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Λεωφόρος Μακρυγιάννη
450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
2651080627
2651029470
stavroula.pogia@gni-hatzikosta.gr

ΠΡΟΣ :

ΚΟΙΝ.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
gni-hatzikosta.gr
Γραμ. Νοσοκομείου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜ.10650/2022 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (1) ΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ν.Ι. Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16.827,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΦΠΑ 24%
Ο Διοικητής του Νοσοκομείου, αφού έλαβε υπόψη:
(α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με τις τροποποιήσεις του
(β) Την αριθμ.8465/5-7-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΒΑ46906Ω-ΟΗΔ) Απόφαση Υλοποίησης Με Ιδία Μέσα (ΑΥΙΜ) του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"»
για την πράξη «Υπηρεσίες ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας από το Γ.Ν Ιωαννίνων "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"» με κωδικό
ΟΠΣ (MIS)5049354
(γ)Την αριθμ.2240/3-9-2021 (ΑΔΑ:ΩΣΕ57Λ9-Α45) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Υπηρεσίες ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσίες κατ’ οίκον
νοσηλείας από το Γ.Ν Ιωαννίνων "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5049354 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ήπειρος 2014-2020” της Περιφέρειας
Ηπείρου
(δ)Την αριθμ.1276/5-6-2021 επιστολή θετικής γνωμοδότησης χρηματοδότησης οχήματος για τις ανάγκες της πράξης «Υπηρεσίες ολοκληρωμένης
κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας από το Γ.Ν Ιωαννίνων "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"» υποέργο 2 “Προμήθεια οχήματος” με κωδικό ΟΠΣ
(MIS)5049354 της Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου.
(ε)Το αριθμ.8102/17-6-2022 αίτημα του Ψυχιατρικού τομέα προμήθειας οχήματος για το πρόγραμμα «Υπηρεσίες ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας
και υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας από το Γ.Ν Ιωαννίνων "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"»
(στ)Την αριθμ.ΔΣ.16/20.07.2022(Θ.5) Απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου περί Έγκρισης της Προμήθειας(AΔΑΜ:22REQ011074491)
(η) Την αριθμ.1324/03.08.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 94ΦΤ46906Ω-7ΒΑ(AΔΑΜ:22REQ011074500)
Σας προσκαλεί να καταθέσετε τεχνοοικονομική προσφορά
για την Προμήθεια:
A/A
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΤΕΜ
1
Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου με καύσιμο βενζίνη
1
13.570,00

ΣΥΝ ΔΑΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
13.570,00
13.570,00

ΚΑΕ
9352

Προϋπολογισμού 16.827,00€ με ΦΠΑ, μέχρι την Παρασκευή 19.08.2022 και ώρα 10.00 πμ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η τεχνοοικονομική σας προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί στο Γραφείο Προμηθειών ή να σταλεί μέχρι την Παρασκευή 16.827,00€ και ώρα 10.00
πμ.
Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να
υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική), σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα
αντίγραφο, και μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου/Χορηγητή):
Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του Διαγωνισμού :
ΠΡΟΣ: Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με αριθμό Πρόσκλησης 10650/22
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 16.827,00€ και ώρα 10.00 πμ.
ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (1) ΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ν.Ι. Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
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Μέσα στο φάκελο της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία κατά προτίμηση και προς
διευκόλυνση της αρμόδιας Επιτροπής σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, με τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου και ως εξής:
Α. Φάκελος Δικαιολογητικών συμμετοχής
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου όλων των μελών του ΔΣ με χρόνο έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους).
β. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό από όπου να προκύπτουν εμφανώς τα μέλη του ΔΣ καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος
της εταιρείας με χρόνο έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.
γ. Φορολογική ενημερότητα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ και
να είναι σε ισχύ τον χρόνο υποβολής της.
δ. Ασφαλιστική ενημερότητα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ και να είναι σε ισχύ τον χρόνο υποβολής της.
ε. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους με
ημερομηνία εκτύπωσης μετά την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης.
Στ. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:
i) αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης ii) αναφέρει στην προσφορά του στοιχεία αληθή και ακριβή iii)
παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση –
ματαίωση της διαδικασίας προμήθειας.
Β. Φάκελος τεχνικής προσφοράς
Στον φάκελο τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν την τεχνική προσφορά, σύμφωνα με το Παράρτημα Α’ της
παρούσης.
Όλα τα προσφερόμενα είδη να συνοδεύονται από εγγύηση δύο (2) ετών τουλάχιστον. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι καινούρια και σε
καμιά περίπτωση μεταχειρισμένα ή επισκευασμένα.
Γ. Φάκελος οικονομικής προσφοράς
(α) Η Οικονομική προσφορά του υποψηφίου θα κατατεθεί σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα με τιμή σε ευρώ. Στην τιμή θα
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις,
εκτός από τον ΦΠΑ, που θα δίνεται ξεχωριστά, είτε ως ποσοστό, είτε ως απόλυτη τιμή. Οι προσφερόμενες τιμές δεν πρέπει να υπερβαίνει την
προ υπολογιζόμενη δαπάνη. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν
θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το
προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
(β) Αν το υλικό δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ, οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα
κάτωθι στοιχεία:
1. Κατηγορία και περιγραφή υλικού
2. CPV
3. GMDN
4. Κατ’ εφαρμογή του ν. 4600/2019, δεν απαιτείται πλέον καταχώρηση του αριθμού μητρώου που έχει λάβει από το μητρώο του ΕΚΑΠΤΥ, αλλά
αντίστοιχη από τον ΕΟΦ. Θα πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία εγγραφής του προϊόντος στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικού του ΕΟΦ (Gre
MDIS), πιο συγκεκριμένα ο Κωδικός ΕΟΦ και Υπεύθυνη Δήλωση αντιστοίχισης του κωδικού ΕΟΦ με τον ΕΑΝ.
(γ) Στην οικονομική προσφορά να αναφέρεται ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από το
άνοιγμα των προσφορών και
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται.
1.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για όσες προσφορές πληρούν τα ζητούμενα του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς.
Επιπλέον σε περίπτωση συμπλήρωσης ή αποσαφήνισης πληροφοριών και δικαιολογητικών ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ.42 του Ν.4782/2021.

2.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά
το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες
οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.
Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ
1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'2
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
γ) Κράτηση ύψους 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το Ν.3580/2007 και την Δ.Υ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α.
(ΦΕΚ545Β’/24-03-2009).
δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας (4%)επί του καθαρού
ποσού (άρθρο 64 παρ.2 Ν.4172/2013, όπως ισχύει).
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για
την υπογραφή του συμφωνητικού εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Αν παρέλθει η προθεσμία των ανωτέρω δεκαπέντε (15) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος και η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 206 του Ν.4412/2016 και του αρ. 104 του Ν.4782/9-3-2021
Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Α.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές είναι επί ποινή αποκλεισμού οι προδιαγραφές που θα πρέπει να καλύπτουν τα υπό προμήθεια
επιβατικά οχήματα.
1. Ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά
α. Γενικά χαρακτηριστικά, τύπος, μέγεθος
Επιβατικά αυτοκίνητα καινούρια, πεντάθυρα, τουλάχιστον πέντε θέσεων, γνωστής και αναγνωρισμένης αυτοκινητοβιομηχανίας. Τα οχήματα
θα είναι σύγχρονης κατασκευής και από τους νεότερους τύπους που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή αγορά. Ο σχεδιασμός εξωτερικά, όσο και
εσωτερικά θα είναι μοντέρνος, η δε ποιότητα κατασκευής αρίστη και πολυτελής. Τα οχήματα θα πληρούν όλες τις ισχύουσες διατάξεις της
Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την νόμιμη κυκλοφορία τους σε ευρωπαϊκό έδαφος.
β. Διαστάσεις και βάρη
Οι διαστάσεις των οχημάτων θα είναι: μήκος τουλάχιστον 3,90μ., πλάτος περίπου 1,90μ. συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών καθρεπτών.
γ. Πλαίσιο
Το πλαίσιο θα είναι σε άριστη κατάσταση, και θα είναι σύμφωνο με τις τελευταίες οδηγίες της Ε.Ε.
δ. Αμάξωμα
Ισχυρό αμάξωμα με κατάλληλες ενισχύσεις, ανθεκτικό στην στρέψη, άκαμπτο και επεξεργασμένο κατάλληλα για την αντισκωριακή του
προστασία, εξ’ ολοκλήρου από χαλυβδοέλασμα. Χρώμα επιλογής της υπηρεσίας.
ε. Κινητήρας
Τα οχήματα θα φέρουν βενζινοκινητήρα, diesel ή CNG, 1000 cc έως 1400 cc, τοποθετημένο στο εμπρόσθιο μέρος τους, σύμφωνα με τις
τελευταίες οδηγίες ρύπων EURO της Ε. Ε. Η ονομαστική ισχύς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 70 ΗΡ.
στ. Δεξαμενή καυσίμου
Μία δεξαμενή, χωρητικότητας καυσίμου τουλάχιστον 30 λίτρων(lt) για τoν βενζινοκινητήρα.
ζ. Σύστημα μετάδοσης κίνησης
Μετάδοση κίνησης εμπρός. Θα διαθέτουν μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 5 σχέσεων.
η. Σύστημα διεύθυνσης
Το τιμόνι θα είναι στο αριστερό μέρος των οχημάτων.
θ. Σύστημα ανάρτησης
Οι αναρτήσεις θα είναι κατασκευασμένες από υλικά αρίστης ποιότητας, ανθεκτικές σε φορτία κατά τον τύπο των οχημάτων και καλής
συμπεριφοράς σε ανωμαλίες του οδοστρώματος.
ι. Σύστημα πέδησης
Θα είναι με δύο ανεξάρτητα κυκλώματα σύμφωνο με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Τα οχήματα θα έχουν σύστημα
αντιμπλοκαρίσματος ABS. Θα έχουν χειρόφρενο ικανό να ασφαλίζει το όχημα υπό πλήρες φορτίο.
ια. Τροχοί –Ελαστικά
Τα οχήματα θα φέρουν τροχούς κατάλληλων διαστάσεων με ελαστικά πρόσφατης κατασκευής, καινούρια και όχι από αναγόμωση.
ιβ. Φωτισμός
Εσωτερικά: Επαρκής αριθμός φωτιστικών σωμάτων.
Εξωτερικά: Τα οχήματα θα φέρουν όλα τα φώτα που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ.
ιγ. Συσσωρευτής
Τα οχήματα θα φέρουν συσσωρευτή 12V.
ιδ. Όργανα ελέγχου, εσωτερικός εξοπλισμός
Τα οχήματα θα είναι εφοδιασμένα με όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης λειτουργίας του κινητήρα και του οχήματος εν
γένει καθώς και χειριστήρια για την κίνηση αλλά και τη λειτουργία των θυρών, κόρνα κλπ. Θα φέρουν τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό,
δηλαδή:
α) Πλήρη πίνακα οργάνων ελέγχου και ενδεικτικών λυχνιών, φωτιστικά σώματα κ.λ.π. σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ
β) Θερμική μόνωση
γ) Ηχοσύστημα
δ) Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων
ε) Σύστημα θέρμανσης ψύξης καμπίνας
στ) Καθαριστήρες διακοπτόμενης λειτουργίας
ζ) Ντουλαπάκι μικροαντικειμένων
η) Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός
θ) Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό
ιε. Αερισμός –Ψύξη –Θέρμανση
Τα οχήματα θα έχουν σύστημα αερισμού, θέρμανσης και ψύξης. Ο αερισμός θα γίνεται με παροχή αέρα υπό πίεση και θα επιτυγχάνεται με
αεραγωγούς διασποράς, ανεμιστήρες ή οποιοδήποτε άλλο τεχνικά αποδεκτό σύστημα. Η θέρμανση θα επιτυγχάνεται με καλοριφέρ που θα
τροφοδοτούνται από το ζεστό νερό του κινητήρα. Η ψύξη θα επιτυγχάνεται με κατάλληλη ψυκτική μονάδα με επαρκή ψυκτική ικανότητα.
2. Εξαρτήματα –Εργαλεία
Τα οχήματα θα είναι εφοδιασμένα με τα εξής εξαρτήματα και εργαλεία:
-Δύο ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέπτες.
-Ικανό αριθμό εσωτερικών καθρεπτών για την επόπτευση του χώρου από τον οδηγό
Η αξία όλων των ανωτέρω περιλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή του οχήματος.
3. Τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν με τις προσφορές. Με την προσφορά θα δοθούν όλα τα απαραίτητα
τεχνικά στοιχεία, που θα προκύπτουν από προσπέκτους, εικόνες, σχεδιαγράμματα κ.λ.π. των εργοστασίων κατασκευής και που θα παρέχουν
την δυνατότητα σχηματισμού πλήρους και σαφούς εικόνας των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων οχημάτων. Ενδεικτικά
αναφέρονται:
α. Περιγραφικό κατάλογο του κατασκευαστή των οχημάτων (πλαισίου, αμαξώματος).
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β. Των ειδικών για κάθε επί μέρους σύστημα σκαριφημάτων, σχεδίων, φωτοαντιγράφων, εντύπων κ.λ.π., που ζητούνται στις διάφορες
προηγούμενες παραγράφους του παρόντος.
δ. Τυχόν σχετική βιντεοταινία λειτουργίας και χειρισμού των οχημάτων.
•
Χρόνος παράδοσης ορίζεται έως 31-12-2022.
•
Να είναι 4/θυρο ή 5/θυρο.
•
Ο προμηθευτής να τοποθετήσει το λογότυπο του Νοσοκομείου στο εν λόγω όχημα.
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