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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Η Διοίκθςθ τθσ 3θσ Τγειονομικισ Περιφζρειασ (Μακεδονίασ) ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. 2413/25-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΜΛΦΟΡΕΠ-Φ5Ω) Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 3θσ ΤΠΕ Μακεδονίασ
προκειμζνου να προχωριςει ςτθν προμικεια: α) 2 τμχ. οφκαλμοςκοπίων, β) 4 τμχ.
θλεκτρονικϊν κερμόμετρων ανζπαφθσ μζτρθςθσ μετϊπου, γ) 4 τμχ. παλμικϊν οξφμετρων
δακτφλων, δ) 5 τμχ. λαρυγγοςκόπιων, ε) 2 τμχ. νεφελοποιθτϊν και ςτ) 2 τμχ αναρροφιςεων
μπαταρίασ-ρεφματοσ, ςτο Σ.Ι. Αμπελοκιπων, , του φορζα ΠΦΤ ΚΤ Π. Αξιοφ, αρμοδιότθτασ τθσ
3θσ ΤΠΕ (Μακεδονίασ), για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ COVID-19 προςκαλεί όςουσ
δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο και ενδιαφζρονται να κατακζςουν προςφορά ςτθν Κεντρικι
Τπθρεςία τθσ 3θσ Τ.ΠΕ. (Μακεδονίασ), Αριςτοτζλουσ 16, Σ.Κ. 546 23, Θεςςαλονίκθ.
Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ ςυνολικι
προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), για τθν ανωτζρω προμικεια.
Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει ςφμφωνα με τισ υπ’αρικμ. πρωτ. α) 56088/12-112020 (ΑΔΑ 91ΠΚΟΡΕΠ-ΠΦΕ, Κ.Α.Ε.7131.01) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ όπωσ εγκρίκθκε θ
δζςμευςθ πίςτωςθσ ποςοφ 2.600,00€(ςυμπ/νου ΦΠΑ), β) 56089/12-11-2020 (ΑΔΑ 633ΕΟΡΕΠΛ75, Κ.Α.Ε.7131.01) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ όπωσ εγκρίκθκε θ δζςμευςθ πίςτωςθσ
ποςοφ

1.500,00€(ςυμπ/νου

ΦΠΑ),

και

γ)

56090/12-11-2020

(ΑΔΑ

68ΜΚΟΡΕΠ-7ΘΕ,

Κ.Α.Ε.7131.01) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ όπωσ εγκρίκθκε θ δζςμευςθ πίςτωςθσ ποςοφ
380,00€(ςυμπ/νου ΦΠΑ) για τθν ανωτζρω προμικεια
Γλώςςα: Ελλθνικι
υνολικόσ προϋπολογιςμόσ: 4.480,00€ (ςυμπ/μζνου ΦΠΑ)
Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν εντόσ κλειςτοφ φακζλου (περιλαμβάνοντασ τθν επιςυναπτόμενθ
Τπεφκυνθ διλωςθ), με τθν ζνδειξθ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ για τθν προμικεια
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ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ, ςτο Σ.Ι. Αμπελοκιπων, του φορζα ΠΦΤ ΚΤ Π. Αξιοφ,
αρμοδιότθτασ τθσ 3θσ ΤΠΕ (Μακεδονίασ), για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ COVID-19 .

Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορών Δευτζρα 07/12/2020 ……………………………… και
ώρα 14.30 μμ

ςτθν Κεντρικι Τπθρεςία τθσ 3θσ Τ.ΠΕ. (Μακεδονίασ), Αριςτοτζλουσ 16, Σ.Κ.

546 23, Θεςςαλονίκθ .
Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που κα ζχουν περιζλκει ςτθν Τπθρεςία μζχρι τθν
παραπάνω θμερομθνία και ϊρα. Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω
θμερομθνία και ϊρα είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Τπθρεςία που διενεργεί το
διαγωνιςμό χωρίσ να αποςφραγιςτοφν.
Για ό,τι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, εφαρμόηονται οι περί προμθκειϊν του
Δθμοςίου διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά.
Πλθροφορίεσ κα δίνονται όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ από 08:00 π.μ. ζωσ 14:00 μ.μ. από τθ
Διεφκυνςθ τθσ Σεχνικισ υπθρεςίασ, τθσ 3θσ Τγειονομικισ Περιφζρειασ (Μακεδονίασ), (Μόδθ 9,
Σ.Κ. 546 35, Θεςςαλονίκθ)  2310005859.

Ο Διοικθτισ
τθσ 3θσ Τγειονομικισ Περιφζρειασ Μακεδονίασ

Δρ. Παναγιώτθσ Μπογιατηίδθσ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άρκρο 8 Ν.1599/1986)

ΠΡΟ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επϊνυμο:

Όνομα και Επϊνυμο
Πατζρα:
Όνομα και Επϊνυμο
Μθτζρασ:
Ημερομθνία γζννθςθσ(2):
Σόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ Δελτίου
Σαυτότθτασ:
Σόποσ Κατοικίασ:
Αρ. Σθλεομοιότυπου (Fax):

Σθλ:
Οδόσ

Αρικ:

ΣΚ:

Δ/νςθ Ηλεκτρ.
Σαχυδρομείου (Εmail):

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι μζχρι τθν θμζρα υποβολισ – αποςτολισ τθσ προςφοράσ μου:
1) Ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ
ενδιαφζροντοσ
3) Δεν ζχω καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 1 του
άρκρου 73 του Ν.4412/2016.
4) Είμαι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ μου, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του
άρκρου 73 του Ν.4412/2016.
5) Δεν τελϊ ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016 ι
ανάλογεσ καταςτάςεισ,
6) Δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και δεν μου ζχει επιβλθκεί θ ποινι
του αποκλειςμοφ από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ Τπουργικι απόφαςθ, θ οποία βρίςκεται ςε ιςχφ.
7) Είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 75 του
Ν.4412/2016.
8) Αναλαμβάνω τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του
άρκρου 80 του Ν.4412/2016, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 103 του ιδίου
Νόμου
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Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο
άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
Ημερομθνία:
Ο/Η Δθλ………
(Τπογραφι)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του
άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει
ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι
10 ετϊν.
(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν
δθλοφςα.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄
Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ
1. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ – ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΣΡΟ ΜΕΣΩΠΟΤ

Ψθφιακό κερμόμετρο υπερφκρων χωρίσ επαφι με 4 εφαρμογζσ: ςϊμα, υγρό, τρόφιμα,
κερμοκραςία περιβάλλοντοσ.

Χαρακτθριςτικά:















υψθλι ακρίβεια και γριγορθ μζτρθςθ ςε 2-3 δευτερόλεπτα
3 ςυναγερμοί οπίςκιου φωτιςμοφ (κόκκινο, κίτρινο, πράςινο) για τον ζλεγχο τθσ
κερμοκραςίασ
απόςταςθ μζτρθςθσ 1-5 cm
μνιμθ 50 μετριςεων
Μζκοδοσ μζτρθςθσ: ςάρωςθ κροταφικισ αρτθρίασ ι μετϊπου
ανάλυςθ οκόνθσ: ° C / ° F - 0,1 ° C / 0,1 ° F
Σρόποσ λειτουργίασ:
o Προςαρμοςμζνθ λειτουργία (Λειτουργία ςϊματοσ)
o Άμεςθ λειτουργία (λειτουργία επιφάνειασ)
Εφροσ εξόδου:
o Λειτουργία ςϊματοσ: 34,0 ~ 43,0 ° C
o Λειτουργία επιφάνειασ: 0 ~ 100 ° C
Ακρίβεια:
o Λειτουργία ςϊματοσ: 35,0 ~ 42,0 ° C ± 0,2 °, ± 0,3 ° C για άλλο εφροσ
o Λειτουργία επιφάνειασ: ± 2 ° C / ± 3,6 ° F
Χρόνοσ αυτόματθσ απενεργοποίθςθσ: περίπου 18 s
Χρόνοσ μζτρθςθσ: 2-3 δευτερόλεπτα
Απόςταςθ μζτρθςθσ: 1-5 cm
Μπαταρίεσ: αλκαλικι μπαταρία 1,5 V (AAA) X2 (IEC τφπου LR03)

2. ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
Νεφελοποιθτισ ςφγχρονων τεχνικϊν κεραπείασ αερολφματοσ.Αξιόπιςτο και απλό ςτθ χριςθ

Χαρακτθριςτικά:

 Σάςθ λειτουργίασ: 230 V - 50 Hz
 Μζγιςτθ πίεςθ: ≈ 350 kPa (3,5 bar)
 Επίπεδο κορφβου: ≈ 60 dBA
 Πίεςθ λειτουργίασ: ≈ 0-130 kPa (0-1,3 bar)
 Ροι αζρα: 15 l / min
 Κατθγορία MDD: IIa
 Να ςυνοδεφεται από :
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o
o
o
o

Σμιμα μφτθσ (πολυπροπυλζνιο)
Επιςτόμιο (πολυπροπυλζνιο) με βαλβίδα (ςιλικόνθ)
Μάςκα ενθλίκων και παιδιϊν (χωρίσ PVC DEHP)
ωλινασ αζρα (χωρίσ PVC DEHP) και εφεδρικό φίλτρο

3. ΟΞΤΜΕΣΡΟ ΔΑΚΣΤΛΟΤ
Οξφμετρο δακτφλου,για παρακολοφκθςθ του κορεςμοφ οξυγόνου παλμοφ και του ρυκμοφ
παλμοφ μζςω του δακτφλου του αςκενοφσ (10-22 mm διάμετροσ δακτφλου.

Χαρακτθριςτικά:























Μζτρθςθ SpO2 και παλμοφ
γράφθμα του ρυκμοφ παλμοφ
οκόνθ δείκτθ διάχυςθσ.
υψθλι ακρίβεια και επαναλθψιμότθτα
ακρίβεια από τθν πρϊτθ ανάγνωςθ ςε λίγα δευτερόλεπτα χάρθ
επιπλζον ςτακερότθτα ζναντι τθσ κίνθςθσ κατά τθ μζτρθςθ (κάμψθ των δακτφλων,
νόςοσ του Πάρκινςον, κίνθςθ του χεριοφ, πάτθμα του κουμπιοφ)
αυτόματθ ενεργοποίθςθ και απενεργοποίθςθ όταν το δάχτυλο είναι ζξω
οκόνθ ςυναγερμοφ χαμθλισ τάςθσ
50 ϊρεσ εργαςίασ με πλιρεισ μπαταρίεσ
Να παρζχεται ςε πλαςτικι κικθ με μπαταρίεσ και κικθ
Καρδιακόσ ςφυγμόσ:
o εφροσ: 30-240 bpm
o ακρίβεια: ± 2 bpm (2%)
o ανάλυςθ: 1 bpm
SpO2:
o εφροσ: 35% -99%
o ακρίβεια: ± 2% (75-99%) / ± 3% (50-75%)
o ανάλυςθ: 1%
Perfusion:
o εφροσ: 0-20%
o ακρίβεια: ± 0,1% (0,2-2%) / ± 0,2% (2-10%)
o ανάλυςθ: 0,1%
υναγερμόσ: SpO2: χαμθλό όριο 90%
Ρυκμόσ παλμοφ: χαμθλόσ: <50 bpm - υψθλι> 120 bpm
Ιςχφσ: αλκαλικι μπαταρία 1,5V (μζγεκοσ AAA) x 2
Πρότυπα: IEC 60601-1-2 Class II
Οκόνθ LCD: κορεςμόσ οξυγόνου, ρυκμόσ παλμοφ, ζνδειξθ χαμθλισ μπαταρίασ
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4. ΛΑΡΤΓΓΟΚΟΠΙΟ
Λαρυγγοςκόπιο ςετ 4 λεπίδων, LED - 3,5 V

Χαρακτθριςτικά:





ετ ενθλίκων (4 λεπίδεσ Mc Intosh 1-2-3-4)
Λεπίδεσ με ενςωματωμζνθ ίνα
Λαβι επαναφορτιηόμενθσ μπαταρίασ 3,5 V (δεν περιλαμβάνεται θ μπαταρία).

5. ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ ΜΕ ΕΩΜΑΣΩΜΕΝΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΣΙΖΟΜΕΝΕ ΜΠΑΣΑΡΙΕ.
Χαρακτθριςτικά:










Σάςθ λειτουργίασ : 230 V - 50 Hz
Μικρϊν Διαςτάςεων και βάρουσ
Μζγιςτθ αναρρόφθςθ: ≈ -0.75 bar (563 mm/Hg
Ροι : ≈ 30 λίτρα αζρα/ λεπτό
Με ενςωματωμζνεσ επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ
Με αυτονομία 45-50 λεπτά
Μζγιςτθ αναρρόφθςθ ≈ -75bar
Χρόνοσ επαναφόρτιςθσ 120-150 λεπτά
Να περιλαμβάνει
o μία άκραυςτθ φιάλθ με κάλυμμα 1000 ml πλιρωσ αποςτειρωμζνο ςτουσ
120°C, με δυνατότθτα ελζγχου τθσ ροισ των υγρϊν
o Αντιβακτθριδιακό φίλτρο
o Κακετιρασ αναρρόφθςθσ
o ετ διαςωλινωςθσ από ςιλικόνθ
o Καλϊδιο για φόρτιςθ μπαταριϊν από τθν πρίηα

6. ΟΦΘΑΛΜΟΚΟΠΙΟ ΟΠΣΙΚΗ ΙΝΑ ΜΕ LED ΦΩΣΙΜΟ .
Χαρακτθριςτικά:








Μθχανιςμόσ κερμικοφ ελζγχου του LED για ςτακερι απόδοςθ του φωτιςμοφ,
Κλιπ με ενςωματωμζνο διακόπτθ on/off. Να απενεργοποιείται αυτόματα μόλισ
επιςτραφεί ςτθν τςζπθ.
Τψθλισ απόδοςθσ-LED: φωτεινόσ και απόλυτα ομοιογενισ φωτιςμόσ με κερμοκραςία
χρϊματοσ 4000 K, δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ > 95 και δείκτθσ απόδοςθσ του
κόκκινου χρϊματοσ > 90.
Να διακζτει δείκτθσ απόδοςθσ μπαταρίασ
Λειτουργία fade-out,
Χρόνοσ λειτουργίασ ζωσ και 10 ϊρεσ.
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