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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                     Υίορ: 21/12/2021 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ &                                                           Απιθ. Ππυη.: 91 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ                                        

2η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ 

           «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»                                        

Γεληθήο Γηαρείξηζεο                        

Πιεξνθνξίεο : Α. Μπισλά                       

Σει.: 22713/50106                                                           

E-mail: paragelies@xioshosp.gr 

 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ  ΜΔ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΦΤΓΔΙΟ ΝΣΗΡΗΗ ΑΚΧΝ ΑΙΜΑΣΟ» CPV:39711130-9   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 10.000,00 € ΜΔ ΦΠΑ  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ  

ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ 

 

Σν Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ,  ιακβάλνληαο  

ππ’ φςηλ ηηο παξαθάησ απνθάζεηο: 

1. Σελ ππ’ αξηζ.1705/10-12-2021 (ΑΓΑ:62ΕΖ469073-ΚΛΦ), απφθαζε ηεο Γηνηθήηξηαο ηνπ Γ. Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη απφ άπνςε ζθνπηκφηεηαο ε πξνκήζεηα «ΦΤΓΔΗΟ 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΚΧΝ ΑΗΜΑΣΟ» γηα ηε θάιπςε ησλ  αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαζψο θαη ην 

αίηεκα πξνκήζεηαο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  

2. Σελ ππ’ αξηζ.2441/17-12-2021 (ΑΓΑ:97Ε469073-Φ9) αλάιεςε πίζησζεο. 

  

Πποηίθεηαι  λα πξνβεί ζηελ ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα  «ΦΤΓΔΗΟ ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΚΧΝ 

ΑΗΜΑΣΟ»  

(CPV39711130-9), (ΚΑΔ:9143), κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ. Δγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο  

10.000,00 € κε ΦΠΑ θαη  θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη ηηκήο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ απεπζχλεη ππόζκληζη με ανοισηή διαδικαζία ζςλλογήρ πποζθοπών πξνο θάζε 

ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ επηζπκεί λα ππνβάιιεη νηθνλνκνηερληθή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε 

ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: 
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Α’  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ                                                                                                     
 

Αναθέηοςζα Απσή Γ. Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

Σίηλορ 

ππομήθειαρ/ CPV 
ΦΤΓΔΗΟ ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΚΧΝ ΑΗΜΑΣΟ (CPV:39711130-9) 

Πποϋπολογιζμόρ 

Γαπάνηρ 
10.000,00€ ΜΔ ΦΠΑ 

Υπημαηοδόηηζη 

 ΚΑΔ 9143 

 Αλάιεςε Τπνρξέσζεο :2441/17-12-2021 (AΓΑ:97Ε469073-Φ9) 

 

Γ/νζη Τποβολήρ 

Πποζθοπών 

Γ. Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»  

(Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σκήκα Πξσηνθφιινπ) 

Σπόπορ Τποβολήρ 

Πποζθοπών 
e-mail: paragelies@xioshosp.gr 

Καηαληκηική 

Ημεπομηνία 

Τποβολήρ 

Πποζθοπών 

30/12/2021, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 14:00 κκ. 

Σόπορ Γιεξαγυγήρ 

Γιαγυνιζμού 
Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»  (Γξαθείν Γεληθήο Γηαρείξηζεο) 

Γημοζιόηηηα 
 ΚΖΜΓΖ 

 www.xioshosp.gr 

Γιάπκεια 

ζύμβαζηρ 
Έυρ ηην παπάδοζή ηος. 

Υπόνορ ιζσύορ 

πποζθοπών 

Δλελήληα (90) κέξεο (άξζ.97 ηνπ 4412/16), πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ 

επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο (άξζ.97, Ν.4412/16). 

Σεσνική και 

οικονομική 

πποζθοπά 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άπθπο 94 

Πεξηέρεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή 

επάξθεηα, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άπθπο 95 

Πεξηιακβάλεη εγγξάθσο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (θαζαξή αμία , 

πνζφηεηεο ΦΠΑ, ζπλνιηθή ηηκή). Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί 

θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο 

ζχκβαζεο. (Άξζξν 117 παξ. 3) 

 

Αξιολόγηζη 

πποζθοπών  

 

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, εθ ησλ αλαδφρσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ 

θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο.  



3 

 

Γικαιολογηηικά 

καηακύπυζηρ 

 

 

 

Ο «πξνζσξηλφο αλάδνρνο» κεηά απφ ελεκέξσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

απνζηέιιεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο  ειρ διπλούν, ηα οποία να 

έσοςν ιζσύ 3 μήνερ ππιν ηην ςποβολήρ ηοςρ, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί 

ζχκβαζε:  

-   Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ γηα γεληθή ρξήζε  

-   Βεβαίσζε Φνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο   

-   Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

-   Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

Τπογπαθή ζύμβαζηρ 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ (αξ.124 Ν.4782/21) 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο 

θαη ηελ εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ίζηρ με ηο 4% και καλήρ λειηοςπγίαρ ίζηρ με ηο 

5%, επί ηηρ καθαπήρ ζςμβαηικήρ αξίαρ (αξ.21 Ν.4782/21). 

 

- Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη – επί ποινή απόππιτηρ – ν ρξφλνο παξάδνζεο  ησλ πξνζθεξφκελσλ 

εηδψλ. Λφγσ ηνπ επείγνληνο ηεο πξνκήζεηαο, ην λνζνθνκείν επηζπκεί ηα πξνζθεξφκελα είδε λα είλαη 

εηοιμοπαπάδοηα, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη ηελ  πξνζθνξά αλ 

θξίλεη φηη ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη κεγάινο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 

- Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

- Οη εηαηξείεο πνπ ζα απνζηείινπλ πξνζθνξά γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα 

δηαζέηνπλ ηα λφκηκα πηζηνπνηεηηθά γηα ηε δηαθίλεζε θαη δηαλνκή ηνπο, θαη ηα είδε ζα πξέπεη απαξαίηεηα 

λα θέξνπλ ηελ αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε CE. 

- Δπί ηηρ πποζθοπάρ ηοςρ οι ζςμμεηέσονηερ θα ππέπει να δηλώνοςν ςπεύθςνα όηι δεν βπίζκονηαι ζε       

μία από ηιρ καηαζηάζειρ ηυν άπθπυν 73 και 74 ηος Ν. 4412/2016 υρ απόδειξη ηηρ μη ύπαπξηρ 

λόγυν αποκλειζμού. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Η Γιοικήηπια  

                                                                                                         ηος Γ.Ν. Υίος «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

 

                                                                                                                    Δλένη  Κανηαπάκη 

 

 

Β’ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΦΤΓΔΙΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΚΧΝ ΑΙΜΑΣΟ 

1. Να είλαη θαηλνύξγην, ακεηαρείξηζην, θαηαθόξπθν, νξζνγώλην ςπγείν γηα ηε θύιαμε αζθώλ αίκαηνο 

ρσξεηηθόηεηαο πεξίπνπ 650-700 Lit θαηαζθεπαζκέλν από πιηθό πςειήο αληνρήο. Τν κνλσηηθό πιηθό 

κεηαμύ εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ ηνηρώκαηνο λα έρεη επαξθέο πάρνο ώζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ ειάρηζηε 
απώιεηα ζεξκόηεηαο. 

2. Οη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο λα είλαη πεξίπνπ 200x90x70cm (ΥxΠxΜ). 
3. Να κπνξεί λα δερζεί ηνπιάρηζηνλ 350 αζθνύο ησλ 450ml. 

4. Να είλαη εζσηεξηθά θαηαζθεπαζκέλν από αλνμείδσην αηζάιη πςειήο πνηόηεηαο κε αληηβαθηεξηδηαθή 
επίζηξσζε θαη λα θαζαξίδεηαη εύθνια. 
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5. Να ζπλνδεύεηαη από ηνπιάρηζηνλ 7 ζπξόκελα ζπξηάξηα από αλνμείδσην αηζάιη θαη ηα αληίζηνηρα 

ρσξίζκαηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αζθώλ αίκαηνο. Τα ζπξηάξηα λα κπνξνύλ λα αθαηξνύληαη γηα λα 

θαζαξίδνληαη. 
6. Να δηαζέηεη ηέζζεξηο ξόδεο εθ ησλ νπνίσλ δύν λα «θιεηδώλνπλ». 

7. Να δηαζέηεη γπάιηλε πόξηα κε απηόκαηε επαλαθνξά, κε δηπιό ή ηξηπιό αληηζακβσηηθό γπαιί αζθαιείαο, 
άξηζηα ζηεγαλνπνηεκέλε κε ιάζηηρν  θαη δπλαηόηεηα θιεηδώκαηνο. 

8. Να δηαζέηεη θσηηζκό ηνπ ζαιάκνπ πνπ λα ελεξγνπνηείηαη κε ην άλνηγκα ηεο πόξηαο, αιιά θαη αλεμάξηεην 

δηαθόπηε θσηηζκνύ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ. 
9. Να ιεηηνπξγεί ζηα 220V/50Hz, θαη ν ζπκπηεζηήο λα έρεη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ ςπθηηθά αέξηα. Τν 

επίπεδν ζνξύβνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπκπηεζηή λα είλαη ρακειόηεξν ησλ 60db.  
10. - C θαη ην εύξνο ζεξκνθξαζίαο λα 

C .Ο έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο λα γίλεηαη από κηθξνεπεμεξγαζηή. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα 
απνκλεκόλεπζεο ησλ νξηαθώλ ζεξκνθξαζηώλ. 

11. Να δηαζέηεη ςεθηαθή έλδεημε ηεο ζεξκνθξαζίαο κε αλάιπζε 0.10C. Να δηαζέηεη γξαθηθό ζεξκόκεηξν γηα 

ηε γξήγνξε επηβεβαίσζε ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο. Η νζόλε λα παξνπζηάδεη ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο 
θαη λα έρεη θνπκπηά ρεηξηζκνύ γηα ξπζκίζεηο ζεξκνθξαζίαο. 

12. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν θπθιηθό θαηαγξαθηθό ζεξκνθξαζίαο 7-εκεξώλ κε επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία 
ή κπαηαξία πνπ λα αληηθαζίζηαηαη εύθνια. Τν θαηαγξαθηθό ραξηί λα έρεη εύξνο κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο 

από -5νC έσο 20 νC. 

13. Να έρεη απηόκαηε απόςπμε ρσξίο ηε ρξήζε ζέξκαλζεο γηα κέγηζηε νκνηνγέλεηα ζεξκνθξαζίαο. 
14. Να δηαζέηεη ζεηηθή βεβηαζκέλε θπθινθνξία αέξα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξόηεηαο θαη νκνηνκνξθίαο 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε όια ηα επίπεδα θαη γξήγνξε απνθαηάζηαζε ζεξκνθξαζίαο κεηά ηα αλνίγκαηα ηεο 
πόξηαο. Η ιεηηνπξγία ηνπ ή ησλ αλεκηζηήξσλ λα δηαθόπηεηαη κε ην άλνηγκα ηεο πόξηαο. 

15. Να δηαζέηεη θεληξηθό δηαθόπηε ηζρύνο κε θιεηδαξηά αζθαιείαο. 
16. Να δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθό ζπλαγεξκό γηα ππέξβαζε νξίσλ ζεξκνθξαζίαο, πηώζε ηξνθνδνζίαο, 

αλνηθηή πόξηα, ρακειή θόξηηζε ηεο κπαηαξίαο  θαη αλάγθε ζπληήξεζεο. Να δηαζέηεη πιήθηξν γηα ηε 

ζίγαζε ζπλαγεξκνύ θαζώο θαη δπλαηόηεηα ρξνλνθαζπζηέξεζεο ή απμνκείσζεο ηεο έληαζεο ηνπ ερεηηθνύ 
ζήκαηνο. 

17. Να δηαζέηεη πιήθηξν γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλαγεξκνύ.  
18. Να δηαζέηεη βνεζεηηθή κπαηαξία ε νπνία λα εμαζθαιίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ζηελ 

πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο. 

19. Να δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο επαθέο γηα λα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ (remote-phone 
alarm). 

20. Να ζπλνδεύεηαη από εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 2 έηε. Η πξνζθέξνπζα εηαηξία λα 
δηαζέηεη ηκήκα ζέξβηο πνπ λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλν από ηνλ θαηαζθεπαζηή λα ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη 

ην πξνζθεξόκελν ςπγείν αίκαηνο. Η εγγύεζε ζα πεξηιακβάλεη ην θόζηνο επηζθεπήο θάζε βιάβεο πνπ δελ 

νθείιεηαη ζε θαθή ρξήζε θαη ηελ αμία ησλ αληαιιαθηηθώλ, όπσο θαη ησλ πξνβιεπόκελσλ ηερληθώλ 
ειέγρσλ. Να παξέρεηαη θάιπςε ζε αληαιιαθηηθά, αλαιώζηκα θαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηνπιάρηζηνλ 10 

έηε από ηελ αγνξά ηνπ ςπγείνπ. 
21. Να δηαζέηεη ζήκαλζε CE θαη λα πιεξνί ηηο απζηεξέο απαηηήζεηο γηα ηελ απνζήθεπζε αίκαηνο θαη 

ζπζηαηηθώλ αίκαηνο. Να ππνβιεζνύλ κε ηελ πξνζθνξά όια ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά ηνπ είδνπο ζε 
πξσηόηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα. 

22. Ο θαηαζθεπαζηήο θαη ν πξνζθέξσλ λα δηαζέηνπλ ISO9001 θαη ISO13485. 

23. Η πξνζθέξνπζα εηαηξία λα δηαζέηεη εμνπζηνδόηεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό από 
ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

24. Να ζπλνδεύεηαη από manual θαη νδεγίεο ρξήζεο ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 
 

 


