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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
5η Υγειονομική Περιφέρεια 

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 

Γ.Ν. Λιβαδειάς - Γ.Ν. Θηβών 

Οργανική  Μονάδα της Εδρας - Λιβαδειά 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

 

Λιβαδειά    5/11/2018 

Αριθ. Πρωτ. :648 

 

 

 
ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Αγ. Βλασίου,                
Τ. Κ. 32100, Λιβαδειά 

  

Πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Γραφείο Προμηθειών 

Μπατσούλη Γ. –Νταλιάνη Κ. 

  

Τηλέφωνο:   22613 - 50567 

FAX:   22610 - 26294 

E-mail: diag@levadiahospital.gr 

 

 

 

Θέμα: « ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»  

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ    Γ.Ν Λιβαδειάς  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   Χαμηλότερη  τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ημερομηνία    16/11/2018 

Ημέρα:Παρασκευή       Ωρα: 12:00 μ.μ 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία    16/11/2018 

 Ημέρα: Παρασκευή     Ωρα: 13:00 μ.μ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    Γ.Ν. Λιβαδειάς,      Γραφείο Προμηθειών 

Ταχ. Διεύθυνση:  Τέρμα Αγ. Βλασίου  32100, Λιβαδειά 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ   

CPV 

ΖΥΓΟΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  

CPV:42923230-3  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  -ΚΑΕ ΠΔΕ 2017 /2018 ΣΑΕ - 091 (2018ΣΕ09100001)  

ΚΑΕ 9349     

ΑΑΥ: 1421/31-10-2018 Α∆Α: Ψ0364690ΒΝ-5ΧΨ 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ   

4.838,71 € χωρίς  το Φ.Π.Α, 6.000,00 € µε το Φ.Π.Α 
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   Το Γ.Ν Λιβαδειάς προκειμένου να καλυφθούν οι κατεπείγουσες ανάγκες των τμημάτων, 

προβαίνει σε πρόσκληση οικονομοτεχνικών προσφορών με την διαδικασία της πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος  και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή προκειμένου να προμηθευτεί τα 

κάτωθι υλικά:  

 

  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΜ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 

ΖΥΓΟΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  

 2 6.000,00 

 

                                                         

                                                        
σας καλεί να υποβάλετε προσφορά, οικονομική με τεχνικά χαρακτηριστικά στο Γραφείο 

Προμηθειών λόγω του κατεπείγοντος της διαδικασίας σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο 

του Γ.Ν  Λιβαδειάς , έως τις   16/11/2018 ημέρα Παρασκευή, και ώρα 12:00 π.μ. 

 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι στις προσφορές τους να αναφέρουν το είδος και τον 

αριθμό πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης στην οποία αιτούμαστε το αντίστοιχο υλικό. Οι προσφορές 

πρέπει να είναι σύμφωνες με το Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ (παρακαλούμε να 

επισυνάπτετε τον αντίστοιχο πίνακα) και να έχουν ισχύ τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΦΟΡΕΑ: 

1.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

2.ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 

3.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΠΤΩΧΕΥΣΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ, Η ΑΛΛΗ ΑΝΑΛΟΓΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ 

Η ΑΛΛΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣΗ 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ Η ΠΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ Η ΥΠΟ ΑΛΛΗ 

ΑΝΑΛΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

  Η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο 

Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών αν υπογραφεί άλλη 

σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με συμφερότερους όρους για 

όμοιο προϊόν, ή σε περίπτωση προσφοράς προβληματικών προϊόντων εκ μέρους των 

εταιρειών. 

  

Χρόνος παράδοσης το αργότερο εντός δύο (2) μηνών. 

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. 

Ο  Φ.Π.Α βαρύνει το Νοσοκομείο. 

Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

Η παρούσα πρόσκληση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (Web Site) www.dypethessaly.gr (προμήθειες) στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ 





(htt:www.eprocurement.gov.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr 

 

 

 

 

                                                                                  Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ του Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

 

                                                                                          ΒΑΛΛΑ  ΕΥΜΟΡΦΙΑ                                                                                          
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

«ΖΥΓΟΥ  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ»  Κωδικός  CPV:  42923230-3 (Ζυγοί ελέγχου βάρους) 

 

Ηλεκτρονική ζυγαριά βαρέως τύπου, με μεγάλη πλατφόρμα για νοσοκομειακό κρεβάτι 
κατάλληλη για νεφρολογική κλινική.  

 
1. Ελάχιστο καθαρό μήκος και πλάτος δαπέδου ζύγισης  ( 1,45 x 0,76 ) μέτρα.      

 
2. Αντιολισθητική επιφάνεια δαπέδου. 

 
3. Δυναμικότητα ζύγισης 300 κιλά. 

 
4. Ρεύμα λειτουργίας 220V-50HZ 

 
5. Ψηφιακή οθόνη LCD με εύκολη στην ανάγνωση ψηφία και πολλές μνήμες 

αποθήκευσης.  

 
6. Ακρίβεια ζύγισης τουλάχιστο 0,1 κιλά. 

 
7. Να φέρει σήμανση CE, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

εγκεκριμένο για ιατρική χρήση. 

 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 

1.   Να   είναι   κατασκευασμένο   σύμφωνα   με   τις   διεθνείς   ευρωπαϊκές   προδιαγραφές 

ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE. Ο προμηθευτής να εφαρμόζει σύστημα ποιότητας ΕΝ  ΙSO  

9001:08  ή  EN  ISO  13485:12  (ή  νεότερη  έκδοση),  με  πεδίο  πιστοποίησης  την διακίνηση 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:12 (ή νεότερη έκδοση), με πεδίο πιστοποίησης την 

τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Επίσης, να διαθέτει Βεβαίωση πιστοποιημένου φορέα 

περί συμμόρφωσης του προμηθευτή με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές για την ορθή πρακτική 

διανομής και εξυπηρέτησης (service) ιατροτεχνολογικών  προϊόντων,  σύμφωνα με  την  Υπουργική 

Απόφαση  ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ./1348 (ΦΕΚ 32Α/1601-04). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά/βεβαιώσεις. 

2.  Ο  εξοπλισμός  θα  εγκατασταθεί  με  ευθύνη  του  προμηθευτή  στο  χώρο  που  θα  του 

υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή. Η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει μετά την 

εγκατάσταση αυτού σε πλήρη λειτουργία. Ειδικότερα, για την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού πρέπει 

να πραγματοποιηθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, η επίδειξη λειτουργίας και γενικά η επαλήθευση των 

τεχνικών του δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών. 

3. Να  δοθεί  εγγύηση  καλής  λειτουργίας τουλάχιστον  για  δύο (2) έτη από  την  οριστική 

παραλαβή του μηχανήματος. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες από τον κατασκευαστή προληπτικές, 

τακτικές συντηρήσεις καθώς και η αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιασθεί στον 

ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό με αντικατάσταση των απαιτούμενων ανταλλακτικών και αναλωσίμων, που 

περιλαμβάνονται στο συγκρότημα ή είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του. 

5. Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή τη θυγατρική του οίκου η 

διάθεση ανταλλακτικών για μία δεκαετία τουλάχιστον. 

6. Να δοθεί αναλυτικός δεσμευτικός Πίνακας Κόστους, ο οποίος να αναφέρει το ετήσιο 

κόστος συντήρησης, με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών, ανά έτος και για δέκα (10) έτη (συμπ/νου του 

χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας). 

7. Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και 

service,  καθώς  και  κατάλληλα εκπαιδευμένο  προσωπικό,  με  πιστοποιητικό  εκπαίδευσης από τον 





κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση των προσφερόμενων ειδών. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά/βεβαιώσεις. 

8. Η προμηθεύτρια εταιρεία, χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση, αναλαμβάνει να 

εκπαιδεύσει στους χώρους εγκατάστασης το προσωπικό που θα χειρίζεται τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό 

μόλις αυτός εγκατασταθεί. 
 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
 

•      Οι οικονοµικές προσφορές πρέπει να έχουν σαν βάση τη χαµηλότερη τιµή της εγχώριας αγοράς όπως 

καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010. 
 

•      Προσφορές που αναγράφουν τιµές πάνω από το     παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010 θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

 

 

 

 

         Η ∆ιοκήτρια 

       του Γ.Ν.Λιβαδειάς-Γ.Ν.Θηβών 

 

    ΒΑΛΛΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 

 

 

 

 

           




