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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΑ/13/2022 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΩΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ»

ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ

Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν, να υποβάλλουν προσφορά για την 
προμήθεια σε «ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ» (με CPV: 
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι και CPV:22455100-5 Περικάρπια αναγνώρισης 
ταυτότητας), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με απ’ ευθείας ανάθεση για το Γ.Ν. Σύρου για χρονικό 
διάστημα αφ’ ενός για τους εκτυπωτές: 30 ημέρες παράδοση από την υπογραφή της σύμβασης και αφ’ 
ετέρου για τα περικάρπια: ενός έτους -τμηματικές παραδόσεις- με δικαίωμα παράτασης του φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου για άλλο ένα έτος (για τα περικάρπια), προϋπολογιζόμενης δαπάνης: α) 
για τους εκτυπωτές €5.599,99*1 με το Φ.Π.Α και β) για τα περικάρπια €1.785,60*2 ανά έτος με το 
Φ.Π.Α, Κ.Α.Ε. 7123 και 1899 (ΑΔΑ 68ΛΓ469070-ΗΔΖ, αρ.αποφ.355/29-07-2022), πληρώντας τις 
κάτωθι προδιαγραφές: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ
ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ για αυτοκόλλητο αντιμικροβιακό βραχιόλι:
Ζητούμενη ποσότητα: τεμ.7
Προϋπ/νη δαπάνη/τεμ.€645,16
Μερική αξία για 7τεμ.=4.516,12 +ΦΠΑ (1.083,87)
Μεικτή αξία 5.599,99
- Αναλώσιμα σε μορφή κασέτας (cartridge) για εύκολη τοποθέτηση και αλλαγή
- αυτόματη φόρτωση αναλωσίμου χωρίς παρέμβαση του χρήστη
- ανάλυση 300dpi
- ταχύτητα εκτύπωσης νοσοκομειακού βραχιολιού τουλάχιστον 50mm/sec
- τεχνολογία εκτύπωσης Direct Thermal 
- συνδεσιμότητα Ethernet, USB 2.0
- εύκολη αντικατάσταση κεφαλής χωρίς εργαλεία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
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- υποστήριξη Unicode για εκτύπωση ελληνικών
- αυτόματη βαθμονόμηση (calibration) αναλωσίμου 
- αισθητήρας χαμηλή στάθμης αναλωσίμου και άδειου αναλωσίμου
- δυνατότητα Tear-off
- περιορισμένες διαστάσεις συσκευής (ενδεικτικά 150mm x 200mm x 250 mm)
- δυνατότητα εκτύπωσης βραχιολιού ενηλίκων, παιδιών, νεογνών
- ανθεκτικό σε ισχυρά καθαριστικά και UV ακτινοβολία που χρησιμοποιούνται σε νοσοκομειακό 
περιβάλλον για καθαρισμό και αποστείρωση
- Να παρέχεται εγγύηση δύο (2) έτη με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών χωρίς καμία επιβάρυνση 
για το Νοσοκομείο

ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ αδιάβροχα (και φιλικά προς το δέρμα) : 
Ζητούμενη ποσότητα: τεμ.4.800
Προϋπ/νη δαπάνη/τεμ.€0,30
Μερική αξία 1.440,00 +ΦΠΑ (345,60)
Μεικτή αξία 1.785,60
Τα βραχιολάκια θα πρέπει να είναι εκτυπώσιμα, αντιμικροβιακά και κατάλληλα για 
νοσοκομειακή χρήση/ιατρικές εφαρμογές. Εφόσον διατίθενται βραχιολάκια για ευαίσθητες 
επιδερμίδες, να προσφερθούν ξεχωριστά.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή

Παραπομπή

Να αναφερθεί μοντέλο και 
εταιρεία κατασκευής

ΝΑΙ

Τύπος αναλωσίμου ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ
Κατασκευαστής ΙΔΙΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
Διαστάσεις Πλάτος 25-30mm 

Μήκος
Ενηλίκων: 270-280mm
Παίδων: 170-180
Νεογνών: 145-155

Συμμόρφωση HIPPA ΝΑΙ
Χρώμα ΛΕΥΚΟ και ΡΟΖ/ΜΠΛΕ νεογνών
Αντοχή σε συνθήκες 
Νοσοκομείου

Έως 60 ημέρες

Αριθμός cartridges Να αναφερθεί
Περιεχόμενο κάθε cartridge Να αναφερθεί

*1 και *2= Η δαπάνη είναι ενδεικτική και τα επιμέρους ποσά αφορούν τον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό του ΚΑΕ δέσμευσης.

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Ως εκ τούτου οι 
ενδιαφερόμενες εταιρείες, υποχρεούνται να προσφέρουν και τα δύο είδη τα οποία αθροιστικά, 
δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσό των 7.385,59€

Ευχαριστούμε και περιμένουμε την κατάθεση των προσφορών σε ηλεκτρονική μορφή στο mail: 
kmilla@vardakeio.gov.gr,, έως 05/08/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα το αργότερο έως 
14:30.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ κ.α.α
ΔΟΥΝΑΒΗ ΕΙΡΗΝΗ
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Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΖΑΡΑΡΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ«ΒΑΡ∆ΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ»
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