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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ AΠΟΣΥΡΣΗ– ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ)  ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΑΡΤΑΣ.  

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:  Ημερομηνία : 12-01-2016 , Ημέρα: ΤΡΙΤΗ  , Ώρα: 11. 00 π. μ.   

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:  Πλειοδοτική προσφορά, η οποία θα είναι ανά είδος ή στο σύνολο των προ 

καταστροφή υλικών. 

     Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας σε εκτέλεση των  

  

αριθμ. 17/29-5-2014 (θέμα έκτακτο 4ο) & 50/3-12-2015 ( θέμα 5
ο
 ) αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου  του 

Νοσοκομείου , όπου εγκρίνει  την διενέργεια και τους όρους του  διαγωνισμού  με συλλογή προσφορών για την 

AΠΟΣΥΡΣΗ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ.  

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

προκηρύσσει   πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με πρόσκληση κατάθεσης σφραγισμένων  προσφορών για την 

προμήθεια AΠΟΣΥΡΣΗ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΣΙΔΗΡΟΥ)ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ.  

ΜΕ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

 

   Οι  ενδιαφερόμενοι δύναται να προβούν σε οπτική επιθεώρηση των προς εκποίηση άχρηστων υλικών στις 

Αποθήκες του ΓΝ ΑΡΤΑΣ εφόσον έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία. 

Οι ενδιαφερόμενοι  θα υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο τα παρακάτω, τοποθετημένα σε ξεχωριστούς 

σφραγισμένους υποφακέλους: 

Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

   Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο 

δικαιολογητικών ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  τα κάτωθι :  



1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία, να 

αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους 

της πρόσκλησης. 

2. Εξουσιοδότηση του προσώπου που θα εκπροσωπήσει την εταιρεία στη διαδικασία της αποσφράγισης της 

πρόσκλησης.  

Β. Κλειστή οικονομική προσφορά σε έντυπη  και ηλεκτρονική μορφή. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία μας μέχρι τις 11-01-2016 ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 14.00 μ.μ. 

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται 

από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.  

 

 

  Στις 12-01-2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.00 π. μ.  θα διενεργηθεί το άνοιγμα των  προσφορών από την 

επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης της πρόσκλησης.  

Η όλη διαδικασία αποσφράγισης του διαγωνισμού γίνεται σύμφωνα με το Π. Δ. 118/2007 και η επιτροπή προβαίνει 

στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω. 

     H αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε ένα στάδιο και ισχύουν τα εξής: 

α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς στον οποίο περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

και η Οικονομική προσφορά και η Επιτροπή μονογράφει και σφραγίζει κάθε φύλλο των εν λόγω δικαιολογητικών.  

β. Η Επιτροπή , σύμφωνα με την διακήρυξη εξετάζει τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών που 

υποβάλλονται . 

γ. Στην συνέχεια η Επιτροπή αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές , κατατάσσοντας τους προμηθευτές βάσει της 

προσφερθείσας τιμής των ειδών και αναδεικνύοντας τον πλειοδότη σύμφωνα με τη υψηλότερη τιμή. 

      Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εισηγούμενη τον πλειοδότη, το οποίο παραδίδει στο 

αρμόδιο τμήμα διενέργειας του διαγωνισμού. Η Επιτροπή εισηγείται σχετικά, αφού αξιολογήσει τις προσφορές με 

κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά την υψηλότερη τιμή   

     Η επιλογή του πλειοδότη και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση του ΔΣ, 

μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης του 

διαγωνισμού 

    Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, δικαιούνται να παρίστανται οι εργολήπτες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους, 

εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης . 

     Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή 

απόκρουση όρου της πρόσκλησης.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για εκατόν είκοσι 

(120) ημέρες Η Έναρξη προθεσμίας αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

Ο πλειοδότης, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, υποχρεούται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την 

ημερομηνία της υπογραφής του συμφωνητικού, να καταθέσει το ποσό αξίας των εκποιούμενων υλικών. Η παραλαβή 

των εκποιούμενων υλικών θα γίνει από τις Αποθήκες του ΓΝ ΑΡΤΑΣ εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή 

του συμφωνητικού από τον πλειοδότη με δικά του μέσα, έξοδα και ευθύνη .  

 

Η κατάθεση της αξίας των εκποιούμενων υλικών θα μπορεί να γίνει με κατάθεση στο Λογαριασμό Ταμειακής 

Διαχείρισης που διατηρεί το Νοσοκομείο  με την αιτιολογία «Εκποίηση άχρηστων υλικών» ίσο με το ποσό των 

εκποιούμενων υλικών και με άμεση κοινοποίηση του αποδεικτικού κατάθεσης. 

Πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν στα τηλέφωνα 2681361128 του Γραφείου Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Και στο 2681361315  της Αποθήκης. 

 

ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΩΝ.  

 

 

ΤΕΠ 

1.Ηλεκτροκαρδιογράφος SCHILER , AT-1 ,S/N:190.59485, ( τεμάχια:1 ). 

2.Ηλεκτροκαρδιογράφος Fucuda, Cardi Max ,FX 7102 , S/N: 17021587 (τεμάχια:1 ) 

3.Φορητό οξύμετρο NELLCOR , N-65 ,S/N:G06838773 ( τεμάχια:1 ). 

4.Φορητό οξύμετρο NELLCOR , N-65 ,S/N:G06838773 ( τεμάχια:1 ). 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 



-1 πιεσόμετρο( υδραργυρικό επιτραπέζιο). 

-1 ζυγό,ανακινητήρα ασκών αίματος . 

Επιπλέον βάση του ανωτέρω 2 σχετ.εγγράφου μας σας κάναμε γνωστό ότι και τα 

παρακάτω είδη είναι για απόσυρση, διαδικασία η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί και 

παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες: 

-1 Hettich universal type 3100(μικρή φυγόκεντρος σωληναρίων αίματος) 

-1 Πλυστικό Columpus 

Α) Αιμοδοσία. 

1. Ψυκτική φυγόκεντρος Jouan K110 Zentrifungen με S/N:801225 . 

2. Ψυκτική φυγόκεντρος HERMLE ZK630 PROCESSOR   με S/N:40950001. 

Β) Καρδιολογική  Κλινική. 

1.Μόνιτορς  παρακολούθησης , Nikon Kohden , model:BSM 9800 με τις οθόνες 

model:VD-900RK , τεμάχια:4, με τα αντίστοιχα S/N:00118 (Α.Μ. 370) , S/N:00117 

(Α.Μ. 366) , S/N:00130 (Α.Μ. 368) , S/N:00129 (Α.Μ. 372).  

Γ)Ακτινολογικό Εργαστήριο. 

1. Εμφανιστήριο σκοτεινού θαλάμου  και Kodak RA5000  με  S/N:104-7901 . Κάδος 

μίξης υγρών εμφανιστηρίου. 

2.Φορητό ακτινολογικό μηχάνημα , MEDMOBIL 12 HF , Medicor ,model:TOP 12 HF με 

S/N: T1558. 
 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΕΙΔΟΣ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ  

Κονσόλα Test 

Κοπώσεως MAX 1-

MARCQUETT , S/N: 

A5E93218F  

 1   

 

 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ LEISER 1 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΦΛΟΥΡΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

1 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ 

NASSETI SISTEMI MEDICAL 

TMX 1 

 + 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 

ΚΑΡΟΤΣΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΙΑ 

ΣΤΡΩΣΙΜΟ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ 

 + 

 

 



ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός (προς διάθεση) 

α/

α 

Ονομασία 

εξοπλισμού 

Μοντέλο Serial number Ποσότητ

α 

Παρατηρήσεις 

1 Τέντα 

υδρατμών 

Hico ultrasonat 

806 E 

USV806E-

005384 

1 Προς διάθεση 

(τεχνολογικά 

ξεπερασμένος) 

2 Τέντα 

υδρατμών 

Hico ultrasonat 

806 E 

USV806E-

005385 

1 Προς διάθεση 

(τεχνολογικά 

ξεπερασμένος) 

3 

Bili check 

Spectr X 01367 1 Προς διάθεση 

(τεχνολογικά 

ξεπερασμένος) 

4 Παλμικό 

οξύμετρο MP 110 

110-02Ε-0286 1 Προς διάθεση 

(τεχνολογικά 

ξεπερασμένος) 

5 Παλμικό 

οξύμετρο MP 110 

110-02Ι-1278 1 Προς διάθεση 

(τεχνολογικά 

ξεπερασμένος) 

6 Αναρρόφηση 

(επιτοίχια) 

Nassetti  1 Προς διάθεση 

(τεχνολογικά 

ξεπερασμένος) 

 
 
  
 
 

  

 

                                                                                     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ 

                                                                                                          ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 


