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                        ΑΔΑ:  

         Αρ.Πρωτ.: 451/27.01.22 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αεροστρωμάτων και περιχειρίδων πολλαπλών 
χρήσεων  για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας» 
ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας 
           β. Την με Αρ. Πρωτ. 399/25.01.2022 εισήγηση του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Γ.Ν. Θήρας . 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (1.250 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου 
Φ.Π.Α  

Κριτήριο αξιολόγησης Ημερομηνία δημοσίευσης στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Χαμηλότερη Τιμή 27 Ιανουαρίου 2022 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

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

στο fax: 2286035459 
3 Φεβρουαρίου 2022 Πέμπτη 13:00 μ.μ. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

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

α/α Είδος Τεμάχια 

1 Αερόστρωμα 4 

2 Περιχειρίδα πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων μεγέθους Large 5 

3 Περιχειρίδα πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων μεγέθους Extra Large 5 

4 Περιχειρίδα πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων διπλού αυλού 5 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. Αερόστρωμα, τεμάχια τέσσερα (4), με εκτιμώμενο κόστος επτακοσίων ευρώ (700,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

• Αερόστρωμα εναλλασσόμενης πίεσης, για  πρόληψη κατακλίσεων. 

• Κάθε αερόστρωμα να συνοδεύεται από την αντίστοιχη αντλία αέρος. 

• Να λειτουργεί στα 230V AC/ 50 Hz. 

• Να διαθέτει CE mark και ISO. 

• Να προσφέρεται εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. 

Το αερόστρωμα: 

• Να είναι κατάλληλο για ασθενείς βάρους εώς 120 kg, τουλάχιστον. 

• Να είναι από αδιάβροχο υλικό, το οποίο να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό και απολύμανση του. 

• Να διαθέτει σύστημα σταθεροποίησης του, πάνω στο κυρίως στρώμα της κλίνης (όπως: ιμάντες 
στήριξης, προέκταση κλπ). 

• Να φέρει κατάλληλες διαστάσεις ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε κρεβάτι 
νοσοκομειακού τύπου (να αναφερθούν), και να προσαρμόζεται στο ήδη υπάρχον στρώμα του. 

Η αντλία αέρος: 

• Να είναι μικρού μεγέθους και αθόρυβη κατά τη λειτουργία της  

• Να είναι ελαφριά και να φέρει άγκιστρα, ώστε να δύναται να κρεμαστεί επί της κλίνης. 

• Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης του αέρα. 

 

2. Περιχειρίδα πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων μεγέθους Large τεμάχια πέντε (5), με εκτιμώμενο κόστος εκατόν 

πενήντα ευρώ (150,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

• Κατάλληλη για βραχίονα 25-35cm ±5cm. 

• Να διαθέτει μεταλλικό συνδετικό άκρο, για σύνδεση σε μόνιτορ. 

• Με την κατάθεση της προσφοράς είναι απαραίτητη η κατάθεση δείγματος, προκειμένου να ελεγχθεί 

η συμβατότητα με τον υπάρχον εξοπλισμό. Μετά το πέρας της διαδικασίας, τα δείγματα θα 

επιστραφούν στις υποψήφιες εταιρείες. 

 

3. Περιχειρίδα πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων μεγέθους Extra Large τεμάχια πέντε (5), με εκτιμώμενο κόστος 

εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με τα ακόλουθα τεχνικά 

χαρακτηριστικά: 

 

• Κατάλληλη για βραχίονα 33-47cm ±5cm. 

• Να διαθέτει μεταλλικό συνδετικό άκρο, για σύνδεση σε μόνιτορ. 

• Με την κατάθεση της προσφοράς είναι απαραίτητη η κατάθεση δείγματος, προκειμένου να ελεγχθεί 

η συμβατότητα με τον υπάρχον εξοπλισμό. Μετά το πέρας της διαδικασίας, τα δείγματα θα 

επιστραφούν στις υποψήφιες εταιρείες. 
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4. Περιχειρίδα πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων διπλού αυλού τεμάχια πέντε (5), με εκτιμώμενο κόστος 

διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με τα ακόλουθα τεχνικά 

χαρακτηριστικά: 

 

• Κατάλληλη για βραχίονα 38-50cm ±5cm. 

• Να είναι συμβατή με τα επιτοίχια πιεσόμετρα ERKA. 

• Με την κατάθεση της προσφοράς είναι απαραίτητη η κατάθεση δείγματος, προκειμένου να ελεγχθεί 

η συμβατότητα με τον υπάρχον εξοπλισμό. Μετά το πέρας της διαδικασίας, τα δείγματα θα 

επιστραφούν στις υποψήφιες εταιρείες. 

 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 

 

• Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο. 

• Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: supplies@santorini-hospital.gr   ή στο fax: 
2286035459 έως τις 03.02.22  ημέρα  Πέμπτη και ώρα 13:00. 

• Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 14.09.98.80 (Προμήθεια Μηχανημάτων και 
Λοιπού Εξοπλισμού) του εγκεκριμένου για το 2022 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 

 

 

 

 
 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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