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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ   Πειραιάς: 21 - 03 -2019

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  / 03 / 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).

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

776/12-03-
2019

ΨΟΩ-
Δ46906Κ-ΨΝΓ

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΕΝΟΥ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 5ΤΕΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592131

761/12-03-
2019

ΨΔ1Μ46906Κ-
Ρ0Ω

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΠΑΛΜΙΚΗΣ
ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ

BENEVIEW T5 4ΤΕΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592131

762/12-03-
2019

ΨΔ1Μ46906Κ-
Ρ0Ω

ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΟΝΟΥ
ΑΥΛΟΥ, ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ MINDRAY

BENEVIEW T5 10TEM. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592131

781/12-03-
2019

ΨΘΞ-
Ν46906Κ-ΕΥΔ

ΦΟΡΗΤΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 1ΤΕΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592131



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

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

εργασίμων  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. 

            Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :
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  : 776/12-03-2019

Τεχνικές  Προδιαγραφές   Επιτοίχιας Αναρρόφησης Κενού

        Να αποτελείται :

                                                          

1. Από περιστρεφόμενο ρυθμιστή ύψους κενού (μανόμετρο) συνοδευόμενο από φιάλη υπερχείλισης και βαλβίδα ασφα-
λείας. Το μανόμετρο να έχει δυνατότητα να αποσπάται από το κυρίως σώμα για άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση
βλάβης ή ελέγχου. 

2. Να έχει ενσωματωμένο διακόπτη on-off και περιστροφικό διακόπτη συνεχούς ρύθμισης κενού από 0 έως -0,8 bar.

3. Η ικανότητα αναρρόφησης στο μέγιστο κενό να είναι της τάξης των    50 l/min περίπου.

4. Η αναρρόφηση να συνδέεται απ’ ευθείας στη λήψη κενού με απλή περιστροφική κίνηση. 

5. Να συνοδεύεται από φιάλη υπερχείλισης για την αποφυγή επιστροφής των εκκριμάτων στην κεντρική παροχή.

6. Οι σωληνώσεις σύνδεσης ρυθμιστή φιάλης και φιάλης ασθενούς να είναι  από σιλικόνη. Όλα τα τμήματα του σετ αναρ-
ρόφησης να αποσυνδέονται εύκολα, για να μπορούν να αποστειρωθούν σε κλίβανο ατμού σε θερμοκρασία 134οC για
10 λεπτά.

7. Η αναρρόφηση να καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών. 

8. Να πληροί τα διεθνή Standards ασφαλείας και να φέρει σήμανση CE.



ΕΝΤΟΛΗ  : 78112-03-2019

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, παιδιά και νεογνά και να διαθέτει τεχνολογία κατάλληλη για
την επεξεργασία του σήματος και την απόρριψη παρασίτων κίνησης από κίνηση του ασθενούς.

 Το βάρος του να μην ξεπερνά τα 350 gr.

 Να λειτουργεί  με αλκαλικές μπαταρίες για τουλάχιστον  30 ώρες αυτόνομης συνεχούς λειτουργίας.  Να
μπορεί να λειτουργήσει και με επαναφορτιζόμενες.

 Nα έχει ένδειξη του επιπέδου φόρτισης των μπαταριών.

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

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

 Να έχει ένδειξη της ποιότητας του λαμβανόμενου σήματος. 

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

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



 Να διαθέτει πρόγραμμα παρακολούθησης και απεικόνισης των μεταβολών του SpO2 με την μέγιστη δυνα-
τή ταχύτητα. 

 Να διαθέτει προρυθμιζόμενους οπτικοακουστικούς συναγερμούς για τις μετρούμενες παραμέτρους SpO2

και PR.

 Να διαθέτει μνήμη με δεδομένα ασθενούς (trends) για 70 ώρες περίπου.

 Να μπορεί να μεταφέρει τα δεδομένα της μνήμης του σε υπολογιστή. 

 Να διαθέτει θήκη προστασίας από πτώσεις και χτυπήματα.

 Να περιλαμβάνει αισθητήρα πολλαπλών χρήσεων δακτύλου ενηλίκων ή παίδων και καλώδιο προέκτα-
σης, μήκους τουλάχιστον 1 μέτρου.

 Να μπορεί να δέχεται αισθητήρες για εφαρμογή σε άλλα σημεία του σώματος (αυτί, μύτη, πόδι κ.λ.π.),
τόσο πολλαπλών χρήσεων, όσο και αυτοκόλλητων για πολύ κινητικούς ασθενείς.

 Να περιλαμβάνει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και φορτιστή μέσω επιτραπέζιας βάσης.

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

    Να  διαθέτει  πιστοποιητικό  CE και  να  πληροί  τα  διεθνή  standard ασφαλείας  και  να  διατίθεται  από
αποκλειστικό αντιπρόσωπο με πιστοποίηση ISO 9002 και πιστοποιημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.


