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ΣΜΗΜΑ :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΗΛ.:

2313 303064

ΓΡΑΦΕΙΟ :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

FAX :

2313 303060

ΑΡΜΟΔΙΑ:

. ΣΙΠΑΝΙΔΟΤ

e-mail :

stella.tsipanidou@n3.syzefxis.gov.gr

ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ
υπ’ αρικμ. 86/2017
Σο Πανεπιςτημιακό Γενικό Νοςοκομείο Θεςςαλονίκησ ΑΧΕΠΑ, ςε ςυνζχεια:
Α) Σησ υπ’ αριθ. 893/2017απόφαςησ του Διοικητή (ΑΔΑ: ΨΨΚΨ469064-1Α5) και
Β) Σησ υπ’ αριθ. 2412/2017 απόφαςησ Ανάληψησ Τποχρζωςησ (ΑΔΑ: Ψ39Ζ469064-Ο),
προτίθεται να προβεί ςτην εφάπαξ ΡΟΜΗΘΕΙΑ του είδουσ που ςημειϊνεται ςτον παρακάτω Πίνακα.
Προσ το ςκοπό αυτό, απευθφνει ανοικτή πρόςκληςη προσ κάθε Οικονομικό Φορζα που ενδιαφζρεται
να υποβάλει οικονομοτεχνική προςφορά, ςφμφωνα με τουσ παρακάτω όρουσ:
ΣΥΝΤΟΜΗ ΡΕΙΓΑΦΗ Προμήθεια πζντε (5) τροχήλατων φορείων μεταφοράσ αςθενών και
ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ: δώδεκα (12) τροχήλατων καροτςιών μεταφοράσ αςθενών
Κατθγορία CPV

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

33192160-1 Φορεία
34000000-7 Εξοπλιςμόσ μεταφοράσ και βοθκθτικά μζςα μεταφοράσ
ΕΙΔΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (€)
ΧΩΡΙ ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (€)
ΜΕ ΦΠΑ (24%)

KAE

Σροχήλατα φορεία
μεταφοράσ αςθενϊν

5.000,00

6.200,00

9749

Σροχήλατα καρότςια
μεταφοράσ αςθενϊν

2.400,00

2.976,00

9749

ΤΝΟΛΟ

7.40,00

9.176,00

ΤΟΡΟΣ ΑΡΟΣΤΟΛΗΣ
ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ:

ε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο κα αναγράφονται:
 Ο τίτλοσ «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 86/2017 ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΣΕ (5)
ΣΡΟΧΗΛΑΣΩΝ ΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ (12)
ΣΡΟΧΗΛΑΣΩΝ ΚΑΡΟΣΙΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΘΕΝΩΝ»
 Σα ςτοιχεία τθσ εταιρείασ
 Η διευκρίνιςθ: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Ή
ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ»
Ο φάκελοσ πρζπει να κατατεκεί ςτο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοςοκομείου, επί τθσ
οδοφ τίλπωνοσ Κυριακίδθ 1, ΣΚ 546 36 Θεςςαλονίκθ.

ΧΟΝΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ
ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ:

Η διαδικαςία κατάκεςθσ προςφορϊν ξεκινά με τθν ανάρτθςθ τθσ παροφςασ
πρόςκλθςθσ.
Όςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτθν Πρόςκλθςθ πρζπει να κατακζςουν ζγγραφθ
ςφραγιςμζνθ προςφορά μζχρι την Δευτζρα 4/12/2017 και ώρα 14:00, ςτο Γραφείο
Πρωτοκόλλου του Νοςοκομείου.
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Προςφορζσ που τυχόν υποβλθκοφν εκπρόκεςμα δεν κα γίνουν δεκτζσ.
Η προθεςμία υποβολήσ των προςφορών τηρείται απαρζγκλιτα.
Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα περιλαμβάνει:
 Σθν ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, δθλαδι τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, που πρζπει
να είναι ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Παραρτιματοσ και
 Σθν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, με Πίνακα τθσ μορφισ:

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΡΟΣΦΟΑΣ:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

MΟΝΑΔΑ
MΕΣΡΗΗ

ΑΡΙΘΜΟ
ΖΗΣΟΤΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ

1

Τποσήλαηα θοπεία
μεηαθοπάρ αζθενών

ΤΕΜ

2

Τποσήλαηα καπόηζια
μεηαθοπάρ αζθενών

ΤΕΜ

Κ ΘΑΡΗ
ΣΙΜΗ
ΑΝΑ Μ.Μ.

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ (€)
ΥΩΡΙ ΦΠΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ (€)
ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
(€)
(ΥΩΡΙ ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
(€)
ΜΕ ΦΠΑ

5

5.000,00

6.200,00

12

2.400,00

2.976,00

όπου:
 Οι τιμζσ των προςφορϊν κα εκφράηονται ςε Ευρϊ.
 τισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε
άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από τον ΦΠΑ, για παράδοςθ και εγκατάςταςθ των
ειδϊν ελεφκερων ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται από τθν
παροφςα Πρόςκλθςθ.
 ε ιδιαίτερθ ςτιλθ κα πρζπει να αναγράφεται ο αναλογοφν ΦΠΑ. ε
περίπτωςθ που αναφζρεται εςφαλμζνοσ ΦΠΑ, αυτόσ κα διορκϊνεται από
το Νοςοκομείο.
 Για τθ ςφγκριςθ των Προςφορϊν κα λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι χωρίσ ΦΠΑ.
 Η τιμι τθσ προςφοράσ για κάκε κωδικό είδουσ τθσ Πρόςκλθςθσ να μθν
υπερβαίνει τθν προχπολογιςκείςα αξία του είδουσ.
Επίςθσ, θ προςφορά κα πρζπει να φζρει ΦΡΑΓΙΔΑ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ
του νόμιμου εκπροςϊπου.

ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗ
ΡΟΣΦΟΩΝ:

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν Σρίτη 5/12/2017 και ώρα 10:00, ςτο
Γραφείο Προμθκειϊν του Νοςοκομείου, ενϊπιον αρμόδιασ Επιτροπισ και παρουςία
των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, εφόςον το
επικυμοφν.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΡΟΣΦΟΩΝ–
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ

Η Επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ, προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των
προςφορϊν και ςυντάςςει πρακτικό με το οποίο προτείνει τθν κατακφρωςθ ςε
ςυγκεκριμζνο ανάδοχο.
Σο Πρακτικό αξιολόγθςθσ των προςφορϊν κοινοποιείται ςε κάκε προςφζροντα, και
καλείται ο προςωρινόσ ανάδοχοσ να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν,
τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο κα
αναγράφονται ευκρινϊσ τα εξισ:
 Ο τίτλοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 86/2017 ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΣΕ (5)
ΣΡΟΧΗΛΑΣΩΝ ΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ (12)
ΣΡΟΧΗΛΑΣΩΝ ΚΑΡΟΣΙΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΘΕΝΩΝ»
 Σα ςτοιχεία τθσ εταιρείασ
 Η διευκρίνιςθ: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Ή
ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ»
και κα περιζχει:
α. Απόςπαςμα ποινικοφ μητρώου από το οποίο να προκφπτει ότι δεν υφίςταται
τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για τα αδικιματα του άρκρου 73 παρ. 1 του Ν.
4412/2016. Σο απόςπαςμα αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου
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πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ.
β. Πιςτοποιητικά τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ
φορολογικζσ και αςφαλιςτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. Σα πιςτοποιθτικά να ζχουν
θμερομθνία λιξθσ μεταγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.
γ. Πιςτοποιητικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ από τα οποία να
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ. Σα πιςτοποιθτικά να είναι ζκδοςθσ του
τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.
δ. Πιςτοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο πιςτοποιείται θ εγγραφι
τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τουσ/αντικείμενο τθσ επιχειρθματικισ τουσ
δραςτθριότθτασ το οποίο κα πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να περιλαμβάνει το
αντικείμενο τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ. Επίςθσ, να προκφπτει θ εγγραφι του, κατά
τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ και ότι εξακολουκεί να παραμζνει
εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.
Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ
πρακτικοφ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τθν αρμόδια Επιτροπι διενζργειασ και
αξιολόγθςθσ, το οποίο μαηί με το Πρακτικό αξιολόγθςθσ επικυρϊνεται με ςχετικι
Απόφαςθ του Διοικθτι του Νοςοκομείου.

ΚΙΤΗΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ:

Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ.

ΤΟΡΟΣ – ΤΟΡΟΣ
ΡΑΑΔΟΣΗΣ

Η Παράδοςθ των ειδϊν κα γίνει εφάπαξ ενϊπιον αρμόδιασ Επιτροπισ ςτθν αποκικθ
υλικοφ του Νοςοκομείου. Ο Προμθκευτισ οφείλει να παραδϊςει τα είδθ εντόσ 10
ημερών από τθν αποςτολι του δελτίου παραγγελίασ από το Νοςοκομείο.

ΔΙΑΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ
ΡΟΣΦΟΑΣ

Οι Προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ για 120 ημζρεσ
από τθν επόμενθ μζρα τθσ διενζργειασ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ
τουσ. Προςφορά που ορίηει μικρότερο χρόνο ιςχφοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

Η παροφςα Πρόςκλθςθ αναρτάται:
 το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Εμπορίου (Κ.Η.Μ.ΔΗ..)
 τθν ιςτοςελίδα του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ (www.ahepahosp.gr)

Θεσσαλονίκη, 24-11-2017
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
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ΡΑΑΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΕΝΤΕ (5) ΤΟΧΗΛΑΤΩΝ ΦΟΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΔΩΔΕΚΑ (12) ΤΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΟΤΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΤΟΧΗΛΑΤΑ ΦΟΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
 Το φορείο να είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο χάλυβα. Να είναι
καινοφριο αμεταχείριςτο, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, απλό ςτθ χριςθ και μεγάλθσ
αντοχισ.
 Πλα τα μεταλλικά μζρθ του φορείου να είναι επεξεργαςμζνα.
 Η όλθ καταςκευι του φορείου να είναι ςτιβαρι και το φινίριςμα του άψογο.
 Να ζχει επιφάνεια δφο τμθμάτων.
 Να ζχει διαςτάςεισ μικοσ 190cm και φάρδοσ 60cm
 Η βάςθ του φορείου να είναι διατομισ 50Χ30 και να είναι ςε ςχιμα διπλοφ ΗΤΑ
 Το φορείο να αυξομειϊνεται από 55 ζωσ 90cm περίπου (χωρίσ το ςτρϊμα), με
μθχανιςμό ελαιοδυναμικισ υδραυλικισ αντλίασ χειριηόμενθσ με ποδομοχλό.
 Η επιφάνεια κατάκλιςθσ να είναι επενδυμζνθ με λαμαρίνα.
 Να φζρει κάγκελα προςταςίασ και από τισ δφο πλευρζσ που δεν εμποδίηουν τθν
πρόςβαςθ ςτθν επιφάνεια κατάκλιςθσ (τα κάγκελα κατεβαςμζνα να μθν είναι ςε
υψθλότερο επίπεδο από τθν επιφάνεια κατάκλιςθσ) να αςφαλίηουν με
χειροκίνθτο ςφςτθμα που κα υπάρχει ςτθν κάτω πλευρά του προςτατευτικοφ.
 Το ερεςείνωτο τθσ πλάτθσ να είναι διατομισ 30Χ30.
 Να διακζτει ανάκλθςθ πλάτθσ ζωσ 90ο περίπου θ ρφκμιςθ τθσ οποίασ γίνεται με
διπλό οδοντωτό οδθγό (ςκαλιζρα) επικαλυμμζνο με πλαςτικό νάιλον για
ακόρυβθ λειτουργία.
 Να δφναται να μεταφζρει αςκενείσ μζχρι 200Kg εκτελϊντασ όλεσ τισ παραπάνω
κινιςεισ.
 Να φζρει δφο λαβζσ (μπάρεσ) ϊκθςθσ ςτα πόδια και ςτο κεφάλι για ευκολότερθ
μεταφορά.
 Να φζρει τζςςερισ τροχοφσ, ακόρυβουσ με ελαςτικό πζλμα, περιςτρεφόμενουσ
με ανεξάρτθτο φρζνο ςτον κάκε τροχό.
 Στισ τζςςερισ γωνίεσ του μεταλλικοφ ςκελετοφ να υπάρχουν προςκρουςτιρεσ
ελαςτικοί περιςτρεφόμενοι από υλικό υψθλισ αντοχισ.
 Διακζτει ςτισ δφο γωνίεσ από τθν πλευρά τθσ ανάκλθςθσ κζςεισ ενιςχυμζνθσ
ςτιριξθσ ςτατϊ οροφ. Η κζςθ ςτιριξθσ του ςτατϊ να μθν είναι απευκείασ πάνω
ςτο πλαίςιο του φορείου αλλά κολλθμζνθ ςτακερά, ςτο πλάι με ανοξείδωτο
υλικό.
 Να φζρει βζργα ςτατϊ οροφ με δφο τουλάχιςτον άγκιςτρα.
 Να φζρει κζςθ τοποκζτθςθσ φιάλθσ οξυγόνου διαμζτρου τουλάχιςτον 16cm
κάτω από το φορείο.
 Να διακζτει ςτρϊμα αδιάβροχο, αντιβακτθριδιακό, προςκαφαιροφμενο πάχουσ
τουλάχιςτον 5cm.
 Το προςφερόμενο είδοσ να φζρει ςιμανςθ CE
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 Να φζρουν ειδικι πινακίδα με τα διακριτικά του νοςοκομείου, του Τμιματοσ και
αρίκμθςθ * ςε εμφανι ςθμείο του φορείου.
 Επί ποινι αποκλειςμοφ πρζπει να φζρει ςιμανςθ CE, και να ςυνοδεφεται από
τθν διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι (Certificate of Conformity), τισ
απαιτοφμενεσ επιςθμάνςεισ και οδθγίεσ χριςθσ ςτθν ελλθνικι.
 Επί ποινι αποκλειςμοφ πρζπει να ςυνοδεφεται από 2ετι γραπτι εγγφθςθ.
 Ο καταςκευαςτισ του φορείου πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO, ο δε
προμθκευτισ του φορείου πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να προςκομίςει
αντίγραφο του πιςτοποιθτικοφ ISO του καταςκευαςτι.
 Ο προμθκευτισ πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να δθλϊςει υπεφκυνα τον
επίςθμο επιςκευαςτι του φορείου, κακϊσ επίςθσ και να δεςμευκεί γραπτϊσ (με
υπεφκυνθ διλωςθ) για τθν διακεςιμότθτα ανταλλακτικϊν για τα επόμενα 5
(πζντε) ζτθ.
 Οι ρόδεσ του φορείου πρζπει να είναι τουλάχιςτον διαμζτρου 150χιλ.
*Η αρίκμθςθ κα γίνει μετά από ςυνεννόθςθ με τθ Νοςθλευτικι Υπθρεςία.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΤΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΟΤΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
1. Η καρζκλα να είναι μεταλλικι και θλεκτροςτατικά βαμμζνθ.
2. Να φζρει ςυμπαγείσ βαρζωσ τφπου τροχοφσ.
3. Οι πίςω ρόδεσ να ζχουν διάμετρο τουλάχιςτον 600mm με ςυμπαγι λάςτιχα από
υλικό υψθλισ αντοχισ, ενϊ οι μπροςτά να ζχουν διάμετρο τουλάχιςτον 200mm,
με ςυμπαγι λάςτιχα και περιςτρεφόμενεσ.
4. Να φζρει φρζνα ςτουσ πίςω τροχοφσ.
5. Να είναι ςτακερά μθ πτυςςόμενα και ςτθ πλάτθ να φζρει χειρολαβζσ για τθν
οδιγθςθ του.
6. Να διακζτει πζλματα (υποπόδια) μεταλλικά με δυνατότθτα αναδίπλωςθσ για
τθν διευκόλυνςθ τθσ προςζγγιςθσ ι τθσ απομάκρυνςθσ του αςκενοφσ.
7. Οι διαςτάςεισ τθσ πλάτθσ να είναι τουλάχιςτον 45Χ50cm και του κακίςματοσ
45Χ45cm.
8. Η ζδρα και θ πλάτθ τθσ καρζκλασ να είναι από ςκλθρό υλικό υψθλισ αντοχισ
επενδυμζνο με αφρολζξ και δερματίνθ, ςε αδυναμία τιρθςθσ των
αναφερομζνων ςτο Νο8, τουλάχιςτον μόνο ι ζδρα να είναι από ςκλθρό υλικό
υψθλισ αντοχισ επενδυμζνο με αφρολζξ και δερματίνθ.
9. Η ζδρα και θ πλάτθ να ζχουν ςτθρίγματα ϊςτε να αντζχουν τουσ υπζρβαρουσ
αςκενείσ.
10. Να φζρει μπράτςα και από τισ δφο πλευρζσ επενδυμζνα με ιςχυρισ αντοχισ
μαλακό και αφιδρωτικό υλικό.
11. Να διακζτει κζςεισ για ςτατό ορϊν ςτακερά αριςτερά και δεξιά κακϊσ και βζργα
ςτατό οροφ.
12. Να φζρει επίςθσ κζςθ για φιάλθ οξυγόνου διαμζτρου τουλάχιςτον 16cm πίςω
από το κάκιςμα.
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13. Να φζρουν ειδικι πινακίδα με τα διακριτικά του νοςοκομείου, του Τμιματοσ και
αρίκμθςθ* ςτα Ρλαϊνά του τροχιλατου.
14. Το προςφερόμενο είδοσ να φζρει CE MARK
15. Το τροχιλατο καρότςι επί ποινι αποκλειςμοφ πρζπει να ςυνοδεφεται από 2ετι
γραπτι εγγφθςθ.
16. Ο προμθκευτισ πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να δθλϊςει υπεφκυνα τον
επίςθμο επιςκευαςτι του τροχιλατου καροτςιοφ, κακϊσ επίςθσ και να
δεςμευκεί γραπτϊσ (με υπεφκυνθ διλωςθ) για τθν διακεςιμότθτα
ανταλλακτικϊν για τα επόμενα 5 (πζντε) ζτθ.
17. Το τροχιλατο καρότςι επί ποινι αποκλειςμοφ πρζπει να φζρει ςιμανςθ CE, και
να ςυνοδεφεται από τθν διλωςθ ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι (Certificate of
Conformity), τισ απαιτοφμενεσ επιςθμάνςεισ και οδθγίεσ χριςθσ ςτθν ελλθνικι.
18. Ο καταςκευαςτισ του τροχιλατου καροτςιοφ, πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοσ
κατά ISO, ο δε προμθκευτισ του τροχιλατου καροτςιοφ πρζπει επί ποινι
αποκλειςμοφ να προςκομίςει αντίγραφο του πιςτοποιθτικοφ ISO του
καταςκευαςτι.
19. Το τροχιλατο καρότςι επί ποινι αποκλειςμοφ πρζπει να δφναται να μεταφζρει
αςκενείσ με βάροσ ζωσ και 130Kgr παραμζνοντασ πλιρωσ λειτουργικό.
20. Οι πίςω ρόδεσ του τροχιλατου καροτςιοφ να είναι τφπου ποδθλάτου (με λεπτζσ
ατςάλινεσ ακτίνεσ και όχι με πλαςτικζσ ακτίνεσ) με δυνατότθτα επιςκευισ
(ακτινολόγθςθ).
21. Το κεντρικό ρουλεμάν ζδραςθσ των πίςω τροχϊν του τροχιλατου καροτςιοφ να
είναι κωνικοφ τφπου με δυνατότθτα ρφκμιςθσ και όχι με ςτακερό ρουλεμάν.
*Η αρίκμθςθ κα γίνει μετά από ςυνεννόθςθ με τθ Νοςθλευτικι Υπθρεςία.
Ο προμθκευτισ, εφόςον κρικεί απαραίτθτο, υποχρεοφται να φζρει για
επίδειξθ και δοκιμι το προςφερόμενο είδοσ.

Σθμείωςθ: Η επιτροπι αξιολόγθςθσ κα εκτιμιςει τα επιπλζον χαρακτθριςτικά
που τυχόν κα διακζτουν τα προςφερόμενα είδθ.

ΤΕΛΟΣ ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ - ΤΕΛΟΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
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