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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 

  
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Πρόχειρος  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη τιμή  
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 26 Νοεμβρίου 2010 

Ημέρα: Παρασκευή 
΄Ωρα:12:30 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 

16-11-2010 ημέρα Τρίτη 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τεμάχια 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα Α 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Εφάπαξ 

 
 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Νοσοκομείο 

 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΚΑΝΟΝΙΚΗ      

           
ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΥΡΩ 

 
ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 240 Ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες 

από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού  

Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΒΑΡΥΝΕΙ 

Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου 

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΥΝΕΙ Τον συμβασιούχο 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.  
5/11-02-2010(θέμα 14ο ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  
1.1. Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».  
1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 
/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.  
1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.  
1.4. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.  
1.5. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974)  
1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες 
διατάξεις».  
1.7. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις».  
1.8. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» .  
1.9. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 4  
1.10. Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 
2000/35/29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».  
1.11. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) όπως ισχύει σήμερα.  
1.12. Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την 
ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35.  
1.13. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α’ 
139/27.6.97)  
2. Τις αποφάσεις:  
2.1. Την με αριθ. 18130/11-7-2007 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερησίων και 
εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερησίων και εβδομαδιαίων τοπικών 
εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα 
καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β’ 1226/17-7-2007).  
2.2  Την με αριθ. ΔΥ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς 
την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά 
Προϊόντα» (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 757/Β/10-10-94).  
2.3 Την υπ’ αριθμ. 5/11-02-2010(θέμα 14ο 

2.4Τον Ν. 3867/2010  (ΦΕΚ 128/Α/3-8-2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού 
κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής,  οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών». 

) Απόφαση  Δ.Σ. του Νοσοκομείου για την έγκριση διενέργειας του 
παρόντα διαγωνισμού και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών.  
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Π ρ ο κ η ρ ύ σ ο υ μ ε 
 

1. Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια (7)επτά κλινών και (7)κομοδίνων  
για τις ανάγκες της Νεφρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου ,με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ. Π. Α 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί δημοσίως 26 Νοεμβρίου 2010 ημέρα Παρασκευή και 
ώρα  12:30μ.μ στο γραφείο Προμηθειών του Λαϊκού Νοσοκομείου( Αγ. Θωμά 17 - 
Γουδή). 

3. Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26η 

4. Προσφορές που καταθέτονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από τον φορέα του διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να παραλαμβάνουν  διακηρύξεις από το Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου 
καθημερινά (εκτός αργιών) και ώρες 08:00 – 14:00. 

Νοεμβρίου 2010 ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 12:30μ.μ 

5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
α)  Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
β)  Συνεταιρισμοί, 
γ)  Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, 
δ)  Κοινοπραξίες προμηθευτών. 
 
6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007 και με τα τμήματα, 
που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  
 
7.   Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση στις εφημερίδες: 

 
1. « ΕΞΠΡΕΣ »  την  Τρίτη  16 Νοεμβρίου 2010
 

   

2. «  ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ » την   Τρίτη  16 Νοεμβρίου 2010
      

   

3. «ΗΧΩ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ » Τρίτη  16 Νοεμβρίου 2010  

 
   

 
     Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν το Νοσοκομείο.   
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Α΄ 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Α. ΚΛΙΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

1. Η κλίνη να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, ηλεκτροκίνητη, μεταβλητού ύψους,  ανθεκτικής 

κατασκευής με μεταλλικό σκελετό, να μετακινείται και να πλένεται εύκολα. 

2. Η επιφάνεια κατάκλισης της κλίνης να αποτελείται από τέσσερα (4) τμήματα (πλάτης, λεκάνης, 

μηρών και ποδιών) ευκόλως προσθαφαιρούμενα για να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται, 

κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό υλικό αντιμικροβιακής σύστασης και διάτρητα για 

τον καλό αερισμό του στρώματος. 

3. Το τμήμα της λεκάνης να είναι σταθερό. 

4. Το τμήμα της πλάτης να έχει τη δυνατότητα άμεσης οριζοντιοποίησης για επείγουσα λήψη της 

θέσης CPR σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

5. Το τμήμα των ποδιών να κινείται ηλεκτροκίνητα ή χειροκίνητα μέσω συστήματος αερίων. 

6. Η κλίνη να έχει τη δυνατότητα τουλάχιστον των παρακάτω κινήσεων: 

- ρύθμιση ύψους: 45 ~ 85 cm περίπου 

- τμήμα πλάτης από 0ο ~ 70ο

- τμήμα μηρών από 0

 περίπου 
ο ~ 30ο

- κλίση Trendelenburg και Reverse Trendelenburg ±15

 περίπου 
ο

7. Να παρέχεται η δυνατότητα μετακίνησης του τμήματος της πλάτης προς τα πίσω όταν αυτό 

ανεβαίνει.  

 περίπου 

8. Όλες οι κινήσεις να επιτυγχάνονται ηλεκτρικά μέσω εύχρηστου ενσύρματου χειριστηρίου. 

9. Να παρέχεται η δυνατότητα στο προσωπικό κλειδώματος των κινήσεων του ενσύρματου 

χειριστηρίου μέσω δεύτερου χειριστηρίου στο οποίο δε θα έχει πρόσβαση ο 

ασθενής.(προαιρετική επιλογή) 

10. Να υπάρχει οπωσδήποτε δευτερεύον σύστημα ενέργειας με μπαταρίες για όλες τις ηλεκτρικές 

κινήσεις. 

11. Οι μετώπες της προσφερόμενης κλίνης να είναι προσθαφαιρούμενες και κατασκευασμένες 

εξολοκλήρου από πολυμερές υλικό, αντιμικροβιακής σύστασης απαραίτητα απαραμόρφωτο, 

χωρίς πόρους, ανθεκτικό σε χάραξη και δυνατότητα απολύμανσης.  

12. Η κλίνη να διαθέτει οπωσδήποτε ζεύγος πλαϊνών προστατευτικών, πτυσσόμενων, με 

χειρολαβές από πολυμερές υλικό για αποφυγή τραυματισμών.  

13. Να διαθέτει επίσης στρώμα αφρώδες, βραδύκαυστο, ανθεκτικό με κάλυμμα με φερμουάρ το 

οποίο να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται (πάχους τουλάχιστον 10cm). 
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14. Να διαθέτει τέσσερις (4) προσκρουστήρες στις γωνίες της και θέσεις στήριξης διαφόρων 

εξαρτημάτων. 

15. Να διαθέτει τέσσερις (4) τροχούς περιστρεφόμενους, αντιστατικούς, διαμέτρου 125mm 

περίπου, ταυτόχρονης πέδησης μέσω πεντάλ και σύστημα κατεύθυνσης μέσω ενός 

κατευθυντήριου τροχού. 

16. Να σηκώνει βάρος τουλάχιστον 150kgr.  

17. Οι διαστάσεις της κλίνης να είναι περίπου: 

 - Εξωτερικές 2250x950 mm  

 - Επιφάνεια κατάκλισης 2000x900 mm  

18. Να διαθέτει πίνακα ανάρτησης στοιχείων ασθενή και αποσπώμενο στατό ορών.   

19. Να κατατεθεί αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης με παραπομπές σε επίσημα τεχνικά φυλλάδια 

του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, operating manual κλπ). 

20. Να κατατεθούν πιστοποιήσεις υλικών. 

21. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:2000 και ISO 13485:2003. 

22. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000 και ISO 13485:2003 

για εμπορία και τεχνική υποστήριξη. 

23. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη τουλάχιστον και κάλυψη ανταλλακτικών και 

τεχνικής υποστήριξης για 10 έτη τουλάχιστον. 

 

 
Β. ΚΟΜΟΔΙΝΑ 

1.Το κομοδίνο να είναι δύο όψεων με μεταλλικό σκελετό και το βασικό του σώμα να είναι 

κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό, ειδικής κατεργασίας με αντιμικροβιακή δράση. 

2.Να διαθέτει ένα ντουλάπι και ένα συρτάρι δύο όψεων. Εσωτερικά το ντουλάπι να διαθέτει 

προσθαφαιρούμενο ράφι από φαινοπλαστικό υλικό. Ο πυθμένας του ντουλαπιού να είναι 

διάτρητος από θερμοδιαμορφωμένο πλαστικό υλικό και προσθαφαιρούμενος. 

3.Οι πόρτες και οι μετώπες των συρταριών να είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό πλαστικό 

υλικό με στρογγυλεμένες άκρες και να φέρουν ενσωματωμένες χειρολαβές. Η επιφάνεια εργασίας 

του κομοδίνου να έχει γείσο περιμετρικά. Στη μία πλευρά του κομοδίνου να υπάρχουν υποδοχές 

για την τοποθέτηση φιαλών ενώ στην άλλη ράγα για τοποθέτηση πετσέτας. 

4.Να διαθέτει τέσσερις (4) διπλούς περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου 50mm με ελαστικούς 

προσκρουστήρες. 

5. Οι διαστάσεις του κομοδίνου να είναι περίπου 550x450x800mm (μήκοςxπλάτοςxύψος). 

6.Για λόγους ομοιομορφίας τα κομοδίνα να είναι κατασκευασμένα από παρεμφερή με τις κλίνες 

υλικά.  

7.Να κατατεθεί αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης με παραπομπές σε επίσημα τεχνικά φυλλάδια 

του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, operating manual κλπ). 
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8.Να κατατεθούν πιστοποιήσεις υλικών. 

9.Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:2000 και ISO 13485:2003. 

10.Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000 και ISO 13485:2003 για 

εμπορία και τεχνική υποστήριξη. 

11.Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη τουλάχιστον και κάλυψη ανταλλακτικών και 

τεχνικής υποστήριξης για 10 έτη τουλάχιστον. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Αντικείμενο  
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια (7)επτά κλινών και (7)κομοδίνων  για τις 

ανάγκες της Νεφρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου  με τη μέθοδο του πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού. 
2. Εγκατάσταση 
    Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τον προς προμήθεια εξοπλισμό πλήρως 

εγκατεστημένο και σε λειτουργία στον προβλεπόμενο από το Νοσοκομείο χώρο 

3. Παράδοση - Παραλαβή 
          Ο ακριβής χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού, στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, θα 

καθοριστεί στην προσφορά με ακρίβεια και σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μεγαλύτερος των 90 

ημερολογιακών ημερών.   

 Η παραλαβή του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία, θα πραγματοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα 

του Νοσοκομείου, εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την παράδοση του εξοπλισμού.  

4.Αξιολόγηση προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των 

οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 

όρους της διακήρυξης. 
       Ο διαγωνιζόμενος με την κατάθεση της προσφοράς υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού 

θα καταθέτει αντίγραφο της φωτοτυπίας της απόδειξης αγοράς της διακήρυξης. 

        Οι προσφορές τεχνικές και οικονομικές να δοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή σε  cd  στον 

αντίστοιχο φάκελο της κάθε προσφοράς.  
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Τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά 
 

1. Η πληρωμή της αξίας θα γίνεται από το Νοσοκομείο με χρηματικό ένταλμα σε ΕΥΡΩ  μετά 

την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδους ύστερα από την  υποβολή 

πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής  παραλαβής από την  αρμόδια προς τούτο συσταθείσα 

επιτροπή   βάσει: 

Α)Τιμολογίου του προμηθευτή 

Β)Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εισαγωγής τους είδους στην αποθήκη 

του Νοσοκομείου . 

Κατά την πληρωμή του προμηθευτή θα γίνουν οι εξής κρατήσεις: 

1)Σε ποσοστό 1,5% υπέρ ΜΤΠΥ πλέον του νόμιμου τέλους χαρτοσήμου. 

2)2% επί των κρατήσεων του ΜΤΠΥ, και 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου. 

3)4% φόρος εισοδήματος βάσει του άρθρου 24 του Ν. 2198/94.  

4)2%ο 

5)2% επί της αξίας των τιμολογίων μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. Ν. 3580/άρθρο 3 (ΦΕΚ 

134/α/18-7-07) ΚΥΑ 6Α/Γ.Π.οικ.36392/17-3-09 ΦΕΚ 545 Β΄/24-3-2009. 

βάσει του άρθρου 6 παρ. 7 του Ν. 3580/07 

2. Απαγορεύεται η εκχώρηση της σχετικής σύμβασης καθώς και ενεχυρίαση της, με την 

 επιφύλαξη   των κειμένων σχετικών διατάξεων του νόμου. 

3. Ως προς τα δικαιολογητικά του τιμολογίου πληρωμής και λοιπά συνοδευτικά στοιχεία του, 

ισχύουν τα αναφερόμενα στο  άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07. 
 
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ      Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ            Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ     
                                   ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     ΥΠ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ     Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                        
 
 
 
 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
 
 

ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ 
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