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Δημόσια ανοικτή διαδικασία 

συλλογής προσφορών υλικών 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  01 /  02  /  19
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. 107 Α΄/ 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. 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. 

3. Περιγραφή  των  ζητούμενων  κατηγοριών  ειδών  γίνεται  στο  παράρτημα  Α  της

παρούσας και στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές ). 

4. 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  Γραφείο  Πρωτοκόλλου  του  Νοσοκομείου

(με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

5. Σε  περίπτωση  κατακύρωσης : α)  η παράδοση  θα  γίνεται  εντός  τριών  (3) ημερών

από  τη  λήψη της  παραγγελίας ,  εκτός  αν  ορίζεται  διαφορετικά  κατ’εξαίρεση,    β)

η  παράδοση των ειδών  θα  γίνεται  με  φροντίδα  και  δαπάνες  του  Προμηθευτή,

στις  Αποθήκες  της  Υπηρεσίας  μας.

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

χρηματικών  ενταλμάτων  πληρωμής  από  τον  αρμόδιο  Επίτροπο  του  Ελεγκτικού

Συνεδρίου. 

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.

mailto:dai@tzaneio.gr


1.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΕΙΔΩΝ

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   ).

http://www.tzaneio.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

AE ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

85//03-01-2019 7ΖΚΡ46906Κ-ΒΘ5 ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗ-
ΤΙΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΩΡΛ ΕΝΔΟΣΚΟ-
ΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΟΗΓΗΣΙΜΗ

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ SHAVER ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΕ-
ΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :  1) ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΠΛΟΗΓΗΣΙΜΑ ΓΛΥΦΑΝΑ
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ( ΧΕΙ-
ΡΟΛΑΒΗ SHAVER) ,ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΠΛΟΗ-

ΓΗΣΙΜΟ ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ .
2) ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ- ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
ΑΣΘΕΝΗ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

2ΣΕΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΛΑΤΑΝΙΩΤΗ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592908



                                                                                                   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 : 85/03-01-2019

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

 Το σύστημα πλοήγησης να είναι εύκολο στην χρήση.

 Το σύστημα να παρέχει μεγάλη ακρίβεια.

 Να είναι εξειδικευμένο για ΩΡΛ ενδοσκοπικές επεμβάσεις και επεμβάσεις βάσης κρανίου.

 Να διαθέτει ηλεκτρομαγνητικό εντοπισμό των εργαλείων,  ώστε να μην αποκόπτεται σε καμία περίπτωση η πλοήγηση.

 Να διαθέτει αποθηκευμένο προφίλ για κάθε χειρουργό με τις προσωπικές ρυθμίσεις του.

 Να διαθέτει οπτικό δίσκο (DVD-ROM) για την εισαγωγή δεδομένων, καθώς και USB εισόδους (Usb2 και Usb3).

 Να είναι δυνατή η σύνδεσή του μέσω δικτύου με τον αξονικό ή μαγνητικό τομογράφο για την απευθείας εισαγωγή των τομών στην κεντρική μονάδα.

 Να αναγνωρίζει αυτόματα τις αξονικές ή μαγνητικές τομογραφίες από οποιοδήποτε μηχάνημα.

 Να διαθέτει λογισμικό ενοποίησης αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας ( Merge).

 Να διαθέτει απλοποιημένο λογισμικό για την βαθμονόμηση και την επαλήθευση των εργαλείων.

 Να διαθέτει πεντάλ ( προαιρετικό)

 Να διαθέτει εισόδους και εξόδους βίντεο (HDMI out, DVI in, S-video in, Video in), για την συνεργασία με ενδοσκοπική κάμερα.

 Να διαθέτει τα παρακάτω εργαλεία :

1. Probe βαθμονόμησης

2. Probe ευθύ

3. Αναρρόφηση ευθεία

4. Αναρρόφηση 70 μοιρών ( μετωπιαίου)



5. Αναρρόφηση 90 μοιρών ( ιγμορείου)

6. Ανιχνευτής οστών

7. Να διαθέτει ειδικό κυτίο αποστείρωσης με ειδική θέση για όλα τα εργαλεία της πλοήγησης, αλλά και της στεφάνης αναφοράς.

 Η αναγνώριση των εργαλείων να γίνεται αυτόματα.

 Να δύναται να δεχθεί ταυτόχρονα 6 τουλάχιστον πλοηγήσιμους αισθητήρες – εργαλεία.

 Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με πλοηγήσιμα γλύφανα άμεσης αναγνώρισης, 4 χιλ. ευθέα και κυρτά 12º και 40º.

 Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με εύκαμπτες πλοηγήσιμες αναρροφήσεις άμεσης αναγνώρισης μήκους14,5 εκ. , 16,5εκ. και 20εκ.

 Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με πλοηγήσιμους καθετήρες –μπαλόνι διαστολής στομίων παραρρινίων κόλπων άμεσης αναγνώριση για μετω-

πιαίο ιγμόρειο και σφηνοειδή κόλπο.

 Να διαθέτει στεφάνη που δύναται να ακινητοποιηθεί κατάλληλα στο κεφάλι του ασθενούς, με κομβία αφής για τον έλεγχο λειτουργιών της κεντρικής 

κονσόλας από τον χειρουργό.

 Να διαθέτει βαθμονόμηση με την χρήση ανατομικών – οδηγών (point merge) σημείων σαν δεύτερη επιλογή.

 Να διαθέτει εργαλεία για την επεξεργασία της εικόνας, όπως διαβάθμιση της κλίμακας του γκρι, μεγέθυνση, καθώς και λογισμικό για την ενοποίηση 

αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας, καθιστώντας δυνατή την πλοήγηση με χρήση της ενοποιημένης εικόνας.

 Να διαθέτει εργαλεία  μέτρησης αποστάσεων σε τρεις τομές της αξονικής τομογραφίας.

 Να είναι εφικτή η αποθήκευση εικόνων και βίντεο από την χειρουργική επέμβαση και να παρέχει κατάλληλο λογισμικό για την εγγραφή τους σε οπτι-

κό δίσκο (CD- ROM, DVD) ή μονάδα USB, με επιλογή εξαγωγής των στοιχείων ανώνυμα, εναρμονισμένο με τον γενικό κανονισμό περί προστασίας 

προσωπικών δεδομένων.

 Να διαθέτει λογισμικό εικονικής 3D ενδοσκοπικής εικόνας (virtual endoscopy).



 Να διαθέτει μόνιτορ με οθόνη αφής με ανάλυση 2560 x 1440. 

 Να διαθέτει λειτουργία προεγχειρητικής προετοιμασίας του χειρουργείου treatment planning.

 Να διαθέτει σύστημα με επίπεδο σύστημα μαγνητικής εκπομπής το οποίο τοποθετείται κάτω από το κεφάλι του ασθενούς.

 Να δύναται να συνδεθεί με μαγνήτη  εκπομπής πλάγιας τοποθέτησης.

 Να είναι ενιαίο και αδιαίρετο σύστημα.

 Να διαθέτει τροφοδοτικό ασφαλείας ups.

 Να δύναται να συνδεθεί με μικροσκόπιο.

 Να δύναται να αναβαθμιστεί σε οπτικό σύστημα.

 Να διαθέτει πιστοποίηση FDA class II , Κλάση ηλεκτρικής ασφάλειας class I , BF, IEC60601-1/UL 60601-1/CN/CSA- C22.2 No 60601-1: 14

 Συμβατότητα με υπάρχων σύστημα μικροεκτομής shaver του χειρουργείου θα αξιολογηθεί επιπλέον.


