
 

                                                     

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αριθμ. Πρωτ.:   5710        

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                      Πειραιάς:  17-04-2019  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ    

ΤΗΛ: 210 – 4592593 

Fax:   210 - 4592597  

 

  

 

 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών  

( Φωτοτυπικά μηχανήματα , Βαλιστικός λιθοτρίπτης , Ανταλλακτικά μόνιτορ , Φορητά μόνιτορ 

ασθενών , Ειδικό στατώ μεταβλητής υδροστατικής πίεσης , Τροχήλατος προβολέας ρεύματος 

μπαταρίας , Ενισχυτές μόνιτορ )  

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   22  / 04   / 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 bargiataki@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. 

 

 

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 ). 

 

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


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

( Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης )  
 

Α.Ε. ΑΔΑ Προϋπολογισμός  

ΕΙΔΟΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ   

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

399 
ΨΒΤ046906Κ-

ΔΩΛ  

6.000,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 τμχ. 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΤΕΠ – ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

ΤΜΗΜΑ : ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592131-232 
( κο Τσουραμάνη 

Παναγιώτη , 
προϊστάμενος 

Βιοϊατρικής 
τεχνολογίας  )  

2.500,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 
1 τμχ.  

1.500,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 
1 τμχ.  

412 
ΩΝΧΒ46906Κ-

ΙΨΛ 

13.000,00 € πλέον 

Φ.Π.Α.  
 ΒΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗΣ  1 τμχ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ  

ΤΜΗΜΑ : ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592131-232 
( κο Τσουραμάνη 

Παναγιώτη , 
προϊστάμενος 

Βιοϊατρικής 
τεχνολογίας  ) 

852 
ΨΚΠ546906Κ-

ΨΒΔ  

3.500,00 € πλέον 

Φ.Π.Α.  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ MODULE ΓΙΑ 

ΜΟΝΙΤΟΡ DATEX OHMEDA  ( FRAME  

–FCU8 ) 

5 τμχ.  
ΜΕΘ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ : ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592131-232 
( κο Τσουραμάνη 

Παναγιώτη , 
προϊστάμενος 

Βιοϊατρικής 
τεχνολογίας  ) 



 

704 
6O3846906K-

ΝΛΟ 

3.000,00 € πλέον 

Φ.Π.Α.  
ΦΟΡΗΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΣΘΕΝΩΝ  3 τμχ.  

Α΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ & 

Μ.Β.Ν.  

ΤΜΗΜΑ : ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592131-232 
( κο Τσουραμάνη 

Παναγιώτη , 
προϊστάμενος 

Βιοϊατρικής 
τεχνολογίας  ) 

860  
ΨΔ9846906Κ-

ΑΘΚ  

3.450,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

ΣΤΑΤΩ ΟΡΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ   
1 τμχ.  ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ  

ΤΜΗΜΑ : ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592131-232 
( κο Τσουραμάνη 

Παναγιώτη , 
προϊστάμενος 

Βιοϊατρικής 
τεχνολογίας  ) 

670  
6ΩΗΧ46906Κ-

8ΓΕ  

2.520,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  
1 τμχ.  

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 

 Μ+ Γ 

ΤΜΗΜΑ : ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592131-232 
( κο Τσουραμάνη 

Παναγιώτη , 
προϊστάμενος 

Βιοϊατρικής 
τεχνολογίας  ) 



 
 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄  
 
 
 
 
 

 

830 
ΩΦ9Γ46906Κ-

ΩΝ1  

9.000,00 € πλέον 

Φ.Π.Α 
ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΜΟΝΙΤΟΡ  3 τμχ. 

ΜΕΘ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ : ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592131-232 
( κο Τσουραμάνη 

Παναγιώτη , 
προϊστάμενος 

Βιοϊατρικής 
τεχνολογίας  ) 



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. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι  «δεν υπάρχει αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα (από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι 

λόγους: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

 δωροδοκία 

 απάτη 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

3. Αποδεικτικό καταβολής φόρων (Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ) 

4. Αποδεικτικό καταβολής εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ασφαλιστική 

Ενημερότητα σε ισχύ) 

5. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και 

κωδικός ΕΚΑΠΤΥ 

 

6. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO. 

 

7. Γλώσσα: Ελληνική 

8. 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. 

9. 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 

 

 

1) ΕΝΤΟΛΗ  :  399 / 22 – 01 – 2019  

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  

1.  Να είναι απολύτως καινούργιο, επιτραπέζιο σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας. 

2.  Να έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης πολλαπλών αντιγράφων με ανάγνωση του πρωτοτύπου μόνο μία φορά.  

3.  Να μπορεί να παράγει τουλάχιστον 50 αντίγραφα το λεπτό στην απλή αλλά και στην διπλή όψη  

      Α4, με δυναμικότητα παραγωγής τουλάχιστον 30.000 αντίγραφα το μήνα.      

4.  Να είναι τελείως αθόρυβο. 

5. Να τροφοδοτείται από  δίσκους συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον  2.000 φύλλων. 

6.  Να δέχεται μεγέθους χαρτιού Α6-Α3. 

7.  Να διαθέτει σκληρό δίσκο τουλάχιστον 60GB.  

8.  Να  έχει ανάλυση 1200dpi. 

9. Να διαθέτει φακό ΖΟΟΜ για μεγεθύνσεις και σμικρύνσεις από 50%-200% ανά 1 βήμα. 

10. Να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση φωτεινότητας. 

11. Να δοθεί το κόστος και η διάρκεια ζωής όλων των αναλωσίμων..  

12. Να έχει αυτόματο τροφοδότη διπλής όψης τουλάχιστον 50 φύλλων χαρτιού. 

13. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή ώστε να λειτουργεί ως scanner και laser εκτυπωτής  

      δικτύου. 

14. Να λειτουργεί στα 220V/50Hz. 

15. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη. 



 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  

1. Να είναι απολύτως καινούργιο, επιτραπέζιο σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας. 

2. Να έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης πολλαπλών αντιγράφων με ανάγνωση του πρωτοτύπου μόνο μία φορά.  

3.  Να μπορεί να παράγει τουλάχιστον 25 αντίγραφα το λεπτό στην απλή αλλά και στην διπλή όψη Α4, με δυναμικότητα παραγωγής τουλάχιστον 12000 

αντίγραφα το μήνα.  

4.  Να είναι τελείως αθόρυβο. 

5. Να τροφοδοτείται από 2 δίσκους χωρητικότητας  500 φύλλων έκαστος  

6.  Να δέχεται μεγέθους χαρτιού Α6-Α3 

7.  Να έχει σταθερή επιφάνεια τοποθέτησης του πρωτοτύπου. 

8.  Να έχει τη δυνατότητα πολλαπλών αντιγράφων. 

9. Να διαθέτει φακό ΖΟΟΜ για μεγεθύνσεις και σμικρύνσεις. 

10. Να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση φωτεινότητας. 

11. Να έχει ανάλυση εκτύπωσης 600dpi 

12. Να έχει σκληρό δίσκο 320GB περίπου και μνήμη 2GB. 

11. Να δοθεί το κόστος και η διάρκεια ζωής όλων των αναλωσίμων..  

12. Να έχει αυτόματο τροφοδότη διπλής όψης 50 φύλλων χαρτιού. 

13. Να συνδέεται  με υπολογιστή ώστε να λειτουργεί ως scanner και  εκτυπωτή δικτύου 

14. Να λειτουργεί στα 220V/50Hz. 

15. Να φέρει CE Mark 

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

 

 



 
Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  

1.  Να είναι απολύτως καινούργιο, επιτραπέζιο σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας . 

1.  Να έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης πολλαπλών αντιγράφων με ανάγνωση του πρωτοτύπου μόνο μία φορά.  

2.  Να μπορεί να παράγει τουλάχιστον 15 αντίγραφα το λεπτό, με δυναμικότητα παραγωγής τουλάχιστον    5.000 αντίγραφα το μήνα.  

4.  Να είναι τελείως αθόρυβο. 

5.  Να δέχεται πρωτότυπα και να μπορεί να παράγει αντίγραφα μέχρι και διαστάσεων A3. 

6. Να τροφοδοτείται από μία κασέτα χωρητικότητας  500 φύλλων. 

7.  Να δέχεται κοινό χαρτί. 

8.  Να έχει σταθερή επιφάνεια τοποθέτησης του πρωτοτύπου. 

9.  Να έχει τη δυνατότητα πολλαπλών αντιγράφων, μέχρι 999. 

10. Να διαθέτει φακό ΖΟΟΜ για μεγεθύνσεις και σμικρύνσεις από 50%- 200% ανά ένα βήμα. 

11. Να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση φωτεινότητας. 

12. Να δοθεί το κόστος και η διάρκεια ζωής όλων των αναλωσίμων. 

13. Να διαθέτει κάρτα δικτύου και χρήση αυτού σαν δικτυακό εκτυπωτή. 

14. Να λειτουργεί στα 220V/50Hz. 

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

 

 

 

 

 

 



2) ΕΝΤΟΛΗ  :  412 / 25 – 01 – 2019   

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ  

 

Το σύστημα να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης οπωσδήποτε τεχνολογίας και να περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα 
που απαιτούνται για την διενέργεια πλήρους επέμβασης. 
 
1. Να είναι κατάλληλος για βαλλιστική μέθοδο λιθοτριψίας.. 
2. Ο βαλλιστικός λιθοτρίπτης να συνδέεται με συσκευή παροχής πεπιεσμένου αέρα, ή κεντρική παροχή αέρα ( 3,5 έως 5 bar περίπου)  
3. Να είναι υψηλής ασφάλειας για τον ασθενή, η χειρολαβή εφαρμογής να μη φέρει ηλεκτρικές συνδέσεις, και να μην αναπτύσσεται 

θερμότητα κατά τη χρήση. 
4. Η ενέργεια πρόσκρουσης να είναι έως 1,5Ws, και συνολική μετατόπιση του probe  έως 2χιλ το πολύ, με την πίεση κρούσης (εξόδου) να 

μην ξεπερνά τα 2,5bar για την ασφαλή εφαρμογή και αποφυγή τραυματισμού του ασθενή. 
5. Να διαθέτει ρύθμιση και ένδειξη της πίεσης κρούσης (εξόδου). 
6. Να διατίθενται πολλαπλών χρήσεων probes, σε μεγάλο εύρος διαμέτρων και μηκών, κατάλληλα για λιθοτριψία στους νεφρούς, την κύστη 

και τους ουρητήρες. Να προσφερθούν  δύο (2) probes, για κάθε χρήση. 
7. Να περιλαμβάνει  ποδοδιακόπτη ενεργοποίησης των κρούσεων και κατάλληλο ενισχυμένο συνδετικό σωλήνα για σύνδεση με την 

κεντρική παροχή αέρα των χειρουργείων του νοσοκομείου. 
8. Να διαθέτει επιλογή λειτουργίας με συνεχή εκπομπή παλμού ή μονή εκπομπή παλμού. 
9. Να διαθέτει πρόσθετη δυνατότητα λειτουργίας με προσαρμογέα ( Adaptor ) σύνδεσης της χειρολαβής με συμβατό ημιάκαμπτο 

ουρητηροσκόπιο  
10.Να δύναται να λειτουργήσει με, και χωρίς τον προσαρμογέα. 
11.Να περιλαμβάνονται: χειρολαβή λιθοτριψίας, συνδετικός σωλήνας χειρολαβής-συσκευής,  σετ ανταλλακτικά στεγανοποιητικά δακτυλίδια 

χειρολαβής (τουλάχιστον 5). Όλα τα είδη να αποστειρώνονται σε κλίβανο ατμού. 
12.Να περιλαμβάνεται  βούρτσα καθαρισμού και λιπαντικό λάδι. 

 
Γενικά 
 



1. Τα τεχνικά κλπ. χαρακτηριστικά να αναφερθούν απαραίτητα στην Τεχνική περιγραφή και στο φύλλο συμμόρφωσης, και να 
τεκμηριωθούν με λεπτομερείς παραπομπές σε αντίστοιχα πρωτότυπα prospectus (όχι φωτοτυπίες), εγχειρίδια  κλπ.,  για να 
αξιολογηθούν. 

2. Το σύστημα να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών. 
3. Να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστή, για τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης, τουλάχιστον για δέκα (10) 

έτη, από την προμήθεια του συστήματος. 
4. Όλα τα προσφερόμενα να πληρούν τα standards ασφαλείας της Ε.Ε, CE-MARK (93/42EEC) . 
5. Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να εκπαιδεύσει προσωπικό στην χρήση και φροντίδα των υπό προμήθεια ειδών, χωρίς καμία 

επιπλέον επιβάρυνση του Νοσοκομείου. 
6. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει οργανωμένο τεχνικό τμήμα στην Ελλάδα, με πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό. Να κατατεθούν 

τα σχετικά πιστοποιητικά. 
 

 

3) ΕΝΤΟΛΗ  :  704 / 25 – 02 – 2019    

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ 
 

ΜONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
 

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας , να συνοδεύεται από τροχήλατη βάση και να αναφερθεί το έτος πρώτης κυκλοφορίας προς 
αξιολόγηση. 

 
2. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες και παιδιά και να παραδοθεί με τα κατάλληλα εξαρτήματα για την λειτουργία του . 

 
3. Να λειτουργεί με ρεύμα 220V/50Hz. και να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία ενσωματωμένη στο μόνιτορ για τουλάχιστον 6 

ώρες. 
 

4. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 8 ΄΄ με απεικόνιση τουλάχιστον οκτώ διαφορετικών κυματομορφών ταυτόχρονα και τις 
αντίστοιχες ψηφιακές τιμές των παρακολουθούμενων παραμέτρων.  

 
5. Να έχει δυνατότητα οθόνης αφής η οποία να προσφερθεί προς επιλογή. 

 



6. Να έχει δυνατότητα απεικόνισης μεγάλων ψηφιακών ενδείξεων,  έτσι ώστε να είναι ορατές από απόσταση,  να έχει δυνατότητα 
απεικόνισης των κυματομορφών με διάφορα χρώματα επιλογής του χειριστή.  

 
7. Να διαθέτει 4 τουλάχιστον ταχύτητες απεικόνισης των κυματομορφών, με δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας για κάθε 

απεικονιζόμενη κυματομορφή.   
 

8. Ο χειρισμός του να είναι απλός και να γίνεται με την βοήθεια  περιστροφικού διακόπτη.  
 

9. Να διαθέτει πλήκτρα επί της οθόνης για άμεση πρόσβαση σε προγράμματα του μόνιτορ. 
 

10. Να αναφερθούν οι δυνατότητες χειρισμού προς αξιολόγηση. 
 

11. Να διαθέτει οπωσδήποτε τις παρακάτω ενισχυτικές βαθμίδες : 
 

ηλεκτροκαρδιογραφήματος 

αναίμακτης μέτρησης της αρτηριακής πίεσης 

οξυμετρίας 

θερμοκρασίας 

 
12. Για κάθε παράμετρο που παρακολουθείται να καλύπτονται οι κάτωθι απαιτήσεις : 
 
13. Ηλεκτροκαρδιογράφημα : 

 
Α. Να μπορεί να δεχθεί 3πολικό η 5πολικό χωρίς να απαιτείτε η αντικατάσταση του ενισχυτή Ηλεκτροκαρδιογραφήματος, σε 
περίπτωση χρησιμοποίησης οποιουδήποτε εκ των 2 ανωτέρω καλωδίων. 
 
Β. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης 5πολικού καλωδίου να έχει την δυνατότητα απεικόνισης και των 7 απαγωγών στην οθόνη του 
μόνιτορ. 
 



Γ. Να διαθέτει  ανάλυση του διαστήματος του ST σε όλες τις παρακολουθούμενες απαγωγές και ένδειξής τους στην οθόνη καθώς και 
ανίχνευση αρρυθμιών, καθώς και ανίχνευση παλμού βηματοδότη.  
 
Δ. Να παραδοθεί με 3πολικό καλώδιο  και να προσφερθεί προς επιλογή το 5πολικό καλώδιο. 
 
Ε. Σε περίπτωση αποκόλλησης μιας απαγωγής εκτός από τον συναγερμό να έχει την δυνατότητα να μεταπηδά σε άλλη απαγωγή 
ούτος ώστε να μην χάνεται η παρακολούθηση της κυματομορφής επί της οθόνης. 

 
14. Αναίμακτη πίεση : 

 
Α. Η λήψη να γίνεται κατ εντολή του χειριστή, αυτόματα με ρυθμιζόμενα διαστήματα ή χειροκίνητα καθώς και την δυνατότητα 
επανάληψης της λήψης (STAT) και να απεικονίζονται στην οθόνη ταυτόχρονα οι τιμές της συστολικής-διαστολικής και μέσης πίεσης.  
 
Β. Να παρέχει επίσης τον καρδιακό ρυθμό. 
 
Γ. Να παραδοθεί με περιχειρίδες ενηλίκων και παίδων πολλαπλών χρήσεων (2 διαφορετικά μεγέθη). 
 
 
 

 
15. Οξυμετρία : 

 
Α. Να απεικονίζει την κυματομορφή (σφυγμικό κύμα) και την ψηφιακή τιμή του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης σε Οξυγόνο.  
 
Β. Να παρέχει επίσης τον καρδιακό ρυθμό.  
 
Γ. Να παραδοθεί με αισθητήρες ενηλίκων και παίδων πολλαπλών χρήσεων . 

 
16. Θερμοκρασία : 

 
Α. Να μετρά συγχρόνως δύο θερμοκρασίες . 

 



 
17. Επιπλέον δυνατότητες αναβάθμισης να προσφερθούν προς επιλογή. 

 
18. Να προσφερθεί προς επιλογή θερμικός εκτυπωτής ενσωματωμένος στο μόνιτορ τουλάχιστον 3 καναλιών. 

 
19. Να απεικονίζει πίνακες ζωτικών σημείων TRENDS CHARTS των τελευταίων 72 ωρών τουλάχιστον και να εκτελεί υπολογισμούς 

διαφόρων λειτουργιών (Αιμοδυναμικών, αναπνευστικών κλπ. ).  
 

20. Να αναφερθούν οι δυνατότητες αποθήκευσης προς αξιολόγηση. 
 

21. Να διαθέτει αξιόπιστο σύστημα συναγερμών, τόσο για ιατρικούς όσο και για τεχνικούς συναγερμούς, με ρυθμιζόμενα ανώτερα και 
κατώτερα όρια και να διαθέτει οπτική ένδειξη η οποία να τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση συναγερμού. 

 
22. Το λογισμικό του μόνιτορ να είναι οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα. 

 
 

23. Να διαθέτει προστασία από απινιδώσεις και χειρουργική διαθερμία. 
 

24. Το μόνιτορ να διαθέτει χειρολαβή κατάλληλη για την απευθείας τοποθέτηση του  σε ράγα ή σε πλαϊνά κιγκλιδώματα φορείου ή κλίνης 
χωρίς καμία επιπλέον μετατροπή στο μόνιτορ. 

 
25. Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική 

υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα 
εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ. 117/2004.  

 
26. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. 

 
 
 
 
 
 



 

 

4) ΕΝΤΟΛΗ  :  860 / 14 – 03 – 2019  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΤΩ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

 

1. Το προσφερόμενο ειδικό στατώ να αποτελείται από τροχήλατη βάση πέντε τροχών 

 

2. Η βάση να είναι σταθερή και να μην χρειάζεται ειδικά αντίβαρα. 

 

3. Το προσφερόμενο ειδικό στατώ να διαθέτει κεντρική κολώνα με διαβαθμίσεις σε εκατοστά έτσι ώστε ο χρήστης να γνωρίζει επακριβώς το ύψος 

του κάθε άγκιστρου και κατ’ επέκταση την υδροστατική πίεση. 

 

4. Να διαθέτει τέσσερα άγκιστρα, ρυθμιζόμενα σε ύψος. 

 

5. Το κάθε άγκιστρο να διαθέτει ειδικό μηχανισμό ελατηρίου, που να αυξομειώνει το ύψος του. 

 

6. Το κάθε άγκιστρο να διαθέτει κομβίο ελατηρίου που να το ασφαλίζει και να το απασφαλίζει στην επιθυμητή θέση. 

 

7. Ο μηχανισμός του να είναι καθαρά μηχανικός και να μην χρησιμοποιούνται υδραυλικά ή ηλεκτρικά συστήματα. 

 

8. Το κάθε άγκιστρο να είναι σε θέση να συγκρατήσει ασκό 10 λίτρων τουλάχιστον, συνολικά δηλαδή ασκούς 40 λίτρων. 

 



9. Το κάθε άγκιστρο να ρυθμίζεται καθ’ ύψος από τα 170 cm έως τα 260 cm περίπου. 

 

10. Η χρήση του να είναι απλή και εύκολη για όλο το προσωπικό. 

 

11. Να φέρει CE Mark 

 

12. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη. 

 

 

5) ΕΝΤΟΛΗ  :  670 / 21 – 02 – 2019  

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ 
6)  

Να διαθέτει κεφαλή με 4 φωτεινές εστίες με λυχνίες LED. 

Να διαθέτει μηχανισμό εστίασης. 

Να διαθέτει ρυθμιστή φωτεινότητας. 

Η ένταση της φωτεινότητας να φτάνει τα 120.000 Lux περίπου. 

Η θερμοκρασία χρώματος  να είναι 4.500 Κ. 

Να διαθέτει κορμό με 3 αρθρώσεις για κινήσεις πάνω – κάτω και πλήρους περιστροφής  

προς 2 κατευθύνσεις. 



Ο κορμός να είναι τοποθετημένος σε τροχήλατη βάση με 4 τροχούς, εκ των οποίων οι δύο να φέρνουν φρένο. 

      Να λειτουργεί με ρεύμα πόλης και με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες διάρκειας 1 ώρας τουλάχιστον. 

Να φέρει CE Mark 

Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη. 

 

6) ΕΝΤΟΛΗ  :  830 / 14 – 03 – 2019  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗ (MODULE)  E-PRESTN   

  

1. Να είναι κατάλληλος για χρήση στην Μ.Ε.Θ. με το υπάρχον σύστημα  GE HEALTHCARE  DADEX OHMEDA   

2. Να διαθέτει:  

 ECG (ΗΚΓ) με λήψη ΗΚΓ έως δώδεκα (12) απαγωγών και ανάλυση ST σε όλες τις απαγωγές ταυτόχρονα, με πρόγραμμα 

ανάλυσης και αποθήκευσης αρρυθμιών. 

 Αναπνοή (Resp) 

 Αιματηρές πιέσεις 2χ IBP 

 Δύο θερμοκρασίες T1&T2 και ΔΤ 

 Αναίμακτη πίεση NIBP 

 Οξυμετρία SpO2 με πληθυσμογραφική κυματομορφή   

 

Να δοθεί εγγύηση καλής και ασφαλούς λειτουργίας για δύο (2) έτη 
 


