
 

Σελίδα 1 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ)                                                                                                                               
ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΙΔΗ: 

 
1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ  

2) ΣΥΣΚΕΥΗ ΖΥΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» - «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», Φορέας: Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας για 

την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Αιμοδοσίας του νοσοκομείου πρόκειται να προβεί στην 

προμήθεια για τα παρακάτω είδη: 

1) μιας (1) φορητής και πτυσσόμενης πολυθρόνας αιμοληψίας, 

2) μιας (1) συσκευής ζύγισης και ανακίνησης των ασκών αίματος κατά την αιμοληψία για 

χρήση τόσο σε φορητή όσο και σε σταθερή χρήση. 

 

H προμήθεια θα γίνει  με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και συλλογής προσφορών, με 

κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του Παρατηρητηρίου 

Τιμών της Ε.Π.Υ. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των υπό ανάθεση ειδών αυτών. 
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Σελίδα 2 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. 

 

Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές  κατατεθούν ηλεκτρονικά έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 05.12.2018, στις 

10:00 πμ, στη διεύθυνση prometh@mpodosakeio.gr, με αίτηση αποδεικτικού παραλαβής. Η 

προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή της εταιρείας (σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης οι προσφορές θα απορριφτούν).  

 

Στην προσφορά εκτός από τον αριθμό πρόσκλησης του αιτήματος θα πρέπει να αναφέρεται εάν τα 

είδη είναι ετοιμοπαράδοτα ή το ελάχιστο χρονικό διάστημα παράδοσης τους από την ημερομηνία 

λήψης παραγγελίας  

 

Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρεται ο Αριθμός Παρατηρητηρίου τιμών της Ε.Π.Υ. με τον οποίο 

αντιστοιχίζεται ο αριθμός του προσφέροντος υλικού.  

Σε περίπτωση μείωσης της τιμής στο Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ. κατά τη χρονική στιγμή της 

αποστολής του Δελτίου Παραγγελίας η τιμή του μειοδότη δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής. 

Επισημάνεται ότι αν το υλικό δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. οι 

προμηθευτές θα πρέπει επιπλέον να αναφέρουν στην προσφορά τα κάτωθι στοιχεία: 

 GMDN 

 Κωδικός Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ-ΚΛΙΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ  

 
 

1. Η πολυθρόνα να είναι εύκολα πτυσσόμενη και εκπτυσσόμενη.  
2. Ο σκελετός της να είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο και να διαθέτει στρογγυλεμένες 

άκρες,  ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα. 
3. Τόσο ο σκελετός όσο και τα μαλακά μέρη να είναι ισχυρής κατασκευής και υψηλής αντοχής 

ώστε να αυξάνεται η σταθερότητα της και να δέχεται δότες μεγάλου βάρους (όχι μικρότερο 
των 120 κιλών και έως 220 κιλά) 

4.  Οι διαστάσεις, όταν είναι διπλωμένη, να είναι (125-135)x(50-60)x(20-25) cm.  
5. Να είναι ελαφριά (συνολικό βάρος έως 14 kg). 
6. Να είναι αναπαυτική με κάλυμμα δερματίνης, με δυνατότητα επιλογής χρώματος, 

τουλάχιστον 1cm, ιδανική για αιμοδοσίες. 
7. Να διαθέτει ειδικό σύστημα που συνδέει τα μπροστά και πίσω πόδια της καρέκλας   
8. Να είναι ασφαλής και ακίνδυνη κατά τους χειρισμούς από το προσωπικό.  
9. Να διαθέτει εύχρηστο μηχανισμό για άμεση αλλαγή της θέσης της σε τροποποιημένη στάση 

Trendelenburg (modified Trendelenburg position), αν χρειαστεί. Να περιγραφεί το είδος του 
μηχανισμού, ο χειρισμός και ο απαιτούμενος χρόνος για αλλαγή θέσης. 

10. Όλα τα μέρη της να μπορούν εύκολα να υποβληθούν σε καθαρισμό και  απολύμανση. 
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Σελίδα 3 

11. Να διαθέτει ενσωματωμένο ή προσκολλώμενο-αφαιρούμενο προσκέφαλο για τη στήριξη 
της κεφαλής του αιμοδότη. 

12. Η πολυθρόνα-κλίνη να διαθέτει δύο ανθεκτικούς ρυθμιζόμενους, αποσπώμενους ή 
αναδιπλούμενους  βραχίονες, ικανού πλάτους. 

13. Σε περίπτωση αποσπώμενων βραχιόνων, αυτοί να είναι κατάλληλοι για προσαρμογή σε 
οποιαδήποτε πλευρά της πολυθρόνας (είτε στη δεξιά, είτε στην αριστερή). Τόσο η 
προσαρμογή όσο και η απόσπαση των βραχιόνων να γίνεται με πολύ απλό μηχανισμό, 
ώστε να μην απαιτεί χρόνο, ούτε χρήση ειδικών εργαλείων.  

14. Να αναφερθούν τυχόν ειδικά πλεονεκτήματα σε σχέση με μοντέλα άλλων εταιριών και 
τυχόν προσφορά συνοδών ειδών (πχ θήκες,  ιμάντες,  ειδικό τροχήλατο μεταφορικό μέσο 
κλπ).   

15. Θα εκτιμηθεί, αν κάποια πλευρά της διαθέτει μικρούς τροχούς για ευκολία κατά την 
μεταφορά. 

16. Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για 2 έτη, από την ημερομηνία 
παραλαβής και έναρξης χρήσης. 

17. Η εταιρεία να παρέχει υπεύθυνη τεχνική υποστήριξη. Να υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών 
και service.  

18. Τόσο ο προμηθευτής όσο και ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτουν πιστοποιητικά ISO 
9001:2008 ή ISO 13485. Επίσης πιστοποιητικό σήμανσης CE.  

19. Με την παράδοση των προϊόντος, να κατατεθούν εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης. 
20. Να διαθέτει ειδική υποδοχή για την τοποθέτηση της προτεινόμενης συσκευής ζύγισης και 

ανακίνησης των ασκών αίματος κατά την αιμοληψία: ΕΙΔΟΣ ΔΥΟ (2), από τον ίδιο 
οικονομικό φορέα. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΖΥΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΩΝ 
ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ 

 
1) Να διαθέτει ειδικό προσαρμογέα για την τοποθέτηση του στην προτεινόμενη φορητή 

καρέκλα αιμοδοσίας: ΕΙΔΟΣ ΕΝΑ (1), από τον ίδιο οικονομικό φορέα. 
2) Ο ζυγός ανακινητήρας ασκών αίματος να τυποποιεί τις διαδικασίες λήψης ολικού αίματος.  
3) Να είναι κατάλληλο για χρήση στα κέντρα αιμοδοσίας και ιδανικό για χρήση σε εξορμήσεις.  
4) Να διαθέτει ευανάγνωστη οθόνη οπίσθιου φωτισμού, και να ειδοποιεί με την χρήση 

οπτικοαουστικών συναγερμών στην περίπτωση συμβάματος. 
5) Να είναι μικρού βάρους και  ανθεκτική συσκευή. 
6) Κατά τη διάρκεια της συλλογής αίματος στην οθόνη του ζυγού να αναγράφονται: 

 O όγκος αίματος που θέλουμε να συλλέξουμε σε ml 

 O όγκος αίματος που έχει συλλέγει μέχρι στιγμής  

 Το βάρος που έχει συλλέγει σε γραμμάρια  

 Η διάρκεια τη λήψης, η ώρα εκκίνησης, και ο χρόνος που απαιτείται μέχρι την 
ολοκλήρωση της. 

7) Να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας. 
8) Να διαθέτει μεγάλο δίσκο ασκών κατάλληλο για όλα τα είδη ασκών. 
9) Να διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ικανή να τροφοδοτήσει πάνω από 200 λήψεις 

αίματος. 
10) Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για 2 έτη, από την ημερομηνία 

παραλαβής και έναρξης χρήσης. 
11) Η εταιρεία να παρέχει υπεύθυνη τεχνική υποστήριξη. Να υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών 

και service.  
12) Τόσο ο προμηθευτής όσο και ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτουν πιστοποιητικά ISO 

9001:2008 ή ISO 13485. Επίσης πιστοποιητικό σήμανσης CE.  
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Σελίδα 4 

13) Με την παράδοση του προϊόντος, να κατατεθούν εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης. 
 

Σε συνεννόηση με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου θα ελεγχθεί εάν τα προσφερόμενα είδη 
πληρούν τις προδιαγραφές. Ο οικονομικός φορέας- προμηθευτής, εφόσον κριθεί απαραίτητο 
υποχρεούται να φέρει για επίδειξη και δοκιμή το προσφερόμενο είδος έτσι ώστε να εκτιμηθούν τα 
επιπλέον χαρακτηριστικά που τυχόν θα διαθέτουν τα προσφερόμενα είδη. 
 

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από την ημερομηνία δημοσίευσης του 

παρόντος. 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

                                                                                                      ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΡΔΑΚΑ 
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