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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  28   /  01  /  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

69/03-01-2019 65ΤΣ46906Κ-ΑΗΖ ΥΓΡΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ .
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

1ΤΕΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592131
70/03-01-2019 75ΝΟ46906Κ-ΚΡΒ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΠΤΥΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

1ΤΕΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592131

63/03-01-2019 ΨΥΜΠ46906Κ-ΟΩΗ ΛΑΒΕΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩ-
ΤΙΣΜΟΥ. FIBRE AA 32mm

2TEM. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592131

ΛΑΜΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩ-
ΤΙΣΜΟΥ.

Νο 3 : 1TEM.
No 4 : 1TEM.

60/03-01-2019 ΨΙΧΖ46906Κ-Ν9Χ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΕΠΙΤΡΑ-
ΠΕΖΙΟ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

2ΤΕΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592131

48/03-01-2019 ΩΠΚΘ46906Κ-ΝΛΨ ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΜΟΝΟΔΟΝΤΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ,
14cm, 5 ½''.

4TEM. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592131

ΛΑΒΙΔΕΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ 15,5
cm, 6'' & 20cm, 8''.

5ΤΕΜ.

58/03-01-2019 6ΚΦΗ46906Κ-6ΕΔ ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ, ΔΙ-
ΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ 8MFA/NF ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΜΕ

ΑΘΡΑΥΣΤΗ ΣΤΗΛΗ 15 Ipm & ΜΕ ΔΥΟ
ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

CH200 9/16.

20TEM. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ             ΤΗΛ.ΕΠΙ-

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592200

08/03-01-2019 ΩΝ2146906Κ-Η0Π ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

1ΤΕΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592131



ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

1ΤΕΜ.

11/03-01-2019 68Γ646906Κ-ΦΗΚ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΣΤΑΤΩ ΟΡΩΝ .
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

8ΤΕΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592131

54/03-01-2019 ΨΩΣΥ46906Κ-ΣΤΙ ΑΚΑΜΠΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΓΙΑ ΛΑΡΥΓΓΟ-
ΣΚΟΠΗΣΗ 70º. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡ-

ΤΗΜΑ Δ.

2ΤΕΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592131

59/03-01-2019 ΩΘΦΧ46906Κ-3ΩΛ ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΣΥΝ-
ΔΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ. ΡΥΘΜΙ-

ΣΤΗΣ- ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΤΥΠΟΥ DMED 2270/NF             15 IPM, ΔΙ-
ΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΜΕ ΛΗΨΗ AFNOR ΓΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

ΚΑΙ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΓΙΑ ΡΙΝΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ
ΑΠΌ ΦΟΡΗΤΗ ΦΙΑΛΗ.

8ΤΕΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592200

ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΗ ΦΙΑΛΗ ΟΞΥ-
ΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ DMED 2270/NF 15 IPM,
ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ CH 200 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ

ΧΡΗΣΕΩΝ. 

8TEM.



                                                                                                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 : 08/03-01-2019

ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Να είναι βαρέως τύπου, αμεταχείριστο, κατάλληλο για την ενδονοσοκομειακή  μεταφορά ασθενών.

Τα μεταλλικά μέρη του να είναι κατασκευασμένα από χάλυβα 

εξαιρετικής αντοχής εξολοκλήρου χρωμιομένο.

H πλάτη και το κάθισμα να είναι κατασκευασμένα από δερματίνη 

πλενόμενη διπλής επένδυσης μεγάλης αντοχής.  

Να είναι πτυσσόμενο και να διαθέτει χειρολαβές στην πλάτη για την οδήγηση του.

Να έχει δυνατότητα κίνησης και από τον ασθενή μέσω στεφάνης.

Να διαθέτει 2 πρόσθιους τροχούς περιστρεφόμενους, συμπαγείς Φ 20 cm.

Να διαθέτει 2 οπίσθιους τροχούς συμπαγείς Φ 60 cm με φρένα 

(με στεφάνι ρόδας). 

Να διαθέτει υποπόδια με δυνατότητα αναδίπλωσης για την διευκόλυνση  

της προσέγγισης ή της απομάκρυνσης του ασθενούς προς και από το  

κάθισμα.

Να φέρει υποδοχή για φορητή φιάλη Οξυγόνου.

Να φέρει βάση για στατό ορού και στατό ορού 2 θέσεων. 



Να φέρει ισχυρό αντικλεπτικό σύστημα, το οποίο να διατηρεί το αμαξίδιο ανοιχτό.

Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη

ΦΟΡΕΙΟ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Να είναι βαρέως τύπου, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
Οι διαστάσεις του να είναι μήκος 190 και πλάτος 65cm περίπου.
Να αποτελείται από τον σκελετό και την επιφάνεια κατάκλισης με ένα ερεσείνωτο του οποίου η κλίση 
να ρυθμίζεται μέσω αμορτισέρ. 
Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι κατασκευασμένη από χαλύβδινο φύλλο (όχι πλέγμα).
Στις 4 γωνίες του να φέρει προστατευτικούς προσκρουστήρες.
Να φέρει πλαϊνά κάγκελα που να ανεβοκατεβαίνουν.
Να είναι εφοδιασμένο με θήκη για στατώ και στατώ ορών 2 θέσεων και θήκη για φιάλη οξυγόνου.
Να διαθέτει στρώμα πάχους 7 cm επενδεδυμένο με δερματίνη πλενόμενη.
Να διαθέτει σύστημα κεντρικής πέδησης .
Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη.

ΕΝΤΟΛΗ : 11/03-01-2019

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΣΤΑΤΟΥ ΟΡΩΝ

Να είναι κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα

Να είναι τροχήλατο με βάση 5 ακτίνων οι οποίες να καταλήγουν σε πλαστικούς τροχούς Φ 5 cm 

Να διαθέτει 4 μεταλλικά άγκιστρα ανάρτησης ορών.

Το προσφερόμενο στατώ να είναι ρυθμιζόμενου ύψους και να ακινητοποιείται μέσω σφιγκτήρα (όχι βίδα)

Το ύψος του να ρυθμίζεται από 160 έως 220 cm περίπου.



ΕΝΤΟΛΗ : 54/03-01-2019

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Ω.Ρ.Λ.

1. Οπτική ψυχρού φωτισμού κατάλληλη για Ω.Ρ.Λ. χρήση( για εξετάσεις λάρυγγος).

2. Να έχει διάμετρο 4 mm, να είναι οράσεως 70ο και μήκους 175 mm περίπου.

3. Να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι.

4. Να μπορεί  να αποστειρώνεται  με όλες τις  σύγχρονες  μεθόδους,  όπως σε κλίβανο ατμού στους
134οC / 5 min.

5. Να έχει μεγάλο πεδίο οράσεως.

6. Να παρέχει εξαιρετικό εύρος, βάθος και καθαρότητα εικόνος του χειρουργικού πεδίου.

7. Να έχει δυνατότητα προσαρμογής ανάλογων συνδετικών (adaptors) ώστε να δέχεται όλα τα υπάρ-
χοντα καλώδια οπτικών ινών.

8. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη.

9. Να κατατεθούν prospectus της οπτικής και τεχνικές προδιαγραφές.

10. Να φέρει CE Mark.



ΕΝΤΟΛΗ : 60/03-01-2019

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.

ΕΝΤΟΛΗ : 69/03-01-2019

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ( ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ)

1. Ο κλίβανος υγρής αποστείρωσης να είναι επιτραπέζιος, οριζόντιου  
τύπου, ειδικός για αποστείρωση ιατρικών και οδοντιατρικών εργαλείων.

2. Να έχει χωρητικότητα 12 λίτρα περίπου.
3.  Η λειτουργία του να μην απαιτεί συνδέσεις με παροχή νερού ή αποχέτευση.
4. Να διαθέτει δοχείο αποθήκευσης του απεσταγμένου νερού.
5. Εύρος θερμοκρασίας από  110°C….140°C.
6. Προγραμματισμός θερμοκρασίας ανά 1°C



7. Ακρίβεια θερμοκρασίας  ±1°C.
8. Χρονόμετρο, από 1 λεπτό έως 100 ώρες.
9. Να είναι προγραμματιζόμενος και η λειτουργία του ελέγχεται από μικροϋπολογιστή. Σε περί-

πτωση διακοπής του ρεύματος, εφ’ όσον η θερμοκρασία βρίσκεται εντός των προκαθορι-
σμένων ορίων συναγερμού, ο κύκλος να συνεχίζεται μετά την αποκατάσταση της ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας. Διαφορετικά, ο χρήστης να προειδοποιείται από μήνυμα σφάλματος. 

10. Να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη για τη θερμοκρασία και το χρόνο, με πίνακα ελέγχου εύκολο στη 
χρήση του.

11. Να διαθέτει αναλογική ένδειξη, με μανόμετρο για την πίεση του θαλάμου.
12. Να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας, σε περίπτωση υπέρβασης της πίεσης.
13. Εσωτερική κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα.
14. Εξωτερική κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα, με εποξική πολυεστερική βαφή.
15. Να διαθέτει θύρα με εσωτερικό τοίχωμα από ανοξείδωτο χάλυβα, και να φέρει ικανό υλικό

θερμομόνωσης ώστε το καπάκι του θαλάμου να μην έχει άμεση επαφή με το εξωτερι -
κό της θύρας, ώστε η θερμοκρασία η οποία αναπτύσσεται εσωτερικά, να μην επηρεάζει 
την εξωτερική, εμπρόσθια επιφάνεια ώστε να προστατεύεται ο χρήστης.

16. Να διαθέτει τέσσερα ανοξείδωτα ράφια.
17. Ο κλίβανος να διαθέτει ενσωματωμένη διάταξη άμεσης παραγωγής ατμού.                    
18. Να λειτουργεί με τάση  230V / 50ΗΖ και να διαθέτει γενικό διακόπτη λειτουργίας (ON-OFF).

19.  Να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα διεθνή standards ασφαλείας.
20. O κατασκευαστής να διαθέτει ISO 9001, ISO 13485 και η συσκευή   CE Mark.
21. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για μία 

δεκαετία.



ΕΝΤΟΛΗ : 70/03-01-2019

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 

 Η αναρρόφηση να είναι σύγχρονης σχεδίασης, νέας τεχνολογίας, (η δημιουργία κενού να γίνεται
με πιστόνια), κατάλληλη για χειρουργική και γενική χρήση.

 Να λειτουργεί  με χαμηλές στροφές . 
 Να λειτουργεί χωρίς κραδασμούς και να είναι ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΘΟΡΥΒΗ.
 Η αντλία να μην χρειάζεται ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, δηλαδή, αλλαγή ελαίων ή μεμβρανών.
 ΝΑ ΜΗΝ ΥΠEΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ. Να έχει τη δυνατότητα παρατεταμένης λειτουργίας χωρίς υπερ-

θερμάνσεις και χωρίς συχνές συντηρήσεις.

 Να διαθέτει τροχήλατη βάση κατασκευασμένη από ντουραλουμίνιο (για την αποφυγή οξείδωσης)

με τέσσερις αντιστατικούς τροχούς και  με σύστημα πεδήσεως στους δύο από αυτούς.

 Να φέρει  ποδοδιακόπτη αφής ON-OFF  για εκκίνηση της λειτουργίας με το πόδι.

 Να φέρει διακόπτη αφής ON-OFF και ενδεικτική λυχνία κατάστασης αναμονής.

 Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με δύο ή με μία φιάλη των 1 lit, 2 lit, 3 lit  ή των 5 lit ανάλογα με τις
ανάγκες του χρήστη. Η φιάλη εκκριμάτων (πολυσουλφόνη) να είναι  άθραυστη, διαβαθμισμένη, η
οποία να κλιβανίζεται στους 134 βαθμούς Κελσίου, να μεταφέρεται και να καθαρίζεται εύκολα το
πώμα της .Η αναρρόφηση να έχει  τη δυνατότητα τοποθέτησης κανίστρων 1,2,3  lt για σάκους
μίας χρήσεως. 

 Να φέρει ειδικό μηχανισμό (φλοτέρ) για προστασία από την υπερχείλιση. 

 Επιπλέον, να φέρει ειδικό φιαλίδιο ασφαλείας με φλοτέρ, για μεγαλύτερη προστασία.

 Να φέρει αντιβακτηριδιακό φίλτρο Πολυπροπυλενίου, νέου τύπου, το οποίο να βρίσκεται στην ΕΙ-
ΣΟΔΟ της αντλίας, για την κατακράτηση των βακτηριδίων ΠΡΙΝ ακόμη εισέλθουν στην αντλία..

 Να φέρει ρυθμιστή κενού και μανόμετρο κενού. Να απολυμαίνετε και να καθαρίζεται εύκολα και
απόλυτα.



 Να φέρει  ειδικό σύστημα έτσι ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στην αντλία , σε περίπτωση
που διαπεράσουν υγρά την στιγμή της λειτουργίας της.

 Η εξωτερική κατασκευή να είναι από υλικό που αντέχει σε κτυπήματα χωρίς να παραμορφώνεται
και να καθαρίζεται εύκολα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Να δημιουργεί αρνητική πίεση………………………… .-85Kpa (-640mmHg)

2. Να έχει αναρροφητική ικανότητα τουλάχιστον   ……… . 50 λίτρων το λεπτό.

3. Το μοτέρ να είναι ισχύος τουλάχιστον…………………. .110W

4. Το μοτέρ να είναι ανεξάρτητο από την αντλία και να παίρνει κίνηση με ιμάντα. 

5. Να λειτουργεί με τάση 220V-240V και 50Hz μέσω εύκαμπτου τριπολικού καλωδίου σε σύνδεση
απευθείας με ρευματολήπτη τύπο «ΣΟΥΚΟ»

6. Η δημιουργία κενού να επιτυγχάνεται  με χαμηλές στροφές.

7. Ακόμη και μετά την πάροδο πολλών ωρών λειτουργίας, να διατηρεί την αρνητική της πίεση

8. Το μοτέρ να περικλείεται από ειδική θωράκιση για μεγαλύτερη προστασία .

9. Η αναρρόφηση να είναι αντιπαρασιτική και να μην επηρεάζει τη λειτουργία άλλων συσκευών του
Νοσοκομείου.

10. Να παρέχει Hλεκτρική προστασία κατηγορίας ΙΙa (με διπλή μόνωση), IPX1 Προστασία από
σταγόνες νερού, Τύπου BF, Συσκευή Αντιεκρηκτικού Τύπου Α Ρ (Anaesthetic Proof)



11. Να πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 60601-1, EN 60601-2, EN 10079-1 και
να διαθέτει CE Mark.

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