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Δημόσια ανοικτή διαδικασία  

συλλογής προσφορών  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  08  - 02 – 2018 

ΩΡΑ: 12:00 π.μ., 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα 

Παραρτήματα Α - Δ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:  

1.1. Του Νόμου 4412 / 2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών » (ΦΕΚ 

147 / 08 – 08 – 2016 ).  

1.2 Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).  

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.  

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει.  

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 ( ΦΕΚ 107 Α΄/ 09-05-13 ) Παράγραφος Ζ, Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στην οδηγία της 16-02-2017 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές .  

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια  :  1) Τρικάναλος 

καρδιογράφος , 2) Πιεσόμετρο 24ωρης καταγραφής , 3) Φυγόκεντρο επιτραπέζια , 4 ) 

Βιοθεσιόμετρο , 5 ) Ηλεκτρονική ζυγαριά με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η 

οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών, όπως αυτό 

αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. 

2. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο παράρτημα Α της παρούσας και 

στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές  )  .  

3. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας στο 

mail της Υπηρεσίας bargiataki@tzaneio.gr. 

4. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  



5. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν 

εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: 

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.  

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής. 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gr).  

 

 

http://www.tzaneio.gr/


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

Α.Ε. ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

150 

7Υ5Ω4

6906Κ-

Ο17 

1) ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΣ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ  1 

ΤΜΗΜΑ : Α΄ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ  

ΤΜΗΜΑ : 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

: 210 -4592232 
( κoς Νικηφόρος 

Γεώργιος   ) 

2) ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ 24ΩΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ  1 

3) ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ  1 

4) ΒΙΟΘΕΣΙΟΜΕΤΡΟ 1 

5) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ  1 

 

 

 

      ( Για όλα τα ανωτέρω  Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως  

       αναλυτικά αναφέρονται   στο Παράρτημα Δ΄  ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΄Γ. 

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ  

3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO.  

4. Γλώσσα: Ελληνική  

 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :  

1. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄Γ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

GMDN ΕΚΑΠΤΥ 

        



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

 
1) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΙΚΑΝΑΛΛΟΥ ΗΚΓΡΑΦΟΥ  

 
 Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να εργάζεται με ρεύμα πόλεως 220 V / 

50 Hz καθώς και με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες διάρκειας δύο ωρών.  
 Να καταγράφει το πλήρες ΗΚΓράφημα σε 1 και 3 κανάλια με ρυθμό 

δειγματοληψίας στην είσοδο τουλάχιστον 6000 δείγματα ανά 
δευτερόλεπτο. Αντίσταση εισόδου μεγαλύτερη η ίση των 50ΜΩ.  

 Να διαθέτει ρυθμιστές ευαισθησίας και ταχύτητας (25 -50mm/sec).  
 Να εκτελεί διάγνωση και μετρήσεις του ΗΚΓραφήματος από αξιόπιστο 

πρόγραμμα για ενήλικες και παιδιά  
 Να διαθέτει  πληκτρολόγιο χειρισμού πλήρως στεγανοποιημένο.  
 Να διαθέτει φωτιζόμενη οθόνη ταυτόχρονης απεικόνισης 12 απαγωγών 

ΗΚΓραφήματος.  
 Να καταγράφει σε χαρτί τουλάχιστον 60 mm  
 Απόκριση συχνότητας 0,05 –  150 Hz 
 Φίλτρα μυϊκού τρόμου f i lter  25 -35Ηz και AC φίλτρο 50Hz. 
 Να διαθέτει κύκλωμα ανίχνευσης βηματοδότη 
 Δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο LAN.  
 Να διαθέτει εσωτερική μνήμη αποθήκευσης τουλάχιστον 30 

ΗΚΓραφημάτων και δυνατότητα αποθήκευσης σε άλλο αποθηκευτικό 
μέσο.(SD card, USB) 

 Κατά τη διάρκεια λήψης ΗΚΓφήματος ηρεμίας να αναγνωρίζει επεισόδια 
αρρυθμιών και να επιμηκύνει αυτόματα τον χρόνο καταγραφής.  

 Να είναι μικρού όγκου και βάρους όχι μεγαλύτερο από 2,5 κιλά.   
 Να φέρει την σήμανση CΕ και να διαθέτει πιστοποίηση IEC60601 -2-

25:2011 η οποία εγγυάται υψηλής ποιότητας ΗΚΓράφημα.  
 Να προσφερθεί  τροχήλατο τραπεζίδιο με δύο ράφια και συρτάρι καθώς και 

πολύσπαστος βραχίονας στήριξης καλωδίων ασθενούς εργοστασιακός.  
 Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές στα επίσημα εμπορικά 

φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.  
 Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια 

ανταλλακτικών για 10 έτη.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ 24ΩΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

 

 

 Το σύστημα να είναι φορητό με δυνατότητα αξιολόγησης αιμοδυναμικών παραμέτρων και 
προσδιορισμό της σκληρότητας των αγγείων και ηλικίας μέσω της κλασικής μέτρησης της 
περιφερικής πίεσης. 
 
Το σύστημα να έχει την δυνατότητα μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου  να μετρήσει την 
ταχύτητα του περιφερικού σφυγμικού κύματος (peripheral pulse wave)  και να υπολογίζει τις 
εξής παραμέτρους*: 
 
Περιφερική πίεση (συστολική, διαστολική, μέση), 
Καρδιακούς παλμούς (HR), 
Κεντρική συστολική/Διαστολική πίεση (cSys/cDia), 
Καρδιακή παροχή (CO), 
Συνολική αντίσταση αγγείων (Total vascular resistance), 
Cardiac Index, 
Augmentation pressure, 
Augmentation index (Aix), 
PWV. 
Το σύστημα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 4 διαφορετικούς τρόπους δίνοντας στον 
χρήστη την δυνατότητα να αξιολογήσει την κατάσταση του ασθενή στο σύνολο της. 
Συγκεκριμένα, ο χρήστης να μπορεί να εκτελέσει: 
  
1) 3 διαδοχικές μετρήσεις PWA σε πραγματικό χρόνο διάρκειας 5 λεπτών.  
  
2) 12 – 15 μετρήσεις PWA σε διάστημα 30 λεπτών. Να υπάρχουν ενδείξεις ότι η 
συγκεκριμένη μέθοδος να είναι αντίστοιχα αξιόπιστη κατά ~85% σε σχέση με μία μέτρηση 
24ωρών. Η μέτρηση να μπορεί να εκτελεστεί και σε άλλο χώρο από το ιατρείο και χωρίς την 
παρουσία του ιατρού. 
  
3)Να έχει ταυτόχρονη μέτρηση περιφερικών πιέσεων και PWA σε περίοδο 24 ωρών. 
  
4)Το σύστημα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μία απλή συσκευή μέτρησης των 
περιφερικών πιέσεων (Holter Πίεσης). 
  
Να έχει την δυνατότητα  σύνδεσης του καταγραφικού με τον Η/Υ  μέσω Bluetooth (Να 
περιλαμβάνεται στο πακέτο ο αισθητήρας BT). 
  
Η συσκευή να συνοδεύεται με το αντίστοιχο λογισμικό  το οποίο να μπορεί να εγκατασταθεί 
σε οποιοδήποτε Η/Υ με λειτουργικό WINDOWS, Mac OS X 10,4, Linux όπου μεταφέρονται 
και αποθηκεύονται τα δεδομένα από το καταγραφικό. 
Να φέρει CE Mark 
Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη. 

 
 
 
 
 



3) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ  

• Να φέρει γωνιακό ρότορα 8 θέσεων . 

• Να είναι εύκολη στον  χειρισμό. 

• Η  ρύθμιση των  παραμέτρων να γίνεται ψηφιακά 

• Να είναι χαμηλού θορύβου  

• Να φέρει απεικόνιση οθόνης LED. 

• Να έχει ηλεκτρικό και μηχανικό κλείσιμο 

• Οι λειτουργίες να ελέγχονται από μικροεπεξεργαστή. 

•Ο  ηλεκτρονικός μηχανισμός ελέγχου ταχύτητας να είναι με βήματα έως και 100 U/min; 

• Να έχει ψηφιακή προεπιλογή των δεδομένων και της ταχύτητας περιστροφής. 

•Το  πληκτρολόγιο να είναι  απλό και εύκολο  

•Να φέρει ηλεκτρομαγνητικό καπάκι κλειδώματος  

•Να έχει άνοιγμα  έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. 

• Να είναι κατασκευασμένη από  ανθεκτικό πλαστικό κάλυμμα που να είναι εύκολο στο 
καθάρισμα .  

 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Ρύθμιση ταχύτητας : 100-5000 cycles per minute 

Mέγιστη. RCF: 3074 g 

Μέγιστη χωρητικότητα σωληναρίων  :    15 ml/8 θέσεις  

Παροχή ρεύματος : 110 V - 240V, 50 Hz/60 Hz, 

Γωνιακή Κεφαλή με δυνατότητα τοποθέτησης διαφορετικών tube adapters. 

Εσωτερική διάμετρος όταν τα σωληνάρια  εισάγονται   15 mm x 79 mm 

Να φέρει CE Mark 

Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη 

 



 
4) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΘΕΣΙΟΜΕΤΡΟΥ 

 
Φορητή διαγνωστική συσκευή για την αξιολόγηση και τον καθορισμό των κατώτατων ορίων 
ευαισθησίας σε δόνηση, σε επιλεγμένα σημεία στην επιφάνεια του σώματος.  
Το βιοθεσιόμετρο, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για: 
 
 1. Την παρακολούθηση της προόδου της περιφερικής νευροπάθειας που μπορεί να 
συνδεθεί με  άλλες ασθένειες 
 
 2. Παρατήρηση της ευαισθησίας της δόνησης που συνδέεται με άλλες ασθένειες 
 
 3  Καταγραφή του ορίου ευαισθησίας που οδηγεί στην πρόωρη διάγνωση της ασθένειας ή 
της ευαισθησίας σε συνθήκες όπως τα έλκη. 
 

4. Μελέτη των αποτελεσμάτων της θεραπείας για νευροπάθεια 
 
Να είναι απλό στον χειρισμό 
Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
Να έχει ψηφιακή οθόνη 
Η τάση που εφαρμόζεται στο δονητή να ρυθμίζεται μέσω περιστροφικού διακόπτη. 
Το φάσμα τιμών να μεταβάλλεται μεταξύ φυσιολογικών από 0 έως 50 volt/ 0-250 microns 
και διευρυμένων από 0 έως 25 volt/ 0 έως 62,5 microns 
Να έχει ένδειξη φόρτισης 
Να έχει τουλάχιστον δέκα μνήμες με δυνατότητα ανασκόπησης 
Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 
Να φέρει CE Mark και να κατατεθούν τα κατάλληλα πιστοποιητικά ασφαλείας. 
Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη. 

 
     5)   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 
 

1. Να τροφοδοτείται με ρεύμα ή και  με επαναφορτιζόμενη μπαταρία. 
 

2. Να έχει περιοχή ζύγισης από 0 έως και 250 κιλά με διαβάθμιση: 100 gr 
 

3. Να διαθέτει μεγάλη οθόνη για εύκολη ανάγνωση των αποτελεσμάτων 
 

4. Να διαθέτει αυτόματο  μηδενισμό 
 

5. Να έχει δυνατότητα ζύγισης με απόβαρο. 
 

6. Να έχει ένδειξη χαμηλής μπαταρίας και λειτουργία αυτόματου κλεισίματος 
 

7. Η πλατφόρμα ζύγισης να είναι ανθεκτική  
 

8. Να φέρει  CE Mark σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και να είναι ενεργειακής 
κλάσης (ΙΙΙ). 

 
9. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη. 

 


