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Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών  

 ( Συσκευή ρύθμισης παροχής  CO2 , Καλώδια λαπαροσκοπικών – διαθερμιών )  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  17 -09 – 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) Συσκευή ρύθμισης 

παροχής CO2 , 2) Καλώδια λαπαροσκοπικών – διαθερμιών   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 .  

4. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

mailto:bargiataki@tzaneio.gr


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 

1369 

Ω7ΤΠ4

6906Κ-

Β6Ω 

- ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ CO2   

 

   ( Για τα ανωτέρω  Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως    

αναλυτικά αναφέρονται   στο Παράρτημα Δ΄  ) 

 1 ΤΜΧ  

  

ΤΜΗΜΑ : 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 

ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣ

ΕΩΝ   

ΤΜΗΜΑ : 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

: 210 -4592131 
( κoς Τσουραμάνης 

Παναγιώτης    ) 

1729 

6Ε 

924690

6Κ-

ΘΥΛ  

1) ΚΑΛΩΔΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ( Fluid 2,3m )  10 ΤΜΧ. 

ΤΜΗΜΑ :  

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ  

ΤΜΗΜΑ :  
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

: 210 -4592131 
( κoς Τσουραμάνης 

Παναγιώτης   

2) ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ  10 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 

 

 
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ( CO2 ) ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ , ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  ( Α.Ε. 1369 )  

 

1. Να είναι ειδική συσκευή ρύθμισης της παροχής του Διοξειδίου του Άνθρακα 
κατάλληλη για ιατρική ενδοσκοπική χρήση , η οποία βοηθά στην 
γρηγορότερη διάταση του εντέρου καθώς και τη διευκόλυνση του ασθενή 
κατά την διάρκεια της κολονοσκόπησης .  

2. Να διαθέτει δυνατότητα ηλεκτρικής ρύθμισης της ροής και δυνατότητα 
επιλογής μεταξύ τριών διαφορετικών ρυθμίσεων ροής .  

3. Να διαθέτει ειδικό διακόπτη ON/OFF στο εμπρόσθιο panel  

4. Nα έχει δυνατότητα σύνδεσης με κεντρική παροχή ή με ξεχωριστό δοχείο 
Διοξειδίου του Άνθρακα .  

5. Να διαθέτει ενδεικτική λυχνία η οποία να ειδοποιεί τον χρήστη στην 
περίπτωση προβλήματος ή μη κανονικής λειτουργίας καθώς και μετρητή ο 
οποίος να μετρά τυχόν υπολείμματα αερίου που έχουν παραμείνει .  

6. Να διαθέτει απεικόνιση της πίεσης  καθώς και χρονοδιακόπτη για την 
αυτόματη διακοπή της παροχής του διοξειδίου του άνθρακα .  

7. Να έχει δυνατότητα μέγιστης τροφοδοσίας πίεσης μέχρι 45 kPa . 

8. Να είναι φορητή , μικρών διαστάσεων και βάρους για την εύκολη και 
γρήγορη μετακίνηση της καθώς και την τοποθέτηση της σε ενδοσκοπικό 
τροχήλατο .  

9. Να είναι απόλυτα συμβατή και να συνεργάζεται με τον ήδη εγκατεστημένο 
ενδοσκοπικό εξοπλισμό ήτοι ψηφιακούς βίντεο επεξεργαστές και πηγές 
φωτισμού στο ενδοσκοπικό τμήμα.  

10. Να συνοδεύεται από σωλήνα υψηλής πίεσης .  

11. Να φέρει CE Mark.  

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

 

 

 

 
 


