπου 60 εκ. με σιδερένια ζάντα.
Να φέρουν βοηθητικές στεφάνες και φρένο και στους δύο τροχούς.
Οι πίσω τροχοί να φέρουν κέντρο με δύο ρουλεμάν αυτολιπαινόμενα με άξονα ≥ 12 mm από ατσάλι ή
άλλο υλικό υψηλής αντοχής. Να φέρουν
Να είναι σταθερό, ώστε να δέχεται ασθενείς σωματικού βάρους μέχρι τουλάχιστον 150 κιλά. Να
αναφερθεί το μέγιστο βάρος, που μπορεί να δεχθεί με ασφάλεια.
Οι διαστάσεις του καθίσματος-έδρας να είναι περίπου ≥ 50Χ40 εκ και πλάτος ≥ 40 εκ.
Η έδρα και η πλάτη να είναι αδιάβροχη από ενισχυμένη πολυεστερική ύφανση με γέμιση ή άλλο υλικό
(ενισχυμένη δερματίνη) αντίστοιχης ποιότητας και αντοχής.
Στην πλάτη να φέρει εργονομικές ανοξείδωτες χειρολαβές για εύκολη οδήγηση.
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Να φέρει μπράτσα επενδυμένα με ισχυρής αντοχής μαλακό και αφιδρωτικό υλικό.
Να διαθέτει στατώ ορού αυξομειούμενου ύψους και υποδοχή τοποθέτησης φιάλης οξυγόνου.
Να φέρει υποπόδια με πλαστικό υψηλής αντοχής, εύκολα πλενόμενα.
Να έχει δυνατότητα αναδίπλωσης και ανύψωσης των υποποδίων για τη διευκόλυνση της προσέγγισης ή
απομάκρυνσης του ασθενή από το κάθισμα.
Το αμαξίδιο να δύναται να πλένεται εύκολα και να απολυμαίνεται με τα συνήθη απολυμαντικά
νοσοκομειακής χρήσης, χωρίς να εισέρχονται υγρά από τις ραφές της πλάτης και της έδρας.
Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών από την παράδοση και κάλυψη ανταλλακτικών και
τεχνική υποστήριξη (service) για δέκα (10) έτη.
Ο προμηθευτής, εφόσον κριθεί απαραίτητο, υποχρεούται να φέρει για επίδειξη και δοκιμή το
προσφερόμενο είδος.

2.3 ΚΡΕΒΑΤΙ & ΣΤΡΩΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΑΜΕΑ
- Η κλίνη νοσηλείας να είναι σύγχρονου σχεδιασμού, ηλεκτρική, αθόρυβη και κατάλληλη για νοσηλεία
ατόμων με ειδικές ανάγκες.
- Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι ελάχιστων διαστάσεων 90 x 200 εκατοστά, αποτελούμενη από 4
τμήματα, πλάτης, λεκάνης, μηρών και ποδιών, τα οποία να αποτελούνται από μεταλλικές τάβλες για τον
εύκολο καθαρισμό και απολύμανση.
- Να διαθέτει προσκρουστήρες στις τέσσερις γωνίες της κλίνης διαμέτρου 10 εκατοστών.
- Να είναι ισχυρής κατασκευής με ελάχιστο μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 170 κιλά.
- Οι μετώπες κεφαλής και ποδιών να είναι ξύλινες επενδεδυμένες από αφρώδες υλικό και με επικάλυμμα
υψηλής ποιότητας PVC για την αποφυγή τυχόν τραυματισμών.
- Να δέχεται πλαϊνά κιγκλιδώματα μεταλλικά πτυσσόμενα.
- Να διαθέτει ηλεκτρική ρύθμιση ύψους από 35-88cm (+- 10 %) για την εύκολη εξέταση και τοποθέτηση
του ασθενούς.
- Να διαθέτει ηλεκτρική ρύθμιση τμήματος πλάτης τουλαχιστον έως 70ο μοίρες.Να Διαθέτει ηλεκτρική
ρύθμιση τμήματος μηρών τουλαχιστον έως 32ο καθώς και του τμήματος των γονάτων τουλάχιστον έως
20ο. Να Διαθέτει ενσύρματο χειριστήριο για την ρύθμιση της πλάτης, μοιρών, του ύψους και της θέσης .
- Να λαμβάνει τη θέση έκτακτης ανάγκης CPR μηχανικά και από τις δύο πλευρές της κλίνης. Το τμήμα της
πλάτης να διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία μετακινήσεως προς τα πίσω καθώς ανασηκώνεται, προς
αποφυγή των πιέσεων που ασκούνται στην κοιλιακή χώρα και της ολίσθησης του ασθενή προς τα
μπρος.
- Να φέρει 4 θέσεις για στατώ ορού και χειρολαβή έλξεως.
- Να διαθέτει 4 τροχούς των τουλάχιστον 125mm με κεντρικό σύστημα φρένων.
- Να διαθέτει στρώμα. Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι ελάχιστων διαστάσεων 90 x 200 εκατοστά αντίστοιχη του κρεβατιού. Να είναι πιστοποιημένο για την αποφυγή κατακλίσεων. Να έχει αδιάβροχη
επένδυση.
2.4 ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΑΜΕΑ
- Κομοδίνο ξύλινο, το οποίο να περιέχει 1 συρτάρι και 1 ντουλάπι.
- Το κομοδίνο να είναι διαστάσεων 42cm πλάτος και 70cm ύψος περίπου.
- Όλες οι γωνίες των επίπλων να είναι στρογγυλοποιημένες για την αποφυγή τραυματισμών
Το συρτάρι να φέρει εσοχές από πλαστικό υψηλών προδιαγραφών, για τακτοποίηση των προσωπικών
αντικειμένων του ασθενή. Να αποσπάται για να πλένεται εύκολα.
Να φέρει λείες επιφάνειες που να πλένονται εύκολα και να απολυμαίνονται με απολυμαντικά
νοσοκομειακής χρήσης.
Να φέρει τέσσερις τροχούς, στο κάτω μέρος, εκ των οποίων οι δύο να φέρουν σύστημα πέδησης.
Να πληροί τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφάλειας και αξιοπιστίας, οι οποίοι θα
αναφέρονται επακριβώς και θα πιστοποιούνται από τον κατασκευαστικό οίκο. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
Να φέρει πιστοποίηση CE Mark και ISO του οίκου κατασκευής.
Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών από την παράδοση και κάλυψη ανταλλακτικών και
τεχνική υποστήριξη (service).
Ο προμηθευτής, εφόσον κριθεί απαραίτητο, υποχρεούται να φέρει για επίδειξη και δοκιμή το
προσφερόμενο είδος.
2.5 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΑΜΕΑ
- Συμπληρωματικό Τραπεζάκι ΑΜΕΑ: Τραπέζι φαγητού τροχήλατο με 4 μικρούς τροχούς, ρυθμιζόμενου
ύψους από 76cm – 117cm.
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Να αποτελείται από μεταλλικό σκελετό σε σχήμα C (ιδανικό σχήμα για την τοποθέτηση του πάνω από το
κρεβάτι) βαμμένο με εποξική βαφή και να διαθέτει επιφάνεια ξύλινη με στρογγυλοποιημένες γωνίες.

2.6 ΚΑΝΑΠΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΣΥΧΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
Καναπές 3θέσιος από ξύλινο σκελετό, επενδυμένος πλήρως από μαλακό αφρώδες βραδύκαυστο υλικό
κατάλληλης σκληρότητας.
Να διαθέτει επένδυση από ανθεκτικό, αδιάβροχο μη τοξικό βινύλιο (PVC) σε διάφορα χρώματα
κατ΄επιλογή.
Να είναι διαστάσεων 190cm μήκος x 80cm πλάτος x 70cm ύψος.
2.7 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΣΥΧΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
Πολυθρόνα από ξύλινο σκελετό, επενδυμένη πλήρως από μαλακό αφρώδες βραδύκαυστο υλικό
κατάλληλης σκληρότητας.
Να διαθέτει επένδυση από ανθεκτικό, αδιάβροχο μη τοξικό βινύλιο (PVC) σε διάφορα χρώματα
κατ΄επιλογή.
Να είναι διαστάσεων 86cm μήκος x 80cm πλάτος x 70cm ύψος. Το κάθισμα της πολυθρόνας να έχει
διαστάσεις 46 x 50cm
2.8 ΨΥΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ψυγείο φύλαξης φαρμάκων μεσαίο μέγεθος, μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις Υ130ΧΠ50ΧΒ50.
 Η ρύθμιση θερμοκρασίας να είναι από +2ο έως +8ο C και να διαθέτει καταγραφικό θερμοκρασίας
 Εξωτερική και εσωτερική κατασκευή σε λευκό χρώμα
 Τέσσερις ρόδες για εύκολη μετακίνηση του ψυγείου
 Να διαθέτει κλειδαριά για άνοιγμα – κλείσιμο
 Ρυθμιζόμενα ενισχυμένα ράφια
 Εσωτερικός φωτισμός
 Πόρτα με αυτόματη επαναφορά θερμοκρασίας (σύστημα ανακυκλοφορίας ψυχρού αέρα), η οποία να
διαθέτει διπλό τζάμι
 Αυτόματη απόψυξη
 Ανακυκλοφορία αέρα για ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας
 Να διαθέτει συμπιεστή αθόρυβο, CFC –free
 No frost τεχνολογία
 Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις
2.9 ΣΤΑΤΩ ΟΡΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ
Ο σκελετός να είναι λείος ανοξείδωτος χάλυβας με σχήμα σωληνωτό.
Να ρυθμίζεται κατά ύψος με σύστημα μπλοκαρίσματος με βίδα.
Να είναι τροχήλατο και να φέρει στη βάση πέντε (5) ακτίνες από στραντζαριστό, ανοξείδωτο,
αντιμαγνητικό υλικό περίπου 25Χ25 mm (±5). Η κάθε ακτίνα εσωτερικά να είναι από μασίφ μέταλλο, για
να επιτυγχάνεται μεγάλη σταθερότητα στη βάση του στατώ, διαμέτρου περίπου 635 mm (±5).
Να διαθέτει πέντε (5) διπλούς τροχούς διαμέτρου περίπου 50 mm (±5), εκ των οποίων οι δύο να φέρουν
σύστημα πέδησης και να είναι αντιστατικοί.
Στο άνω μέρος να φέρει τέσσερα (4) άγκιστρα για την ανάρτηση των ορών, ανοξείδωτα, αντοχής βάρους
περίπου 2,5 κιλών και πλαστικό ποτηράκι για μικροαντικείμενα.
Να φέρει αυτόματο σύστημα ανύψωσης με το ένα χέρι με μόνωση από ανθεκτικό υλικό, τύπου Teflon,
για να μην περνούν, εσωτερικά από το σωλήνα, υγρά.
Να διαθέτει ρυθμιζόμενη κλίμακα ύψους από 120 μέχρι 220 εκ. περίπου (±5). Το μήκος του εξωτερικού
σωλήνα να είναι περίπου 1 μ. (±5).
Να πληροί τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφάλειας και αξιοπιστίας, οι οποίοι θα
αναφέρονται επακριβώς και θα πιστοποιούνται από τον κατασκευαστικό οίκο. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
Να φέρει πιστοποίηση CE Mark και ISO του οίκου κατασκευής.
Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών από την παράδοση και κάλυψη ανταλλακτικών και
τεχνική υποστήριξη (service) για δέκα (10) έτη.
Ο προμηθευτής, εφόσον κριθεί απαραίτητο, υποχρεούται να φέρει για επίδειξη και δοκιμή το
προσφερόμενο είδος.
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2.10 ΚΡΕΒΒΑΤΙ
Να είναι τροχήλατα καινούργια και σύγχρονης σχεδίασης. Ο εξωτερικός σκελετός να αποτελείται από τέσσερις ορθογώνιους
ατσάλινους σωλήνες βαρέως τύπου διαστάσεων 50x40mm περίπου, ενώ η κατασκευή των επιμέρους τμημάτων όπου
στηρίζεται το κρεβάτι να αποτελείται από οβάλ ατσάλινους σωλήνες διαστάσεων 40x20mm περίπου. Όλοι οι σωλήνες να
είναι βαμμένοι με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου και να διαθέτουν αντοχή στα κτυπήματα στις εκδορές και στα χημικά υγρά
καθαρισμού. Το επίπεδο κατάκλισης να είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό προσθαφαιρούμενο πλέγμα έτσι ώστε να
μπορεί να πλένεται, να είναι επικαλυμμένο με εποξική πούδρα και να εδράζει σε πλαστικά ελάσματα από στερεό PVC. Να
διαιρείται σε δύο τμήματα, ένα στο τμήμα της κεφαλής και πλάτης και ένα στο τμήμα της λεκάνης, μηρού και της κνήμης. Τα
τμήματα του επιπέδου κατάκλισης κεφαλής και πλάτης να είναι κινητά ενώ το τμήμα λεκάνης, μηρού και της κνήμης να είναι
σταθερό. Οι κινήσεις του τμήματος της κεφαλής και της πλάτης να ρυθμίζονται από υποβοηθούμενο σύστημα το οποίο να
βρίσκεται τοποθετημένο στο σκελετό του επιπέδου κατάκλισης στο κάτω μέρος του κρεβατιού ή στο πλάι. Το κρεβάτι να
πραγματοποιεί τις παρακάτω κινήσεις: Ρύθμιση του τμήματος της κεφαλής και της πλάτης σε διάφορες θέσεις.. Κατά μήκος
να φέρει προστατευτικά συρταρωτά πλαϊνά κάγκελα διαμέτρου 90mm, περίπου τα οποί α να είναι κατασκευασμένα από
πλαστικό στο χρώμα του ξύλου. Να έχουν τη δυνατότητα να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν μέσω συρταρωτού μηχανισμού ο
οποίος να βρίσκεται ενσωματωμένος στο εσωτερικό μέρος του ξύλινου σκελετού των μετώπων. Τα κάγκελα να έχουν τη
δυνατότητα κλειδώματος όταν βρίσκονται σε κάθετη θέση μέσω δύο κομβίων τα οποία να είναι τοποθετημένα στο εξωτερικό
με ρους του ξύλινου σκελετού των μετώπων. Το κρεβάτι στις τέσσερις γωνίες του εξωτερικού σκελετού να φέρει ελαστικούς
περιστρεφόμενους προσκρουστήρες 90mm περίπου κατασκευασμένους από συμπιεσμένα στρώματα πλαστικού 10 mm
περίπου για να προστατεύεται από τυχόν χτυπήματα ή γρατσουνίσματα.

Να διαθέτει ξύλινες μετώπες, από λευκή ξυλεία, επενδυμένες από αφρώδες υλικό και με επικάλυμμα υψηλής
ποιότητας PVC για την αποφυγή τυχόν τραυματισμών.
Το κρεβάτι να είναι ελάχιστων διαστάσεων 205 x 105cm. Να είναι κατάλληλα για στρώματα 200Χ100cm και
πάχος 0,21cm
Να στηρίζεται σε 4 μεταλλικά πόδια τα οποία να ρυθμίζουν το κρεβάτι σε τουλάχιστον 3 διαφορετικά ύψη (35cm,
40cm & 45cm +- 10%) από το έδαφος.
ο
Το τμήμα των ποδιών να ρυθμίζεται μηχανικά (μέσω μεταλλικής σκαλιέρας) τουλάχιστον έως 18 .
Ελάχιστο μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 170 και άνω κιλά.
2.11 ΚΟΜΟΔΙΝΑ
- Κομοδίνο ξύλινο, το οποίο να περιέχει 1 συρτάρι, 1 ντουλάπι και ανάμεσα τους να φέρει ανοιχτή
ραφιέρα.
Διαστάσεις κομοδίνου 60 εκ. φάρδος περίπου (±5) Χ 45 εκ. βάθος περίπου (±5) Χ 87 εκ. περίπου ύψος
(±5).
- Όλες οι γωνίες των επίπλων να είναι στρογγυλοποιημένες για την αποφυγή τραυματισμών
Το συρτάρι να φέρει εσοχές από πλαστικό υψηλών προδιαγραφών, για τακτοποίηση των προσωπικών
αντικειμένων του ασθενή. Να αποσπάται για να πλένεται εύκολα.
Να φέρει λείες επιφάνειες που να πλένονται εύκολα και να απολυμαίνονται με απολυμαντικά
νοσοκομειακής χρήσης.
Να φέρει τέσσερις τροχούς, στο κάτω μέρος, εκ των οποίων οι δύο να φέρουν σύστημα πέδησης.
Να πληροί τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφάλειας και αξιοπιστίας, οι οποίοι θα
αναφέρονται επακριβώς και θα πιστοποιούνται από τον κατασκευαστικό οίκο. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
Να φέρει πιστοποίηση CE Mark και ISO του οίκου κατασκευής.
Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών από την παράδοση και κάλυψη ανταλλακτικών και
τεχνική υποστήριξη (service).
Ο προμηθευτής, εφόσον κριθεί απαραίτητο, υποχρεούται να φέρει για επίδειξη και δοκιμή το
προσφερόμενο είδος.
2.12 ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΧΑΜΗΛΕΣ
-

Ο σκελετός να είναι μεταλλικός, επιχρωμιωμένος, από σωλήνα κυκλικής διατομής, ελάχιστου πάχους
15mm, να είναι ενιαίος και να αποτελείται από δυο ζεύγη ποδιών σχήματος ανάποδου «Π» που
ενώνονται μεταξύ τους και επιπλέον ενισχύονται με δύο οριζόντιες τραβέρσες, συγκολλημένες στα
πόδια, κατά μήκος του καθίσματος. Τα κάτω άκρα του σκελετού φέρουν αντιολισθητικές τάπες-πέλματα
από PVC, ώστε το κάθισμα να στηρίζεται σταθερά. Το κάθισμα βιδώνεται στο σκελετό, έχει έδρα και
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πλάτη, διαστάσεις: ελάχιστο ύψος πλάτης 47cm, ελάχιστο πλάτος καθίσματος 45cm, ελάχιστο βάθος
καθίσματος 45cm, ελάχιστο ολικό ύψος καθίσματος από το δάπεδο 90cm.
Το κάθισμα είναι κατασκευασμένο από πρεσσαριστό ξύλο ανατομικά διαμορφωμένο.
Είναι επενδεδυμένο με διογκούμενη πολυουρεθάνη ελάχιστου πάχους 8cm και ελάχιστης πυκνότητας
40kg/m3.
Η εξωτερική αμφίπλευρη επένδυση είναι από τεχνητό δέρμα άριστης ποιότητας, χρώματος μαύρου ή
μπεζ, με οριζόντια διακοσμητικά γαζιά.

2.13 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ 60Χ80cm
-

-

-

Το τραπεζάκια είναι εργονομικά σχεδιασμένα, άριστης ποιότητας και εμφάνισης, αμεταχείριστα,
λυόμενα, καλαίσθητα, λειτουργικά, ανθεκτικής κατασκευής και τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους είναι τα
ακόλουθα:
Οι ακμές και οι γωνίες είναι στρογγυλεμένες με ελάχιστη ακτίνα 2mm, μη αιχμηρές για λόγους
προστασίας και αισθητικής.
Αποτελείται από: 1. Επιφάνεια τραπεζιού, 2. Πλαϊνά, 3. Τραβέρσα.
Η επιφάνεια του τραπεζιού, τα πλαϊνά και η τραβέρσα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα Ε1
υψηλής πιέσεως 3 στρώσεων, υψηλής πυκνότητας και συνεχούς ομοιογενούς διατομής, χρώματος
καρυδιάς, ελάχιστου πάχους 25mm για την επιφάνεια και τα πλαϊνά & 18mm για τη τραβέρσα, με
αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης, ελάχιστου πάχους 6mm, που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές
ΕΝ 311/324 και εκπομπή φορμαλδεΰδης<=0,08mg/hm2 σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 120,
υψηλής μηχανικής αντοχής (DIN16926, DIN 4579), άκαυστη, ανεπηρέαστη από υγρασία, εύκολη στο
καθάρισμα, με τέλεια εφαρμογή στη μοριοσανίδα.
Χαρακτηριστικά : ελάχιστο βάρος 110gr/m2, Συμφωνία με τις προδιαγραφές ISO 4586-2, Συμφωνία με
τις προδιαγραφές DIN 68861 ως προς: Χημική αντοχή (μέρος 1) κατηγορία 1Β, Αντοχή σε τριβή(μέρος
2) κατηγορία 2Β, Αντοχή σε γρατσουνίσματα (μέρος4) κατηγορία 4Β, Αντοχή σε κάψιμο από τσιγάρο (
μέρος 6) κατηγορία 6Β, Αντοχή σε θερμότητα (μέρη 7 & 8) κατηγορίες 7C &8Β αντίστοιχα, Συντελεστής
ανάκλασης 25-45% (μέση λαμπρότητα) κατά DIN 67530.
Υλικό προστασίας στα σόκορα: Περιμετρικά σε όλα τα σόκορα υπάρχει ταινία ABS ελάχιστου πάχους
3mm στο ίδιο χρώμα με τις επιφάνειες, που τοποθετείται με ειδική μηχανή & ειδικές κόλλες με
θερμοσυγκόλληση, για την εξασφάλιση απόλυτης εφαρμογής και φινιρίσματος. Στο κάτω μέρος τα
πλαϊνά φέρουν δυο πέλματα-ρεγουλατόρους ρύθμισης ύψους από ενισχυμένο πολυαμίδιο, για τη σωστή
στήριξη και οριζοντιοποίηση, με αντιολισθητικές και προστατευτικές για το δάπεδο ιδιότητες. Η στήριξη
των επιφανειών μεταξύ τους γίνεται με μεταλλικούς πείρους, ανοξείδωτα φυράμια και καβίλιες ελάχιστων
διαστάσεων Φ8Χ30mm σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες φωλιές, με μεγάλη αντοχή στις πλευρικές
καταπονήσεις και παρέχοντας την μέγιστη σταθερότητα.

2.14 ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΡΟΤΟΝΤΕΣ (120cm)
Ροτόντες Φ120 (διάμετρος) Χ 74cm (ύψος):
Το κάθε τραπέζι ροτόντα είναι εργονομικά σχεδιασμένο, άριστης ποιότητας και εμφάνισης, αφήνοντας
ελεύθερο χώρο για την άνετη κίνηση των κάτω άκρων και την απρόσκοπτη εναλλαγή θέσεων.
Οι ακμές και οι γωνίες είναι στρογγυλεμένες με ελάχιστη ακτίνα 2mm, μη αιχμηρές για λόγους
προστασίας και αισθητικής.
Η επιφάνεια εργασίας είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα Ε1 υψηλής πιέσεως 3 στρώσεων,
υψηλής πυκνότητας και συνεχούς ομοιογενούς διατομής ελάχιστου πάχους 35mm με αμφίπλευρη
επένδυση μελαμίνης, που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές ΕΝ 311/324 και εκπομπή φορμαλδεΰδης
<-3,5mg/hm2 σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 120, υψηλής μηχανικής αντοχής, άκαυστη,
ανεπηρέαστη από υγρασία, εύκολη στο καθάρισμα, με τέλεια εφαρμογή στη μοριοσανίδα.
Χαρακτηριστικά: ελάχιστο βάρος 120gr/m2, Συμφωνία με τις προδιαγραφές ISO 4586-2, Συμφωνία με
τις προδιαγραφές DIN 68861 ως προς: Χημική αντοχή (μέρος 1) κατηγορία 1Β, Αντοχή σε τριβή(μέρος
2) κατηγορία 2Β, Αντοχή σε γρατσουνίσματα (μέρος4) κατηγορία 4Β, Αντοχή σε κάψιμο από τσιγάρο
(μέρος 6) κατηγορία 6Β, Αντοχή σε θερμότητα (μέρη 7 & 8) κατηγορίες 7C &8Β αντίστοιχα, Συντελεστής
ανάκλασης 25-45% (μέση λαμπρότητα) κατά DIN 67530.
Περιμετρικά υπάρχει ταινία PVC ελάχιστου πάχους 3mm, που τοποθετείται εν θερμώ με ειδική μηχανή &
ειδικές κόλλες με θερμοσυγκόλληση. Η στήριξη της επιφάνειας εργασίας επιτυγχάνεται με μια μεταλλική
κολώνα ελάχιστων διαστάσεων Φ15cm που φέρει στο πάνω μέρος κυκλικό μεταλλικό πέλμα όπου
βιδώνεται η επιφάνεια εργασίας, και στο κάτω μέρος τους κυκλικό μεταλλικό πέλμα για τη στήριξή του
στο πάτωμα, βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου.
2.15 ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΤΟΝΤΕΣ (100cm)
-

Ροτόντες Φ100 (διάμετρος) Χ 74cm (ύψος):

Σελίδα 18

-

-

-

Το κάθε τραπέζι ροτόντα είναι εργονομικά σχεδιασμένο, άριστης ποιότητας και εμφάνισης, αφήνοντας
ελεύθερο χώρο για την άνετη κίνηση των κάτω άκρων και την απρόσκοπτη εναλλαγή θέσεων.
Οι ακμές και οι γωνίες είναι στρογγυλεμένες με ελάχιστη ακτίνα 2mm, μη αιχμηρές για λόγους
προστασίας και αισθητικής.
Η επιφάνεια εργασίας είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα Ε1 υψηλής πιέσεως 3 στρώσεων,
υψηλής πυκνότητας και συνεχούς ομοιογενούς διατομής ελάχιστου πάχους 35mm με αμφίπλευρη
επένδυση μελαμίνης, που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές ΕΝ 311/324 και εκπομπή φορμαλδεΰδης
<-3,5mg/hm2 σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 120, υψηλής μηχανικής αντοχής, άκαυστη,
ανεπηρέαστη από υγρασία, εύκολη στο καθάρισμα, με τέλεια εφαρμογή στη μοριοσανίδα.
Χαρακτηριστικά: ελάχιστο βάρος 120gr/m2, Συμφωνία με τις προδιαγραφές ISO 4586-2, Συμφωνία με
τις προδιαγραφές DIN 68861 ως προς: Χημική αντοχή (μέρος 1) κατηγορία 1Β, Αντοχή σε τριβή(μέρος
2) κατηγορία 2Β, Αντοχή σε γρατσουνίσματα (μέρος4) κατηγορία 4Β, Αντοχή σε κάψιμο από τσιγάρο (
μέρος 6) κατηγορία 6Β, Αντοχή σε θερμότητα (μέρη 7 & 8) κατηγορίες 7C &8Β αντίστοιχα, Συντελεστής
ανάκλασης 25-45% (μέση λαμπρότητα) κατά DIN 67530.
Περιμετρικά υπάρχει ταινία PVC ελάχιστου πάχους 3mm, που τοποθετείται εν θερμώ με ειδική μηχανή &
ειδικές κόλλες με θερμοσυγκόλληση. Η στήριξη της επιφάνειας εργασίας επιτυγχάνεται με μια μεταλλική
κολώνα ελάχιστων διαμέτρων Φ15cm που φέρει στο πάνω μέρος κυκλικό μεταλλικό πέλμα όπου
βιδώνεται η επιφάνεια εργασίας, και στο κάτω μέρος τους κυκλικό μεταλλικό πέλμα για τη στήριξή του
στο πάτωμα, βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου.

2.16 ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΤΟΝΤΕΣ (100cm) ΣΠΑΣΤΟ
Ροτόντες Φ100 (διάμετρος) Χ 74cm (ύψος), είτε με σπαστά πόδια είτε σπαστή επιφάνεια έτσι ώστε να
μεταφέρεται και να αποθηκεύεται εύκολα.
Οι προδιαγραφές να ανταποκρίνονται στα ανωτέρω περιγραφόμενα (2.15).
2.17 ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ (ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ)
Καρέκλα από ενισχυμένο πλαστικό πολυπροπυλαινίου 100% ομοιόμορφη κατασκευή.
Ενδεικτικές Διάσταση: 50 Μ x 50 Π x 80 Υ, μπορούν να υπάρχουν μικρές αποκλείσεις +- 2-3 εκ.
Το προϊόν να διατίθεται σε διάφορους χρωματισμούς (χαρούμενους), έτσι ώστε να μπορεί να γίνει επιλογή από
το Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών & Εφήβων.
2.18 ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ (ΓΙΑ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ)





Ντουλάπα μονόφυλλη κατασκευασμένη από γαλβανιζέ λαμαρίνα βαμμένη με ηλεκτροστατική και
πολυεστερική βαφή
Διάσταση: 45 Μ x 45 Π x 175 Υ
Να διαθέτει ράφια μετακινούμενα, πόμολο και κλειδαριά
Το προϊόν να διατίθεται σε διάφορους χρωματισμούς, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει επιλογή από το
Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών & Εφήβων

2.19 ΡΑΦΙΑ DEXION (4 ΡΑΦΙΑ) (ΓΙΑ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ)
Ράφια τύπου dexion ειδικά για αποθηκευτικούς χώρους και αρχειοθέτηση τόσο φακέλων όσο και αντικειμένων.
Διαστάσεις: Ύψος κολώνας 2 μέτρα. Διαστάσεις ραφιού 95χ48cm.
Απαραίτητη προϋπόθεση να γίνει συναρμολόγηση στο χώρο της Παιδοψυχιατρικής σε χώρο που θα υποδειχθεί
από τους Υπευθύνους.

2.20 ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΚΟΥΖΙΝΙΚΩΝ
Ντουλάπι αποθήκευσης τροφίμων με ανοιγόμενες πόρτες.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Μ85xΠ60xΥ200 cm (μικρές αποκλίσεις 2-3 εκατοστών είναι αποδεκτές)
ΣΩΜΑ: Κατασκευασμένο από MDF, ελάχιστου πάχους 25mm για το καπάκι, τη βάση & τα ράφια, και
18mm για τα υπόλοιπα μέρη, με αμφίπλευρη επένδυση LAMINATE, που ανταποκρίνεται στις
προδιαγραφές ΕΝ 311/324 και εκπομπή φορμαλδεΰδης<=3,5mg/hm2 σύμφωνα με τις προδιαγραφές
EN 120, υψηλής μηχανικής αντοχής (DIN16926, DIN 4579), άκαυστη, ανεπηρέαστη από υγρασία,
εύκολη στο καθάρισμα.
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Περιμετρικά υπάρχει ταινία PVC ελάχιστου πάχους 3mm στο ίδιο χρώμα με τη μελαμίνη, που
τοποθετείται με ειδική μηχανή & ειδικές κόλλες με θερμοσυγκόλληση, για την εξασφάλιση απόλυτης
εφαρμογής και φινιρίσματος. Στη βάση υπάρχουν 4 πέλματα ρεγουλατόροι, από PVC μεγάλης αντοχής,
ρυθμιζόμενοι σε ύψος 3-5mm, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη σταθερότητα και οριζοντιοποίηση.
ΠΟΡΤΕΣ : να διαθέτει δυο πόρτες με κλειδαριά ασφαλείας στη μια πόρτα, κατασκευασμένες σύμφωνα
με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές για το σώμα, ελάχιστου πάχους 18mm, έως το ύψος των 80cm,
και δύο στο υπόλοιπο τμήμα ύψους 140cm. Διαθέτουν μεντεσέδες χυτοπρεσαριστούς, χωνευτούς
ισχυρού ελατηρίου, τέσσερις σε κάθε φύλλο, αντοχής σε βάρος 60kg τουλάχιστον, πιστοποιημένης
ποιότητας για αθόρυβο άνοιγμα και κλείσιμο
ΡΑΦΙΑ: διαθέτει πέντε ράφια κινητά με στατήρες από PVC μεγάλης αντοχής σε βάρος (τουλάχιστον
30Κ/ράφι), που μπορούν να τοποθετηθούν στις αντίστοιχες οπές που υπάρχουν στα πλαϊνά ανά 3 cm
(+- 10 %). Κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές για το σώμα, ελάχιστου
πάχους 25mm.
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: Όλες οι συνδέσεις στις μοριοσανίδες γίνονται με φυτευτά μεταλλικά βύσματα.
ΑΚΜΕΣ & ΓΩΝΙΕΣ: Στρογγυλεμένες, με ελάχιστη ακτίνα 2mm, μη αιχμηρές.
ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ: Μη αιχμηρές, εύχρηστες μεγάλες, από υλικό με χαμηλό συντελεστή μετάδοσης της
θερμότητας με την επαφή.
Να διατίθεται σε έντονους χρωματισμούς και η επιλογή να γίνει από το Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών &
Εφήβων.

2.21 ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΗ 10 ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ
 Παπουτσοθήκη κατασκευασμένη από γαλβανιζέ λαμαρίνα βαμμένη με ηλεκτροστατική και πολυεστερική
βαφή
 Διάσταση: 50 Μ x 18 Π x 110 Υ
 Να διαθέτει ράφια ανοιγόμενα από πάνω προς τα έξω συνολικής χωρητικότητας 10 ζευγαριών.
2.22 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ, ΝΤΟΥΛΑΠΙ & ΤΖΑΜΙΑ (ΑΙΘ.ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ)
-

-

-

-

-

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 80x40x220 cm,
ΣΩΜΑ: Κατασκευασμένο από MDF, ελάχιστου πάχους 25mm για το καπάκι, τη βάση & τα ράφια, και
18mm για τα υπόλοιπα μέρη, με αμφίπλευρη επένδυση LAMINATE, που ανταποκρίνεται στις
προδιαγραφές ΕΝ 311/324 και εκπομπή φορμαλδεΰδης<=3,5mg/hm2 σύμφωνα με τις προδιαγραφές
EN 120, υψηλής μηχανικής αντοχής (DIN16926, DIN 4579), άκαυστη, ανεπηρέαστη από υγρασία,
εύκολη στο καθάρισμα.
Περιμετρικά υπάρχει ταινία PVC ελάχιστου πάχους 3mm στο ίδιο χρώμα με τη μελαμίνη, που
τοποθετείται με ειδική μηχανή & ειδικές κόλλες με θερμοσυγκόλληση, για την εξασφάλιση απόλυτης
εφαρμογής και φινιρίσματος. Στη βάση υπάρχουν 4 πέλματα ρεγουλατόροι, από PVC μεγάλης αντοχής,
ρυθμιζόμενοι σε ύψος 3-5mm, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη σταθερότητα και οριζοντιοποίηση.
ΠΟΡΤΕΣ : να διαθέτει α) δυο πόρτες κάτω, με κλειδαριά ασφαλείας στη μια πόρτα, κατασκευασμένες
σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές για το σώμα, ελάχιστου πάχους 18mm, έως το ύψος
των 80cm, και δύο στο υπόλοιπο τμήμα ύψους 140cm. Διαθέτουν μεντεσέδες χυτοπρεσαριστούς,
χωνευτούς ισχυρού ελατηρίου, δυο σε κάθε φύλλο, αντοχής σε βάρος 60kg τουλάχιστον,
πιστοποιημένης ποιότητας για αθόρυβο άνοιγμα και κλείσιμο, β) δύο πόρτες πάνω από τζάμι και
κλειδαριά ασφαλείας.
ΡΑΦΙΑ: διαθέτει τρία ράφια κινητά και ένα σταθερό, με στατήρες από PVC μεγάλης αντοχής σε βάρος
(τουλάχιστον 30Κ/ράφι), που μπορούν να τοποθετηθούν στις αντίστοιχες οπές που υπάρχουν στα
πλαϊνά ανά 3 cm (+- 10 %). Κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές για το
σώμα, ελάχιστου πάχους 25mm.
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: Όλες οι συνδέσεις στις μοριοσανίδες γίνονται με φυτευτά μεταλλικά βύσματα.
ΑΚΜΕΣ & ΓΩΝΙΕΣ: Στρογγυλεμένες, με ελάχιστη ακτίνα 2mm, μη αιχμηρές.
ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ: Μη αιχμηρές, εύχρηστες, από υλικό με χαμηλό συντελεστή μετάδοσης της θερμότητας με
την επαφή.

2.23 ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τρία διαφορετικά είδη:
α) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ καλάθι απορριμμάτων 18-20 LT, σε διάφορα χρώματα για γραφείο (10 τεμάχια). Επιλογή
χρωμάτων από το Τμήμα.
β) Κάδος Απορριμμάτων INOX (1 τεμάχια). Kάδος INOX (κυλινδρικός), 50lt, διαστάσεων (70x30cm) με καπάκι
και με ποδοκίνητο άνοιγμα για το καπάκι. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό το οποίο δεν οξειδώνεται.
γ) Κάδος Απορριμμάτων ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (2 τεμάχια). Ο ένας να είναι πλαστικός τροχήλατος κάδος
απορριμμάτων 120lt, διαστάσεων 100x50x 55cm (απόκλιση +- 5 cm) με καπάκι. Και ο δεύτερος πλαστικός
κάδος απορριμμάτων να είναι 60lt, διαστάσεων 100x50x55cm (απόκλιση +- 5 cm) με καπάκι επαναφοράς.
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2.24 ΤΡΕΠΕΖΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τραπέζι συνεργασίας με επιφάνεια εργασίας και τέσσερα πόδια εργασίας στρογγυλά (όχι πλαϊνά και
μετώπες). Κατασκευή λυόμενη. Διαστάσεις 80Χ80cm
Η επιφάνεια εργασίας να είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα Ε1 υψηλής πιέσεως τριών στρώσεων,
υψηλής πυκνότητας και συνεχούς ομοιογενούς διατομής πάχους περίπου 25 χιλ. (±5) για την επιφάνεια
εργασίας με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης, που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές ΕΝ311/324 και
εκπομπή φορμαλδεϋδης < - 3,5 mg/hm2 σύμφωνα με τις προδιαγραφές 717-2/1996 υψηλής μηχανικής
αντοχής (DIN 16926, DIN 4579), άκαυστη, να μην επηρεάζεται από υγρασία, εύκολη στο καθάρισμα, με
τέλεια εφαρμογή στη μοριοσανίδα.
Βάρος περίπου 80 gr/m2.
Συμφωνία με τις προδιαγραφές ISO 4586-2.
Συμφωνία με τις προδιαγραφές DIN 68861 ως προς χημική αντοχή (μέρος 1) κατηγορία 1Β, αντοχή σε
τριβή (μέρος 2) κατηγορία 2Β, αντοχή σε γρατζουνίσματα (μέρος 4) κατηγορία 4Β, αντοχή σε θερμότητα
(μέρη 7και8) κατηγορίες 7C και 8Β αντίστοιχα.
Συντελεστής ανάκλασης 25-45% (μέση λαμπρότητα) κατά DIN 67530.
Να πληροί τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφάλειας και αξιοπιστίας, οι οποίοι θα
αναφέρονται επακριβώς και θα πιστοποιούνται από τον κατασκευαστικό οίκο. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
Να φέρει πιστοποίηση CE Mark και ISO του οίκου κατασκευής.
Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών από την παράδοση και κάλυψη ανταλλακτικών και
τεχνική υποστήριξη (service) για δέκα (10) έτη.
Ο προμηθευτής, εφόσον κριθεί απαραίτητο, υποχρεούται να φέρει για επίδειξη και δοκιμή το
προσφερόμενο είδος.
Χρώμα επιλογής μας.
ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

2.25








Καρέκλα γραφείου με τροχήλατη βάση 5 ακτίνων και μηχανισμό αερίου ρύθμισης ύψους
Να διαθέτει υψηλή πλάτη και μπράτσα ρυθμιζόμενα για μεγαλύτερη άνεση
Διαθέτει μηχανισμό Relax που διατηρεί σε σταθερή γωνία την έδρα και την πλάτη κατά τις κινήσεις του
χρήστη.
Μοντέρνος σχεδιασμός με έμφαση στην εργονομία και την άνεση.
Να διατίθεται σε διάφορους χρωματισμούς και η επιλογή να γίνει από το Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών &
Εφήβων.
Να τηρεί όλους του κανονισμούς ασφάλειας όπως προβλέπονται.
Να διαθέτει εγγύηση 2 ετών.

2.26
ΕΡΜΑΡΙΑ
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Μ80xΠ40xΥ85cm,
 ΣΩΜΑ: Κατασκευασμένο από MDF, ελάχιστου πάχους 25mm για το καπάκι, τη βάση & τα ράφια, και
18mm για τα υπόλοιπα μέρη, με αμφίπλευρη επένδυση LAMINATE, που ανταποκρίνεται
στις
προδιαγραφές ΕΝ 311/324 και εκπομπή φορμαλδεΰδης<=3,5mg/hm2 σύμφωνα με τις προδιαγραφές
EN 120, υψηλής μηχανικής αντοχής (DIN16926, DIN 4579), άκαυστη, ανεπηρέαστη από υγρασία, εύκολη
στο καθάρισμα.
 Περιμετρικά υπάρχει ταινία PVC ελάχιστου πάχους 3mm στο ίδιο χρώμα με τη μελαμίνη, που τοποθετείται
με ειδική μηχανή & ειδικές κόλλες με θερμοσυγκόλληση, για την εξασφάλιση απόλυτης εφαρμογής και
φινιρίσματος. Στη βάση υπάρχουν 4 πέλματα ρεγουλατόροι, από PVC μεγάλης αντοχής, ρυθμιζόμενοι σε
ύψος 3-5mm, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη σταθερότητα και οριζοντιοποίηση.
 ΠΟΡΤΕΣ : να διαθέτει δυο πόρτες κάτω, με κλειδαριά ασφαλείας στη μια πόρτα, κατασκευασμένες
σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές για το σώμα, ελάχιστου πάχους 18mm, έως το ύψος
των 80cm, και δύο στο υπόλοιπο τμήμα ύψους 140cm. Διαθέτουν μεντεσέδες χυτοπρεσαριστούς,
χωνευτούς ισχυρού ελατηρίου, δυο σε κάθε φύλλο, αντοχής σε βάρος 60kg τουλάχιστον, πιστοποιημένης
ποιότητας για αθόρυβο άνοιγμα και κλείσιμο,
 ΡΑΦΙΑ: διαθέτει ένα ράφι κινητό, με στατήρες από PVC μεγάλης αντοχής σε βάρος (τουλάχιστον
30Κ/ράφι), που μπορούν να τοποθετηθούν στις αντίστοιχες οπές που υπάρχουν στα πλαϊνά ανά 3 cm (+10 %). Κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές για το σώμα, ελάχιστου
πάχους 25mm.
 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: Όλες οι συνδέσεις στις μοριοσανίδες γίνονται με φυτευτά μεταλλικά βύσματα.
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 ΑΚΜΕΣ & ΓΩΝΙΕΣ: Στρογγυλεμένες, με ελάχιστη ακτίνα 2mm, μη αιχμηρές.
 ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ: Μη αιχμηρές, εύχρηστες, από υλικό με χαμηλό συντελεστή μετάδοσης της θερμότητας με
την επαφή.
2.27 ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
 Αρχειοθήκη μεταλλική από χαλυβδοέλασμα DCP Α' διαλογής, ηλεκτροστατική βαφή υψηλής αντοχής
 Απαραιτήτως να διαθέτει 3 μεταλλικά συρτάρια, τα οποία να είναι κατάλληλα για φακέλους διαστάσεων
πλάτος 46cm και ύψος 50 cm. Ως εκ τούτου οι διαστάσεις να είναι Y155 x Π50 x B70
 Με δυνατότητα ανοίγματος των συρταριών κατά 100% ώστε να είναι εύκολα εκμεταλλεύσιμο όλο το
βάθος των συρταριών.
 Κλειδαριά που ασφαλίζει όλα τα συρτάρια
 Προοδευτικοί οδηγοί κύλισης συρταριών για άνοιγμα συρταρίων κατά 100%.
 Δυνατότητα επιλογής χρώματος
2.28 ΙΜΑΝΤΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΙ SEGUFIX
Ιμάντες καθήλωσης μανσέτα χεριού 10 ζεύγη (20 τεμάχια)
Ιμάντες καθήλωσης ποδιού 10 ζεύγη (20 τεμάχια)
2.29 ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ CD/DVD
-

Επιδαπέδια θήκη με ειδικό πορτάκι ασφαλείας (δύο κλειδιά) που δεν επιτρέπει τη διέλευση σκόνης.
Κατάλληλο για αποθήκευση 120cd ή 240 cd slim ή 56 dvd.
Διαστάσεις περίπου: ύψος 60 εκ., πλάτος 35εκ., βάθος 20 εκ.

ΘΗΚΕΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ (50 ΘΕΣΕΩΝ)

2.30






Η κλειδοθήκη να είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο.
Να διαθέτει αριθμημένες θέσεις για να τοποθετούνται τα κλειδιά με τα αντίστοιχα μπρελόκ
Να κλειδώνει εξωτερικά για ασφάλεια και να περιλαμβάνει 2 αντικλείδια
Να περιλαμβάνει εξαρτήματα για την τοποθέτηση στον τοίχο.
Οι διαστάσεις να είναι περίπου 30εκ.Χ 25εκ.Χ 10εκ.

2.31 ΣΤΑΝΤ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ
Stand δαπέδου υποδοχής ενημερωτικών εντύπων κατασκευασμένο από ανοδιωμένο αλουμίνιο.
-

Μήκος ≥ 0,90 (ωφέλιμο ≥ 0,80)
Ύψος ≥ 1,40 (ωφέλιμο ≥ 1,30)
Πλάτος (φάρδος) ≥ 0,30 (ωφέλιμο ≥ 0,25)
Σκελετός και πόδια από ανοδιωμένο αλουμίνιο
Χρώμα: γκρι
Καθ’ ύψος ρύθμιση του stand σε τουλάχιστον 4 θέσεις
Τροχήλατα πόδια με τροχούς βαριάς χρήσης και φρένο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
- Οι ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να πιστοποιούνται με
πρωτότυπα ενημερωτικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου, τα οποία θα φέρουν τους κωδικούς
κατασκευής και φωτογραφία του, υπό προμήθεια, είδους.
-

Η τεχνική περιγραφή θα υποβληθεί απαραιτήτως γραμμένη στην ελληνική και θα αναφέρεται σε μία
προς μια τις απαιτήσεις.

-

Να αναφέρετε η εγγύηση του προϊόντος

-

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν σήμανση πιστότητας CE.
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ΜΕΡΟΣ Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Ο Υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει τον κάτωθι Πίνακα και να τον συμπεριλάβει στον σφραγισμένο Υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Το Είδος και οι Προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στο Μέρος Β ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1

Α1. ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ

Β.
1.1.
Στηθοσκόπιο
διπλής
σωλήνωσης μήκους 22-27‘’ με διπλή
κεφαλή για παιδιά και ενήλικες.

2

Α2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ –
ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ

Β 1. 2 …………

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

3

Στοιχεία Υποψηφίου
(Επωνυμία, Διεύθυνση, τηλέφωνα, fax, email, ΑΦΜ, ΔΥΟ κ.λπ.)
Ημερομηνία………………………
Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου & Σφραγίδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει τον κάτωθι Πίνακα και να τον συμπεριλάβει στον σφραγισμένο Υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε ευρώ)
%
ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
(ΜΕ ΦΠΑ)

1
2
3

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ………………………………………………………………… (ολογράφως)
Στοιχεία Υποψηφίου
(Επωνυμία, Διεύθυνση, τηλέφωνα, fax, email, ΑΦΜ, ΔΥΟ κ.λπ.)
Ημερομηνία………………………
Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου & Σφραγίδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας:______________________________________________________
Κατάστημα:______________________________________________
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________
Προς το: ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Σισμανογλείου 1, 151 26
Μαρούσι
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ
………….. ΕΥΡΩ.
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ.
………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο
διαγωνισμό της….………….για εκτέλεση τμήματος του έργου «…………….» και συγκεκριμένα για
το τμήμα του έργου που αφορά στην υπερ- περιφέρεια……………….. συνολικής
αξίας..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον
ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά
για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος
πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα μετά την οριστική παράδοση των
ειδών.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης
της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στο Μαρούσι σήμερα ………… …./…/…/…… στο Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής μεταξύ των
συμβαλλομένων,
αφενός του Σισμανογλείου Γενικού Νοσοκομείου Αττικής, που εδρεύει στο Μαρούσι στο Μαρούσι,
Σισμανογλείου 1, 151 26 Μαρούσι (ΑΦΜ 998986625, ΔΟΥ Αμαρουσίου), όπως εκπροσωπείται νόμιμα
κατά
την
υπογραφή
της
παρούσας
από
τ……………………………………………………………………………, το οποίο θα αποκαλείται στο εξής
«Αναθέτουσα Αρχή» και
αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία ……………………………………………………….. (ΑΦΜ
…………………….. ΔΟΥ ……………………..) (ή ενδεχομένως της ένωσης ή της κοινοπραξίας των
εταιρειών α)……………….. , β)……………………. κ.λπ.) που εδρεύει στην ………………………….. (οδό
……….. αριθμό…………..), όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τ…
……………………………………, η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Ανάδοχος»,
Λαμβάνοντας υπόψη:
1) Την υπ΄αριθμ……/…….. Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για το έργο «…………….….».
2) Την από …/…/……. και με αριθμ. Πρωτ. …….//…..-….-……. προσφορά του Αναδόχου, που
υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης.
3) Την υπ΄ αριθμ………//……-……-…… Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε
το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Ανάδοχο, κατόπιν σχετικής
γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού
4) Την υπ’αριθμ………..//…..-…..-…… Ανακοίνωση Κατακύρωσης προς ………………………
ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ, ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ τα εξής:
ο

Άρθρο 1 Γενικοί Όροι
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα
προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
ο

Άρθρο 2 Αντικείμενο της Σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού …………………………… για την
κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων του Σισμανογλείου Γενικού
Νοσοκομείου Αττικής.
Συγκεκριμένα, ορίζεται η προμήθεια των κατωτέρω υλικών στις ποσότητες που περιγράφονται στον
παρακάτω Πίνακα:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

1

2

1

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

Kατά τη σύμβαση ο Προμηθευτής οφείλει για τα είδη στα οποία έγινε η κατακύρωση να τηρήσει όλους
τους όρους των προδιαγραφών
ο

Άρθρο 3 Διάρκεια της Σύμβασης
Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να παραδώσει τα παραπάνω είδη μέσα σε εξήντα (60) ημέρες, από την
υπογραφή της σύμβασης αυτής. Αν ο Προμηθευτής δεν παραδώσει εμπρόθεσμα τα είδη, θα επιβληθούν
σε βάρος του οι κυρώσεις που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.
ο

Άρθρο 4 Υποχρεώσεις του Αναδόχου
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Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να μεταφέρει και να συναρμολογήσει, εγκαταστήσει και θέσει σε πλήρη
δοκιμαστική λειτουργία για όποιον εξοπλισμό απαιτείται τα είδη με δικά του έξοδα και ευθύνη, στο Τμήμα
Ψυχιατρικής παιδιών και Εφήβων στο ΓΝΑ «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ» και να επιδείξει τη λειτουργία
τους, όπου απαιτείται.
Μη σωστή λειτουργία αυτών αυτόματα συνεπάγεται την άμεση αντικατάστασή τους στην ίδια ποιότητα με
τα προηγούμενα.
Κάθε φθορά ή απώλεια κατά την μεταφορά και συναρμολόγηση – εγκατάσταση βαρύνει τον Προμηθευτή
και μόνον αυτόν.
ο

Άρθρο 5 Αμοιβή Αναδόχου – Τρόπος Πληρωμής
Συνολικό συμβατικό τίμημα συμφωνείται το ποσό των …………………. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.
Στο παραπάνω συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται οι παρακάτω κρατήσεις που βαρύνουν τον Ανάδοχο:
α) 0,10% ΕΑΑΔΗΣΥ
β) 4% προκαταβολή φόρου (8% για παροχή υπηρεσιών)
Προσκομίζεται κατά την υπογραφή αλλά και κατά την πληρωμή φορολογική και ασφαλιστική
ενημερότητα.
Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει μετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής τους από την Επιτροπή Παραλαβής και καλής εκτέλεσης της σύμβασης και λειτουργίας των
ειδών για οποία από αυτά απαιτείται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Το ποσό της συνολικής δαπάνης θα καταβληθεί στον ανάδοχο σε ευρώ μετά την θεώρηση του
χρηματικού εντάλματος και μετά την χρηματοδότηση από την Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α και συγκεκριμένα από τις
πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 0918) και από τα ενάριθμο έργο
2012ΣΕ09180087.

ο-

Άρθρο 6 Ποινικές ρήτρες.
Η μη εκτέλεση ή η μη σωστή εκτέλεση των όρων της παρούσης συμβάσεως από την προμηθεύτρια, θα
συνεπάγεται εκτός των άλλων νομίμων συνεπειών που προβλέπονται στα άρθρα 32,33 και 34 του Π.Δ.
118/07 (ΦΕΚ 150 /Τεύχος Α/ 10-7-07), την κατάπτωση σε βάρος της προμηθεύτριας και σε όφελος του
Νοσοκομείου, ποινικής ρήτρας ποσού ίσου με το 10% του συνολικού τιμήματος που συμφωνήθηκε για
την προμήθεια των ειδών.
Η μη οριστική παράδοση σε λειτουργία του υπό προμήθεια είδους μέσα στα όρια της συμβατικής
προθεσμίας, συνεπάγεται την κατάπτωση σε βάρος της προμηθεύτριας και σε όφελος του Νοσοκομείου
ποινικής ρήτρας ποσού ίσου με το 3ο/οο επί του συνολικού τιμήματός του για κάθε ημέρα καθυστέρησης
της παράδοσής του.
Για καθυστέρηση της οριστικής παράδοσης σε λειτουργία του μηχανήματος πέραν των εξήντα (60)
ημερών, μπορεί το Νοσοκομείο να κηρύξει έκπτωτη την προμηθεύτρια, σε βάρος της οποίας επέρχονται
οι συνέπειες από τη μη εκτέλεση των όρων της παρούσης συμβάσεως.
Τα ποσά των ποινικών ρητρών που θα καταπέσουν, θα εισπράττονται από την εγγύηση της
Προμηθεύτριας, σε περίπτωση δε που αυτή θα εξαντληθεί, θα παρακρατούνται από το τίμημα που έχει
πιστωθεί. Σε περίπτωση τέλος ανυπαρξίας αυτού, θα εισπράττονται απ' ευθείας από την προμηθεύτρια.
Οι παραπάνω συνέπειες επέρχονται ανεξάρτητα από κάθε άλλη νόμιμη υποχρέωση της προμηθεύτριας
για τις παραπάνω αιτίες, ως και ανεξάρτητα από την αποζημίωση που δικαιούται το Νοσοκομείο για την
τυχόν ζημιά που θα υποστεί από τις αιτίες αυτές.
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
1. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση μέσα
στην προθεσμία του ορίστηκε (10 ημέρες, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της διοίκησης της
αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
2. Με τη ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από
κάθε δικαίωμά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα υλικά μέσα στο
συμβατικό χρόνο.
3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν η προμήθεια των ειδών δεν παραδόθηκε ή
αντικαταστήθηκε με ευθύνη του Δημοσίου ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η
δυνατότητα παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας
του διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση απορριφθέντων υλικών
γίνεται δεκτή.
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5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή
διαζευκτικά οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.
Άρθρο 7

ο-

Αρμόδια δικαστήρια

Για όλα τα θέματα της παρούσης συμβάσεως και τις τυχόν για αυτά διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ
των συμβαλλομένων, ως μόνα αρμόδια καθορίζονται με την παρούσα τα δικαστήρια της Αθήνας, και η
Προμηθεύτρια αποδέχεται ανεπιφύλακτα να υποβληθεί αποκλειστικά
Η παρούσα σύμβαση διέπεται υπό των διατάξεων του Ν.2286/95, του Ν. 2362/95, του Π.Δ. 60/07
και του Π.Δ. 118/07.
Όλοι οι όροι της προκύπτουσας σύμβασης συμφωνούνται ως ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να
γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.
Αφού αυτά συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν σε τρία
πρωτότυπα και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»

Για τον Ανάδοχο

Δρ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΛΓΑ

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
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