
            

 

                                                      

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Αριθμ. Πρωτ. 8458 

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ       Πειραιάς: 24-05-2018 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ    

ΤΗΛ: 210 – 4592593 

Fax:   210 - 4592597  

 

 

 

 

 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών  

 ( Τροχήλατος προβολέας ρεύματος – μπαταρίας  , Φορητό σπιρόμετρο , Τροχήλατες και 

επιτοίχιες αναρροφήσεις )  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 31-05 – 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) Τροχήλατος προβολέας 

ρεύματος – μπαταρίας , 2) Φορητό σπιρόμετρο , 3 ) Τροχήλατες και Επιτοίχιες 

αναρροφήσεις 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. Σε περίπτωση που ο όγκος των 

δικαιολογητικών είναι μεγάλος παρακαλώ όπως κατατεθούν σε φάκελο στο πρωτόκολλο 

του νοσοκομείου .  

mailto: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 

1204 

ΩΖΚΧ

46906Κ

-9Ψ5  

- ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  

 

 

 2 ΤΜΧ  

  
ΤΜΗΜΑ : 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ   

ΤΜΗΜΑ : 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

: 210 -4592131 
( κoς Τσουραμάνης 

Παναγιώτης    ) 

1227 

ΩΑΖΤ4

6906Κ-

ΓΗΚ  

   -  ΦΟΡΗΤΟ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ  

 

 

1 ΤΜΧ  
ΤΜΗΜΑ :  

ΜΕΘ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ  

ΤΜΗΜΑ :  
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

: 210 -4592131 
( κoς Τσουραμάνης 

Παναγιώτης  ) 

1229 

ΩΞΞ74

6906Κ-

ΝΘ9 

1) ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ  3 ΤΜΧ. 
ΤΜΗΜΑ :  

ΟΦΘ/ΚΟ- 

ΝΕΥΡ.-ΤΕΠ 

ΤΜΗΜΑ :  
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

: 210 -4592131 
( κoς Τσουραμάνης 

Παναγιώτης   

2) ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ- ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ 2 ΤΜΧ. 

 

      ( 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) ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ( Α.Ε. 1204 )  

 

Να διαθέτει κεφαλή με 4 φωτεινές εστίες με λυχνίες LED. 

Να διαθέτει μηχανισμό εστίασης. 

Να διαθέτει ρυθμιστή φωτεινότητας. 

Η ένταση της φωτεινότητας να φτάνει τα 120.000 Lux περίπου. 

Η θερμοκρασία χρώματος  να είναι 4.500 Κ. 

Να διαθέτει κορμό με 3 αρθρώσεις για κινήσεις πάνω – κάτω και πλήρους περιστροφής  

προς 2 κατευθύνσεις. 

Ο κορμός να είναι τοποθετημένος σε τροχήλατη βάση με 4 τροχούς, εκ των οποίων οι δύο 
να φέρνουν φρένο. 

Να λειτουργεί με ρεύμα πόλης και με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες διάρκειας 1 ώρας 
τουλάχιστον. 

Να φέρει CE Mark 

Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη. 

 

 

2) ΦΟΡΗΤΟ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ (ΑΕ 1227 )  
 

 

1. Να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές MOD (93/42EEC) 

2. Nα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις ATS και ERS. 

3. Να είναι φορητό σπιρόμετρο για έλεγχο της αναπνευστικής λειτουργίας 

4. Να διαθέτει ροόμετρο τύπου ψηφιακής τουρμπίνας διπλής κατεύθυνσης 

επαναχρησιμοποιήσιμο. 

5. Να λειτουργεί με επαναχρησιμοποιήσιμη τουρμπίνα. 

6. Να διαθέτει ακρίβεια ±2%, εύρος ροής από 0-16l/s και αντίσταση λιγότερο από 0,8cm 

H2O/l/s στα 14l/s. 

7. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη LCD 

8. Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή 

9. Να διαθέτει αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο 

10. Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία 

11. Να διαθέτει εσωτερική μνήμη αποθήκευσης των ασθενών και των εξετάσεων 



12. Να διαθέτει λογισμικό στην Ελληνική γλώσσα για υπολογιστή για την πραγματοποίηση σε 

πραγματικό χρόνο των τεστ. 

13. Το μενού της συσκευής (firmware) να είναι στην Ελληνική γλώσσα. 

14. Να διαθέτει θύρα USB για σύνδεση με Η/Υ 

15. Να επιτρέπει απευθείας εκτύπωση αναφορών με συμβατούς εκτυπωτές μέσω σύνδεσης USB 

16. Να πραγματοποιεί τις παρακάτω μετρήσεις βασικής σπιρομετρίας: 

  Βίαιη Ζωτική Χωρητικότητα FVC (Pre-Post) 

  Αργή Ζωτική Χωρητικότητα SVC 

  Μέγιστος εκούσιος αερισμός MVV 

            Τεστ βρογχοδιαστολής / βρογχοσυστολής  

       17. Να πραγματοποιεί επιπρόσθετα τις ακόλουθες μετρήσεις: 

                

  Μέγιστη εισπνεόμενη πίεση αναπνευστικών μυών (MIP) 

 Μέγιστη εκπνεόμενη πίεση αναπνευστικών μυών (MEP) 

18. Να μετρά τις παρακάτω παραμέτρους: 

        FVC • IVC • VC • MVV • VT • FEV1 •   FEV6 • FEV1/FEV6 • FEV6/FVC • PEF • 

    PIF • FEV1/FVC • FEF 25-75 • FEV1/VC% • %FEV1 • MEF25% •  MEF50% • MEF75% • 

FET 100% • Lung   Age • ERV • IRV • VE • Rf • ti • te • 

        ti/t.tot • VT/ti • Best FVC • Best FEV1 •   IC • P_mouth •MIP • MEP 

19. . Να μπορεί το λογισμικό και η βάση δεδομένων  του φορητού σπιρομέτρου  να υποστηρίξει  

δεδομένα μετρήσεων  από μελλοντικές επεκτάσεις όπως : 

καρδιοαναπνευστική αξιολόγηση, αντίσταση αεραγωγών  (Rocc), στατικοί  όγκοι , διαχυτική 

ικανότητα   πνευμόνων(DLCO), εξαναγκασμένη  ταλαντωσιμετρία  και ενεργειακή  κατανάλωση 

ηρεμίας. 

20. Να φέρει CE Mark 

21. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη. 

 

 
 

 
3α)  ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ ( A.E. 1229 )  

 

1.Ανθεκτικής κατασκευής , υψηλού κενού κα αναρροφητικής ικανότητας ( να αναφερθούν ) . 

Κατάλληλο για απ΄ ευθείας  σύνδεση στις λήψεις του νοσοκομείου μας .  

2. Βάρος συσκευής ≤ 600 gr.  

3. Περιστροφικός διακόπτης On / Off για ευκολία στην χρήση .  

4. Επίτευξη μέγιστου κενού , μέσω κομβίου υψηλής ευαισθησίας σε λιγότερο από μία περιστροφή 

  ( να αναφερθεί η τεχνολογία ) . 

5.Αποσπώμενο υδρόφοβο φίλτρο τύπου Bayonet για μεγαλύτερη ασφάλεια συσκευής και κεντρικού 

συστήματος κενού έναντι υπερχείλισης .  

6.Μανόμετρο κενού με ευανάγνωστες ενδείξεις και δύο τουλάχιστον βαθμονομήσεις .  

7.Δυνατότητα κατάθεσης δείγματος προς αξιολόγηση. 

8.Εγγύηση τρία ( 3 ) έτη .  

9.Δυνατότητα επισκευής του σώματος της αναρρόφησης και κατάλογος ανταλλακτικών .  

10.Να διαθέτει πιστοποιητικό CE και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001 ή ISO 13485  

 

 

 

 



 

 

3β ) ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ( Α.Ε. 1229 )  
 

 Να λειτουργεί  στα 230V AC/ 50 Hz, με δυνατότητα παρατεταμένης λειτουργίας χωρίς 

κίνδυνο υπερθέρμανσης.  

 Αντλία χωρίς την ανάγκη αλλαγής λαδιών   

 Αθόρυβη λειτουργία με επίπεδο θορύβου μικρότερο των  40 dB. 

 Μανόμετρο με ευδιάκριτες ενδείξεις, σε τουλάχιστον δύο κλίμακες και χρωματική 

διαβάθμιση  για ασφαλής διαχείριση του επιτυγχανόμενου κενού.  

 Φωτιζόμενος  διακόπτης/ μπουτόν  ΟΝ/OFF και εργονομικός ρυθμιστή κενού.  

 Κάλυμμα  αναρρόφησης από ειδικό πλαστικό μεγάλης αντοχής ώστε να διαθέτουν διπλή 

προστατευτική μόνωση μεταξύ αυτής και του χειριστή.   

 Ενσωματωμένη χειρολαβή για εύκολη μεταφορά.  

 Να φέρει ειδικό φιαλίδιο ασφαλείας με μηχανικό φλοτέρ έναντι υπερχείλισης στην είσοδο 

της αντλίας,  αντιμικροβιακό-υδρόφοβο φίλτρο καθώς και μηχανικό φλοτέρ στην φιάλη 

εκκριμάτων.  

 Η συσκευή να μπορεί να λειτουργεί χωρίς την χρήση εξειδικευμένων  υδρόφοβων και 

αντιμικροβιακών φίλτρων  τα οποία να μπορούν να βρεθούν στο ελεύθερο εμπόριο.   

 Μέγιστο κενό  90 Kpa και αναρροφητική ικανότητα 40Lt/min περίπου.  

 Τροχήλατη βάση με αντιστατικούς τροχούς δύο εκ των οποίων να φέρουν σύστημα πέδησης 

 Τροχήλατη βάση απλής σχεδίασης και κατασκευής για εύκολο καθαρισμό .  

 Να φέρει ανοξείδωτη ράγα, η οποία να εξασφαλίζει  την προσαρμογή  φιαλών  εκκριμάτων 

και άλλων οίκων κατασκευής.  

 Να συνοδεύεται από μια φιάλη  εκκριμάτων των δυο λίτρων, η οποία να είναι άθραυστη, 

διαβαθμιζόμενη, κλιβανιζόμενη και συνοδευόμενη από τους απαραίτητους σωλήνες 

σύνδεσης για την λειτουργία της συσκευής.  

 Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο έτη. 

 Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον ξένο οίκο που αφορά την 

δυνατότητα επισκευής των προσφερόμενων συσκευών καθώς επίσης και την κάλυψη 

ανταλλακτικών τουλάχιστον για επτά (07) έτη. 

 Η συσκευή να διαθέτει πιστοποιητικό CE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


