
                                                                 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Αριθμ. Πρωτ. 2809 

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ        Πειραιάς: 25-02-2019 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ    

ΤΗΛ: 210 – 4592593 

Fax:   210 - 4592597  

 

 

 

 

 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών 

 (  Αυτόματες πιπέτες μεταβλητού όγκου , αισθητήρες μέτρησης αναισθησίας , κυκλώματα 

αναπνευστήρα , μάσκες αναπνευστήρα , διάφορα ορθοπεδικά εργαλεία )  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  28  – 02 - 2019   

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) Αυτόματες πιπέτες 

μεταβλητού όγκου  , 2 ) Αισθητήρας μέτρησης αναισθησίας , κυκλώματα αναπνευστήρα  , 

μάσκες αναπνευστήρα , 3 ) Διάφορα ορθοπεδικά εργαλεία , 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 bargiataki@tzaneio.gr. Σε περίπτωση που ο όγκος των 

δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο 

πρωτόκολλο του Νοσοκομείου ( με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου 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. 

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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bargiataki@tzaneio.gr
http://www.tzaneio.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

Α.Ε. ΑΔΑ 

ΕΙΔΟΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ  

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ 

ΕΙΔΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

362 

6Δ2Ψ469

06Κ-

ΔΧΑ  

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ  

 

- Αυτόματη πιπέτα μεταβλητού όγκου των 10 -100 ml  

- Αυτόματη πιπέτα μεταβλητού όγκου των 100 – 1000 ml 

- 12 καναλη των 30 -300 ml  

 

 

5 τμχ.  

2 τμχ.  

1 τμχ.  

ΤΜΗΜΑ : 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ : 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ  

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592357-352 

 κα ΡΟΥΣΣΑΚΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ      

  

368  

78ΘΞ469

06Κ-

3ΓΚ 

- ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ( ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ )  30 τμχ.  

ΤΜΗΜΑ : ΜΕΘ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ  

ΤΜΗΜΑ : ΜΕΘ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ   

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592869 

 κα ΛΑΣΠΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ     
, προϊσταμένη  

- ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΠΡΟΣΩΠΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ Μ.Χ.  
6 τμχ.  

- ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΠΡΟΣΩΠΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ  C PAP – BIPAP 

M.X. 6 τμχ.  

- ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ  ΜΕ ΑΠΟΣΠΟΜΕΝΟ 

ΑΚΡΟ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΄΄Υ΄΄ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ   

( ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΛΕΙΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ )  

250 τμχ.  

374 

7ΝΒΠ46

906Κ-

Σ0Χ 

- ΣΜΗΛΕΣ ΚΟΤΥΛΗΣ ( ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ )  
6 τμχ.  

ΤΜΗΜΑ : 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ  

ΤΜΗΜΑ : 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ    

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592716 

 κα ΣΑΡΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ  

- ΟΣΤΕΟΨΑΛΙΔΕΣ ΟΡΘΟ/ΚΕΣ  5ΜΜ Χ 13ΜΜ ΚΥΡΤΕΣ 
5 τμχ.  

- ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ  / ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ  
6 τμχ.  



- ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΒΙΔΩΝ CANNULATED 7,0 MM  
6 τμχ.  

, προϊσταμένη 

- ΟΣΤΕΟΤΟΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ( ΣΜΙΛΕΣ )  
10 τμχ. 

- ΟΣΤΕΑΓΡΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΡΕΣ  
5 τμχ. 

- ΣΥΡΜΑΤΟΚΟΠΤΕΣ  
5 τμχ.  

 

 

 

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΄ 

 

Α ) ΑΥΤΟΜΑΤΗ  ΠΙΠΕΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ  ( Α.Ε. 362 )  

 
1. Εργονομικός σχεδιασμός ώστε να μειώνεται σημαντικά η δύναμη που ασκεί ο χρήστης κατά τη διαδικασία του πιπεταρίσματος .  

2. Αυτόματη απόρριψη ρύγχους μέσω ξεχωριστού κομβίου  

3. Το σώμα της πιπέτας να είναι κατασκευασμένο από PVDF , υψηλής αντοχής πλαστικό , ανθεκτικό στα χημικά και επιπλέον να αποτρέπει 

τη θερμότητα του χεριού να επηρεάζει τον όγκο του πιπεταρίσματος . 

4. Το πιστόνι κατά τα διάφορα μέρη της πιπέτας να μπορούν να λυθούν εύκολα , έτσι ώστε οι μηχανισμοί του να είναι προσιτοί για την 

επισκευή και τον καθαρισμό τους .  

5. Το κάτω μέρος της πιπέτας να μπορεί να αποστειρωθεί .  

6. Να καλύπτουν τους όγκους a.10 – 100 μl b. 100-1000 μl c. 12κάναλης 30 – 300 μl 

7. Να έχει IVD πιστοποίηση ( σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία IVD directive 98/79/EC for in Vitro Diagnosis Medical Devices ) . 

8. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με ISO 8655 .  

9. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο έτη από την Παράδοση του  σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας .  

10. Οι προσφερόμενες πιπέτες πρέπει να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Υ.Α.  ΔΥ8δ / Γ.Π.  οικ.130648 / 

2009 ( ΦΕΚ 2198 / Β΄ / 2.10.2009 )  

11. Ο προμηθευτής πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 1348 / 04 περί καθορισμού συστήματος ποιότητας των εταιρειών 

διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων ( ΦΕΚ 1329 / Β / 29-06-99 ) και να έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001: 

2008 ή ΕΝ ISO 9001: 2015 ή ΕΝ ISO 13485: 2003 ή ΕΝ ISO 13485: 2016. 

12. Ο οίκος κατασκευής των προσφερόμενων ειδών πρέπει να έχει πιστοποιημένο σύστημα ΕΝ ISO 9001: 2008 ή ΕΝ ISO 9001: 2015 ή ΕΝ 

ISO 13485: 2003 ή ΕΝ ISO 13485: 2016. 

13. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από δεξιόχειρες και αριστερόχειρες . 

14. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει επίσημα τμήμα Service με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών .  

15. Να έχουν φίλτρο τοποθετημένο στο ακροφύσιο της  πιπέτας για προστασία από εισρόφηση υγρό από αεροζόλ/ σπρέι  μικροσταγονιδίων .  

 

 

 



 

Β 1. ) ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ , ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BIS ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  

 
1) Να είναι αυτοκόλλητος μετωπιαίος αισθητήρας , μιας χρήσεως , τεχνολογίας BIS  

2) Να αποτελείται από τέσσερα 4 ηλεκτρόδια απαγωγής ΗΕΓ , σε ενιαία κατασκευή . Να  χρησιμοποιείτε   και για απαγωγή ΗΜΓ από την κροταφική 

περιοχή ( Μυϊκός Τόνος ) .  

3) Να είναι  ένας  αισθητήρας διαμορφωμένος και σχεδιασμένος για να βελτιώνει την εφαρμογή και προσκόλληση και να εξασφαλίζει καλύτερη 

ποιότητα σήματος .  

4) Να παρέχει τα εξής επιπλέον πλεονεκτήματα :  

 Βελτιωμένη απόδοση κατά την χρήση φαρμάκων βαθειάς αναισθησίας . 

 Ενισχυμένο φιλτράρισμα ΗΜΓ ( ηλεκτρομυογραφήματος  ) . 

 Να διαθέτει συνδετικό ( clip ) ασφαλείας .  

 Να τοποθετείτε εύκολα , χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στη νοσηλεία .  

5) Να είναι κλινικά δοκιμασμένο την τελευταία 10ετία και να υπάρχει στη διάθεση της επιτροπής σχετική βιβλιογραφία που να αφορά το ίδιο το 

σύστημα .  

Να διατίθεται συνοδός εξοπλισμός  ( τουλάχιστον  δύο μηχανημάτων ) . 

 

  Β 2. ) ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΠΡΟΣΩΠΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ( ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ )  

 

Μάσκα κατάλληλη για μη επεμβατικό αερισμό ενηλίκων , πλήρους κάλυψης προσώπου , μιας χρήσης , χωρίς θύρες εκπνοής , ώστε να 

χρησιμοποιείτε σε κύκλωμα διπλού σωλήνα ( δηλαδή έναν σωλήνα για την εκπνοή και έναν για την εισπνοή ) και σε αναπνευστήρα που διαθέτει 

βαλβίδα ασφαλείας . Να διαθέτει τα κάτωθι χαρακτηριστικά :  
- Ειδικό μαξιλαράκι αέρος , ρυθμιζόμενο με πουαρ , για ανατομική προσαρμογή στο πρόσωπο του κάθε ασθενούς , μεγαλύτερη άνεση και 

αποτελεσματικό σφράγισμα .  

- Καλύτερη κατανομή της πίεσης για αποφυγή ερεθισμών και μεγαλύτερη άνεση του ασθενούς .  

- Κεφαλοδέτη 4 σημείων με κλιπ ταχείας απελευθέρωσης και  έξτρα κεφαλοδέτη στο πάνω μέρος της μάσκας για σταθερότερη και ασφαλέστερη 

τοποθέτηση .  

- Σωλήνα σύνδεσης swivel με το κύκλωμα αναπνοής , κίνησης 360 μοιρών , καθώς και κάθετης κίνησης , για μεγαλύτερη ευελιξία .  

- Θύρα πίεσης / οξυγόνου . 

- Θύρα πρόσβασης ρινογαστρικού σωλήνα .  

- Να διατίθεται σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά μεγέθη .  



   

 

Β 3. ) ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΠΡΟΣΩΠΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ  CPAP- BIPAP , ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ )  

 

   

Μάσκα κατάλληλη για μη επεμβατικό αερισμό ενηλίκων , πλήρους κάλυψης προσώπου , μιας χρήσης , με βαλβίδα αντι- ασφυξίας προς χρήση με 

συσκευές  CPAP ( όχι πλήρη αναπνευστήρα ) για παροχή οξυγόνου στον ασθενή σε περιπτώσεις μειωμένης πίεσης και θύρες εκπνοής για την 

απομάκρυνση του CO2 . Να διαθέτει τα κάτωθι χαρακτηριστικά :  

 
- Ειδικό μαξιλαράκι αέρος , ρυθμιζόμενο με πουαρ , για ανατομική προσαρμογή στο πρόσωπο το κάθε ασθενούς , μεγαλύτερη άνεση και 

αποτελεσματικό σφράγισμα .  

- Καλύτερη κατανομή της πίεσης για αποφυγή ερεθισμών και μεγαλύτερη άνεση του ασθενούς . 

- Κεφαλοδέτη 4 σημείων με κλιπ ταχείας απελευθέρωσης  και έξτρα κεφαλοδέτη στο πάνω μέρος της μάσκας για σταθερότερη και ασφαλέστερη 

τοποθέτηση .  

- Σωλήνας σύνδεσης  swivel με το κύκλωμα αναπνοής , κίνησης 360 μοιρών , καθώς και κάθετης κίνησης για μεγαλύτερη ευελιξία .  

- Θύρα πίεση / οξυγόνου .  

- Θύρα πρόσβασης ρινογαστρικού σωλήνα .  

- Να διατίθεται σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά μεγέθη .  

 

 

Γ . )  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  

 
1. Τα χειρουργικά εργαλεία να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα , να είναι ΜΑΤ και να έχουν άριστο φινίρισμα . Οι αρθρώσεις των 

εργαλείων να ανοίγουν και να κλείνουν  μαλακά και τα σκέλη των λαβίδων να κλείνουν σταθερά .  

2. Τα ψαλίδια να έχουν άριστες κοπτικές επιφάνειες και να κόβουν μαλακά σε όλο το μήκος τους .  

3. Οι προσφέροντες να κατονομάζουν ρητώς και πλήρως επί ποινή αποκλεισμού στην προσφορά τους τον κατασκευαστικό οίκο ( ονομασία , χώρα 

διεύθυνση κλπ ) όλων των προσφερόμενων εργαλείων . Ως κατασκευαστικός οίκος νοείται εκείνος ο οποίος διαθέτει δικές του ολοκληρωμένες 

εγκαταστάσεις , στις οποίες συντελούνται όλες οι φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας κατασκευής των εργαλείων , από την παραλαβή της πρώτης 

ύλης μέχρι και το τελικό φινίρισμα , πακετάρισμα και ετικετάρισμα . Τα παραπάνω να πιστοποιούνται από πρωτότυπο πιστοποιητικό του 

κατασκευαστικού οίκου .  



4. Να κατονομάζεται επίσης ρητώς και πλήρως επί ποινή αποκλεισμού ( ονομασία , χώρα , διεύθυνση ) ο κατασκευαστής – παραγωγός του κράματος 

των μετάλλων που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστικός οίκος για την κατασκευή των εργαλείων . Να διαθέτει πιστοποιητικό ISO σε ισχύ του παραγωγού 

του κράματος των μετάλλων.  

5. Να υπάρχει πληρότητα της προσφοράς από το ίδιο το εργοστάσιο για την εξασφάλιση της ομοιογένειας στην ποιότητα , η οποία έχει μεγάλη σημασία 

στην καλή συντήρηση των εργαλείων . Δεν γίνονται δεκτές οι προσφορές συλλεκτικών οίκων .  

6. Στα εργαλεία να φαίνονται αποτυπωμένα :  

 Κωδικός που αντιστοιχεί στον κατάλογο του εργοστασίου . 

 Serial Number του εργοστασίου  

 Επωνυμία της προμηθεύτριας εταιρείας  

 CE  

7. Να υπάρχει  συμφωνία μεγεθών των προσφερόμενων εργαλείων με τα ζητούμενα . 

8. Να κατατεθεί εγγύηση καλής ποιότητας και λειτουργίας των εργαλείων για 10 έτη από τον κατασκευαστικό οίκο .  

9. Να δηλώνεται ρητά και αποδεδειγμένα η  ύπαρξη στην προμηθεύτρια εταιρεία εξουσιοδοτημένου προσωπικού για την εκπαίδευση των χρηστών και 

εξουσιοδοτημένου service για την άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει στη συντήρηση ή αντικατάσταση ελαττωματικών 

εργαλείων .  

10. Να κατατίθεται με την προσφορά πιστοποιητικά :  

 ISO του κατασκευαστικού οίκου  

 ISO της προμηθεύτριας εταιρείας  

 CE των προσφερόμενων ειδών  

 Ανάλυση κράματος μετάλλου . Όλα τα ανωτέρω να είναι πρωτότυπα ή επίσημα επικυρωμένα .  

11. Να κατατεθεί πρωτότυπος αυθεντικός κατάλογος του κατασκευαστικού οίκου , εκτός αν ήδη υπάρχει στο Νοσοκομείο μας .  

12. Να συνταχθεί φύλλο συμμόρφωσης με αναλυτικές παραπομπές για όλα τα ζητούμενα των τεχνικών προδιαγραφών .  

13. Να κατατεθούν με την προσφορά της τεχνικής αντιπροσωπευτικά δείγματα από όλες τις κατηγορίες των αιτούμενων εργαλείων και απόλυτα 

σύμφωνα με τον όρο 6 των προδιαγραφών , επί ποινή αποκλεισμού .  

 

     

 

 

 


