
 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Βαθμός Ασφαλείας 

Ιωάννινα, 22-02-2018 

 

Αριθ. Πρωτ. : 2343 

 

 ΠΡΟΣ:  

 

 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

Τμήμα       :  
 

Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μακρυγιάννη 

Τ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Πληροφορίες : ΣΠΥΡΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 

Τηλέφωνο : 2651080624 

Fax : 2651029470 

  ΚΟΙΝ: Γραμ. Νοσοκ. Φ/Α/1/ 

    

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1.  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 12/18 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18.476,00 

ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ. 

Αφού λάβαμε υπόψη: 

α)Τις διατάξεις του Ν.3329/2007, Ν.3527/2007, Ν.4238/2014, Ν.4412/2016 

β)Το αριθμ. 2093/14-02-2018 αίτημα του Παθολογοανατομικού. 

γ)Την αριθμ. 2146/15-02-2018 απόφαση του Διοικητή. 

δ)Την αριθμ.364/14-02-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΞΗΜ46906Ω-ΥΧΝ) 

 

Έπειτα από την  παραπάνω  (γ) σχετική ο Διοικητής του Νοσοκομείου  αποφάσισε την έγκριση της 

προμήθειας  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, με την διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης κατόπιν έρευνας αγοράς με συλλογή προσφορών για την άμεση κάλυψη των αναγκών του 

τμήματος του Παθολογοανατομικού . 

Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς να καταθέσουν γραπτή 

κλειστή τεχνοοικονομική προσφορά έως τις 01.03.2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11.00πμ στο γραφείο 

προμηθειών του Γ.Ν.Ι <<Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ>>. 

 

                                                               ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ημερομηνία διενέργειας : 01.03.2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 11.00πμ στο γραφείο 

Προμηθειών του Γ.Ν.Ι <<Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ>>. 

Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών : 01.03.2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 11.00πμ. 

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

τιμής (χαμηλότερη τιμή ) στο σύνολο  των ειδών και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9723 του Νοσοκομείου. 

Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δυο αντίτυπα (πρωτότυπο 

& αντίγραφο). 

Η αποσφράγιση των προσφορών (τεχνική και οικονομική ) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο. 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. 

Εγγυητική επιστολή  καλής εκτέλεσης  απαιτείται ίση με το 5% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.. 

Ισχύς προσφοράς :Εκατόν είκοσι (120) ημέρες. 

 

 

 

 

 



 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ –ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΔΥΟ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΙΝΟ 

ΑΠΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

2 

2 ΡΑΦΙΕΡΑ 1 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΝΤΟΥΛΆΠΩΝ ΦΎΛΑΞΗΣ ΙΣΤΏΝ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΆΤΩΝ –ΡΑΦΙΕΡΑΣ-ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΑΓΩΓΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18.476,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΦΠΑ. 
 
1. Ντουλάπα φύλαξης ιστών & παρασκευασμάτων, συνολικών διαστάσεων 285x50x260cm 

περίπου, με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Θα αποτελείται από τρείς (3) όμοιες ντουλάπες, διαστάσεων 95x50x260cm περίπου η κάθε μία, που 

θα είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένες από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό έλασμα (AISI 304), που 

στο κάτω μέρος θα φέρουν ρυθμιζόμενους βαρέως τύπου ρεγουλατόρους. 

 Η κάθε μία θα φέρει τέσσερα πορτόφυλλα συνολικά (2 στο επάνω μέρος και 2 στο κάτω).   

 Τα πορτόφυλλα στο επάνω μέρος θα  φέρουν τζάμι (βιτρίνα). Εσωτερικά θα διαθέτουν ένα (1) ράφι 

διάτρητο ράφι inox, ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος.  

 Τα πορτόφυλλα στο κάτω μέρος θα  φέρουν τζάμι (βιτρίνα), καθώς επίσης θα διαθέτουν περσίδες 

εξαερισμού στην κάτω πλευρά τους.  Εσωτερικά θα φέρουν τρία (3) διάτρητα ράφια inox, εκ των 

οποίων τα δύο (2) επάνω ράφια θα είναι συρταρωτά με τηλεσκοπικούς οδηγούς, με δυνατότητα 

ανοίγματός τους 100%, ενώ περιμετρικά θα διαθέτουν ανυψωμένο χείλος για την συγκράτηση των 

παρασκευασμάτων. 

 Εσωτερικά στο κάτω μέρος θα υπάρχει λεκάνη περισυλλογής των υγρών. 

 Θα διαθέτουν κοινό απαγωγικό σύστημα με ειδικό φίλτρο ενεργού άνθρακα, ώστε να εκλύονται και 

να φιλτράρονται τα πτητικά αέρα. 

2. Ντουλάπα φύλαξης ιστών & παρασκευασμάτων, συνολικών διαστάσεων         98x38x244cm 
περίπου, με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

 Θα είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένη από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό έλασμα (AISI 304), που 

στο κάτω μέρος θα φέρει ρυθμιζόμενους βαρέως τύπου ρεγουλατόρους. 

 Θα φέρει τέσσερα πορτόφυλλα συνολικά (2 στο επάνω μέρος και 2 στο κάτω).   

 Τα πορτόφυλλα στο επάνω μέρος θα φέρουν τζάμι (βιτρίνα). Εσωτερικά θα διαθέτουν ένα (1) ράφι 

διάτρητο ράφι inox, ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος.  

 Τα πορτόφυλλα στο κάτω μέρος θα φέρουν τζάμι (βιτρίνα), καθώς επίσης θα διαθέτουν περσίδες 

εξαερισμού στην κάτω πλευρά τους.  Εσωτερικά θα φέρουν τρία (3) διάτρητα ράφια inox, εκ των 

οποίων τα δύο (2) επάνω ράφια θα είναι συρταρωτά με τηλεσκοπικούς οδηγούς, με δυνατότητα 

ανοίγματός τους 100%, ενώ περιμετρικά θα διαθέτουν ανυψωμένο χείλος για την συγκράτηση των 

παρασκευασμάτων. 

 Εσωτερικά στο κάτω μέρος θα υπάρχει λεκάνη περισυλλογής των υγρών. 

3.  Κοινό απαγωγικό σύστημα με ειδικό φίλτρο ενεργού άνθρακα με τις ανωτέρω Ντουλάπες. Θα 
τοποθετηθεί ηλεκτρονικός αυτοματισμός (touch control) με ψηφιακή οθόνη, που θα αναγράφονται οι 
ώρες λειτουργίας τους και θα διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερμό (alarm), για τις κάτωθι περιπτώσεις:  

Α. όταν συμπληρωθούν 2.000ώρες λειτουργίας της συσκευής, για την συντήρησή της και 
αντικατάσταση του φίλτρου της,  
Β. για την χαμηλή ροή του αέρα, λόγω κορεσμού του φίλτρου  



Γ. σε περίπτωση βλάβης του απορροφητήρα.   
 
4. Ραφιέρα Αποθήκευσης 
 

 Eξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένη από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό έλασμα (AISI 304), διαστάσεων 

2150x350x800 mm περίπου, η οποία θα τοποθετηθεί στο επάνω μέρος από τον Σταθμό 

Επεξεργασίας Ιστών.  

 Θα διαθέτει δύο (2) συρόμενα πορτόφυλλα από κρύσταλλο. 

 Θα διαθέτει εσωτερικά ένα (1) ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος ράφι, που θα δημιουργεί δύο (2) 

αποθηκευτικούς χώρους κατά ύψος. 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 
1. Να πληρεί όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για εργαστηριακό τεχνολογικό εξοπλισμό  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE Mark, κλπ) από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης Να κατατεθούν τα 

αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

2. Να κατατεθούν τα σε ισχύ πιστοποιητικά, συστήματος διαχείρισης της 

                                                                                                                                                       

        ποιότητας ISO 9001:2008 καθώς και συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004  του 

εργοστασίου κατασκευής καθώς και το  πιστοποιητικό  ISO 9001:2008 της προμηθεύτριας εταιρείας. 

3. Χρόνος παράδοσης 40 ημέρες. 

4. Πριν την εγκατάσταση, η προμηθεύτρια εταιρεία οφείλει να  ελέγξει  το χώρο και τα υπάρχοντα 

δίκτυα ηλεκτρικής παροχής, ύδρευσης, αποχέτευσης κτλ, και να ενημερώσει  εγγράφως για τις τυχόν 

αλλαγές ή αναβαθμίσεις που μπορεί να απαιτούνται για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία του προς 

εγκατάσταση εξοπλισμού. 

5. Η εγκατάσταση και ο έλεγχος καλής λειτουργίας θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες των 

κατασκευαστών από μόνιμο, κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό της προμηθεύτριας εταιρείας 

μας, το οποίο να  διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά ειδικής εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση από τους 

κατασκευαστικούς οίκους. 

 
6. Με την τοποθέτηση του εξοπλισμού  να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη  και απαραιτήτως 

εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών. 

7. Ο εξοπλισμός  να συνοδεύεται από πλήρη σειρά πρωτότυπων εγχειριδίων τεχνικών 

προδιαγραφών, χρήσης και βασικής συντήρησης. 

8. Να αναφέρεται η επίσημη εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια. 

9. Να κατατεθεί με την πρόσφορα πρόταση για  ετήσια τεχνική υποστήριξη. Το κόστος ανά έτος να 

 είναι επί της αξίας της προσφοράς χωρίς ανταλλακτικά και με ανταλλακτικά για το πρώτο χρόνο μετά τη 

λήξη της εγγύησης. 

 
10. Να υπάρχει βεβαίωση για 10ετή τουλάχιστον παρακαταθήκη. 

Για το εργαστήριο         Για την Τ. Υ.    
 
 

Ευαγγ. Κίτσιου                           Β. Παπανικόλαου 
 

                                          

 

 



                                                ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.Να κατατεθούν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές(οικονομική &τεχνική ) εις διπλούν. 

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

3. Οι προσφορές θα δοθούν για το σύνολο των ειδών και για όλα τα είδη.  

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

της τιμής (χαμηλότερη τιμή ) στο σύνολο  των ειδών ,για όσες προσφορές πληρούν τις ζητούμενες 

τεχνικές προδιαγραφές. 

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

α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Φ.Ε.Κ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %. 
β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β παρ. 2 του Ν. 4172/13 φόρος εισοδήματος, ο 

οποίος παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος. 
γ) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,06% επί της αξίας 

κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16). 
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 άλλης συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 του 
αρ. 350 του ν. 4412/2016 (Α΄147). Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται επίσης το αναλογούν 
χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο. 
6.  Η παράδοση και η εγκατάσταση  θα γίνει εντός 40 ημερών από την παραλαβή της σύμβασης. 

 

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

1.Υπευθυνη 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 νόμου 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 το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και  όλα τα μέλη του Διοικητικού 

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

β. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ. 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ( άρθρο 80 παρ.2 του ν.4412/2016). 

3.Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό, από όπου να προκύπτουν τα μέλη του ΔΣ  σε 

περίπτωση (Α.Ε,Α.Ε.Β, Α.Β.Ε.Ε) ή ο/οι διαχωριστές σε περίπτωση Ο.Ε ,Ε.Ε μονοπρόσωπη ΙΚΕ.  

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 

        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 


