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ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΤΟ ΑΚΟΜΗ ΚΑΦΑΝΓΡΩΝ ΓΙΑ 

CPAP» 
 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Πξνκήζεηα δχν (2) αθφκε ζθάθαλδξσλ γηα CPAP κε ξπζκηζηηθφ Venturi γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηνκέα 

Covid-19 θαηφπηλ πξνθνξηθνχ δεηήκαηνο ηνπ θνπ Ζψηνπ Παλαγηψηε ππεχζπλνπ γηαηξνχ ζηνλ ηνκέα 

Covid-19, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 1.240,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

 

  Έρνληαο ππφςηλ: 

1. Σηο δηαηάμεηο ζε ηζρχ ηνπ Μ. 2286 / 1995 [ΦΕΙ 19/Α/95] « Πξνκήζεηεο Δεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ 
ζεκάησλ» δειαδή ηηο παξ. 1 έσο 11 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ην άξζξν 3 ζχκθσλα κε ην Μ.4412/2016. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Μ. 3329/2005 «Εζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Ινηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΕΙ 
81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Μ. 3527/2007 (ΦΕΙ 25/Α/9-2-07). 

3.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο Ειιεληθήο Μνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ ηεο 29-6-2000 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Μ.3861/2010 (ΦΕΙ 112/Α/13-07-2010) «Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα 
δηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΔ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 

6.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Μ.4412/2016 Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Οδεγίεο 2014/24/ ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ. 

7. Σελ αξ.  265/0    κε ΑΔΑ:   9OAH46904M-ΘΘ8   απφθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 
8. Σελ  αξηζκ. πξση. 1286/29-01-2021 απφθαζε ηνπ Δηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. 
 

Σν Γ.Μ. ΑΘΣΩΚ/ΜΘΑ-Μνζειεπηηθή Λνλάδα Αγξηλίνπ  πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. γηα 

ηελ πξνκήζεηα δχν (2) αθφκε ζθάθαλδξσλ γηα CPAP κε ξπζκηζηηθφ Venturi γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηνκέα Covid-

19 θαηφπηλ πξνθνξηθνχ δεηήκαηνο ηνπ θνπ Ζψηνπ Παλαγηψηε ππεχζπλνπ γηαηξνχ ζηνλ ηνκέα Covid-19 

εγθξίλεηε δαπάλε 1.240,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

 
Παξαθαινχκε λα θαηαζέζεηε έωρ ηιρ 05-02-2021, ημέπα Παπαζκεςή  και ώπα 14.00μ.μ. ζρεηηθή 

έγγπαθη κλειζηή πποζθοπά (ζηην οποία θα αναγπάθεηαι η θπάζη  «Οικονομική πποζθοπά » ηο 
θέμα και ο απιθμόρ  ππωηοκόλλος ηος αναπηημένος εγγπάθος). 

 

       εκεηψλεηαη φηη : 

      Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ: 

  

 



ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
      Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,  ζηελ  νπνία 

πξέπεη: 
 Μα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.  

 Μα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  είλαη:  

αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο 

θαη επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 
 Μα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην. 

.   Μα δειψλεηαη ππεχζπλα, φηη ζε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζεί αλάδνρνο γηα ηελ πξνκήζεηα «ΑΘΘΑΜΟΚΗ», φπσο 
απηή  αλαγξάθεηαη παξαθάησ , δεζκεχεηαη λα ηελ εθηειέζεη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα ηνπ νξίζεη ην 

Μνζνθνκείν. 

Ο ρξφλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην Π.Δ 166/5-06-2003. 
              

     ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  
Αναλςηικόηεπα: 

 Μα είλαη θαηάιιειν γηα ζεξαπεία CPAP 
 Μα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ξπζκηζηηθφ ξνήο θαη κίγκαηνο ρνξεγνχκελνπ νμπγφλνπ 40%, 50%, 60% θαη 
100%. 

 Μα δηαζέηεη εηδηθή κεκβξάλε γηα απνθπγή δηαξξνψλ αέξα γχξσ απφ ην ιαηκφ ηνπ αζζελνχο  
 Μα δηαζέηεη βηδσηή ζχξα πξφζβαζεο κε βαιβίδα αζθαιείαο κε απηφκαην άλνηγκα ζε πεξίπησζε απψιεηαο 
ηεο πίεζεο 

 Μα δηαζέηεη ξπζκηδφκελε βαιβίδα ΡΕΕΡ 5-20 cm θαη ελζσκαησκέλν καλφκεηξν 
 Μα δηαζέηεη δχν ζθξαγηζκέλεο πξνζβάζεηο γηα αηζζεηήξεο ή θαζεηήξεο 
 Μα δηαζέηεη εηδηθνχο αληηκηθξνβηαθνχο ηκάληεο ζηεξέσζεο ζηε καζράιε  
 Μα δηαηίζεηαη ζε δηάθνξα κεγέζε πξνο επηινγή 
 
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

-   Ο αλσηέξσ εμνπιηζκφο λα βεβαηψλεηαη απφ ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

- Σν πξνζθεξφκελν λα δηαζέηεη CE Mark θαη λα πιεξνί φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο γηα ηαηξνηερλνινγηθφ 
εμνπιηζκφ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο Medical Grade. Μα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

 
- Σν πξνζθεξφκελν λα δηαηίζεηαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001/2015 θαη ISO 13485/03 

(δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ) πνπ πιεξνί ηελ Τ.Α. ΔΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 θαη είλαη 

εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Η.Η.Ε. βάζεη ηνπ Π.Δ. 117/2004. Μα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα 
πηζηνπνηεηηθά. 

- Με ηην παπάδοζη ζηο ημήμα να γίνει επίδειξη και απαπαιηήηωρ εκπαίδεςζη ηων σπηζηών. 
- Μα αλαθέξεηαη ε επίζεκε εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ αγνξά. 

- Μα ππάξρεη βεβαίσζε-εγγχεζε γηα 10εηή ηνπιάρηζηνλ παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθψλ απφ ηελ αγνξά. 

 
 

     Ο ΔΘΟΘΙΗΣΗ 

 

 
 

     ΑΜΔΡΕΑ Σ. ΣΩΚΗ 
 
                                                                       

               


