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ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
2ε Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΟΥ
« ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ »

ΥΙΟ: 06/07/2021
ΑΡ.ΠΡΩΣ.:νηθ. 43

Σαχ. Δ/νςθ: Ελενασ Βενιηελου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ:
Σθλ.: 2271350106 Φαξ:2271350241
Email:paragelies@xioshosp.gr
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 του
παρακάτω είδουσ.
Α. ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΛΙΚΟΤ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΑΠΟΨΤΚΣΗ
ΠΛΑΜΑΣΟ
ΑΙΜΟΔΟΙΑ

1

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙ
ΦΠΑ
5.000,00

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΧΩΡΙ
ΦΠΑ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ
ΦΠΑ 17%

5.000,00

5.8500,00

ΤΝΟΛΟ

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Αρικμόσ Αιτιματοσ
ΚΑΕ
Κριτιριο Κατακφρωςθσ
Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν
Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν
Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν

10636/02-07-2021
7131.01
Χαμθλότερθ τιμι
Πζμπτθ 08/07/2021
Δευτζρα 12/07/2021
ΦΑΞ:2271350241
e – mail:paragelies@xioshosp.gr

Γ.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Σςζκεςήρ απόψςξηρ και θέπμανζηρ αζκών πλάζμαηορ
και μονάδων αίμαηορ
-

Η απόςπμε θαη ζέξκαλζε λα γίλεηαη ζε μεξό πεξηβάιινλ. Να κελ απαηηείηαη
γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο λεξό ή άιινπ είδνπο ζεξκαληηθό πγξό.

-

Να απνκαθξύλεηαη (ζηεγλώλεη) ε πγξαζία πνπ ππάξρεη εμσηεξηθά από ηνλ
αζθό κε ρξήζε ζεξκνύ αέξα.

ΑΔΑ: 6ΩΞ6469073-ΖΗΧ
-

Να έρεη ρσξεηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ γηα 3 κνλάδεο πιάζκαηνο.
Να αληρλεύεηαη απηόκαηα ε ζεξκνθξαζία ηνπ πξνο απόςπμε πιάζκαηνο

-

κέζσ ππέξπζξνπ αηζζεηήξα νύησο ώζηε λα ππάξρεη άκεζνο έιεγρνο γηα
απνθπγή ππεξζέξκαλζεο θαη επηινγή πξνγξάκκαηνο απόςπμεο.
-

Να ππάξρεη άκεζε πξόζβαζε αλά πάζα ζηηγκή ρσξίο θακία δηαδηθαζία ζην
πξνο απόςπμε πιηθό

- Να ππάξρεη έλδεημε (ερεηηθή θαη νπηηθή) γηα ηελ απνπζία θξπζηάιισλ πάγνπ
-

Να πξνζαξκόδεηαη απηόκαηα από ηε ζπζθεπή, ρσξίο παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε,
ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απόςπμε αλάινγα κε ηνλ όγθν θαη ηελ αξρηθή
ζεξκνθξαζία ηνπ αζθνύ.

-

Να έρεη ελζσκαησκέλν πξόγξακκα απηνδηάγλσζεο πνπ λα κπνξεί λα
ελεξγνπνηεζεί από ην ρξήζηε θαη λα απνδίδεη θσδηθνύο βιάβεο ώζηε λα
κπνξεί λα γίλεη άκεζε επηζθεπή.

-

Να είλαη εύθνιε ζηνλ ρεηξηζκό θαη θαζαξηζκό

-

Να κελ απαηηνύληαη αλαιώζηκα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο

- Να έρεη πηζηνπνίεζε CE

Δ. ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ
Η προςφορά που κα υποβλθκεί κα πρζπει να αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ
εταιρείασ:( ΑΦΜ, πλιρθ επωνυμία, τθλζφωνο, φαξ, e-mail, και ΦΠΑ), κακϊσ και ο χρόνοσ
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ.
Επιπλζον κα πρζπει να αναφζρεται – επί ποινι απόρριψθσ – ο χρόνοσ παράδοςθσ του
προςφερόμενου είδουσ. Λόγω του επείγοντοσ τθσ προμικειασ, το νοςοκομείο επικυμεί το
προςφερόμενο είδοσ να είναι ετοιμοπαράδοτο, ςε διαφορετικι περίπτωςθ διατθρεί το
δικαίωμα να απορρίψει τθν προςφορά αν κρίνει ότι ο χρόνοσ παράδοςθσ είναι μεγάλοσ ςε
ςχζςθ με τισ ανάγκεσ του.
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.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ
Α/Α
Ε.ΒΟΤΣΙΕΡΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

