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Έδεσσα 04.12.2018
Α.Π.: 11323

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ. –ΜΗΤΑΚΟΣ Α.
Τηλ.: 23813 50196, -335
FAX: 23813 50290
E-mail: prom@gnedessas.eu
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1)
ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Ακριβές απόσπασμα της 47ης/03.12.2018 (θέμα 9ο) (ΑΔΑ:
6ΗΤΨ4690ΒΛ-ΔΝΧ) συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, το Γ.Ν. Πέλλας (Νοσοκομειακή Μονάδα
Έδεσσας) προτίθεται να προβεί σε προμήθεια ΕΝΟΣ (1) ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ (CPV 33168100-6),
λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:
1. Τον Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Για ό,τι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών Δημοσίου «ΝΟΜΟΙΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».
3. Την υπ' αριθ. 47η/03.12.2018 (θέμα 9ο) (ΑΔΑ: 6ΗΤΨ4690ΒΛ-ΔΝΧ)
απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας περί έγκρισης της προμήθειας ενός
κολονοσκοπίου δια συλλογής προσφορών.
4. Την υπ' αριθ. 1036/04.12.2018(ΑΔΑ:ΨΠΗ84690ΒΛ-Η55)-1036A/04.12.2018(ΑΔΑ: 6ΕΟΣ4690ΒΛΚΒΨ) απόφαση
δέσμευσης πίστωσης της Ν.Μ. Έδεσσας για την προμήθεια ενός
κολονοσκοπίου.
Διενεργείται η παρούσα διαδικασία για την προμήθεια ΕΝΟΣ (1) ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ (CPV
33168100-6) για την Ν.Μ. Έδεσσας με
συλλογή προσφορών, προϋπολογισθείσας δαπάνης
#15.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. η οποία είναι εντός των διαθέσιμων
πιστώσεων του ΚΑΕ 7131 του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου Έδεσσας οικονομικού έτους 2018,
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την προμήθεια για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη
λειτουργία του Νοσοκομείου Έδεσσας. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η Χαμηλότερη Τιμή.
Παρακαλούμε να καταθέσετε τις προσφορές σας στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Έδεσσας,
σε σφραγισμένο φάκελο, έως την Τρίτη 11-12-2018 και ώρα 14:30 για τα είδη με τους ειδικούς
όρους και με τις προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω. Η αποσφράγιση των προσφορών θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12.12.2018 και ώρα 10:00πμ.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Θα προσφερθεί μία και μόνο τιμή για κάθε είδος της Διακήρυξης, χωρίς εναλλακτικές προσφορές
ή άλλες τιμές, κριτήριο επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή.
2. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές εφόσον υπάρχει το είδος σε απόθεμα και
ετοιμοπαράδοτο.
3. Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει υποφάκελο τεχνικής προσφοράς με τα προσφερόμενα
είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και υποφάκελο οικονομικής προσφοράς.
4. Θα δίδεται τιμή ανά μονάδα μέτρησης σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από CHRISTOS
SMIAS
Ημερομηνία:
2018.12.04
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5. Στη γραπτή οικονομική προσφορά θα αναγράφεται και η επωνυμία της εταιρίας, αλλά και ο
κωδικός Παρατηρητηρίου είδους όταν το είδος παρατηρείται από την ΕΠΥ ή στην αντίθετη
περίπτωση δήλωση ότι δεν παρατηρείται. Οι προσφερόμενες τιμές, δεν πρέπει να ξεπερνούν τις
αναρτημένες στο παρατηρητήριο τιμών την ημέρα κατάθεσης των προσφορών.
6. Οι προσφέροντες πρέπει με την τεχνική προσφορά απαραίτητα και επί ποινή απόρριψης να
καταθέσουν:


Πιστοποιητικά σήμανσης των προϊόντων CE

7. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και την συμμετοχή σ’
αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
8. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.
9. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού.
Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ (CPV: 33168100-6)
1) Να είναι νέας γενιάς, και τελευταίας τεχνολογίας.
2) Να διαθέτει έγχρωμο CCD (HIGH DEFINITION) υψηλής ευκρίνειας για την καλύτερη πιστότητα
των χρωμάτων.
3) Να μπορεί να συνδεθεί και να λειτουργεί με βίντεο-επεξεργαστή εικόνας υψηλής ευκρίνειας και
υψηλής ανάλυσης FULL HIGH DEFINITION έτσι ώστε να δίνει καθαρή και φωτεινή εικόνα με
απόλυτη πιστότητα των χρωμάτων για μεγαλύτερη ακρίβεια στην διάγνωση.
4) Να διαθέτει μεγάλη εικόνα με πλήρη κάλυψη της επιφάνειας του monitor.
5) Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο σε όλο το μήκος του ενδοσκοπίου ίση ή μικρότερη από
12.8mm για την μικρότερη δυνατή καταπόνηση του ασθενούς κατά την διενέργεια της
εξέτασης. Να αναφερθούν αναλυτικά οι διαστάσεις.
6) Να έχει μήκος εργασίας ίσο η μεγαλύτερο από 1690mm για την διενέργεια όλων των
επεμβατικών πράξεων. Το μεγαλύτερο μήκος θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
7) Να διαθέτει βάθος πεδίου από 3mm έως 100mm
8) Να διαθέτει εύρος οράσεως 140º μοίρες.
9) Να έχει δυνατότητα γωνιώσεων άνω 180 /κάτω 180 και δεξιά 160 / αριστερά 160.
10) Να διαθέτει εργονομικό χειριστήριο.
11) Να διαθέτει βαθμιαία-μεταβλητή σκληρότητα του σωλήνα εισαγωγής για την ευκολότερη
προώθηση του ενδοσκοπίου στο παχύ έντερο και την μικρότερη δυνατή καταπόνηση του
ασθενούς κατά την διενέργεια της εξέτασης.
12) Να διαθέτει κανάλι εργασίας ίσο ή μεγαλύτερο από 3.8mm για την διενέργεια όλων των
ενδοσκοπικών πράξεων.
13) Να είναι πλήρως στεγανό και να μπορεί να απολυμανθεί σε χημικά απολυμαντικά.
14) Να διαθέτει πλήκτρα για την ενεργοποίηση διαφόρων λειτουργιών.
15) Το προσφερόμενο βίντεο-ενδοσκόπιο να είναι πλήρως συμβατό με τον βίντεο-επεξεργαστήπηγή φωτισμού EPX -2500 που υπάρχει ήδη στο τμήμα για λόγους ομοιογένειας των
διαφορετικών υποσυστημάτων.
16) Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΕC
17) Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων.

Σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης εκτέλεσης παραγγελίας το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να
ακυρώσει την Σύμβαση και να κατακυρώσει στον επόμενο μειοδότη.
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Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 12.12.2018 και ώρα 10:00πμ., με
κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και η κατακύρωση θα γίνει μετά από Απόφαση του Δ. Σ. του Γ.Ν. Πέλλας.
Το χρονικό διάστημα της προμήθειας άρχεται με την ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας και τη
σύναψη Σύμβασης.
Η παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος αναρτάται

στην επίσημη ιστοσελίδα του Γ.Ν. Έδεσσας

http://www.gnedessas.eu/gne/ απευθυνόμενη σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΣΜΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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