
 

                                                     

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αριθμ. Πρωτ.: 11324

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ   Πειραιάς: 25-07-2018

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  02   / 08   / 18
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 και στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές ). 

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

διαδικασίας  στο  mail της  Υπηρεσίας  dai  @  tzaneio  .  gr.

Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε

όπως  κατατεθούν  σε  φάκελο  στο  πρωτόκολλο  του  Νοσοκομείου

(με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου ανάρτησης).

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. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

mailto:dai@tzaneio.gr


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

1829/12-07-2018 6ΑΥΝ46906Κ-ΘΒΩ ΖΥΓΑΡΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ .

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

1ΤΕΜ. ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ KA ΤΕΣΣΕΡΗ :
2104592112

1748/06-07-2018 ΩΡΦ146906Κ-ΖΨ1

ΜΠΑΛΟΝΙ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝΔΟ-
ΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ.

2ΤΕΜ.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΜΠΟΥΖΙΝΗ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592801

ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ - ΑΠΟΛΛΙΝΩ-
ΣΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

500ΤΕΜ.

1785/10-07-2018 6ΒΩ846906Κ-ΤΜ8 ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. ΑΝΑΙΜΑ-
ΚΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ - ΚΟΡΕΣΜΟΥ Q -ΚΑΡΔΙΑ-

ΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

2ΤΕΜ. ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592131               

1791/10-07-2018 Ψ4ΣΝ46906Κ-Γ5Φ ΜΟΝΙΤΟΡ ( ΟΘΟΝΗ P/C ).
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

1ΤΕΜ. ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592131  
1787/10-07-2018 6Ψ3Ω46906Κ-Γ5Ψ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.
1ΤΕΜ. ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ 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 ΄

                                                   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΟΥΣ

ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

GMDN ΕΚΑΠΤΥ



                                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΄

                                                                                              ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ : 1829/12-07-2018

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ ΕΑΥΜ

Ο ηλεκτρονικός ζυγός να διαθέτει εξωτερική πλατφόρμα ζύγισης τουλάχιστον 50 κιλών ,ένα 
εκτυπωτή αυτοκόλλητης ετικέτας.

Να διαθέτει δίκτυο ετικέτας-χαρτοταινίας.

Ζυγιστική ικανότητα με διπλή κλίμακα ζύγισης :60 κιλών με υποδιαίρεση 10 γραμμαρίων .

Σύστημα αυτόματου μηδενισμού βάρους τασιού.

Μνήμη 2ΜΒ τουλάχιστον για προσδιορισμό των ειδών .

Αλφαριθμητική φωτεινή οθόνη για προσδιορισμό των κιλών τωντμημάτων .

Αναγραφή της ονομασίας του καλούμενου είδους στην οθόνη

τουλάχιστον 32 ορατές μνήμες στη ζύγιση των κιλών των εαυμ από τα τμήματα.

Τουλάχιστον 99 τμήματα και 999 ομάδες για την οργάνωση των κωδικών των τμημάτων, με 
ονομασία είδους , απόβαρο, ώρα ζύγισης , ημερομηνία ζύγισης , ημερομηνία συσκευασίας, 
κλπ.



Στιβαρό επίπεδο πληκτρολόγιο καλυπτόμενο από ανθεκτική εξωτερική αδιάβροχη μεμβράνη 
εύκολου καθαρισμού.

Δυνατότητα εκτύπωσης από το χρήστη του ζυγού στην ετικέτα πληροφορίας.

Δυνατότητα αντιστοίχισης διαφόρων λειτουργιών στις ορατές μνήμες.

Μέγιστο πλάτος θερμικής ετικέτας έως και 56 mm και μήκος της 220mm.

Φωτοκύτταρο ελέγχου απελευθέρωσης του εκτυπωτηρίου από την ετικέτα για την αποφυγή 
έκδοσης δεύτερης ετικέτας , εφόσον δεν έχει τραβηχτεί η πρώτη.

Κλείδωμα θέσεων ,αναφορών προγράμματος με διαβαθμισμένο κλειδάριθμο.

Σύνδεση με Η/Υ σε δίκτυο ALLSERVER TCP/IP ETHERNET

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΖΥΓΙΣΗΣ

Επιδαπέδια, σταθερή, πλατφόρμα στοιβαρής κατασκευής και μεγάλης αντοχής με προστασία 
από υπερφορτώσεις και κρούσεις.

Ζύγιση με μια δυναμοκυψέλη, υψηλής αντοχής και πιστότητας.

Διαθέτει κάγκελο στήριξης φορτίων

διαθέτει ανοξείδωτο τάσι διαστάσεων 40*40 cm τουλάχιστον.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗς ΖΥΓΟΥ

Αυτόματη ενημέρωση ζυγού μέσω άμεσης σύνδεσης με Η/Υ.

Ανίχνευση και αποστολή αρχείου αλλαγών βάσει χρόνου .



Παραμετροποιημένο αρχείο εισόδου αλλαγών.

Αποστολή ειδών ( νέα είδη , αλλαγές ,διαγραφές)

Ιστορικό αρχείο αλλαγών.

Λήψη συναλλαγών.

Αναφορές, Αποστολή κωδικών στις ορατές μνήμες.

Δυνατότητα αλλαγών στο πρόγραμμα βάσει αναγκών του πελάτη.

ΕΝΤΟΛΗ : 1791/10-07-2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   MONITOR

1. Να είναι έγχρωμη 24’’ τουλάχιστον  LED-backlit TFT LCD.
2. Να διαθέτει υψηλή ανάλυση 1920χ1080 pixels
3. Να διαθέτει εισόδους DVDI-D, S-VIDEO, HDMI, CVBS BNC, 15-PIN D-SUB
4.  Γωνία θέασης 1700  / 1600 περίπου.
5. Να διαθέτει υψηλή φωτεινότητα 250cd/m2 περίπου.
6. Να έχει αντίθεση 1000:1
7. Χρόνος απόκρισης 2ms περίπου.
8. Να έχει δυνατότητα ελέγχου μενού, μέσω οθόνης.
9. Να διαθέτει βάση στήριξης.
10. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη.
11. Να διαθέτει standards ασφαλείας.



ΕΝΤΟΛΗ : 1785/10-07-2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ -ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ

1. Να είναι µόνιτορ αναίµακτης µέτρησης της πίεσης, κατάλληλο για µέτρηση σε ενήλι-
κες, παιδιά. 

2. Να διαθέτει εύρος ορίων µέτρησης της πίεσης από 10 έως 270 mmHg. 
3. Να διαθέτει εύρος ορίων µέτρησης παλµικού ρυθµού από 40 έως 200 bpm. 
4. Να διαθέτει ενδείξεις της συστολικής, της διαστολικής και της µέσης πίεσης. 
5. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθµισης του χρόνου επανάληψης της µέτρησης από l' έως 

480' . 
6. Οι µετρήσεις της αναίµακτης πίεσης να γίνονται είτε κατ' επίκληση, 
      είτε αυτόµατα, είτε συνεχώς. 
7. Να διαθέτει σύστηµα ασφάλειας από υπερβολική πίεση περιχειρίδας. 
8. Να µετρά και να απεικονίζει τον καρδιακό ρυθµό. 
9. Οι ψηφιακές ενδείξεις να είναι ευδιάκριτες τόσο από απόσταση όσο και σε οποιεσδήπο-

τε συνθήκες φωτισµού. 
10. Να διαθέτει παλμική οξυμετρία τεχνολογίας Masimo Set, κατάλληλη για μετρήσεις σε 

συνθήκες κίνησης και χαμηλής περιφερικής κυκλοφορίας με αισθητήρα πολλαπλών 
χρήσεων.

11. Να διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόµενη µπαταρία λιθίου - για µεγάλη διάρκεια ζωής
και χωρίς φαινόµενο µνήµης - µε αυτονοµία 10 ωρών κατ'ελάχιστο, µε όλες τις παρα-
µέτρους σε λειτουργία. Ο φορτιστής της µπαταρίας να είναι ενσωµατωµένος στο µη-
χάνηµα. 

12. Να διαθέτει  ενσωµατωµένο τροφοδοτικό για λειτουργία 100-240V /50-60HZ.  
13. Να έχει µικρές διαστάσεις για να µεταφέρεται εύκολα. 
14. Να διαθέτει τροχήλατο του κατασκευαστικού οίκου. 
15. Να είναι κατάλληλο για νοσοκοµειακή χρήση. 
16. Να μπορεί να δεχθεί ενσωματωμένο εκτυπωτή.
17. Κατά την παράδοση να συνοδεύεται από cuff πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων και παί-



δων, καθώς και σωλήνα σύνδεσης της περιχειρίδας µε το πιεσόµετρο. 
18. Να διαθέτει CE Mark και έγκριση FDA. 
19. Η συσκευή να συνοδεύεται από εγγύηση δύο (2) ετών. 

ΕΝΤΟΛΗ : 1787/10-07-2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Maximum φύλλα την ημέρα: 1500
Ταυτόχρονη κοπή φύλων :15
Τύπος κοπής : Τρίμμα
Μέγεθος φύλλου : Α4
Ταχύτητα κοπής (m/min):4,3
Καλάθι χωρητικότητας (lit): 27
Αυτόματη εκκίνηση και παύση
Οδηγός μέτρησης φύλλων
Προστασία υπερθέρμανσης
Να καταστρέφει επίσης πιστωτικές κάρτες, σύρματα συρραπτικού, συνδετήρες

ΕΝΤΟΛΗ : 1748/06-07-2018

Τεχνικές Προδιαγραφές

Κλιπ ομφάλιου λώρου

1) Να είναι ασφαλές, αποστειρωμένο, μιας χρήσης και απαλλαγμένο από Latex, Silicone και PVC.

2) Να χρησιμοποιείται αμέσως μετά τον τοκετό για να απολινώσει τον ομφάλιο λώρο πριν από την

κοπή του.

3) Να διαθέτει γραμμωτή λαβή, ούτως ώστε να αποφεύγεται η ολίσθηση κατά την εφαρμογή.



4) Να διατηρεί ερμητικό κλείσιμο και να εφαρμόζει σταθερή πίεση σε κάθε μέγεθος ομφαλού, 

καθώς αυτός συρρικνώνεται.

5) Να διαθέτει προστατευτική οπή που περιορίζει τον ομφαλό ανάμεσα στις δύο οδοντωτές 

σιαγώνες για να περιορίσει την κίνηση.

6) Να είναι κατασκευασμένο χωρίς αιχμηρά άκρα που μπορεί να σκαλώσουν με απρόβλεπτες 

συνέπειες.

7) Να ελέγχεται με πρωτοποριακό και αυστηρό σύστημα οπτικού ελέγχου από ακτίνες lazer, ούτως

ώστε να πληροί τις προδιαγραφές για την χρήση του ( απαράβατος όρος ).

8) Να διαθέτει διπλό αγκιστρωτό σύστημα ασφαλείας, ούτως ώστε να μην είναι δυνατό να ανοίξει 

(απαράβατος όρος ).

9) Να διαθέτει οδοντωτούς σιαγόνες για να αποτρέπεται η ολίσθηση του.

10)Να διαθέτει ειδικό μηχανισμό κλειδώματος ( μάνταλο), ούτως ώστε να μην επιτρέπει το 

παραμικρό διάκενο (απαράβατος όρος ).

11)  Να κατατεθεί δείγμα για την πλήρη γνώση του υλικού καθώς και της χρήσης, ούτως ώστε να 

γίνει επιλογή του κατάλληλου υλικού (απαράβατος όρος ).

12)Να πληροί όλα τα διεθνή standard ασφαλείας και να φέρει σήμανση CE.




