
 

                                                     

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Αριθμ.  Πρωτ.:7176

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ     Πειραιάς: 22 -05 -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 29  / 05 / 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.

1.6.  Του Ν.  4497 /  2017 (  Φ.Ε.Κ. 171 /  13-11-2017 ),  « Άσκηση υπαίθριων εμπορικών

δραστηριοτήτων,  εκσυγχρονισμός  της  επιμελητηριακής  νομοθεσίας  και  άλλες  διατάξεις  »

άρθρο 107 παράγραφος 15 « Προσθήκη παραγράφου 11 στο άρθρο 80 του Ν. 4412 ».



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΄

Α/Ε ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1475/13-05-
2019

7Χ8Ρ46906Κ-
ΛΤΧ

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

1ΤΕΜ.        100,00 €
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-

ΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592131

1427/07-05-
2019

65ΩΠ46906Κ-
ΣΩΩ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

1ΤΕΜ.        700,00 €
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-

ΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592131

1385/07-05-
2019

Ω6Η246906Κ-
Ρ30

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΣΘΕ-
ΝΩΝ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.
10ΤΕΜ.        300,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592131

1398/07-05-
2019

Ω3Γ646906Κ-
ΗΞ5

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 30LT
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.
1ΤΕΜ.          60,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592131

1446/10-05-
2019

ΩΒΒΣ46906Κ-
ΕΑ1

ΤΡΙΚΑΤΟΠΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΓΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ-

ΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΡΙΔΑΣ - ΚΕΡΑ-
ΤΟΕΙΔΟΥΣ.

1ΤΕΜ.        550,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592131

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΥΨΗΛΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΜΦΙ-

ΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ 20D
( ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕ-

ΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ.

1ΤΕΜ.        500,00 €



1460/10-05-
2019

ΩΡΑ446906Κ-
Χ33

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ  .
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

3ΤΕΜ.        120,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592131ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΔΑΚΤΥΛΟΥ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

3ΤΕΜ.          90,00 €

1463/10-05-
2019

Ψ7ΥΓ46906Κ-
Ζ3Δ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

1ΤΕΜ.     1.600,00 €
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-

ΣΙΑ

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 :1463/10-05-2019

  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 υπερθερμάνσεις 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 ΕΙΣΟΔΟ 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   ……… . 30 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. 

ΕΝΤΟΛΗ :1460/10-05-2019

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.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ

 Να είναι δακτύλου, 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 συν-
θήκες 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 παραμέτρους SpO2 και PR.

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

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



ΕΝΤΟΛΗ :1398/07-05-2019

   ΚΑΔΟΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα.
2. Η χωρητικότητα του να είναι 30lt.
3. To ύψος του να είναι 60cm περίπου.
4. Να διαθέτει πεντάλ και καπάκι.
5. Εσωτερικά να φέρει αφαιρούμενο πλαστικό κάδο πλενόμενο.
6. Το καπάκι στο κάτω άκρο και ο κάδος στο πάνω άκρο να φέρουν γυρισμένα χείλη προς αποφυγή τραυματι-

σμού του προσωπικού καθαριότητας, κατά την διάρκεια τοποθέτησης ή αφαίρεσης της σακούλας συλλογής 
απορριμμάτων.  

      
  ΕΝΤΟΛΗ :1385/07-05-2019

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΚΑΡΕΚΛΑΣ  ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Η βάση να  είναι μεταλλικής κατασκευής, βαμμένη ηλεκτροστατικά, υψηλής αντοχής, μαύρου χρώματος.

Να στηρίζεται σε τέσσερα ποδαράκια σχήματος οβάλ τα οποία να καταλήγουν σε ειδικά πέλματα για την αποφυγή 
καταστροφής του δαπέδου

Η επιφάνεια της πλάτης και του καθίσματος να  είναι κατασκευασμένη από νοβοπάν και να καλύπτεται από αφρώδες 
υλικό

Πάνω από το αφρώδες υλικό να είναι επενδεδυμένο με δερματίνη πλενόμενη.



  ΕΝΤΟΛΗ :1427/07-05-2019

                                             ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ  ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΤΡΑΦΕΣ 

1. Το προσφερόμενο τροχήλατο να είναι κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από αντιμικροβιακής σύστασης συμπαγές
απαραμόρφωτο, άθραυστο, άκαυστο χωρίς πόρους πολυμερές υλικό. Να κατατεθούν οπωσδήποτε σχετικά με την
αντιμικροβιακή σύσταση του υλικού, οι αντίστoιχες πιστοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς. 

2. Να διαθέτει ανάλογες πιστοποιήσεις κατά DIN σχετικά με την αντοχή του. 

3. Να είναι αποσυναρμολογούμενο (σκελετός, συρτάρια, τροχοί κλπ) και κατασκευασμένο έτσι ώστε να δύναται να 
πλένεται - απολυμαίνετε στους 90°C. 

4. Η επιφάνεια εργασίας του τροχήλατου να είναι ανθεκτική σε χάραξη και να φέρει από τις τρεις πλευρές της προ-
στατευτικό γείσο. 

5. Να είναι εύκολα μετακινούμενο με χειρολαβή ωθήσεως. 

6. Να φέρει συνδυασμό μέχρι  έξη (6) συρταριών, εκ των οποίων το ένα (1) μεγαλύτερων διαστάσεων. Δύο (2) από
τα μικρότερα συρτάρια να φέρουν στο εσωτερικό τους προσθαφαιρούμενα σετ διαχωριστικών. 

7. Τα συρτάρια να είναι προσθαφαιρούμενα με ενσωματωμένες χειρολαβές στις μετώπες. 

8. Να συνοδεύεται με στεφάνι στήριξης δοχείου απόρριψης αιχμηρών, κάδο απορριμμάτων  συρτάρι φαρμάκων με 
διαφανή επιφάνεια και κλειδαριά, θέση φιάλης οξυγόνου θέσεις ετικετών και προσθαφαιρούμενη ανοξείδωτη επι-
φάνεια. 

9. Στη βάση να φέρει περιμετρικά προσκρουστήρα και τέσσερις (4) διπλούς περιστρεφόμενους αντιστατικούς τρο-
χούς. 

10. Οι συνολικές διαστάσεις του τροχήλατου να είναι 75 χ 60 χ 90 (h) cm περίπου, με επιφάνεια εργασίας 70χ50 cm 
περίπου.



11.Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10 ) 
έτη. 

12.Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπο-
μπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manua] κλπ). 

13.Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO για εμπορία και τεχνική υπο-
στήριξη. 

14.Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστoπoιημένoς με ISO 9001:2000 και ISO 13485:2003. 

ΕΝΤΟΛΗ :1475/13-05-2019  

   
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ  

1. Το υπό προμήθεια είδος να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο σύγχρονης κατασκευής και τεχνολογίας κατασκευασμένο
σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά standards. 

2. Να είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικό, το οποίο να προσδίδει στην αναρρόφηση υψηλή αντοχή ένα-
ντι των κρούσεων.

3. Η μέγιστη απόδοση κενού να είναι άνω των 500mmHg και να διαθέτει βαλβίδα προστασίας έναντι εφαρμογής υπερ-
πίεσης στον ασθενή.

4. Το βάρος της συσκευής να είναι μικρότερο του 1 kgr.
5. Δυνατότητα λειτουργίας με πεπιεσμένο αέρα και οξυγόνο με χαμηλή κατανάλωση αερίου, όχι μεγαλύτερη των 25

Lpm. 
6. Η ρύθμιση του κενού να πραγματοποιείται μέσω περιστροφικού διακόπτη.   
7. Να φέρει αποσπώμενο υδρόφοβο φίλτρο τύπου Bayonet για μεγαλύτερη ασφάλεια  της συσκευής. 
8. Μανόμετρο κενού με ευανάγνωστες ενδείξεις και δύο τουλάχιστον βαθμονομήσεις. 
9. Κατάλληλο για απ’ ευθείας σύνδεση στις λήψεις του νοσοκομείου (να συνοδεύεται από το αντίστοιχο βύσμα). 
10.Δυνατότητα κατάθεσης δείγματος προς αξιολόγηση.
11.Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τρία (03) έτη.



12.Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον ξένο οίκο που αφορά την δυνατότητα επισκευής των
προσφερόμενων συσκευών καθώς επίσης και την κάλυψη ανταλλακτικών τουλάχιστον για επτά (07) έτη.

13.Δυνατότητα επισκευής του σώματος της αναρρόφησης και να προσκομισθεί κατάλογος ανταλλακτικών.  
14.Nα διαθέτει πιστοποιητικό  CE και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει  ISO 9001 ή  ISO 13485.  H προμηθεύτρια

εταιρεία να διαθέτει ISO 9001& ISO13485, να πληροί την Υ.Α ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1384/04. 
15.Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να έχει πλήρες και οργανωμένο τεχνικό τμήμα, με τεχνικό προσωπικό άρτια

εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστικό οίκο, για την τεχνική υποστήριξη του προσφερόμενου εξοπλισμού και  να κα-
ταθέσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού στην αντιμετώπιση βλαβών του
προσφερόμενου εξοπλισμού.

16.Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει διακριβωμένα όργανα για τον έλεγχο/συντήρηση/ επισκευή του Ιατροτεχνολογι-
κού εξοπλισμού που προσφέρεται. Να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού κατάλογος οργάνων για όλους τους απαραί-
τητους ελέγχους όπως προκύπτουν από το εγχειρίδιο του κατασκευαστικού οίκου. Να κατατεθούν πιστοποιητικά δια-
κρίβωσης των οργάνων ελέγχου με τα οποία θα εκτελούνται οι συντηρήσεις Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προ-
σφέρεται.


	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ

