
 

                                                     

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Αριθμ.  Πρωτ.:  9413

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ   Πειραιάς: 14-06-2018

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 19  - 06 - 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΄

AE ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1384 /            
25-05-2018

6ΟΞΨ46906Κ-ΔΣΝ
ΜΟΝΙΤΟΡ 24'' FULL HD.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ.

1ΤΕΜ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592131

1388 /                 
25-05-2018

ΩΦΔΙ46906Κ-ΚΞΞ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ. ΠΡΟ-

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ.

1ΤΕΜ.

1390 /                 
25-05-2018

Ω0Ρ846906Κ-ΜΕ9

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ , ΕΠΙ-
ΤΡΑΠΕΖΙΟ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ.

2 ΤΕΜ

1249/11-05-
2018

Ω0Π246906Κ-ΘΜΝ

ΣΙΚΥΑ ΕΜΒΡΥΟΥΛΚΙΑΣ, Μ/Χ , ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ.

10ΤΕΜ.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ

-ΜΑΙΕΥΤ/ΚΗ -
ΓΥΝ/ΚΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΜΠΟΥΖΙΝΗ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592801



                                                   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

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

GMDN ΕΚΑΠΤΥ



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΄

                                                                                      ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ  1390/ 25-05-2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ

Να διαθέτει  μεγάλη ψηφιακή οθόνη και να απεικονίζει:

Συστολική πίεση.

Διαστολική πίεση.

Αριθμό καρδιακών παλμών.

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.



ΕΝΤΟΛΗ  1388/ 25-05-2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Αυτόματο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα κοινού χάρτου Α4-Α5 , ταχύτητας 20 αντιγράφων το λεπτό.
Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων.
Να κάνει αυτόματη 2η όψη.
Να κάνει σμίκρυνση / μεγέθυνση (50%-200%)
Να διαθέτει 1 κασέτα χαρτιού 250 φύλλων.
Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή μέσω θύρας  USB και  Ethernet για μετατροπή του
φωτοαντιγραφικού σε εκτυπωτή και σαρωτή.
Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη.

ΕΝΤΟΛΗ  1384/ 25-05-2018
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   MONITOR

• Να είναι έγχρωμη 24’’ τουλάχιστον  LED-backlit TFT LCD.
• Να διαθέτει υψηλή ανάλυση 1920χ1080 pixels
• Να διαθέτει εισόδους DVDI-D, S-VIDEO, HDMI, CVBS BNC, 15-PIN D-SUB
•  Γωνία θέασης 1700  / 1600 περίπου.
• Να διαθέτει υψηλή φωτεινότητα 250cd/m2 περίπου.
• Να έχει αντίθεση 1000:1
• Χρόνος απόκρισης 2ms περίπου.
• Να έχει δυνατότητα ελέγχου μενού, μέσω οθόνης.
• Η οθόνη να είναι στεγανή-αδιαπέραστη σε υγρά.
• Να διαθέτει βάση στήριξης.
• Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη.
• Να διαθέτει standards ασφαλείας.



ΕΝΤΟΛΗ : 1249/11-05-2018

Ολοκληρωμένο Σύστημα Εμβρυουλκίας  με αντλία χειρός , μιας χρήσης και Δείκτη
Δύναμης Έλξης ( Traction Force Indicator )

• Να  αποτελεί  ένα  ολοκληρωμένο  σύστημα  εμβρυουλκίας  με  τη  βοήθεια  κενού,  χωρίς  την
βοήθεια επιπλέον προσωπικού στην Αίθουσα Τοκετού και χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής
αναρρόφησης εμβρυουλκίας.

• Να  διαθέτει  ενσωματωμένη  χειροκίνητη  αντλία  κενού  ,  μια  βαλβίδα  απελευθέρωσης  που
ενεργοποιείται με το δάχτυλο ( μικρός ) και μια ακριβής ένδειξη μέτρησης κενού.

• Να διαθέτει  Δείκτη  Δύναμης Έλξης  (  Tradition Force Indicator ),  το οποίο να μετρά την
δύναμη που ασκείται κατά τη διάρκεια της έλξης σε κιλά. Η οπτική αυτή εικόνα και το όριο
των  ( 14 κιλών ) αποτρέπει την αποκόλληση του cup από την κεφαλή του εμβρύου. Η οπτική
εικόνα της ελκτικής δύναμης είναι ιδιαίτερα πολύτιμη ακόμη και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

• Η χειροκίνητη αντλία κενού που διαθέτει , παρέχει ένα ασφαλές και αποτελεσματικό σύστημα
κενού στο χρήστη.

• Να  είναι  διαμέτρου  50mm ,  ατραυματική  και  να  μπορεί  πολύ  εύκολα  να  στρέφεται  σε
οποιαδήποτε κατεύθυνση.

• Να είναι απλή στη χρήση της με μια κατάλληλη λαβή για κράτημα και εύκολη εισαγωγή.


	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ

