ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: ANNA ΡΙΣΤΑ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
Fax: 213 2052 441

Πεντέλη, 9/4/2021
Αρ. Πρωτ.: 3790/12-4-2021
AΔΑ:

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους
Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια
καταγραφικού, για τις ανάγκες των Εργαστηρίων του Γενικού
Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης , με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο
διαδίκτυο, κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης , τη
χαμηλότερη τιμή.
Σχετ. Την υπ.αριθμ. 3525/5-4-2021 Απόφαση Αναπληρώτριας Διοικήτριας
(ΑΔΑ:9ΟΠΚ469Η24-6Ι3)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Προμήθεια καταγραφικού θερμοκρασίας για τον υπερκαταψυκτη U410-85
του Οίκου New Brunswick Scientific s.n 1002-2159-0598


Να έχει δυνατότητα πάνω από 50.000 καταγραφές.



Να έχει εύρος μέτρησης θερμοκρασίας περίπου από -35οC έως+70οC.



Να έχει δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού αισθητήρα για θερμοκρασίες από
-150 οC έως +1350 οC. περίπου



Να έχει οθόνη υγρών κρυστάλλων ένδειξης ελάχιστης & μέγιστης τιμής
θερμοκρασίας,



Να έχει LED ένδειξης της υπάρχουσας κατάστασης και alarm.



Να διαθέτει θύρα USB, εξαρτήματα για επιτοίχια τοποθέτηση, και
τροφοδοσία μία μπαταρία.



Να είναι συνοδευόμενο από λογισμικό επικοινωνίας για μεταφορά
δεδομένων σε Η/Υ, (τύπος σύνδεσης USB).



Να είναι συνοδευόμενο από αισθητήριο θερμοκρασίας καλωδίου, στεγανό,
τύπου Κ (NiCr-Ni) με 2Μ καλώδιο, που να καλύπτει την περιοχή μέτρησης
θερμοκρασίας
-200 ... +200 °C κατάλληλο για σύνδεση με το
καταγραφικό θερμοκρασίας.



Ο προμηθευτής υποχρεούται να χρησιμοποιήσει κατά την εγκατάσταση
εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος και θα θέσει σε πλήρη λειτουργία τη
συσκευή, προτού αποχωρήσει



Να πραγματοποιηθεί εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο εγκατάστασης του
υπό προμήθεια είδους .



Να είναι ετοιμοπαράδοτο.



Να κατατεθεί το πιστοποιητικό ISΟ 9001:2015 του προμηθευτή



Να κατατεθεί Βεβαίωση διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων
Υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/ΓΠ 1348/04 του προμηθευτή.



Να διαθέτει CE.



Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες
ανώτατες
τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές
προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται.
(Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).
Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων : Κα ΧΡΥΣΙΚΟΥ (Τεχνική Υπηρεσία)
τηλέφωνο: 213-2052555
Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail
promitheion@paidon-pentelis.gr, έως ΔΕΥΤΕΡΑ
19-4-2021 & ώρα 09:00
Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ

