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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ»  
ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΖ-ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
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Σαρ. Γ/λζε: Βαζ. νθίαο 114  
Σ.Θ.: 115 27 Αζήλα,  
Πιεξνθνξίεο: Υαλαλία Διέλε Α.Π.: 19810/5-12-2018 
(Σειέθσλν:  2132088715  
Φαμ:  2132088716   
Email: lenach@hippocratio.gr  
 
ΘΔΚΑ: «Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ζπιινγή πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα 

Θεξκνζπγθνιιεηηθνχ κεραλήκαηνο απηφκαηεο θνπήο θαη ζθξάγηζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
Σκήκαηνο Απνζηείξσζεο, (CPV: 33190000-8 δηάθνξεο ηαηξηθέο ζπζθεπέο θαη πξντφληα) 
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 7.861,60€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)» 

 
ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ»  

 
Έρνληαο ππφςε: 

1. Σνλ Λ.4412 ΦΔΘ147/8-8-16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» [πξνζαξκνγή 
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ] φπσο ηζρχεη. 

2. Σν Λ.3918/2011 (ΦΔΘ 31/η.Α’/02-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο Αιιαγέο ζην χζηεκα Τγείαο θαη Άιιεο 
δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 

3. Σν Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α΄/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 
λφκσλ….. θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 

4. Σνλ Λ.3329/2005 (ΦΔΘ:81/Α/05) « Πεξηθεξεηαθή ζπγθξφηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» 
5. Σελ ππ. αξ. Τ4α/11974 (ΦΔΘ 299/Β/14.02.2013) ΘΤΑ ζρεηηθά κε ηνλ «Οξγαληζκφ ηνπ Γ.Λ.Α. 

«ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

6. Σελ ππ. αξ. Α2β/Γ.Π.νηθ.34394/13.05.2016 Θνηλή Τπνπξγηθή « Γηνξηζκφο Γηνηθήηξηαο ζην Γεληθφ 
Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ», αξκνδηφηεηαο ηεο 1εο Τ.ΠΔ. Αηηηθήο (ΦΔΘ 250/ΤΟΓΓ/19.05.2016 

7. Σελ ππ. αξ. 20/20-07-17 (ζέκα 1ν) Απφθαζε Γ.. κε (ΑΓΑ:75Ε04690Χ-4ΦΓ) πεξί Κεηαβίβαζε 
Αξκνδηνηήησλ ζηελ Γηνηθήηξηα ηνπ Γ. Λ. Αζελψλ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ». 

8. Σν ππ. αξ. 10553/4-7-2018   πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 
9. Σελ ππ. αξ. Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο .....1827/28-11-2018 ( AΓΑ:ΧΟ1Τ4690Χ-335) 

10. Σηο άκεζεο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο. 

 
ΠΡΟΚΑΛΕΙ 

 
 

1. Θάζε ελδηαθεξφκελν ππνςήθην πξνκεζεπηή λα ππνβάιεη έγγξαθε ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά γηα 

ηελ πξνκήζεηα Θεξκνζπγθνιιεηηθνχ κεραλήκαηνο απηφκαηεο θνπήο θαη ζθξάγηζεο γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Απνζηείξσζεο, (CPV: 33190000-8 δηάθνξεο ηαηξηθέο ζπζθεπέο θαη 

πξντφληα)  πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 7.861,60€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), 

ζε θιεηζηφ θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηελ έλδεημε   « Φ141/2018 Πξφζθιεζε ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ζεξκνζπγθνιιεηηθνχ κεραλήκαηνο απηφκαηεο θνπήο θαη ζθξάγηζεο 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Απνζηείξσζεο ( CPV: 33190000-8)» ζην Σκήκα Γξακκαηείαο 

(Πξσηφθνιιν) ηνπ Λνζνθνκείνπ κέρξη ηελ  ΔΕΤΣΕΡΑ  17-12-2018  θαη ψξα                                                  

11:00. Οη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία ΔΘΠΡΟΘΔΚΑ δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε. 

2. Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ζα ππνβάινπλ πξνζθνξά κε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) 

κελψλ. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 

ΑΔΑ: ΩΚΨ64690ΩΣ-ΧΞ6





3. Πεξηερφκελν πξνζθνξάο:  Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ κία θαη κνλαδηθή πξνζθνξά ζε 

θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα εκπεξηέρνληαη: 

3.1 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: α) απνδέρεηαη ηνπο φξνπο 

ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε απηνχο β) ηα 

πξνζθεξφκελα πξντφληα ηθαλνπνηνχλ ηηο παξαηηζέκελεο ζηε παξνχζα πξφζθιεζε ηερληθέο 

απαηηήζεηο θαη γ) ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο είλαη 90 εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

3.2  Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη θαη’ ειάρηζηνλ ε ηηκή ηνπ 

πξνζθέξνληνο  κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Β, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην 

ηκήκα ηεο παξνχζαο. ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν θσδηθφο GMDN 

θαη ν θσδηθφο ΔΘΑΠΣΤ 

4. Σν πξνζθεξφκελν είδνο πξέπεη λα θέξεη ζήκαλζε πηζηφηεηαο CE γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία 

πξννξίδεηαη. 

5. Ζ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο ( ρακειφηεξε ηηκή). ε πεξίπησζε θαηάζεζεο 

ηζφηηκεο πξνζθνξάο, ην Λνζνθνκείν ζα δεηήζεη ηελ εθ λένπ ππνβνιή νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

απφ ηηο εηαηξείεο πνπ κεηνδφηεζαλ θαη ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο θαηάζεζεο ηζφηηκεο 

πξνζθνξάο, ζα αθνινπζήζεη θιήξσζε. Ζ κε απνζηνιή λέαο πξνζθνξάο εληφο ηεο πξνζεζκίαο 

πνπ ζέηεη ην Λνζνθνκείν, ζα ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκφ απφ ηε δηαδηθαζία. 

6. Ζ παξνχζα ζα αλαξηεζεί ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ ζηελ δηαδξνκή 

www.hippocratio.grΘέκαηα ΠξνκεζεηψλΠξνκήζεηεοΓηαγσληζκνί 

7. H αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηξηκειή επηηξνπή ζπγθξνηνχκελε απφ ηα 

αθφινπζα κέιε: 

7.1 Γεξκάηεο Αλαζηάζηνο Πξντζηάκελνο Β.Η.Σ ΓΔ Σερληθνχ 

7.2 Ληθνινπνχινπ Ιακπξηλή ΓΔ Λνζειεπηηθήο 

7.3 Γεξνδήκνπ Ηζκήλε ΓΔ Σερληθνχ Θιηβαλέσλ Απνιπκαληψλ Απνζηεηξσηψλ 

 

                                                                                                                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                
 
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

 Τπνδ/ληξηα Οηθνλνκηθνχ 
 Σκήκα Πξνκεζεηψλ 
 Αλαθεξφκελα κέιε επηηξνπήο (Κε απνδεηθηηθφ επίδνζεο) 

 
 
 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

 

ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Α 

 
ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 
 

1. Ζ ζπζθεπή λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαηάιιειε γηα ηελ θνπή, δηαλνκή θαη ζεξκηθή 
ζπγθφιιεζε θαθέισλ απνζηείξσζεο. 

2. Λα έρεη δπλαηφηεηα παξαγσγήο έσο θαη 5.000 θαθέισλ αλά ψξα. 
3. Λα ιεηηνπξγεί κε ηάζε δηθηχνπ πφιεσο 220-230 V/50HZ 
4. Ζ θαηαζθεπή ηεο ζπζθεπήο λα είλαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο απαηηήζεηο ηεο DIN 58953-7. 
5. Λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία αλακνλήο (stand by) κεηά απφ πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν αδξάλεηαο πξνο 

φθεινο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 
6. Ζ ηαρχηεηα ηνπ ζθξαγίζκαηνο λα θπκαίλεηαη απφ 0,5 έσο 10 sec. 
7. Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα Α151304. 
8. Λα δηαζέηεη ζπλαγεξκφ θαη απηφκαην θιείζηκν ηεο ζπζθεπήο φηαλ νη παξάκεηξνη μεπεξάζνπλ 

ηα πξνθαζνξηζκέλα φξηα – πξνζηαζία απφ ηελ ππεξζέξκαλζε.  
9. Λα δηαζέηεη ζεξκνζηάηε γηα ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζθξαγίζεσο έσο 220ºC. 
10. Ζ ζεξκνζπγθφιιεζε ηνπ θαθέινπ λα γίλεηαη απηφκαηα ζηε κία πιεπξά θαηά ηελ έμνδν ηνπο κε 

πάρνο ξαθήο ζθξαγίζκαηνο 12mm. 
11. Λα ειέγρεη ειεθηξνληθά φιεο ηηο παξακέηξνπο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ζπζθεπήο (πίεζε, 

ζεξκνθξαζία, ρξφλν ζεξκνζπγθφιιεζεο θιπ.).  
12. Ζ απφζηαζε αζθαιείαο αλάκεζα ζηε γξακκή ζεξκνζπγθφιιεζεο θαη ζηα πξνο απνζηείξσζε 

πιηθά λα ξπζκίδεηαη απφ 0-30mm πεξίπνπ, απφ ην ζεκείν ζθξαγίζκαηνο. 
13.  Ζ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 9001 θαη ISO 13485 γηα εκπνξία, 

εγθαηάζηαζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε. Ζ εηαηξεία θαηαζθεπήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλε κε ISO 
9001 θαη ην πξνζθεξφκελν είδνο λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε CE. 

14. Λα ππάξρεη θάιπςε πιήξεο εγγχεζεο (2 εηψλ) θαη επάξθεηα αληαιιαθηηθψλ εηδψλ. 
15. Ο πξνκεζεπηήο λα έρεη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ζρεηηθά κε ην πξνζθεξφκελν είδνο θαη ηθαλφ 

γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη ζπληήξεζε ηνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Β: Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 
Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα ππνβιεζνχλ κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξαθάησ 
πίλαθα: 
 
α/α Πξνζθεξφκελν είδνο Πνζφηεηα Σηκή κνλάδαο/ηκρ Πνζνζηφ ΦΠΑ ΘΧΓΗΘΟ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟΤ 
ΣΗΚΧΛ   
                                       

1 Πεξηγξαθή……………….. 
Δκπ. Θσδηθφο…………… 
GMDN: 
ΔΘΔΒΤΙ: 
Οίθνο θαηαζθεπήο: 

    

2      

3      

4      
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