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ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΙΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Χίου για τθν κάλυψθ άμεςων  και επιτακτικϊν αναγκϊν του, 

προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν προςφορά για τθν προμικεια των 

παρακάτω ειδϊν. 

 

Α. ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ 
ΝΟΟΚΟ-

ΜΕΙΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΛΙΚΟΤ 

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΖΟ-
ΜΕΝΗ  ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙ 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΧΩΡΙ  

ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 17% 

1  ΨΤΚΣΙΚΟ 
ΘΑΛΑΜΟ 

ΠΡΟΩΡΙΝΗ 
ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 6Μ 

1 1Χ8.547,00 8.547,00 10.000,00 

 ΤΝΟΛΟ      

 

 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Αρικμόσ Αιτιματοσ 15679/27-9-2018 

ΚΑΕ 1899.01 

Κριτιριο Κατακφρωςθσ Χαμθλότερθ τιμι 

Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν 04-10-2018 

Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν 08-10-2018 

Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν ΦΑΞ:2271350241 
e – mail:paragelies@xioshosp.gr 

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            ΥΙΟ: 03-10-2018 

  2η Τ.ΠΕ  ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΟΥΑΡ.                                    ΠΡΩΣ.:οικ. 65 
   «  Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο  » 
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                                    Γ.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

Ο ψυκτικόσ κάλαμοσ πρζπει να είναι επαρκοφσ χωρθτικότθτασ 6μ. 

Η πόρτα του ψυκτικοφ καλάμου να φζρει το διεκνζσ ςφμβολο του μολυςματικοφ και 

επικίνδυνου και τον όρο ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ. 

Η καταςκευι του καλάμου πρζπει να είναι από υλικά υψθλισ ανκεκτικότθτασ με αντοχι 

ςτθν οξείδωςθ.  

Ο κάλαμοσ πρζπει να είναι βαμμζνοσ εξωτερικά και εςωτερικά ,με υψθλισ αντοχισ 

χρϊματα. 

Ο κάλαμοσ να διακζτει αντιολιςκθτικό δάπεδο που να επιτρζπει τθν ανακυκλοφορία του 

αζρα,με κατάλλθλο υπόςτρωμα (μεταλλικοφ ι βιομθχανικοφ τφπου) για ενίςχυςθ του 

δαπζδου. 

Να υπάρχει μόνωςθ, πάχουσ 80mm-100mm,με πυκνότθτα 40-45 kg/m3. 

Ο κάλαμοσ να φζρει πόρτα μεταλλικι θ οποία να κλείνει αεροςτεγϊσ με πόμολο 

αςφαλείασ. 

Να φζρει καταγραφικό κερμόμετρο. 

Ο κάλαμοσ πρζπει να φζρει θλεκτρικι εγκατάςταςθ, θ οποία να αποτελείται από ζναν 

εξωτερικό μεταλλικό πίνακα που να διαςφαλίηεται θ ςωςτι λειτουργία και ο ζλεγχοσ του 

ψυκτικοφ καλάμου. Ο πίνακασ πρζπει να διακζτει : Ρυκμιηόμενο κερμοςτάτθ ,μια 

μικροαυτόματθ αςφάλεια και ζναν ρευματολιπτθ βιομθχανικοφ τφπου (ςτεγανό). Σο 

ςφςτθμα ψφξθσ πρζπει να είναι βιομθχανικοφ τφπου, αυτόνομο, με ψυκτικι μονάδα 

ςυντιρθςθσ και να διακζτει όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα για τθ ςωςτι και αυτόνομθ 

λειτουργία του.Να φζρει ςφςτθμα αποςτράγγιςθσ υδάτων (ϊςτε να μπορεί να ςυνδεκεί με 

το αποχετευτικό ςφςτθμα τθσ Τγειονομικισ Μονάδασ. 

Να φζρει μόνο οικολογικό ψυκτικό υγρό R-134a (χωρίσ χλωροφκοράνκρακεσ  CFC). 

Να δφναται να απολυμανκεί. (Να κατατεκεί πιςτοποιθτικό απολφμανςθσ για χριςθ προσ 

υγειονομικζσ Τπθρεςίεσ). 

Ο κάλαμοσ κα πρζπει να προςφερκεί με εγγφθςθ τουλάχιςτον 36 μθνϊν. Να κατατεκοφν 

πιςτοποιθτικά τα οποία να βεβαιϊνουν ότι το ζτοσ καταςκευισ του να είναι τθν τελευταία 

δεκαετία.    

Σύννομο με ηις απαιηήζεις ηης κείμενης νομοθεζίας (ΚΥΑ 146163/ΦΕΚ 1537/Β’/8-5-

2012),όπφς ιζτύει για ηη διατείριζη ηφν ΕΑΑΜ και ΜΕΑ. 

Να παραδοθεί ζε άριζηη καηάζηαζη και να είναι πλήρφς λειηοσργικό, να 

ζσμπεριλαμβάνεηαι ζηην ηιμή η αγορά, μεηαθορά, ηοποθέηηζη και εκκίνηζη λειηοσργίας 

ηοσ υσκηικού θαλάμοσ αποθήκεσζης ζηο Νοζοκομείο μας ,από ζσνεργεία ηης εηαιρείας 

ζας ζε τώρο ποσ θα σποδειτθεί από εμάς. 
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                                Δ. ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οι τιμζσ των προςφερόμενων ειδϊν κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ τιμζσ του 

παρατθρθτθρίου  ι ςφμφωνα με τισ τιμζσ τθσ τελευταίασ ςφμβαςθσ. Η προςφορά που κα 

υποβλθκεί κα πρζπει να αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ εταιρείασ:( ΑΦΜ, πλιρθ 

επωνυμία, τθλζφωνο, φαξ, e-mail, και  ΦΠΑ), ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και να  ζχει 

τθν παρακάτω μορφι: 

 

Αριθμόσ 
Αιτήματοσ 

Κωδικόσ 
Νοςοκομείου 

Περιγραφή 
Τλικοφ 

Σιμή 
μονάδασ € 

(χωρίσ 
ΦΠΑ) 

Κωδικόσ 
Παρατ/ρίου 

Σιμή 
Παρατ/ρίου 

Κωδικό 
Εμπορίου 

GMDN Κωδικόσ 
ΕΚΑΠΣΤ 

         

 

Επιπλζον κα πρζπει να αναφζρεται – επί ποινι απόρριψθσ – ο χρόνοσ παράδοςθσ  
των προςφερόμενων ειδϊν. Λόγω του επείγοντοσ τθσ προμικειασ, το νοςοκομείο επικυμεί τα 
προςφερόμενα είδθ να είναι ετοιμοπαράδοτα, ςε διαφορετικι περίπτωςθ διατθρεί το δικαίωμα 
να απορρίψει τθν  προςφορά αν κρίνει ότι ο χρόνοσ παράδοςθσ είναι μεγάλοσ ςε ςχζςθ με τισ 
ανάγκεσ του. 

ε περίπτωςθ που θ τιμι προςφοράσ του είδουσ υπερβαίνει τθν αντίςτοιχθ τιμι 
παρατθρθτθρίου, αυτι υποχρεωτικά απορρίπτεται. Σζλοσ, ςε περίπτωςθ που το είδοσ δεν 
αντιςτοιχίηεται με το παρατθρθτιριο τιμϊν, αυτό κα αναφζρεται ςτθ ςτιλθ κωδικόσ 
παρατθρθτθρίου. 

Εναλλακτικζσ προςφορζσ και αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. τισ περιπτϊςεισ 
δφο ι περιςςοτζρων εναλλακτικϊν προςφορϊν ωσ κφρια κεωρείται αυτι με τα χαμθλότερθ τιμι, οι 
υπόλοιπεσ δεν κα αξιολογοφνται. 

Οι εταιρείεσ που κα αποςτείλουν προςφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα κα 
πρζπει απαραίτθτα να διακζτουν τα νόμιμα πιςτοποιθτικά για τθ διακίνθςθ και διανομι τουσ, και 
τα είδθ κα πρζπει απαραίτθτα να φζρουν τθν αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ CE. 

Επί τησ προςφοράσ τουσ οι ςυμμετζχοντεσ θα πρζπει να δηλώνουν υπεφθυνα ότι 
δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τισ οποίεσ 
οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ή μποροφν να αποκλειςθοφν. 

Σζλοσ το νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει δείγμα προκειμζνου να 
αξιολογιςει τισ προςφορζσ και οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ υποχρεοφνται  - επί ποινι απόρριψθσ – 
να το αποςτείλουν άμεςα. 

 

 

                                                                     Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

                                                                    α/α 

                                                                     Ε.ΒΟΤΣΙΕΡΟΤ 
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