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Δημόσια ανοικτή διαδικασία  

συλλογής προσφορών  για  την προμήθεια  ( Ουρολογικής οπτικής , Έυκαμπτο 

ουρητηροσκόπιο , Τροχήλατα νοσηλείας και τραπεζίδιο )  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  12  - 07 – 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) Ουρολογική κλινική , 2) 

Εύκαμπτο Ουρητηροσκόπιο , 3 ) Τροχήλατα νοσηλείας και Τραπεζίδιο ,  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 

1480 

Ω0Β54

6906Κ 

– 5ΓΩ 

- ΟΠΤΙΚΗ 30 ΜΟΙΡΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ  

 

 

2 τμχ.  
ΤΜΗΜΑ : 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 

ΤΜΗΜΑ :  
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
: 210 -4592131 - 134 
( κoς Τσουραμάνης  

Παναγιώτης   ) 

1354 

ΩΞΒΗ

46906Κ

-14Τ 

- ΈΥΚΑΜΠΤΟ ΙΝΟΟΠΤΙΚΟ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟ  1 τμχ.  
ΤΜΗΜΑ : 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 

ΤΜΗΜΑ :  
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
: 210 -4592131 - 134 
( κoς Τσουραμάνης  

Παναγιώτης   ) 

1465  

6Χ6Ρ46

906Κ-

ΒΨ4 

1) ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 1 τμχ. 

ΤΜΗΜΑ : 
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓ

ΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  

ΤΜΗΜΑ :  
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
: 210 -4592131 - 134 
( κoς Τσουραμάνης  

Παναγιώτης   ) 

2) ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ SOS 1 τμχ.  

3) ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ 1 τμχ.  

 
 

 

( Για τω ανωτέρω  Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως 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΄ 

 
1) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ( ΑΕ 1480 ) 
 

 

1. Οπτική ψυχρού φωτισμού κατάλληλη για ουρολογική χρήση , High Definition .  

2. Να έχει διάμετρο 4mm , να είναι οράσεως 30ο  και μήκους 300 mm περίπου .  

3. Να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι .  

4. Να μπορεί να αποστειρώνεται με όλες τις σύγχρονες μεθόδους , όπως σε 

κλίβανο ατμού στους 134ο C / 5 min.  

5. Να έχει μεγάλο πεδίο οράσεως .  

6. Να παρέχει εξαιρετικό εύρος , βάθος και καθαρότητα εικόνος του χειρουργικού 

πεδίου .  

7. Να έχει δυνατότητα προσαρμογής ανάλογων συνδετικών ( adaptors ) ώστε να 

δέχεται όλα τα υπάρχοντα καλώδια οπτικών ινών .  

8. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη.  

9. Να φέρει CE Mark . 

 

2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΙΝΟΟΠΤΙΚΟΥ 

ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ  ( ΑΕ 1354 ) 
 

 

1. Το προσφερόμενο ουρητηροσκόπιο να είναι καινούργιο αμεταχείριστο , 

σύγχρονης οπωσδήποτε τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα 

που απαιτούνται για την διενέργεια  πλήρους εξέτασης . Τα τεχνικά και λοιπά 

χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν στην τεχνική περιγραφή και στο φύλλο 

συμμόρφωσης θα τεκμηριώνονται απαραίτητα με αντίστοιχα πρωτότυπα 

prospectus ( όχι φωτοτυπίες ) εγκρίσεις κτλ. στοιχεία για να αξιολογηθούν . 

2. Να είναι ινοοπτικό , εύκαμπτο με υψηλής ποιότητας οπτικό σύστημα 

παρατήρησης , κατάλληλο για θεραπευτικές επεμβάσεις στον ουρητήρα .  

3. Να έχει ενσωματωμένο φίλτρο απορρόφησης του << φαινομένου ίριδος >>          

( moire ) για καλύτερη ευκρίνεια  και αποφυγή έγχρωμων ανακλάσεων .  

4. Το άκρο του να δύναται να εκτελεί κάμψη προς τα άνω τουλάχιστον 270ο προς τα 

κάτω τουλάχιστον 275ο . Να παρέχει αμεσότητα στους χειρισμούς παρέχοντας 

ροπή στρέψης χειρολαβής προς το τελικό άκρο 1: 1  



5. Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο όχι μεγαλύτερη από 8 Fr .  

6. Να φέρει άκρο ειδικού ατραυματικού σχεδιασμού , με θερμική προστασία του 

ενδοσκοπίου .  

7. Να διαθέτει οπτικό πεδίο περίπου 90ο  

8. Να είναι ευθείας οράσεως . 

9. Να διαθέτει βάθος πεδίου 2 έως τουλάχιστον 50 mm.  

10. Να διαθέτει κανάλι εργασίας διαμέτρου τουλάχιστον 3,5 Fr ή μεγαλύτερο .  

11. Να διαθέτει ωφέλιμο μήκος τουλάχιστον 670 mm.  

12. Να είναι συμβατό τουλάχιστον με τους παρακάτω μεθόδους απολύμανσης  / 

αποστείρωσης :  

-Απολύμανση  

-Αποστείρωση με αέριο αιθυλενοξείδιο ( ΕΤΟ )  

-STERRAD 50 / 100S / 200  

-STERRAD NX  

          13. Να συνοδεύεται από δύο λαβίδες βιοψίας 3 Fr και μήκους τουλάχιστον 1000 mm 

          14. Να συνοδεύεται από σύστημα ελέγχου στεγανότητας . 

          15. Να συνοδεύεται από καλώδιο φωτισμού το μέγιστο 3mm , κλιβανιζόμενο σε ατμό  

          16. Να συνοδεύεται από βαλίτσα μεταφοράς . 

          17. Το προσφερόμενο είδος να πληροί τα διεθνή πρότυπα και κανόνες ασφαλείας        

               ( CE ISO 9001 κλπ )  

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

               για 10 έτη.  

         19 . Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να εκπαιδεύσει το ιατρικό και τεχνικό  

                προσωπικό αντίστοιχα στη χρήση και συντήρηση του μηχανήματος χωρίς καμία  

               επιπλέον επιβάρυνση του Νοσοκομείου .  

  

 

3) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ( ΑΕ 1465 ) 

 

3
α
) Τεχνικές προδιαγραφές τροχήλατου τραπεζιδίου  

          Να είναι μεταλλικής κατασκευής από ανοξείδωτο χάλυβα , εργονομικά σχεδιασμένο   

           και λειτουργικό . Στο πλάτος της επάνω επιφάνειας και στις δύο πλευρές  να  

           υπάρχουν μπράτσα ύψους 10 cm και κατά μήκος της μιας πλευράς του τραπεζιού να  

           υπάρχει βέργα που να ενώνει τα 2 μπράτσα .  

           Να φέρει πρεσσαριστή επιφάνεια από ανοξείδωτο χάλυβα , όλες δε οι γωνίες να  



           είναι στρογγυλεμένες .  

 Όλες οι επιφάνειες να είναι λείες δίχως εγκοπές και κρυφά σημεία ώστε να 

καθαρίζεται και να απολυμαίνεται πολύ εύκολα .  

Να φέρει τουλάχιστον 2 ράφια .  

Εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα μέρη της συσκευής δύο έτη . 

 
 
 

3β ) Τεχνική περιγραφή τροχήλατος SOS 
 

Ο σκελετός να  είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο. 

Τα τοιχώματα και τα συρτάρια να είναι κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό άθραυστο 

υλικό ABS. 

Να κινείται με 4 τροχούς Φ 125 mm ( 2 απλοί 2 με φρένο) και να διαθέτει : 

 Επιφάνεια εργασίας από θερμοπλαστικό υλικό ABS με περιμετρική προστασία στις 3 

πλευρές της.  

 Να φέρει συνδυασμό μέχρι τεσσάρων (4) συρταριών, εκ των οποίων το ένα (1) 

μεγαλυτέρων διαστάσεων. 

 Ντουλάπι δίφυλλο κάτω από τα συρτάρια. 

 Κλειδαριά ασφαλείας για τα συρτάρια. 

 Στατώ ορού ρυθμιζόμενου ύψους 

 Περιστρεφόμενη βάση τοποθέτησης Ηκφου/απινιδωτή 

 Μία σειρά από διαφανείς θήκες φαρμάκων 

Όλα τα συρτάρια να φέρουν διαχωριστικές θήκες προσθαφαιρούμενες.  

Στην αριστερή πλευρά να διαθέτει : 

 Χερούλι μεταφοράς 

 Ανοιγόμενη θήκη τοποθέτησης ντοσιέ 

Στην δεξιά πλευρά να διαθέτει : 

 Χερούλι μεταφοράς 

 Συρταρωτό ράφι στο επάνω μέρος  

 Κάδο απορριμμάτων 

Περιμετρικά στο επάνω και στο κάτω μέρος να φέρει προστασία από pvc  

για αποφυγή των χτυπημάτων. 

Οι διαστάσεις του τρόλεϊ να είναι περίπου : 

 πλάτος 75 cm 



 βάθος 50 cm 

 ύψος 90m 

Τα υλικά κατασκευής να είναι ανθεκτικά σε πλυσίματα με απολυμαντικά υγρά. 

Τα συρτάρια να διατίθενται σε διάφορα χρώματα. 

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 
τουλάχιστον δέκα (10) έτη.  

Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με 
αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, 
product data, manua] κλπ).  

Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO για 
εμπορία και τεχνική υποστήριξη.  

Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστoπoιημένoς με ISO 9001:2000 και ISO 13485:2003.  
 

 

   3γ) Τεχνικές προδιαγραφές τροχήλατου  Νοσηλείας  

1. Το προσφερόμενο τροχήλατο να είναι κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από 
αντιμικροβιακής σύστασης συμπαγές απαραμόρφωτο, άθραυστο, άκαυστο χωρίς 
πόρους πολυμερές υλικό. Να κατατεθούν οπωσδήποτε σχετικά με την αντιμικροβιακή 
σύσταση του υλικού, οι αντίστoιχες πιστοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς.  

2. Να διαθέτει ανάλογες πιστοποιήσεις κατά DIN σχετικά με την αντοχή του.  

3. Να είναι αποσυναρμολογούμενο (σκελετός, συρτάρια, τροχοί κλπ) και κατασκευασμένο 
έτσι ώστε να δύναται να πλένεται - απολυμαίνετε στους 90°C.  

4. Η επιφάνεια εργασίας του τροχήλατου να είναι ανθεκτική σε χάραξη και να φέρει από 
τις τρεις πλευρές της προστατευτικό γείσο.  

5. Να είναι εύκολα μετακινούμενο με χειρολαβή ωθήσεως.  

6. Να φέρει συνδυασμό μέχρι  έξη (6) συρταριών, εκ των οποίων το ένα (1) μεγαλύτερων 
διαστάσεων. Δύο (2) από τα μικρότερα συρτάρια να φέρουν στο εσωτερικό τους 
προσθαφαιρούμενα σετ διαχωριστικών.  

7. Τα συρτάρια να είναι προσθαφαιρούμενα με ενσωματωμένες χειρολαβές στις μετώπες.  

8. Να συνοδεύεται με στεφάνι στήριξης δοχείου απόρριψης αιχμηρών, κάδο 
απορριμμάτων  συρτάρι φαρμάκων με διαφανή επιφάνεια και κλειδαριά, θέση φιάλης 
οξυγόνου θέσεις ετικετών και προσθαφαιρούμενη ανοξείδωτη επιφάνεια.  

9. Στη βάση να φέρει περιμετρικά προσκρουστήρα και τέσσερις (4) διπλούς 
περιστρεφόμενους αντιστατικούς τροχούς.  

10. Οι συνολικές διαστάσεις του τροχήλατου να είναι 75 χ 60 χ 90 (h) cm περίπου, με  

επιφάνεια εργασίας 70χ50 cm περίπου. 

11. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών 
για τουλάχιστον δέκα (10 ) έτη.  



12. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές 
προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού 
οίκου (prospectus, product data, manua] κλπ).  

13. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO για 
εμπορία και τεχνική υποστήριξη.  

14. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστoπoιημένoς με ISO 9001:2000 και ISO 
13485:2003.  

 
 

 

 
 
 


