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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την αγορά ιατροτεχνολογικών 

μηχανημάτων και εξοπλισμού τμημάτων μονάδας πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγείας (εφ’ εξής: 

«πολυϊατρείου»). Τα συγκεκριμένα μηχανήματα και εξοπλισμός αναφέρονται με τις αντίστοιχες ποσότητες 

στο Παράρτημα Ι και Παράρτημα ΙΙ της παρούσας προκήρυξης. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:  

- Φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και Ενώσεις/Κοινοπραξίες των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων, 

που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

 

Δήλωση Συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με τους 

παρακάτω περιγραφόμενους όρους.  

 Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο e-mail procurement@interamerican.gr  

έως την Δευτέρα 27/09/2021, έως 14.30 μ.μ. (οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να επιβεβαιώσουν 

τηλεφωνικά την καλή αποστολή & λήψη του σχετικού e-mail)..   

 Ως δήλωση συμμετοχής νοείται η παρούσα προκήρυξη μονογεγραμμένη σε όλες τις σελίδες της και 

πλήρως υπογεγραμμένη και σφραγισμένη στην τελευταία της σελίδα από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 

Εταιρίας σας, καθώς και οι σχετικές δηλώσεις νομιμοποιητικών εγγράφων όπως αυτά περιγράφονται 

παρακάτω.  

 Ο κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να αναφέρει γραπτώς για ποια από τα αναφερόμενα είδη των 

Παραρτημάτων I και II θα καταθέσει οικονομική προσφορά. Δεν προαπαιτείται σε καμία περίπτωση η 

παράδοση της οικονομικής προσφοράς επί του συνόλου των ειδών, αλλά δίδεται και η δυνατότητα 

παράδοσης οικονομικής προσφοράς σε μεμονωμένα είδη. 

 Σημειώνεται δε, ότι η ως άνω ημερομηνία είναι αμετάκλητη για όλους τους συμμετέχοντες και τυχόν 

παραβίαση της αποτελεί λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από τον διαγωνισμό. 
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 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε με τις κ.κ. Σκαμάγκου Φιλίππα, τηλ. 210 

9461830, και Καλτσά Δωροθέα, τηλ. 210 9461912,  και email: procurement@interamerican.gr, Τμήμα 

Αγορών–Προμηθειών Ομίλου Ιντεραμέρικαν.  

Νομιμοποιητικά έγγραφα: 
 

Υπεύθυνη Δήλωση: 

Ηλεκτρονική αποστολή Υπεύθυνης Δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας (που έχει υπό την 

ευθύνη του και την γενική εκπροσώπηση της εταιρείας) μέσω της πλατφόρμας https://www.gov.gr  στην 

οποία θα επισημαίνεται ότι: 

- Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση  

 δωροδοκία 

 απάτη 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

 υπεξαίρεση 

 εκβίαση  

 πλαστογραφία  

 ψευδορκία  

 δόλια χρεοκοπία  

 

- Τα νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούνται δεν έχουν κηρύξει πτώχευση, δεν έχουν τεθεί σε 

αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, ή σε άλλη 

παρόμοια ή ισοδύναμη με τα παραπάνω διαδικασία, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση για την 

υπαγωγή τους σε τέτοια διαδικασία. 

- Είναι φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ασφαλιστικά 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις  που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

- Είναι φερέγγυοι, χωρίς ουσιώδεις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους, και δεν υπάρχουν 

εναντίον τους εκκρεμείς δίκες που μπορεί να επηρεάσουν τη φερεγγυότητά τους ή γενικά την 

ικανότητά τους να παράσχουν τη ζητούμενη υπηρεσία, ούτε, εξ όσων  γνωρίζουν και πιστεύουν, 

απειλείται εναντίον τους η έναρξη ανάλογης δικαστικής διαδικασίας. 

 

Αφού παραληφθεί & ελεγχθεί η δήλωση συμμετοχής, θα σταλεί στους υποψήφιους μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, όλο το απαραίτητο υλικό (προδιαγραφές, όροι και συμπληρωματικά στοιχεία), καθώς θα 

γνωστοποιηθεί και η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη 

αναδόχου ή αναδόχων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΕΙΔΟΣ Τεμάχια προμήθειας 

Ψηφιακό Ακτινολογικό 1 

Ψηφιακός Μαστογράφος 1 

Υπέρηχος Γενικής Χρήσης 1 

Υπέρηχος Καρδιολογικός  1 

Υπέρηχος Γυναικολογικός 1 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  
 
 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

TMHMA ΕΙΔΟΣ Τεμάχια προμήθειας 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ Δερματοσκόπιο 1 

 Διαγνωστικός μεγεθυντικός φακός 1 

 Διαθερμία 1 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ Εξεταστικό κρεββάτι BOOM 1 

 Τροχήλατη λυχνία 1 

 Τροχήλατο παραβάν 1 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ Τροχήλατη λυχνία 1 

 Τροχήλατο παραβάν 1 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ Παλμικό οξύμετρο δακτύλου 1 

 Βακτηριες 2 

 Τροχήλατο Αμαξίδιο 1 

 φορητή συσκευή Αναρρόφησης 1 

 Διαθερμία 1 

 Μόνιτορ ζωτικών λειτουργιών 1 

 Τροχήλατα στατώ 3 

 Τροχήλατο πιεσόμετρο 1 

 Ηλεκτροκαρδιογράφος 1 

 Απινιδωτής με μόνιτορ 1 

 Φορεία 2 

 Χειρουργικό φορείο 1 

 Ωτοσκόπιο 1 

 Μηχάνημα τροπονινης , D-Dimers 2 

 Υγρός κλίβανος 1 

 θερμοσυγκολλητής 1 

 Ζυγός με αναστημόμετρο 1 

 Ψυγείο φαρμάκων 1 

 Φορητός αναπνευστήρας 1 

 Τροχήλατος (χειρουργικός) φωτισμός 1 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ Ηλεκτροκαρδιογράφος 1 

 Holter ρυθμού  2 

 Holter πιέσεως 2 
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πιεσόμετρο χειρός ( μεγάλη και μικρή 

περιχειρίδα ) 

2 

 Σύστημα κόπωσης 1 

 Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο  1 

 Παλμικό οξύμετρο δακτύλου 1 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ Ηλεκτρικό γυψοπρίονο 1 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 
Δοκιμαστικός σκελετός με σετ δοκ. 

Φακών 

1 

 Αυτόματο  φακόμετρο 1 

 Εξεταστικοί φακοί 3 

 Άμεσο και έμμεσο οφθαλμοσκόπιο 1+1 

 
Αυτόματο 

διαθλασιμόμετρο/κερατόμετρο 

1 

 
Οφθαλμολογική μονάδα με 

πολυθρόνα 

1 

 Τονόμετρο 1 

 Σκιασκόπιο 1 

 Σχισμοειδής λυχνία 1 

 Ψηφιακή οθόνη οπτοτύπων 1 

ΩΡΛ Εξεταστική πολυθρόνα ΩΡΛ 1 

 

Ενδοσκοπικό σύστημα ΩΡΛ 

(μόνιτορ-κάμερα-επεξεργαστής 

κάμερας ) 

1 

 Άκαμπτο ενδοσκόπιο 0 μοίρες 1 

 Εύκαμπτο ινοπτικό ενδοσκόπιο 1 

 Άκαμπτο ενδοσκόπιο 70 μοίρες 1 

 Ακουομετρητής 1 

 Τυμπανογράφος 1 

 Εξεταστική μονάδα 1 

 Μετωπιαίο κάτοπτρο 1 

 Ωτοσκόπιο 1 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Σπειρόμετρο 1 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ Ζυγός με αναστημόμετρο 1 

ΕΠΙΠΛΑ Εξεταστικά κρεββάτια 18 

 Σκαλοπατάκια 18 

 Επιτοίχια στατώ διπλά 10 

 
τροχήλατα τραπέζια αλλαγής με 

συρτάρια 

18 

 Τροχήλατη εργαλειδότρια 2 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ Ζυγός με αναστημόμετρο 1 

 Αmbu παιδική 1 

 Ωτοσκόπιο 1 

 
τροχήλατο πιεσόμετρο με παλμικό 

οξύμετρο παιδιατρικό 

1 

 Βρεφικός ζυγός 1 

 μετροταινία βρέφους 1 

 Ακουστικά παιδιατρικά  1 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Μικροσκόπιο 1 
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Επωαστικός θάλαμος 53 λίτρων 

MEMMEPT IN55 

1 

 Φυγόκεντρος 28 θέσεων 1 

 λίχνος bunsen 1 

 Ψυγείο εργαστηρίων με κατάψυξη 2 

 Ψυγείο αντιδραστηρίων 1 

 Αναλυτής ούρων 1 

 Αναλυτής ηλεκτρολυτών 1 

 Αναδευτήρας 1 

 αναλυτές χρόνου πήξης B.F.T II 1 

 Μικροφυγόκεντρος 1 

 Καρέκλα Αιμοληψίας 1 

ΚΟΙΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ Mονά διαφανοσκόπια 15 

 Ακουστικά (στηθοσκόπια ) 25 

 πιεσόμετρα χειρός 3 

 πιεσόμετρα ηλεκτρονικά 3 

 διπλά διαφανοσκόπια 5 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Ωτοσκόπιο 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 
 


