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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                 Αρίθ. Πρωτ.:       9748  
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Η
 Υ.ΠΕ.  (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)                       

                     
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 
          Προς 
 
Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ      
Τμήμα  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
    Γραφείο Προμηθειών     
Ταχ. Δ/νση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,  
 Νάουσα, 592 00 
Πληροφορίες : H. Θεοδοσιάδου 
Τηλέφωνο : 23323 50255       
ΦΑΞ  : 23320 23422 
e-mail  : promithies@gnnaousas.gr  

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προμήθεια (2) δύο B-

PAP (ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ)  του Γ.Ν. Ημαθίας-
Μονάδα Νάουσας 
        

 Σχετ:     α) Νόμος 4412/2016 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας 
               

Το Γ. Νοσοκομείο Ημαθίας – Υγ. Μ. Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους 

προμηθευτές  να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για την προμήθεια (2) δύο B-PAP 

(ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ)  με  προϋπολογιζόμενη δαπάνη  

3.720,00€ με  Φ.Π.Α. 24% όπως περιγράφεται και στον συνημμένο πίνακα. Κριτήριο 

αξιολόγησης είναι  η χαμηλότερη τιμή . 

Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή 

της εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρ. 14 

παρ.7 του Ν. 4052/2012. Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί Παρατηρητηρίου 

Τιμών εφόσον υπάρχουν. Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρουν δεν αναφέρονται στο 

Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν. Στην προσφορά 

να αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης 

καθώς επίσης να αναφέρεται εάν τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα . 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων 

 Η Εταιρία που θα μειοδοτήσει θα πρέπει να υποβάλει : Προς απόδειξη της μη 

συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των 

παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Α). Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η 

υποχρέωση αφορά ιδίως: 1) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 2) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Β) Φορολογική Ενημερότητα , Γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ .2 

του Ν.4412/2016 

                 Οι προσφορές να υποβληθούν με email ή fax μέχρι  την Τετάρτη   
27/12/2017 και ώρα 10:00π.μ . 

 
      Ο Διοικητής 

 
 

                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
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ΕΙΔΩΝ 
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ΥΛΙΚΟ 
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ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ ΦΠΑ  

1. 7127 
 B-PAP (ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ) 

2 1.860,00€ 33157200-7 3.720,00€ 

     ΣΥΝΟΛΟ 3.720,00€ 
 
 
 
 
 
 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ B-PAP 

 

Λειτουργία CPAP, S, T, S/T και Auto S (RESMART BPAP 25A) 

Απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο: Tidal Volume (Vt), Ρυθμός αναπνοής (Res 

Rate), Λεπτό εξαερισμού (Min Vent), Διαρροή (Leak) 

Αυτόματη προσαρμογή σε περιπτώσεις διαρροών ή υψομετρικής διαφοράς 

Λειτουργία συναγερμού όταν η μάσκα/σωλήνα είναι εκτός σύνδεσης 

Auto on / Auto off (Αυτόματη εκκίνηση - παύση λειτουργίας) 

Συναγερμός σε περιπτώσεις αποσύνδεσης και διακοπής ρεύματος 

Δυνατότητα προβολής συγκέντρωσης οξυγόνου του αίματος και παλμών 

Λειτουργία iCode (Λογισμικό υπολογιστή, εφαρμογή smartphone, χρήση 

διαδικτύου) 

Kάρτα SD 

Συλλογή δεδομένων με διάφορους τρόπους (SD Card/ iCode II/ WiFi) 

Επίπεδο θορύβου <30dB 

Πίεση εξόδου 4-25cm H²O 

Xρόνος ράμπας 0-60 min (/5min) 

Oθόνη LCD 3.5'' 

Τεχνολογία Eco Smart 

Θερμαινόμενος υγραντήρας Εco Smart ή ΙnH2 & Kit μέτρησης οξυμετρίας 

(option ) 

Κιτ μέτρησης οξυγόνου SpO2  (option ) 

Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών επάρκεια εξαρτημάτων, 

ανταλλακτικών και αναλωσίμων  για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια, με 

βεβαίωση από τον κατασκευαστικό οίκο .  

Να διαθέτει πιστοποιητικό EN ISO 9001:2008  καθώς και EN ISO 

13485:2003 του κατασκευαστικού οίκου . 

Να διαθέτει πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE, ώστε να 

ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε 

(οδηγία 93/42/ΕΟΚ, όπως ισχύει σήμερα) για την υπό προμήθεια 

ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. 

Εκτιμώμενο κόστος προμήθειας 1.860,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


