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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ &∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα :26-09-2016
Αρ.Πρωτ.:29127

Tµήµα :Oικονοµικό
Γρ.Προµηθειών
Πληροφορίες : ∆.Κοκοβίκα
Τηλ.: 2610 - 227871
Fax: 2610 - 227896
e-mail: d.kokobika@agandreashosp.gr

Α∆Α:

Α∆ΑΜ:

α/α δεσµευσης :

1758

και Α∆ΑΜ αυτού: ΩΚΤΙ46906Λ-9ΥΓ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΛ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΓΝΠ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.500,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ .

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθ 543/14-09-2016 Απόφασης ∆ιοικητή

µε Α∆Α: 7Ν6146906Λ-Ο8Ρ το Γενικό

Νοσοκοµείο Πατρών απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη µειοδότη για την
προµήθεια :
ΕΝΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.500,00€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
µε τη διαδικασία της δηµοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών, µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του Παρατηρητηρίου Τιµών της Ε.Π.Υ) για
το είδος προϋπολογισµού οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.500,00€ ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ .
Στην περίπτωση που η τιµή προσφοράς σας είναι υψηλότερη αυτής του Π.Τ παρακαλούµε όπως αποστείλετε
Υπεύθυνη ∆ήλωση, βάσει οδηγιών της Ε.Π.Υ.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΝΟΣ

ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ

ΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.500,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
1)

Να είναι εύκαµπτο µε οπτικό σύστηµα άριστης ποιότητας.

2)

Να έχει εξωτερική διάµετρο 3,5χιλ για εύκολη χρήση ακόµα και σε παιδιά.Το εύρος γωνίας οράσεως

να είναι 70®και όχι µεγαλύτερο ώστε να υπάρχει άριστη φωτεινότητα και διαύγεια στο πεδίο αυτό.Να είναι
πλήρως στεγανό και να µπορεί να αποστειρωθεί σε υγρά και σε κλίβανο αερίου.
3)

Το άκρο του να µπορεί να εκτελεί κινήσεις τουλάχιστον 180® προς τα πάνω και 90®πρός τα κάτω

για µέγιστη εργονοµία.
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4)

Να έχει µήκος εργασίας 30 εκ.
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5)
Να έχει παροχή service και ανταλλακτικών για 10 έτη.Να φέρει πολλαπλούς αντάπτορες για να
δύναται να συνδεθεί µε τα καλώδια ψυχρού φωτισµού όλων των εταιριών καλώδιο ψυχρού φωτισµού
απαραίτητα να είναι αποσπώµενο για µεγαλύτερη εργονοµία.
6)
Το σύστηµα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για την πλήρη
λειτουργία.
7)

Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο έτη.

8)

Να προσφερθεί τιµή µε προϋπόθεση την απόσυρση του παλαιού ενδοσκοπίου µας.

9)

Ολα τα ανωτέρω να αναφέρονται στα επίσηµα προσπέκτους.

10)
Η προµηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να εκπαιδεύσει το Ιατρικό και τεχνικό προσωπικό στην χρήση
και συντήρηση του εργαλείου χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση του Νοσοκοµείου.
Πιθανή δαπάνη οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (8.500,00€ ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

Το προσφερόµενο είδος πρέπει να συµµορφώνεται

µε τις απαιτήσεις των ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών

προτύπων και να φέρει την προβλεπόµενη σήµανση CE.
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές να αποστέλλονται κλειστές µέχρι την 29-09-2016

ηµέρα Πέµπτη του έτους 2016

και ώρα 11:00 π.µ στο Ταχύρυθµο κτήριο, στον 2ο όροφο Γρ. Προµηθειών και να αναγράφεται
απαραιτήτως ο αριθµός πρωτοκόλλου του εγγράφου, ο Α/Α του είδους, καθώς επίσης ο κωδικός
CPV του προϊόντος (όπου αυτός υπάρχει) ο κωδικός και η τιµή του Παρατηρητηρίου Τιµών της
Ε.Π.Υ., όπως και ο κωδικός GMDN στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
Όπου και το άνοιγµα των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης όπως
ορίσθηκε µε την αρ. 580/19-09-2016 Απόφαση ∆ιοικητή

µε Α∆Α:ΩΦΚΕ46906Λ-0Μ0 του Γενικού

Νοσοκοµείου Πατρών.

O ∆ιοικητής του Γ.Ν. Πατρών

Θεόδωρος Σερεµέτης

