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ΠΟΟΣΗΣΑ ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ
ΑΞΙΑ
(Υωρίς ΦΠΑ)
ΣΔΜ. 1

11.290,32

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ

CPV: 33161000

ΗΜΔΙΩΔΙ:
Α. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο λα ππνβιεζνύλ εληόο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ κέρξη ηελ 20-3-19.ζην ΝΑΤΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΚΡΖΣΖ/ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΟΤΓΑ ΥΑΝΗΑ ΣΚ. 73100
Β. Δληόο ηνπ θαθέινπ ησλ πξνζθνξώλ λα ηνπνζεηεζνύλ ηα prospectus ηνπ πιηθνύ θαζώο θαη Τπεύζπλε Γήισζε ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο
ππνγξαθήο όπνπ ζα δειώλεηαη ε θαη’ ειάρηζην ζπκθσλία κε ηηο παξαθάησ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
Γ. Ζ δεκόζηα ύκβαζε ππόθεηηαη ζε λόκηκεο θξαηήζεηο (6,26832% Σακείσλ & 4% Φ.Δ.)
Γ. Ο κεηνδόηεο ζα ππνβάιιεη κε ην ΣΓΑ Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα θαη Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα γηα είζπξαμε ρξεκάησλ από θνξείο Κεληξηθήο
Γηνίθεζεο.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ
«A» Πίλαθαο Πξνγξακκαηηζκνύ
«Β» Σερληθή Πξνδηαγξαθή.
«Γ»: Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Μ.Τ. Λαληδάθεο Αληώληνο
Σκεκαηάξρεο Πξνκεζεηώλ

Πισηάξρεο (Ο) Νηθόιανο Σζαγγαξάο
Γηεπζπληήο ΓΟΤ/ΝΝΚ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»
ηελ Πξόζθιεζε Δλδηαθέξνληνο γηα Τπνβνιή Πξνζθνξώλ/ΝΝΚ/ΓΟΤ/ΣΠ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΝΝΚ
Σν Ναπηηθό Ννζνθνκείν Κξήηεο πξνθεξύζζεη ηελ πξνκήζεηα «Γεξκνηόκνπ
Μπαηαξίαο», γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Υεηξνπξγηθνύ Σκήκαηνο ηνπ ΝΝΚ.
Κξηηήξην θαηαθύξσζεο νξίδεηαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. Παξαθαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη πξνκεζεπηέο λα
απνζηείινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ηαρπδξνκηθά εληόο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ ζηελ
ππεξεζία καο (Ναπηηθό Ννζνθνκείν Κξήηεο, Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο,
νύδα, Σ.Κ. 73200, Σκήκα Πξνκεζεηώλ, Σει. 28210 82872, 28210 82517) κέρξη
ηελ 20 ε Μαξηίνπ 2019 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 12:00. Γελ ζα ιεθζνύλ ππόςε
πξνζθνξέο πνπ ζα παξαιεθζνύλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο σο άλσ εκεξνκελίαο
θαη ώξαο.
Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ έληεθα ρηιηάδσλ
δηαθνζίσλ ελελήληα € θαη ηξηάληα δύν ιεπηώλ (11.290,32) ρσξίο ηνλ ΦΠΑ
Πιεξνθνξίεο:
Οηθνλνκηθήο Φύζεσο: Μ.Τ. Αληώληνο Λαληδάθεο 28210 82517
Σερληθήο Φύζεσο: Πρεο (ΤΗ) Κσλ/λνο Σζηκπώλεο Σει.28210 82540
ΤΠΟΜΝΖΜΑ
1. Σν ηίκεκα ηεο ππνβαιιόκελεο πξνζθνξάο γηα ηελ αλσηέξσ
πξνκήζεηα ζα θαηαβιεζεί εθάπαμ γηα ην ζύλνιν ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ θαη δελ
ζα πεξηιακβάλεη ΦΠΑ ελώ ε ηζρύο ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη γηα ηνπιάρηζηνλ
ηέζζεξεηο (4) κήλεο.
2. Σα έμνδα κεηαθνξάο ησλ πιηθώλ ζην ΝΝΚ θαη εθπαίδεπζεο ρξήζεο,
βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ πξνκεζεπηή.
3. ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη αξηζκόο ΗΒΑΝ θαη ε
ηξάπεδα πνπ ζα γίλεη ε θαηάζεζε ησλ ρξεκάησλ, εκεξνκελία εθδόζεσο, ρξόλνο
ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο, ρώξα πξνέιεπζεο ηνπ πιηθνύ, όλνκα εξγνζηαζίνπ
θαηαζθεπήο θαη ζα πξέπεη λα θέξεη ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο.
4. ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη όηη ην ρξνληθό δηάζηεκα
πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ πιηθνύ πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνλ έλα (1)
κήλα από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο
5. ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη
πηζηνπνηεηηθά :
α. Πιήξεο Σερληθή Πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πιηθνύ ζε
επίζεκα έληππα (prospectus) ηνπ θαηαζθεπαζηή.
β. Τπεύζπλε δήισζε όηη θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνύ ζα
πξνζθνκηζηεί πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο (Certificate of Conformity),
πηζηνπνηεηηθό θαηαγσγήο (Certificate of Οrigin) θαη πηζηνπνηεηηθό CE.

γ. Τπεύζπλε Γήισζε παξνρήο «Δγγύεζεο Καιήο Λεηηνπξγίαο» ησλ
πξνζθεξόκελσλ πιηθώλ γηα ρξόλν ηνπιάρηζηνλ δύν (2) εηώλ από ηελ εκέξα
παξαιαβήο ηνπο. Ζ παξαπάλσ εγγύεζε ζα θαιύπηεη θάζε δπζιεηηνπξγία/
αιινίσζε ηνπ πιηθνύ.
δ. Τπεύζπλε Γήισζε όηη ην πιηθό ζα πιεξνί ην ζύλνιν ησλ
απαηηήζεσλ ηεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β».
ε. Απνδεηθηηθό έγγξαθν λνκηκνπνίεζεο
νηθνλνκηθνύ θνξέα (πρ θαηαζηαηηθό εηαηξίαο).

ηνπ

εθπξνζώπνπ

ηνπ

ζη. Τπεύζπλε δήισζε όηη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζα
πξνζθνκηζηεί απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ
θνξέα (εκεξνκελία έθδνζεο ην κέγηζην (6) κήλεο πξηλ ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο
πξνζθνξώλ).
δ. Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ελ ηζρύ
ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα.
ε. Αληίγξαθν Πηζηνπνηεηηθνύ πκκόξθσζεο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο
πνηόηεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηή αιιά θαη ηεο ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο θαηά ISO
9001/2008 ή κεηαγελέζηεξν απηνύ. Σν πηζηνπνηεηηθό πξέπεη λα ηζρύεη θαηά ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη αλ ιήγεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζύκβαζεο, ζα πξέπεη λα αλαλεσζεί ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ ιήμε απηήο.
ζ. Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο γηα δύν (2)
ηνπιάρηζηνλ ρξόληα από ηελ παξάδνζε ηνπ θαηά ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη
ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, σο θαη ηελ εμαζθάιηζε δηάζεζεο αληαιιαθηηθώλ γηα δέθα
ηνπιάρηζηνλ (10) ζπλνιηθά έηε από ηε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ.
η. Πιήξεο εγρεηξίδην κε ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ
κεηξηθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (Operation Manuals) κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή
ησλ αληίζηνηρσλ πξσηνθόιισλ θαη ιεηηνπξγηώλ γηα όιεο ηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο
κεηαθξαζκέλν νπσζδήπνηε ζηελ Διιεληθή γιώζζα θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ
κεραλήκαηνο.
ηα. Πιήξεο αλαιπηηθό πξόγξακκα εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ρξήζηεο
(ηαηξηθό, λνζειεπηηθό πξνζσπηθό, θιπ) πνπ ζα εθπαηδεπηνύλ, ζα ηνπο ρνξεγεζεί
δε αληίγξαθν ησλ αλαγθαίσλ βνεζεκάησλ ή πηλάθσλ ζηελ Διιεληθή γιώζζα.
6. Πξνζθνξά πνπ δελ πεξηιακβάλεη θάπνην από ηα αηηνύκελα ζηνηρεία
/πηζηνπνηεηηθά ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ (5) ζα απνξξίπηεηαη.
7. Οη απαηηνύκελεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο πηζηώζεηο, πνπ
αθνξά ηελ αγνξά / πξόζθηεζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη 10εηνύο ζπληήξεζήο ηνπ, ζα
δηαηεζνύλ από ηελ εηαηξεία «SIEMENS» ζηo πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο ηνπ
Διιεληθνύ Γεκνζίνπ κε ηελ ελ ιόγσ εηαηξεία, ζε εθηέιεζε ηεο παξαγξάθνπ
ΗΗΗ.2.(5) ηεο κε Αξηζκ. ΤΠΟΗΚ 07085ΔΞ2012/27.8.2012 (ΦΔΚ Α΄ 164/27.8.2012)
ζύκβαζεο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ κε ηελ εηαηξεία «SIEMENS ΑΔ».

8. Σν ηηκνιόγην κε ηνλ αλάινγν αλά είδνο ΦΠΑ, ζα εθδνζεί επί πηζηώζεη,
βαξύλεηαη κε θόξν εηζνδήκαηνο 4% (γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθώλ) θαη θξαηήζεηο
6,26832%.
Αθξηβέο Αληίγξαθν

Μ.Τ. Λαληδάθεο Αληώληνο
Σκεκαηάξρεο Πξνκεζεηώλ

Πισηάξρεο (Ο) Νηθόιανο Σζαγγαξάο
Γηεπζπληήο ΓΟΤ/ΝΝΚ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»

ηελ Πξόζθιεζε Δλδηαθέξνληνο γηα Τπνβνιή Πξνζθνξώλ/ΝΝΚ/Υεηξνπξ.Σκήκα.
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΔΕΡΜΟΣΟΜΟΤ ΜΠΑΣΑΡΙΑ
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Β
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ΓΔΝΙΚΑ
Γεξκνηόκνο κπαηαξίαο θαηάιιεινο γηα ηε ζσζηή ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε ησλ εγθαπκάησλ, ρεηξνπξγηθώλ
παζήζεσλ θαη ηξαπκάησλ ηνπ δέξκαηνο, γηα ηελ ρξήζε θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Σκήκαηνο
Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο.
Να πεξηιακβάλεη:
ώκα δεξκνηόκνπ κε θεθαιή
Δπαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία (2 ηεκάρηα)
Φνξηηζηή κπαηαξηώλ κε θαιώδην ξεύκαηνο ηθαλνπνηεηηθνύ κήθνπο
Λάκεο θνπήο απνζηεηξσκέλεο
ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Σειεπηαίαο ηερλνινγίαο
Ναη, λα αλαθεξζεί ε εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπ
Γηαζηάζεηο (cm)
Να αλαθεξζνύλ
Βάξνο (kg)
<2kg, λα αλαθεξζεί.
Τιηθό πεξηβιήκαηνο
Σηηαλίνπ, κε κεγάιε αληνρή
Ιζρύο
250 W πεξίπνπ
Μήθνο θνπήο
70- 80mm,πεξίπνπ
Δύθνιε ξύζκηζε κήθνπο
Ναη, ρσξίο θνπκπηά, λα αλαθεξζεί
Πηεξύγηα (Flaps)
10, κε 8mm κήθνο ην θαζέλα πεξίπνπ
Πάρνο θνπήο
0,2-1,2mm πεξίπνπ, ξπζκηδόκελν ζηαδηαθά ζε
βήκαηα ησλ 0,1mm.
Να αλαθεξζεί.
πρλόηεηα ηαιάλησζεο
0-6500/min πεξίπνπ
Λάκεο
Ναη, κίαο ρξήζεο πνπ λα πξνζαξκόδνληαη ζηε
θεθαιή
Δπθνιία ζηνλ θαζαξηζκό θαη ζηε ζπληήξεζε
Ναη, λα αλαθεξζεί
ΜΠΑΣΑΡΙΑ-ΦΟΡΣΙΣΗ
Σύπνο κπαηαξίαο
Δπαλαθνξηηδόκελε, λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά
Ολνκαζηηθή ρσξεηηθόηεηα ηεο κπαηαξίαο
1Ah ηνπιάρηζηνλ
Ρεύκα ιεηηνπξγίαο θνξηηζηή
220V-50Hz
Σύπνο θνξηηζηή
Να αλαθεξζεί
Γηαζηάζεηο θνξηηζηή
Να αλαθεξζεί
Βάξνο θνξηηζηή
Να αλαθεξζεί
Καιώδην παξνρήο ξεύκαηνο
Ναη
Μήθνο θαισδίνπ
2m ηνπιάρηζηνλ, λα αλαθεξζεί
Θέζεηο θόξησζεο
>2, λα αλαθεξζνύλ
Έλδεημε θόξηηζεο κπαηαξηώλ
Ναη
Έλδεημε αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο
Ναη, λα πεξηγξαθεί
Ηιεθηξνληθόο έιεγρνο θόξηηζεο
Ναη, γηα απνθπγή κε πιήξεο θόξηηζεο
(θαηλόκελν κλήκεο)

Πρεο (ΤΗ) Κσλ/λνο Σζηκπώλεο
Αθξηβέο Αληίγξαθν

Μ.Τ. Λαληδάθεο Αληώληνο
Σκεκαηάξρεο Πξνκεζεηώλ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ»
ηελ Πξόζθιεζε Δλδηαθέξνληνο γηα Τπνβνιή Πξνζθνξώλ/ΝΝΚ
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α/Α

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΜΟΝΑΓΑ
ΠΟΟ
ΜΔΣΡΖΔΩ ΣΖΣΑ

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ
Δ ΔΤΡΩ

Φ.Π.Α. ΠΟΤ
ΑΝΑΛΟΓΔΗ

ΣΔΛΗΚΖ
ΣΗΜΖ Δ
ΔΤΡΩ

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ:
Ζ παξνύζα πξνζθνξά έρεη ηζρύ κέρξη ηελ: ...........................................(ηνπιάρηζηνλ 4 κήλεο)
Υξόλνο πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ πξνκήζεηα:................................................(κέγηζην 1 κήλαο)
Υώξα πξνέιεπζεο/ όλνκα εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο:.............................................................
ΗΒΑΝ/ΣΡΑΠΔΕΑ.......................................................................................................................
Σν ηηκνιόγην κε ηνλ αλάινγν αλά είδνο ΦΠΑ, βαξύλεηαη κε θόξν εηζνδήκαηνο 4%
(γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθώλ) θαη θξαηήζεηο 6,26832%.
ΣΟΠΟ – ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

ΦΡΑΓΗΓΑ & ΤΠΟΓΡΑΦΖ

