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2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ       Πειραιάς: 26-09-2018 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ    

ΤΗΛ: 210 – 4592593 

Fax:   210 - 4592597  

 

 

 

 

 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών 

  ( Σάκοι αναρρόφησης 2 λίτρων με βαλβίδα , Τυμπανογράφος , Μόνιτορ παρακολούθησης   ) 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 01 - 10 - 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 ) Σάκοι αναρρόφησης  2 

λίτρων με βαλβίδα ,  2 ) Τυμπανογράφος  ,  3) Μόνιτορ παρακολούθησης ( με ψηφιακές 

ενδείξεις )  , 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:  

6. 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).  

Σε περίπτωση κατακύρωσης η παράδοση θα γίνεται εντός 3 ημερών από τη λήψη της παραγγελίας 

εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ΄ εξαίρεση .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tzaneio.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

Α.Ε. ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

2071 

6ΠΛΥ4

6906Κ-

ΤΞΙ  

- ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 2 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ 

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

( Σάκοι αναρρόφησης  2 λίτρων με φίλτρο και μη μηχανική 

βαλβίδα αντεπιστροφής ασφαλείας και αντιαφριστική αλοιφή )  

 

 

2.500 τμχ.  

 

ΤΜΗΜΑ : ΜΕΘ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ  

ΤΜΗΜΑ : ΜΕΘ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ   

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592869 

( κα ΛΑΣΠΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ   )  
 

2069 

6ΧΝ94

6906Κ-

8Ν0 

- ΤΥΜΠΑΝΟΓΡΑΦΟΣ  
1 τμχ.  ΤΜΗΜΑ : ΤΕΠ 

ΤΜΗΜΑ :  ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
210-4592131 

( κος Τσουραμάνης 
Παναγιώτης )  

2083 

Ω2Δ14

6906Κ-

Ρ4Α 

ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ( ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ )  
5 τμχ.  

ΤΜΗΜΑ : 

ΘΕΣΕΙΣ – Μ+Γ – 

ΝΕΥΡ/ΚΗ  

ΤΜΗΜΑ :  ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
210-4592131 

( κος Τσουραμάνης 
Παναγιώτης )  

 
 

( 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. ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ 2LΤ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ      ( ΑΕ 2071 )  

Ο σάκος αναρρόφησης να διαθέτει ενσωματωμένο κάλυμμα (καπάκι) εσωτερική βαλβίδα / φίλτρο μεγάλης επιφάνειας, βαλβίδα 

αντεπιστροφής .Η εσωτερική μη μηχανική βαλβίδα φίλτρο να αποτελείται από πολυμερείς κόκκους που διογκώνονται όταν 

υγρανθούν με αποτέλεσμα να διακόπτεται άμεσα η αναρρόφηση 

ΟΙ σάκοι αναρρόφησης επίσης να έχουν εσωτερικά ειδική αλοιφή που να εμποδίζει το αναρροφούμενο υγρό να δημιουργεί αφρό με  

αποτέλεσμα να σταματά η αναρρόφηση χωρίς ο σάκος να έχει γεμίσει   .                                                                                                     

 

 

 

2 .  ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΤΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ(ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΤΥΜΠΑΝΟΓΡΑΦΟΣ)           ( ΑΕ 2069 )  
 
α) Να εκτελεί αυτόματα και χειροκίνητα όλες τις γνωστές δοκιμασίες Μετρήσεων Ακουστικής Αντίστασης (Τυμπανομετρίας) και να είναι 
προηγμένης τεχνολογίας. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (να αναφερθούν). 
 
β) Να εκτελεί τις παρακάτω μετρήσεις: 
 
Τυμπανόγραμμα σχετικό και απόλυτο, καθώς και μετρήσεις Β – G (μάζα – τριβή). Αλλά και Screening τυμπανόγραμμα για λόγους 
ταχείς εξέτασης στους 226ΗΖ αλλά και 1000ΗΖ 
Αντανακλαστικά μυός αναβολέως, ομόπλευρα και ετερόπλευρα. Η παροχή ερεθισμάτων να είναι: α) χειροκίνητη (κατά βούληση), β) 
αυτόματη, με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης ερεθίσματος από το χειριστή και γ) ουδική, με δυνατότητα ρύθμισης βηματισμού της 
αύξησης ή μείωσης εντάσεως. Και Growth 
Τα ακουστικά ερεθίσματα να είναι τόνοι και θόρυβοι (να αναφερθούν λεπτομερώς). 
Χρόνο κόπωσης (Reflex Decay) με αυτόματη παροχή ερεθισμάτων 10 sec σε όλες τις συχνότητες με υπολογισμό της κόπωσης με 
αριθμητικές τιμές. 
 
 



Λανθάνοντα χρόνο αντανακλαστικού (ARLT) σε όλες τις συχνότητες (εντάσεις και συχνότητες όπως στα αντανακλαστικά). 
Έλεγχο λειτουργίας ευσταγχιανής σάλπιγγας με ακέραια και διάτρητη τυμπανική μεμβράνη. 
Να εκτελεί ειδικές δοκιμασίες αντανακλαστικών, όπως External Input  και NON ACOUSTIC REFLEX. 
 Nα διαθέτει καθετήρα Probe συχνοτήτων: 226 – 678 – 1000 Hz  
 
γ) Να διαθέτει μενού έτοιμων προγραμμάτων με δυνατότητα μεταβολής των παραμέτρων (ρυθμός μεταβολής πίεσης, ένταση 
ερεθίσματος κτλ.) και δυνατότητα εναποθήκευσης των μεταβολών. 
 
δ) Να έχει δυνατότητα, κατά βούληση, αυτόματης έναρξης δοκιμασιών. 
 
στ) Να διαθέτει σύστημα πίεσης με αυτόματη ή χειροκίνητη μεταβολή της πίεσης σε διάφορες ταχύτητες  
 
ζ) Να ειδοποιεί για τυχόν κακή εφαρμογή του καθετήρα στο αυτί του εξεταζόμενου κατά την έναρξη και για τυχόν διαρροή κατά τη 
διάρκεια εξέτασης. 
 
η) Να διαθέτει μεγάλη  έγχρωμη  οθόνη touch screen αποτελεσμάτων και (ενσωματωμένο η όχι ) θερμικό εκτυπωτή ταχείας 
εκτυπώσεως αλλά να συνδέεται και δεύτερη οθόνη μέσω  HDMI 
Να έχει επιπλέον, τη δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό εκτυπωτή του εμπορίου ( χωρίς η μέσω του ΗΥ), για εκτύπωση σε απλό, 
λευκό χαρτί. 
 
Θ Να δύναται να συνδεθεί, με ειδικό πρόγραμμα,(ΑΥΤΟΝΟΜΟ η  ΣΥΜΒΑΤΟ) σε Η.Υ. για αρχειοθέτηση ασθενών-εξετάσεων.  
 
ι) Να αναφερθούν λεπτομερώς τα παρελκόμενα για πλήρη λειτουργία (probe, ακουστικά, θηλές σφραγίσματος, κτλ.) 
 
κ) Οι προσφέροντες να απαντήσουν σε κάθε μία από τις ζητούμενες απαιτήσεις ξεχωριστά, με παραπομπές επί των εντύπων του 
κατασκευαστή και να τονίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συσκευών τους. 
 
λ). Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη. 

 

 

 

 

 

 



3  . ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (µε ψηφιακές ενδείξεις)         ( ΑΕ 2083 )  

1. Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες και παιδιά.  

2. Το μηχάνημα να είναι νέας τεχνολογίας μικρού όγκου με διαστάσεις και βάρους και να συνοδεύεται από τροχήλατη βάση. 

3. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220V/50 Ηz και με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία διάρκειας τουλάχιστον μίας 

ώρας.  

4. Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη υψηλής ανάλυσης, έγχρωμη, τύπου TFT LCD, διαστάσεων τουλάχιστον 10″. 

5. Να διαθέτει μεγάλες και ευανάγνωστες ενδείξεις.  

6. Να διαθέτει ένδειξη κατάστασης της ενσωματωμένης μπαταρίας και ένδειξη φόρτισης καθώς και ακουστικό συναγερμό που 

προειδοποιεί για την αποφόρτιση της μπαταρίας.  

7. Να διαθέτει ένδειξη ώρας και ημερομηνίας.  

8. Να έχει δυνατότητα μέτρησης αναίμακτης πίεσης (διαστολικής - συστολικής και μέσης), oξυμετρίας, καρδιακού ρυθμού , 

θερμοκρασία ασθενούς. 

9. Να απεικονίζει ψηφιακά όλες τις παρακολουθούμενες παραμέτρους καθώς και της ώρας και ημερομηνίας.  

10. Να πραγματοποιεί έλεγχο της λειτουργίας του αυτόματα.  

11. Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης να μπορεί να γίνεται αυτόματα (σε χρονικά διαστήματα κατά επιθυμία του χρήστη) και 

χειροκίνητα.  

12. Να απεικονίζει ταυτόχρονα και με ψηφιακές φωτεινές ενδείξεις τη συστολική, τη διαστολική και τη μέση πίεση καθώς επίσης και 

τις σφίξεις.  

13. Να διαθέτει συναγερμούς για τις παρακολουθούμενες παραμέτρους με δυνατότητα ρύθμισης των ορίων.   

14. Να διαθέτει πιστοποιητικό CE και να πληροί τα διεθνή standard ασφαλείας. 

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


