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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ   Πειραιάς: 21-03-2018

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΜΕΜΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

ΤΗΛ: 210 – 4592159

Fax:   210 - 4592597 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία 

συλλογής προσφορών υλικών 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  27   - 03 - 2018
ΩΡΑ: 12:00 μ.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 N. 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 ( Φ.Ε.Κ. Α΄107/9-5-2013) .  Παράγραφος Ζ :  Προσαρμογή της

Ελληνικής  Νομοθεσίας  στην  οδηγία  2011/7  της  16-2-2011 για  την  καταπολέμηση των

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.



ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια  υλικών  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. 

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

διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας dai@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  ΕΙ-
ΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

4. 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

Σε περίπτωση κατακύρωσης, η παράδοση θα γίνεται εντός 3 (τριών) ημερών από τη 
λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ’εξαίρεση.

http://www.tzaneio.gr/


                                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Α/Ε ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

693/13-03-
2018

ΩΘΖΒ46906Κ-Ρ-
ΤΜ

ΣΥΣΚΕΥΗ AMBU.                    ΠΡΟΔΙΑ-
ΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 1 TEM.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592131    

688/13-03-
2018

ΩΘΖΒ46906Κ-Ρ-
ΤΜ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ (ΝΤΟΡΜΕΖΕΣ)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 5ΤΕΜ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592131    

558/27-02-
2018

ΩΥΑΓ46906Κ-
3ΗΙ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟ-
ΜΕΤΡΟ. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 1ΤΕΜ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-

ΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592131    



                                                                                           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 ΄

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΟΥΣ

ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ /

TEMAXIO

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

GMDN ΕΚΑΠΤΥ



                                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΄

                                                                                              ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ  : 693/13-03-2018

   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΣΚΟΥ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ   (ΑΜΠΟΥ) 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

1) Ο ασκός ανάνηψης να είναι στοιβαρής κατασκευής με διπλά μαλακά τοιχώματα 
από σιλικόνη, 100% latex-free, κατάλληλος για τεχνητή ανάνηψη ενηλίκων. Να 
συνοδεύεται από μάσκα με αεροθάλαμο και διαφανή θόλο για τον οπτικό έλεγχο του 
ασθενή Νο 5. 
2) Η μέγιστη παροχή αέρα να είναι 1300 ml. Ο μέγιστος όγκος της δεξαμενής οξυγόνου
να είναι 1500 ml με απ’ ευθείας προσαρμογή στον κυρίως ασκό δίχως επιπρόσθετα 
συνδετικά. Να διαθέτει βαλβίδα εισροής αέρα, οπή οξυγόνου με αντίστοιχη είσοδο. 
3) Να διαθέτει αυτόματο σύστημα περιορισμού πίεσης. Η ελαστικότητα του εξωτερικού
τοιχώματος να περιορίζει την πίεση του αέρα στα 70 cm H2O, χωρίς απώλειες του 
παρεχόμενου όγκου αέρα όταν πιέζουμε τον ασκό κανονικά με το ένα χέρι. Να έχει 
την δυνατότητα απ’ευθείας προσαρμογής βαλβίδας PEEP. 
4) Εξ’ ολοκλήρου ο ασκός ανάνηψης να κλιβανίζεται στους 134 οC 
(συμπεριλαμβανομένου της δεξαμενής Ο2 και της μάσκας). 
5) Να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης κάθε τμήματος της συσκευής σε περίπτωση
βλάβης για την αποφυγή απόσυρσης ολόκληρης της συσκευής. Να κατατεθεί πλήρως 
αναλυτική λίστα ανταλλακτικών. 
6) Να φέρει λωρίδα συγκράτησης ώστε να εξασφαλίζει το ασφαλές πιάσιμο του ασκού 
και να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη συμπίεση με το ένα χέρι. 



7) Να προσφερθούν προς επιλογή μάσκες πολλαπλών χρήσεων με αεροθάλαμο και
διαφανή  θόλο  για  τον  οπτικό  έλεγχο  του  ασθενή  σε  όλα  τα  νούμερα  και  να
κλιβανίζονται στους 134  οC. Επίσης να προσφερθούν προς επιλογή peep-valve μιας
χρήσης καθώς και πολλαπλών οι οποίες να κλιβανίζονται στους 134 οC.

ΕΝΤΟΛΗ 688/13-03-2018

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Να αποτελείται από τον μεταλλικό σκελετό και το στρώμα τοποθέτησης του εξεταζόμενου.

Ο σκελετός να είναι κατασκευασμένος από χρωμιομένη σωλήνα. 

Το στρώμα να είναι χωρισμένο στο τμήμα του σώματος και της κεφαλής 

(ερεισίνωτο σχήματος μπομπέ).

Το ερεισίνωτο να συνδέεται με την υπόλοιπη κλίνη , μέσω άρθρωσης και η ρύθμιση της κλίσης του να 
γίνεται μέσω σκαλιέρας.

Το στρώμα να αποτελείται από αφρώδες υλικό πάχους 4 εκ. και πυκνότητας 30%.

Ολόκληρο το εμφανές μέρος να είναι επενδεδυμένο με δερματίνη υψηλής ποιότητας, 

πλενόμενη με αντισηπτικά υγρά.

Το κάτω μέρος να είναι καλυμμένο με ύφασμα ή πυκνό non wooven.

Οι διαστάσεις του στρώματος να είναι  185 Χ 65 εκ. περίπου.

Σώμα 130 Χ 65 εκ. , ερεισίνωτο 55 Χ 65 εκ. περίπου.

Να διαθέτει θήκη τοποθέτησης ρολού χαρτοσέντονου.



Να διαθέτει θήκη τοποθέτησης φιάλης οξυγόνου.

Να διαθέτει θήκη τοποθέτησης ορού.

 
ΕΝΤΟΛΗ 558/27-02-2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ

Να διαθέτει  μεγάλη ψηφιακή οθόνη και να απεικονίζει:

Συστολική πίεση.

Διαστολική πίεση.

Αριθμό καρδιακών παλμών.

Να λαμβάνει πίεση χειροκίνητα, αυτόματα σε προκαθορισμένα τακτικά διαστήματα.

Το εύρος μετρήσεως να είναι από 15-255 mmHg.

Να διαθέτει συναγερμό για όλες τις λειτουργίες.

Να λειτουργεί με απλές και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Να διαθέτει CE MARK. 

Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.
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