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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ PICKER 

5000 PQ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Απευθείας Ανάθεση με συλλογή προσφορών 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 6.10.2016, 12:00 μ.μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα Α΄

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 40.500,00€ πλέον ΦΠΑ 

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1. Του  Ν.2286/95  «Προμήθειες  του  δημόσιου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών  θεμάτων»  (ΦΕΚ  Α΄19/1-2-1995),  όπως 

τροποποιημένος ισχύει.
2. Του Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).

3.  Του Ν.4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ).

4. Την με αρ.πρωτ.3960/23.09.2016 απόφαση Υποδιοικητή της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής 
 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 
1. Κάθε ενδιαφερόμενο,  να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια  ακτινολογικής λυχνίας για τον αξονικό 

τομογράφο PICKER 5000 PQ με προϋπολογισθείσα δαπάνη 40.500,00 πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή . 

2. Περιγραφή του ζητούμενου είδους γίνεται στο παράρτημα Α΄ της παρούσας.

3. Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η 6.10.2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ. Η κατάθεση 
των προσφορών θα γίνεται στο Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του 
Νοσοκομείου. Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και 
θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει αμέσως μετά τη λήξη υποβολής 
προσφορών από την αρμόδια επιτροπή.

4. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων 
πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

5. Δικαίωμα  Συμμετοχής  στη  διαδικασία  έχουν  οι  αναφερόμενοι  κατωτέρω,  εφόσον  ασκούν  εμπορική  ή 
βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας:  α) Όλα τα φυσικά ή 
νομικά  πρόσωπα,  ημεδαπά ή  αλλοδαπά.  β)  Ενώσεις  προμηθευτών  που υποβάλλουν  κοινή  προσφορά.  γ) 
Συνεταιρισμοί.

6. Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  έχουν  δυνατότητα  ελεύθερης  πρόσβασης  στο  πλήρες  κείμενο  αυτής,  σε 
ηλεκτρονική  μορφή,  στην  ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου  στο  διαδίκτυο  (ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
www.sismanoglio.gr)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Τεχνικές προδιαγραφές Aκτινολογικής Λυχνίας Αξονικού Τομογράφου Picker 5000 PQ

1. Η λυχνία να είναι συμβατή με το συγκεκριμένο μοντέλο τομογράφου (PICKER PQ 5000)
2. Να  είναι  ταχύστροφη,  διπλοεστιακή  και  η  μέγιστη  ισχύς  της  να  καλύπτεται  από  τη  γεννήτρια  του 

συστήματος
3. Να παρέχεται  εγγύηση   καλής  λειτουργίας  τουλάχιστον  100000  scanseconds   ή  αναλογική  αποζημίωση 

prorata
4. Να έχει θερμοχωρητικότητα τουλάχιστον 5  MHU και υψηλό ρυθμό απαγωγής θερμότητας (να αναφερθεί 

προς αξιολόγηση)
5. Η Εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει έγγραφα του κατασκευαστικού Οίκου της που να πιστοποιούν ότι η 

Ακτινολογική  λυχνία  είναι  καινούργια,  (του  τελευταίου  έτους  από  την  ημερομηνία  διεξαγωγής  του 
διαγωνισμού)  αμεταχείριστη  και  να  περιέχονται  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  της  και  το  πιστοποιητικό 
κατασκευής της το οποίο θα αναφέρει οπωσδήποτε την ημερομηνία κατασκευής

6. Το κόστος της προσφοράς θα περιλαμβάνει την αξία της προς αντικατάσταση Ακτινολογικής λυχνίας, την 
εργασία αντικατάστασης καθώς και τον τελικό έλεγχο καλής λειτουργίας του Αξονικού Τομογράφου.

7. Να κατατεθεί πελατολόγιο μηχανημάτων που έχει τοποθετηθεί και λειτουργεί ίδια Ακτινολογική λυχνία.
8. Η Εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485, επίσης οι τεχνικοί της να διαθέτουν την τεχνική 

κατάρτιση και εμπειρία σε ανάλογα μηχανήματα του Κατασκευαστικού Οίκου.
9. Η Εταιρεία υποχρεούται στη προσφορά της να καταθέσει φύλλο συμμόρφωσης.
10. Να έχει σήμανση CE.
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