ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν. Φιλ/φεια: 2/10/2015
Αριθμ. Πρωτ:19731

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας
< ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ>
με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια για την
εκτέλεση προμήθειας < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ > με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 7/10/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα
12.00 μ., να καταθέσουν τις προσφορές τους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και
ενώσεις προμηθευτών εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της
ανάθεσης.
Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς με ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα
στοιχεία:
α. Η λέξη "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α" με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την διαδικασία της
προμήθειας.
γ. Η ημερομηνία της προσφοράς
δ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα
ε. Ο αριθμός της μελέτης.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την παραλαβή τεύχους τεχνικών
προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών τηλ. 2132049042
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου και στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΑΛΟΣ –ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

A.M. :
ΠΡΟΫΠ:
Κ.Α.:

65 / 2015
4.600 € (με Φ.Π.Α.)
02.15.7135.027

ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ
Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια μηχανημάτων – συσκευών για τα φυσικοθεραπευτήρια
του Δήμου (Νέας Φιλαδέλφειας: Ν. Τρυπιά 45, Νέα Φιλαδέλφεια και Νέας Χαλκηδόνας: Μαραθώνος
14 και Ραιδεστού, Νέα Χαλκηδόνα).
Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 4.600 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.7135.027 του προϋπολογισμού
του Δήμου, έτους 2015.
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή και θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:


Την αριθμ. 11389/1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).



Το άρθρο 158 παρ. δ του N. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και το άρθρο 209,
όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07.



Το Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-1995) «Περί προμηθειών του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».




Tην υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού
Οικονομικών.



Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α’) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις».



Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/19.03.2015 τεύχος Α) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ

Πολ. Μηχανικός

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
Μ. ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ

Ηλεκτρ/γος Μηχανικός Τ.Ε.

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

A.M. :
ΠΡΟΫΠ:
Κ.Α.:

65 / 2015
4.600 € (με Φ.Π.Α.)
02.15.7135.027

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ
Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας τελευταίου τύπου και
πρόσφατης κατασκευής.
Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός είναι ο παρακάτω:
1. Μια (1) συσκευή ηλεκτροθεραπείας και υπερήχου.
2. Ένα (1) ηλεκτρικό κρεβάτι φυσικοθεραπείας.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Συσκευή ηλεκτροθεραπείας και υπέρηχου (CPV 31640000-4).
Η συσκευή ηλεκτροθεραπείας θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:
 Πρέπει να έχει δυνατότητα συνδυασμού Ρευμάτων και Υπερήχου με τον δεύτερο να
παίζει και ρόλο θετικού ή αρνητικού πόλου.
 Δυνατότητα διπολικής και τετραπολικής εφαρμογής, isoplanar πεδίου διασταυρούμενων
ρευμάτων.
 Μορφές ρευμάτων: διασταυρούμενα, διαδυναμικά, ΤΕNS (συμμετρικά, ασύμμετρα,
εναλλασσόμενα), μικρορεύματα, ρώσικα, γαλβανικά, φαραδικά, νεοφαραδικά, ρεύματα
Leduc, Trabert, Spastic διέγερσης, ηλεκτροδιάγνωσης, υψηλού βολτάζ (HVT), H-Wave.
 Μορφές παλμών των ρευμάτων: τριγωνική – ορθογώνια – συνδυασμένη – διακοπτόμενη
–εναλλασσόμενη - εκθετική και με ανύψωση.
 Να έχει δύο ανεξάρτητα (2) κανάλια θεραπείας.
 Να υπάρχουν έτοιμα πρωτόκολλα θεραπειών και δυνατότητα παραμετροποίησής τους,
καθώς και περιθώριο δημιουργίας πρωτοκόλλων του χρήστη. Να υπάρχουν τουλάχιστον
200 ελεύθερες θέσεις μνήμης για καταχώρηση προγραμμάτων θεραπείας από
φυσικοθεραπευτή.
 Να εμφανίζεται σχηματική ανατομική θεραπευτική εγκυκλοπαίδεια στην οθόνη.
 Να υπάρχει απαραίτητα η δυνατότητα σύνδεσης με συσκευή αναρρόφησης.
 Η κεφαλή υπερήχων πρέπει να είναι αδιάβροχη, ώστε έχει τη δυνατότητα θεραπείας και
μέσα σε νερό. Η κεφαλή μπορεί να παίζει και το ρόλο ηλεκτροδίου της ηλεκτροθεραπείας
Ο υπέρηχος να εκπέμπει στα 1 και 3 ΜHz.
Ενδεικτικός τύπος: BTL 4625s COMBI TOPLINE ή αντίστοιχο.

2

2. Ηλεκτρικό κρεβάτι φυσικοθεραπείας (CPV 33192130-2).
Το ηλεκτρικό κρεβάτι φυσικοθεραπείας θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω:
 Να είναι διαστάσεων: μήκους τουλάχιστον 190cm και πλάτους από 67cm μέχρι 80cm.
 Να είναι πέντε (5) τμημάτων για την άριστη τοποθέτηση του ασθενούς πάνω σε αυτό και
σε θέσεις πολύ πιο ανεκτές κατά την διάρκεια της θεραπείας.
 Να διαθέτει τρύπα αναπνοής στο τμήμα της κεφαλής.
 Το τμήμα του αυχένα να μπορεί να κινηθεί τουλάχιστον σε θέση μέχρι -50ο και το τμήμα
των ποδιών σε θέση τουλάχιστον +75ο, προκειμένου ο ασθενής να μπορεί να
τοποθετηθεί σε καθιστή θέση πάνω στο κρεβάτι.
 Να διαθέτει ηλεκτρικό σύστημα για κατέβασμα και ανύψωση του κρεβατιού, προς
διευκόλυνση των ασθενών και τους χειρισμούς του φυσικοθεραπευτή.
 Τα κινητά τμήματα να διαθέτουν μηχανισμό με αμορτισέρ, για χειρισμό με τον ασθενή
πάνω στο κρεβάτι.
 Να διαθέτει σταθερή βάση και τέσσερεις (4) τροχούς μετακίνησης.
 Να διαθέτει περιμετρικό σύστημα ανύψωσης.
 Να διαθέτει σύστημα για κάθετη ανύψωση του κρεβατιού.
 Να διαθέτει σύστημα για ανύψωση του μεσαίου τμήματος, δηλαδή της οσφυϊκής μοίρας
(ηλεκτρικό drainage).
 Να φέρει σύστημα περίδεσης ιμάντων για σταθεροποίηση και εφαρμογή των
ηλεκτροδίων.
 Με δυνατότητα τοποθέτησης θήκης για το εξεταστικό ρολό.
Ενδεικτικός τύπος: SAFARI PUMA 4 SECTIONS 4 WEEL DRAINAGE της εταιρείας AMISTIM ή
αντίστοιχο.
ΕΓΓΥΗΣΗ
Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να έχει επί ποινή αποκλεισμού εγγύηση
τουλάχιστον ένα (1) έτος από την παράδοσή του και διάθεση ανταλλακτικών και service
τουλάχιστον για δέκα (10) έτη. Στη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα παρέχεται οποιαδήποτε
υποστήριξη από τον προμηθευτή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται prospectus και τεχνικά εγχειρίδια
για τον προσφερόμενο εξοπλισμό.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Μ. ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ

Ηλεκτρ/γος Μηχανικός Τ.Ε.

3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

A.M. :
ΠΡΟΫΠ:
Κ.Α.:

65 / 2015
4.600 € (με Φ.Π.Α.)
02.15.7135.027

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1

2

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Συσκευή
ηλεκτροθεραπείας και
υπέρηχου
Ηλεκτρικό κρεβάτι
φυσικοθεραπείας

1.600,00

1.600,00

1

2.139,84

2.139,84

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α. 23 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πολ. Μηχανικός

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

3.739,84
860,16
4.600,00

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Μ. ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ

Ηλεκτρ/γος Μηχανικός Τ.Ε.

4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

A.M. :
ΠΡΟΫΠ:
Κ.Α.:

65 / 2015
4.600 € (με Φ.Π.Α.)
02.15.7135.027

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Άρθρο 1
Προμήθεια μίας (1) συσκευής ηλεκτροθεραπείας και υπέρηχου, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην
τεχνική περιγραφή.
Τιμή ενός (1) τεμαχίου: 1.600,00 €.
Άρθρο 2
Προμήθεια ενός (1) ηλεκτρικού κρεβατιού φυσικοθεραπείας, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην
τεχνική περιγραφή.
Τιμή ενός (1) τεμαχίου: 2.139,84 €.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ

Μ. ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ

Πολ. Μηχανικός

Ηλεκτρ/γος Μηχανικός Τ.Ε.

5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

A.M. :
ΠΡΟΫΠ:
Κ.Α.:

65 / 2015
4.600 € (με Φ.Π.Α.)
02.15.7135.027

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)
Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

2

Συσκευή
ηλεκτροθεραπείας και
υπέρηχου
Ηλεκτρικό κρεβάτι
φυσικοθεραπείας

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ

1

1

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α. 23 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ

Πολ. Μηχανικός

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
Μ. ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ

Ηλεκτρ/γος Μηχανικός Τ.Ε.
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

A.M. :
ΠΡΟΫΠ:
Κ.Α.:

65 / 2015
4.600 € (με Φ.Π.Α.)
02.15.7135.027

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Άρθρο 1
Προμήθεια μίας (1) συσκευής ηλεκτροθεραπείας και υπέρηχου, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην
τεχνική περιγραφή.
Εργοστάσιο κατασκευής:………………………………………………………………………………………………………
Τύπος:………………………………………………………………………………………………………………………………….
Τιμή ενός (1) τεμαχίου: …………………………………………………………………………………………………….. €.
Τιμή ολογράφως:………………………………………………………………………………………………………………… €
Άρθρο 2
Προμήθεια ενός (1) ηλεκτρικού κρεβατιού φυσικοθεραπείας, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην
τεχνική περιγραφή.
Εργοστάσιο κατασκευής:………………………………………………………………………………………………………
Τύπος:………………………………………………………………………………………………………………………………….
Τιμή ενός (1) τεμαχίου: …………………………………………………………………………………………………….. €.
Τιμή ολογράφως:………………………………………………………………………………………………………………… €

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ

Πολ. Μηχανικός

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Μ. ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ

Ηλεκτρ/γος Μηχανικός Τ.Ε.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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