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                        ΑΔΑ: 9ΧΘΠΟΡΡ3-ΞΔΣ 

         Αρ.Πρωτ.: 2180/05.04.2022 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια δύο (2) πλακών γείωσης ασθενών διπλής 

επιφάνειας για διαθερμία KLS MARTIN, δύο (2) καλωδίων σύνδεσης  διαθερμίας KLS MARTIN με πλάκα γείωσης 

ασθενών και ενός (1) στρώματος αφρού για κλίνη του οίκου Linet» 

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας 

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 2116/31.03.22 εισήγηση του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Γ.Ν. Θήρας . 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α  

Κριτήριο αξιολόγησης Ημερομηνία δημοσίευσης στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Χαμηλότερη Τιμή 5 Απριλίου 2022 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

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

στο fax: 2286035459 
12 Απριλίου 2022 Τρίτη 13:00 μ.μ. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια των παρακάτω ειδών 

 

i. ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ KLS MARTIN (ΤΜΧ.2), με εκτιμώμενο κόστος 

1.100,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 

ii. ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ KLS MARTIN ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΤΜΧ.2), με εκτιμώμενο κόστος 

300,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 

http://www.santorini-hospital.gr/
mailto:info@santorini-hospital.gr
mailto:supplies@santorini-hospital.gr
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iii. ΣΤΡΩΜΑ ΑΦΡΟΥ ΓΙΑ ΚΛΙΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ LINET (ΤΜΧ.1), με εκτιμώμενο κόστος 600,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Για το είδος: ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ KLS MARTIN (ΤΜΧ.2) 

• Να πιστοποιείται η γνησιότητα και η συμβατότητα με τις διαθερμίες KLS MARTIN ME-411, που διαθέτει το 

Νοσοκομείο. 

• Να είναι διπλής επιφανείας. 

 

Για το είδος: ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ KLS MARTIN ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΤΜΧ.2) 

• Να πιστοποιείται η γνησιότητα και η συμβατότητα με τις υπό προμήθεια πλάκες γείωσης και τις διαθερμίες 

KLS MARTIN ME-411, που διαθέτει το Νοσοκομείο. 

• Να είναι μήκους τουλάχιστον 4 μέτρα. 

 

Για το είδος:  ΣΤΡΩΜΑ ΑΦΡΟΥ ΓΙΑ ΚΛΙΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ LINET (ΤΜΧ.1) 

• Να είναι του οίκου LINET, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις υπάρχουσες 

κλίνες LINET. 

• Να είναι στρώμα αφρού (πολυουρεθάνης) και μνήμης. 

• Να συμβάλει στην πρόληψη κατακλίσεων έως και 4ου βαθμού. 

• Να περιλαμβάνεται κάλυμμα αδιάβροχο, αεροδιαπερατό, αντιβακτηριακό και φιλικό προς το χρήστη. 

 

Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται επι ποινής αποκλεισμού. 

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να προσφέρουν είτε για το σύνολο των ζητούμενων ειδών (α/α), είτε μόνο 

για τα α/α 1 και α/α 2, είτε μόνο για το α/α 3 

 

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 12.03.22  ημέρα  Τρίτη και ώρα 13:00. 

• Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 14.09.98.80 (Προμήθεια Μηχανημάτων & 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.  

http://www.santorini-hospital.gr/
mailto:info@santorini-hospital.gr
mailto:supplies@santorini-hospital.gr
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• 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 

http://www.santorini-hospital.gr/
mailto:info@santorini-hospital.gr

