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                        ΑΔΑ:  

         Αρ.Πρωτ. : 3987/20-07-2020 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά παιδιατρικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις 
ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας » 
ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας 
           β. Την με Αρ. Πρωτ. 3800/10.07.2020 εισήγηση της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Γ.Ν Θήρας . 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Εξακόσια είκοσι ευρώ  ( 620,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α  

Κριτήριο αξιολόγησης Ημερομηνία δημοσίευσης στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Χαμηλότερη Τιμή 20 Ιουλίου 2020 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Ανοιχτές προσφορές στο mail: 
pdrosos@santorini-hospital.gr και 

στο fax: 2286035459 
24 Ιουλίου 2020 Παρασκευή 13:00 μ.μ. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια του κάτωθι ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού για το νέο παιδιατρικό στα εξωτερικά ιατρεία του Γ.Ν. Θήρας : 

 

 

Ωτοσκόπιο, 200,00€ 

1. Πλήρως αδιάβροχο 

2. Τεχνολογία LED με διάρκεια ζωής έως και 20,000 ώρες χωρίς αλλαγή 

3. 3  λυχνίες LED  - 3 lumens 
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4. Λειτουργία με μπαταρίες  2 AA  

5. 2.5 x Μεγέθυνση  

6. Πουάρ εμφύσησης ωτοσκοπίου 

7. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας  - 3 Χρόνια 

8. Να προσφερθούν παιδιατρικά  χωνάκια 2,75mm, μιας χρήσης, περίπου 40 τεμάχια 

 

Βρεφοζυγός, 100,00€ 

1. Ψηφιακός βρεφοζυγός 

2. Μεγάλη πλατφόρμα με καμπυλωτή επιφάνεια 

3. Εύρος ζύγισης: 0 έως 20 κιλά ανά 5 γραμμάρια 

4. Μονάδες μέτρησης: oz, kg, lb 

5. Αντιολισθητική επιφάνεια που να καθαρίζεται εύκολα 

6. Να διαθέτει αυτόματη απενεργοποίηση 

 

Οξύμετρο δακτύλου παιδιατρικό, 200,00€ 

1. Κατάλληλο για παιδιατρική χρήση με διάμετρο δαχτύλου 8-12mm 

2. Ψηφιακή οθόνη υψηλής ευκρίνειας, έγχρωμη, με ρυθμιζόμενη φωτεινότητα 

3. Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου SPO2, καρδιακής συχνότητας και έντασης παλμού (bar graph) 

4. Εύχρηστο, με ένα μόνο πλήκτρο λειτουργίας 

5. Ένδειξη χαμηλής τάσης μπαταρίας 

6. Λειτουργία με αλκαλικές μπαταρίες (εμπορίου) 

7. Χαμηλή κατανάλωση και αυτόματη απενεργοποίηση 

 

 

Παιδικό μανομετρικό πιεσόμετρο, 120,00€ 

1. Εργονομικό με μεγάλη σταθερότητα κατά τη μέτρηση. 

2. Βαλβίδα μεγάλης ακρίβειας, που επιτρέπει τη εύκολη κι ακριβή ροή του αέρα. 

3. Με μικροφίλτρο που ελέγχει την ροή του αέρα κατά την άντληση του ώστε να μην υπάρχουν διαρροές. 

4. Περιλαμβάνει 3 περιχειρίδες για νεογνά, βρέφη και παιδιά. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 
 

• Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο. 

• Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: pdrosos@santorini-hospital.gr  ή στο fax: 
2286035459  έως τις 24.07.2020 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 13:00. 

• Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 12.00.01.80 ( Μηχανήματα ) του εγκεκριμένου 
για το 2020 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την 
οριστική παραλαβή των ειδών.  

• Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο. 

• Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. 

• Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή . 
 

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 
3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 

 

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ 

 

 

 

 
 

ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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