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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 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

88/03-01-2019 Ψ1Ξ146906Κ-Ψ9Ξ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟ-
ΣΙΑΣ MAYO. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗ-

ΜΑ Δ.

2ΤΕΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592131

98/03-01-2019 ΩΚΨΦ46906Κ-Υ20 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ. ΠΡΟΔΙΑ-
ΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

2ΤΕΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592131

ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΦΟΡΗΤΟ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

2ΤΕΜ.

10/03-01-2019 6Β0Η46906Κ-8Κ6 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟ-
ΤΗΣ.                   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡ-

ΤΗΜΑ Δ.

1ΤΕΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592131

93/03-01-2019 97ΣΑ46906Κ-ΗΘ6 ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΝΕΦΡΟΥ
16G X 20cm

35TEM. ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗ-
ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΚΑΡΑΤΖΙΝΗ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  2104592793

ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΝΕΦΡΟΥ
18G X 20cm

10TEM.



 
                                                                                                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 προσφο-

ρά 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 : 10/03-01-2019
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΟΕΣΤΙΑΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 
1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, νοσοκοµειακού τύπου, μικρού βάρους και όγκου. 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 
2  Να λειτουργεί µε μπαταρίες λιθίου ή αλκαλικές. 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

3 Να διαθέτει ρυθµιζόµενη συχνότητα βηµατοδότησης περίπου 30 - 150 παλµούς το λεπτό. 

4 Να  έχει  τη  δυνατότητα  να  τριπλασιάζει  τον  προγραµµατιζόµενο  καρδιακό  ρυθµό  µε  το  πάτηµα  ενός
πλήκτρου έως 450 παλµούς το λεπτό για υπερκέραση ταχυκαρδιών. 

5 Να διαθέτει ρυθµιζόµενη έξοδο βηµατοδότησης περίπου 0.2 - 20 Volts. 

6 Να λειτουργεί κατ' επίκληση DΕΜΑΝD ή σε σταθερή FIXED RATE συχνότητα. 

7 Να διαθέτει  δυνατότητα  ανίχνευσης  του  ύψους  κύµατος  της  καρδιάς,  µέσω πλήκτρου  αυξοµείωσης  της
ευαισθησίας. Φάσµα ανίχνευσης από 1.0 -12 mV. 

8.   Να διαθέτει  ανερέθιστη  περίοδο (REFRACTORY PERIOD) 200 ms µετά από βηµατοδοτικό παλµό και
150ms µετά από αυτόχθονο καρδιακό ρυθµό. 

9.   Να διαθέτει διάρκεια παλµού μεγαλύτερο από 1.4 ms. 

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤΙΚΑ                                                               



7. Να διαθέτει ειδική ένδειξη για κάθε αυτόχθονο ή βηµατοδοτικό παλµό. 

11.  Να διαθέτει ειδική κατάστασης της μπαταρίας. 

12.  Να διαθέτει φίλτρα απόρριψης παρασίτων και προστασίας από χειρουργικές διαθερµίες και απινιδώσεις 
μέχρι 500 joules. 

13.  Σε περίπτωση αντικατάστασης της μπαταρίας να µην διακόπτεται η βηµατοδότηση για δέκα (10) 
τουλάχιστον δευτερόλεπτα. 

14.  Να διαθέτει προστασία από θόρυβο µε ασύγχρονη λειτουργία 25% υψηλότερη από την 
προγραµµατιζόµενη συχνότητα. 

15.  Να διαθέτει διαφανές κάλυµα πληκτρολογίου προς αποφυγή ακούσιας αλλαγής παραµέτρων. 

16.  Να διαθέτει ακροδέκτες που να δέχονται ηλεκτρόδια όλων των τύπων. 

17.  Να προσφέρεται  µε τα απαραίτητα εξαρτήµατα για τη λειτουργία του, καθώς και µε θήκη μεταφοράς.
Επίσης να συνοδεύεται µε ιµάντες πρόσδεσης της συσκευής στον ασθενή. 

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

19. Να φέρει CE Mark.

ΕΝΤΟΛΗ : 88/03-01-2019

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ  (MAYO)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Να είναι βαρέως τύπου, κατασκευασμένο εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα.

Η επιφάνεια εργασίας να έχει διαστάσεις 65χ45 cm περίπου.



Να είναι  δε στερεωμένη σε τηλεσκοπικό κορμό (εξωτερικό – εσωτερικό) ρυθμιζόμενου ύψους 

από 90 έως 140 cm. 

Ο κορμός να είναι τοποθετημένος σε τροχήλατη βάση στρογγυλής διατομής, 

Φ 50 cm περίπου ,με 4 τροχούς 2 εκ των οποίων να διαθέτουν φρένο.

Η ρύθμιση του ύψους γίνεται μέσω πεντάλ και ελαιοδυναμικής αντλίας.

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 

τουλάχιστον δέκα (1Ο) έτη.

 Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO για εμπορία 

και τεχνική υποστήριξη

ΕΝΤΟΛΗ : 98/03-01-2019

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ

 Να είναι φορητό, μικρού όγκου και να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να αντέχει στην
σκληρή χρήση, αλλά και σε τυχαίες πτώσεις και κτυπήματα.

 Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες και παιδιά  

 Να λειτουργεί με αλκαλικές μπαταρίες. 

 Να  διαθέτει  ψηφιακές  ενδείξεις  LED για  ευκολότερη  ανάγνωση  των  μετρήσεων  από
απόσταση και σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού.

 Να μετράει και απεικονίζει συνεχώς τις ακόλουθες παραμέτρους: 
 Κορεσμό αιμοσφαιρίνης (SpO2)
 Σφυγμό (PR)   



 Να μετρά τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης SpO2 από 1 έως 100%.

 Να μετρά τον καρδιακό παλμό (PR)από 25 έως 240 bpm.

 Να διαθέτει  προρυθμιζόμενους  οπτικοακουστικούς συναγερμούς για τις μετρούμενες πα-
ραμέτρους SpO2 και PR.

●  Να διαθέτει πιστοποιητικό CE και να πληροί τα διεθνή standard ασφαλείας

 Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (1) έτος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ

Να διαθέτει  μεγάλη ψηφιακή οθόνη και να απεικονίζει:

Συστολική πίεση.

Διαστολική πίεση.

Αριθμό καρδιακών παλμών.

Το εύρος μετρήσεως να είναι από 15-255 mmHg.

Να διαθέτει συναγερμό για όλες τις λειτουργίες.

Να λειτουργεί με απλές και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Να διαθέτει CE MARK. 

Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.
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