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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 27-01-2023 

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.  4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ. 



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 mprom1@tzaneio.gov.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). 

mailto:mprom1@tzaneio.gov.gr


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.gov.gr ). 

 

http://www.tzaneio.gov.gr/


 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

 

Α/Ε ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

122/10-01-2023 
ΨΑΙ646906Κ-

ΥΟΕ 

11101993 - ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Δ) 
50 ΤΕΜ 1.300,00 € 

ΜΕΘ 

 Κα ΒΡΕΤΤΟΥ              
ΤΗΛ. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
2104592869 

11103082 - ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ Μ.Χ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ 
Α.Π. ΜΕΣΩ MONITOR ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ MONITOR 

TRIONARA. ΜΕΓΕΘΗ SMALL (20-28cm) 50ΤΕΜ, ΜΕΓΕΘΗ 
ADULT (27-38cm) 50 TEM. (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Δ) 

100 TEM 385,00 € 

147/10-01-2023 
ΨΑΗ846906Κ-

8ΦΞ 

Ε0033001 - ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΑΠΌ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ, ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΜΕ ΟΠΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 22cm x 22cm ±2 x 10cm ±2.  

50 ΤΕΜ 350,00 € 

149/10-01-2023 
9ΩΕ146906Κ-

Γ43 

ΕΠ043049 - ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 
ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΛΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΤΕΡΝΑ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

21cm x 22cm ±2. (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) 
30 ΤΕΜ 780,00 € 

667/19-01-2023 
ΨΥ1146906Κ-

ΜΧΓ 
11101172 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

MAGIL (ΤΥΠΟΥ MAPLESON) 1,4-1,8cm ΜΕ ΑΣΚΟ 
60 ΤΕΜ 1.080,00 € 

668/19-01-2023 
ΨΤ4Λ46906Κ-

386 
11103165 - ΣΚΟΥΦΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΣΑΜΠΟΥΑΝ 300 ΤΕΜ 450,00 € 

669/19-01-2023 
6Σ8046906Κ-

ΖΔΖ 
11101049 - ΡΟΜΠΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ.Χ. ΜΗ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 
4000 
ΤΕΜ 

2.000,00 € 

 

 

* ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.



 

 

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 ΕΟΦ. 

 

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.  

            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 ΚΩΔ. Ε.Ο.Φ .                

        

  



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΄ 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΕΝΤΟΛΗΣ : 122/10-01-2023 

11101993 - ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

 

1. Ο αισθητήρας ενηλίκων να είναι μιας χρήσης, να αποτελείται από τέσσερα  ηλεκτρόδια σε ενιαία κατασκευή και να μετρά το 
βάθος αναισθησίας με τη μέθοδο του διφασματικού δείκτη. 
 

2. Να διαθέτει συνδετικό clip ασφαλείας. Να εφαρμόζεται μεταξύ μεσομετωπιαίας και κροταφικής περιοχής ώστε να μην 
καλύπτει ολόκληρη την περιοχή του μετώπου για να υπάρχει ελεύθερος χώρος, όπως εγκεφαλική οξυμετρία, θερμοκρασία 
πυρήνα κ.α 

 

3. Να άγει συνεχές ηλεκτροεγκεφαλικό σήμα μέσω 2 καναλιών. Να δύναται να μετρήσει EMG.  
 

4. Ο αισθητήρας κατά την τοποθέτησή του, να διαθέτει τεχνολογία προσπέλασης των νεκρών επιδερμικών κυττάρων ώστε να 
εξασφαλίζεται βέλτιστο αγώγιμο περιβάλλον και σταθερή τοποθέτηση για 24 ώρες.  

 

5. Να διαθέτει αγώγιμο μελάνι, ώστε να είναι σε θέση να άγει ακόμη και τα πιο ασθενή ηλεκτροεγκεφαλικά σήματα. 
 

6. Ο αισθητήρας να είναι LATEX-FREE, PVC -FREE, DEHP-FREE,NITRILE-FREE. 
 

7. Να δύναται να συνδεθεί με μόνιτορ το οποίο μέσω της οθόνης παρακολούθησης να ενεργοποιούνται φίλτρα για την μείωση 
μη επιθυμητών πιθανών παρεμβολών του ηλεκτοεγκεφαλογραφήματος.  



 

 

 

8. Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού να υπάρχει ανταπόκριση εντός 24 ωρών από  κατάλληλα εκπαιδευμένους - 
πιστοποιημένους τεχνικούς. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης τους. 
 

9. Να παρέχεται από την προμηθεύτρια εταιρεία, κατάλληλα εκπαιδευμένο - πιστοποιημένο προσωπικό για την κλινική 
εφαρμογή του προσφερόμενου υλικού καθώς και για την εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Να κατατεθούν 
τα  πιστοποιητικά εκπαίδευσης τους. 
 

10. Η τεχνολογία του  συστήματος  μέτρησης βάθους αναισθησίας να είναι πιστοποιημένη από ανεξάρτητη  αρχή (είτε της 
Ευρώπης είτε των Η.Π.Α) για τα παρακάτω οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του:  

 

i. Της χρήσης των υπναγωγών 
ii. Της παραμονής των ασθενών στο χώρο της ανάνηψης 

iii. Των περιστατικών διεγχειρητικής αφύπνισης. 
        

 

 

Οι αισθητήρες να συνοδεύονται από ένα (1)  μόνιτορ μέτρησης βάθους αναισθησίας. 

 

 

 

 

 



 

 

11103082 - ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ Μ.Χ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Α.Π. ΜΕΣΩ MONITOR ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ MONITOR TRIONARA. 

ΜΕΓΕΘΗ SMALL (20-28cm) 50ΤΕΜ, ΜΕΓΕΘΗ ADULT (27-38cm) 50 TEM. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΩΝ ΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗ 

1. Περιχειρίδες ενός ασθενή κατάλληλες για όλες τις συσκευές μέτρησης αρτηριακής πίεσης 

2. Να συνδέονται με απλό τρόπο σε κάθε ηλεκτρονική ή αναλογική συσκευή, μονού ή διπλού αυλού. 

3. Να διαθέτει ειδική υποδοχή ταχυσύνδεσμου Flexiport για να μπορεί να προσαρμοστεί στο σωλήνα κάθε πιεσόμετρου, ώστε η διαδικασία 

εναλλαγής μεταξύ διαφόρων μεγεθών να απαιτεί ελάχιστα δευτερόλεπτα και μηδενική πιθανότητα λάθους σύνδεσης. 

4. Να διαθέτουν σχισμή τοποθέτησης του ταχυσνδέσμου για την αποφυγή χρήσης λάθος μεγέθους περιχειρίδας. 

5. Ο σωλήνας που συνδέεται στην περιχειρίδα να δύναται να πραγματοποιήσει περιστροφή 360
ο
  χωρίς να επηρεάσει την λειτουργία της 

περιχειρίδας ή του πιεσόμετρου. 

6. Να είναι ειδικά σχεδιασμένη για να είναι αμφιδέξια. 

7. Να είναι κατασκευασμένες από ανακυκλώσιμο υλικό, να μην περιέχει BPA, DEHP ή PVC.  

8. Να διαθέτει CE. 

9. Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 13485 και ISO σειράς 9001. 

10. Να διατίθεται σε διαστάσεις 

Small Adult – Μικρή ενηλίκων (20 - 28 cm) 

Adult – Μικρή ενηλίκων (27 - 38 cm) 

Large Adult – Μεγάλη ενηλίκων (33 – 45 cm) 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΕΝΤΟΛΗΣ : 149/10-01-2023 

ΕΠ043049 - ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΛΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΤΕΡΝΑ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 21cm x 22cm ±2. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

Αυτοπροσκολλούμενο, αδιάβροχο, αφρώδες επίθεμα, με στρώμα μαλακής σιλικόνης, το οποίο να  βρίσκεται σε ομοιόμορφη επίστρωση σε 

όλη την επιφάνεια επαφής με την πληγή και το υγιές δέρμα.  

Να κολλά πολύ καλά στο υγιές στεγνό δέρμα και καθόλου στην επιφάνεια της πληγής, σφραγίζοντας τα όρια της.  

Να προστατεύει από την εμβροχή αλλά και την είσοδο μικροβίων από το εξωτερικό περιβάλλον.  

Εξωτερικά να φέρει ημιπερατή μεμβράνη, διαπερατή από υδρατμούς αλλά αδιαπέραστη από μικροοργανισμούς με ενδείξεις υπολογισμού του 

απορροφούμενου εξιδρώματος.   

Να μπορεί να διαχειριστεί μεγάλα ποσά εξιδρώματος και να παραμένει στην θέση του για αρκετές ημέρες. Κατάλληλο για κάλυψη εξιδρωματικών 

πληγών από μικρού έως μεγάλου ποσού εξιδρώματος.  

Να φέρει CE σήμανση. 

Να φέρει ειδικό σχεδιασμό για πτέρνα σε διαστάσεις  21cmx22cm+,-  2cm 

 


