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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 

 

 

Ιωάννινα,  05/12 /2018 
 

Αριθ. Πρωτ. :16990 

 

ΑΡΙΘ. 80/18 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΖΥΓΩΝ ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 38436000-0) 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ: 1. Το αριθμ.17116/6-12-2017 αίτημα του τμήματος Αιμοδοσίας με τις επισυναπτόμενες τεχνικές 

προδιαγραφές 
 2. Το αριθμ. 1066/11.12.2017 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Πίστωση προϋπολογισμών 

Νοσοκομείων» 
 3. Το αριθμ. 128/20-02-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας 

 4. Οι διατάξεις των Ν. 4542/2018 (ΦΕΚ Α΄95) & Ν. 4412/2016 (Α' 147) όπως ισχύουν σήμερα 
 5. Η αριθμ.Α4γ/Γ.Π.οικ.47319/19.06.2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Αποφάσεις 

έγκρισης σκοπιμότητας για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού». 

 6. Η αριθμ. 16426/27-11-208 απόφαση  Διοικητή σχετικά με προμήθεια Ζυγών - Ανακινητήρων Ασκών 
Αίματος 

 7.  Η αριθμ. 24/28-11-2018 (Θ. ) απόφαση  Δ.Σ του Νοσοκομείου επικύρωσης αποφάσεων Διοικητή 
 8. Η Aριθμ. Πρωτ. 1540/04-12-2018 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 7ΖΜΞ46906Ω-ΗΨΨ) 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια 

ΔΥΟ (2) ΖΥΓΩΝ ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ για το τμήμα Αιμοδοσίας με δυνατότητα να 

χρησιμοποιηθούν και για εξωτερικές αιμοληψίες προϋπολογισμού 12.000,00€ με ΦΠΑ, καλεί τους 

ενδιαφερόμενους για την υποβολή κλειστών τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών 

του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές έως τις 

17-12-2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00 π.μ,. ( Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 9149)  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της 

τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ημερομηνία διενέργειας: 17/12/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών 

του Νοσοκομε ίου.  

Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 17/12/2018 και ώρα 11:00 π.μ. 

Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα 

(πρωτότυπο & αντίγραφο). 

Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο. 

Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. 

Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική 

επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού 

συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες. 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     

Διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   
Υποδιεύθυνση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   
Ταχ. Δ/νση Λεωφόρος Μακρυγιάννη ΠΡΟΣ:          ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
Τ.Κ.: 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ   
Πληροφορίες: Α. ΚΑΡΡΑ            ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Τηλ.: 2651080624         www.gni-hatzikosta.gr 

Fax: 2651029470     
Email: Promithies1@gni-hatzikosta.gr   
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΖΥΓΩΝ ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΥΓΩΝ ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 

 Ο ζυγός – ανακινητήρας να είναι ηλεκτρονικό μηχάνημα σύγχρονης τεχνολογίας με το 

οποίο θα επιτυγχάνεται προκαθορισμός της επιθυμητής ποσότητας αίματος που 

θέλουμε να πάρουμε.  

 Να γίνεται ακριβής ζύγιση της ποσότητας του αίματος που παίρνουμε. 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια της αιμοληψίας να γίνεται ανάδευση του αντιπηκτικού του ασκού 

με το λαμβανόμενο αίμα για την αποφυγή των θρόμβων. 

 Να είναι συμπαγές και να αποτελεί μια μονάδα με τον ανακινούμενο δίσκο. 

 Να ζυγίζει το μικτό κα καθαρό βάρος του αίματος με απόκλιση μικρότερη του 1%. 

 Να δείχνει συνεχώς με ψηφιακή ένδειξη την ποσότητα του αίματος που λαμβάνεται και 

να διακόπτει αυτομάτως την αιμοληψία όταν συμπληρωθεί η προκαθορισμένη 

ποσότητα. 

 Να παρακολουθεί αυτόματα τη ροή του αίματος και να ειδοποιεί με φωτεινή και ηχητική 

ένδειξη για οποιαδήποτε ανωμαλία παρουσιάζεται κατά την αιμοληψία καθώς και το 

τέλος αυτής  

 Να αναγράφεται ψηφιακά  η χρονική διάρκεια της αιμοληψίας 

 Να αναδεύει απαλά το αίμα με το αντιπηκτικό σε όλη τη διάρκεια της αιμοληψίας με 

συχνότητα ανάδευσης 3-5 δευτερόλεπτα.  

 Να λειτουργεί αθόρυβα με ρεύμα της ΔΕΗ (220V/50HZ). 

 Να ρυθμίζεται εύκολα και να είναι σχετικά μικρού όγκου. 

 Να είναι απλό στη χρήση του και να καθαρίζεται εύκολα 

 Να είναι κατάλληλο για όλους τους ασκούς αίματος που κυκλοφορούν στην αγορά.  

 Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001. 

 Το μηχάνημα να διαθέτει πιστοποίηση  CE. 

 Να διαθέτει προαιρετικά Barcode Reader. 

 Προαιρετικά να μπορεί να παραδοθεί και με βαλίτσα μεταφοράς. 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Να κατατεθούν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές (Τεχνική & Οικονομική) εις διπλούν.  

Η ΤΕΧΝΙΚΗ θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές πιστοποιητικά, 

δηλώσεις (ISO 9001, CE) 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ θα περιλαμβάνει το προσφερόμενο είδος και την προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ. Οι 

τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις 

νόμιμες κρατήσεις  εκτός ΦΠΑ. 

2. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

3. Για κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρεται ο αύξων αριθμός του είδους που είναι καταχωρημένο 

στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ και η τιμή αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση να γίνεται αναφορά ότι 



Σελίδα 3 από 3 

αντίστοιχο είδος δεν υπάρχει στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ. Οι προσφερόμενες τιμές δεν θα 

υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. 

4. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για όσες προσφορές πληρούν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές 

5. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις 

α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24.3.2009) : 2,00 %.  

β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήματος, ο οποίος 

παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος. (ΦΕΚ 167Α’ /23.7.2013) 

γ) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,06% επί της αξίας κάθε 

πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/2013 -ΦΕΚ 90/18.4.2013 και Ν. 4013/2011 - ΦΕΚ 

204/Α΄/15.9.2011- Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016). 

δ) Τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ 

Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%. 

ε) 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 (Α.Ε.Π.Π), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του 

άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄147). Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται επίσης το αναλογούν 

Χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου 

Ο αναλογούν ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο και θα υπολογίζεται χωριστά. 

6. Χρόνος παράδοσης των ειδών εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

                

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την προσφορά τους να επισυνάψουν και τα παρακάτω:  

1. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρεται ότι ο συμμετέχων στο διαγωνισμό αποδέχεται πλήρως τους 

όρους της πρόσκλησης  

2. 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. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα. 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

3. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό, από όπου να προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος 

εκπρόσωπος της εταιρείας 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 


