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ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΙΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Χίου για τθν κάλυψθ άμεςων  και επιτακτικϊν αναγκϊν του, 

προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν προςφορά για τθν προμικεια των 

παρακάτω ειδϊν. 

Α. ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ 
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΛΙΚΟΤ 

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΖΟ-
ΜΕΝΗ  ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙ 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΧΩΡΙ  

ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΜΕ 
ΦΠΑ(17%) 

1  ΤΣΗΜΑ 
ΣΡΤΠΑΝΙΟΤ 

ΚΑΙ 
ΠΡΙΟΝΙΟΤ 

ΜΠΑΣΑΡΙΑ  

1 1Χ20.000,00 20.000,00 23.400,00 

 ΤΝΟΛΟ      

 

 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Αρικμόσ Αιτιματοσ 7609/11-05-2018 

ΚΑΕ 7131.01 

Κριτιριο Κατακφρωςθσ Χαμθλότερθ τιμι 

Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν 14-05-2018 

Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν 16-05-2018 

Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν ΦΑΞ:2271350241 
e – mail:paragelies@xioshosp.gr 

 

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            ΥΙΟ: 11-05-2018 

  2η Τ.ΠΕ  ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΟΥΑΡ.                                    ΠΡΩΣ.:οικ. 30 
   «  Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο  » 
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ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΡΤΠΑΝΙOY – ΠΡΙΟΝΙOY 

ΜΠΑΣΑΡΙΑ 

  

ΥΔΙΡΟΛΑΒΗ ΣΡΤΠΑΝΙΟΤ ΜΔ ΓΤΟ ΚΑΝΓΑΛΔ 
  

 Να είλαη ηειεπηαίαο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο.  

 Να είλαη θαηάιιειν γηα όιεο ηηο νξζνπεδηθέο επεκβάζεηο.  

 Να δηαζέηεη εξγνλνκηθό ζρεδηαζκό κε έκθαζε ζην ζπλνιηθό βάξνο ηεο 

ρεηξνιαβήο, ηεο απόδνζεο θαη ην δύγηζκα  ηεο καδί κε ηελ κπαηαξία, ώζηε λα 

είλαη  εύρξεζηε ζηνλ ρεηξνπξγό θαη λα κελ θνπξάδεηαη  ν θαξπόο ηνπ.  

 Τν ζπλνιηθό βάξνο ηεο ρεηξνιαβήο λα κελ μεπεξλά ηα 1,2 kg θαη καδί κε 

ηελ κπαηαξία ην 1,5kg.  

 Η ηαρύηεηα ζηελ ιεηηνπξγία drill λα θηάλεη ηνπιάρηζηνλ  850  RPM ζην 

κέγηζην κε ξνπή ηνπιάρηζηνλ 40in/lbs.  

 Η ηαρύηεηα ζηελ ιεηηνπξγία reamer λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 250 RPM θαη 

ε ξνπή ηνπιάρηζηνλ 100 in/lbs.  

 Να δηαζέηεη δύν ζθαλδάιεο, θάζε κία μερσξηζηή γηα ηελ δεμηόζηξνθε 

θαη αξηζηεξόζηξνθε ιεηηνπξγία. κε ηηο νπνίεο λα κπνξεί ν ρεηξνπξγόο λα ειέγμεη 

ηελ ηαρύηεηα ηνπ ηξππαληνύ αλάινγα κε ηελ πίεζε ζε απηέο θαη  

 Να δηαζέηεη εύρξεζην ζύζηεκα αζθάιηζεο ησλ ζθαλδάισλ ώζηε λα 

απνθεύγεηαη ε αθνύζηα εθθίλεζε θαη πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ.  

 Να δηαζέηεη εύρξεζην, αζθαιέο θαη εύθνιν ζύζηεκα αζθάιηζεο ησλ 

ζπλδεηηθώλ ρσξίο ηελ ρξήζε εξγαιείσλ.  

 Να δηαζέηεη κεγάιε γθάκα ζπλδεηηθώλ ιεηηνπξγίαο drill, ιεηηνπξγίαο 

reaming θαζώο θαη απηόκαηεο ζθαλδάιεο γηα Κirshner & Steinmann  

 Η ρεηξνιαβή λα είλαη απινθόξα.  

 Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζπλδεηηθά πξνο επηινγή:  

o Απηόκαηε ζθαλδάιε γηα  Steinmann & Kirshner  

o Σπλδεηηθό Jacobs ¼ inch κε θιεηδάθη 6,4mm  

o Σπλδεηηθό Synthes γηα reamers απηόκαην  

o Να πξνζθεξζνύλ όια ηα ππόινηπα ζπλδεηηθά πξνο επηινγή  

 Η κπαηαξία λα είλαη κε απνζηεηξώζηκε θαη λα είλαη πξνζαθαηξνύκελε 

καδί κε ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα θαη ηνλ θηλεηήξα ηνπ ηξππαληνύ ώζηε λα κελ 

απνζηεηξώλνληαη θαη λα κελ εθηίζεληαη ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη λα έρνπλ 

πνιύ κηθξόηεξε θζνξά.  

 Η ρεηξνιαβή λα δηαζέηεη αζθαιέο ζύζηεκα πξνζαθαίξεζεο θηλεηήξα θαη 

κπαηαξίαο ζε άζεπηεο ζπλζήθεο, λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά.  

 Η κπαηαξία κε ηνλ θηλεηήξα λα αζθαιίδεη ζηελ ρεηξνιαβή κε θαπάθη θαη 

εηδηθό απηόκαην θιείζξν.  

 Τν εμσηεξηθό θάιπκκα ηεο ρεηξνιαβήο λα απνζηεηξώλεηαη κε όινπο ηνπο 

γλσζηνύο ηξόπνπο απνζηείξσζεο. (πγξό θιίβαλν, flash, αέξην, πιάζκα)  

 Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα πιύζεο ζε πιπληήξην απνιπκαληήξην.  

                                   ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΡΙΟΝΙΟΤ. 

 Να είλαη ηειεπηαίαο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, λα αλαθεξζεί ην έηνο 

πξώηεο θπθινθνξίαο. Να είλαη θαηάιιειν γηα όιεο ηηο νξζνπεδηθέο επεκβάζεηο.  
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Να δηαζέηεη εξγνλνκηθό ζρεδηαζκό κε έκθαζε ζην ζπλνιηθό βάξνο ηεο 

ρεηξνιαβήο, ηεο απόδνζεο θαη ην δύγηζκα  ηεο καδί κε ηελ κπαηαξία, ώζηε λα 

είλαη  εύρξεζηε ζηνλ ρεηξνπξγό θαη λα κελ θνπξάδεηαη  ν θαξπόο ηνπ.  

 Τν ζπλνιηθό βάξνο ηεο ρεηξνιαβήο λα κελ μεπεξλά ηα 1,25 kg θαη καδί 

κε ηελ κπαηαξία ην 1,7 kg.  

 Να δηαζέηεη ζθαλδάιε κε ηελ νπνία λα κπνξεί ν ρεηξνπξγόο λα ειέγμεη 

ηελ ηαρύηεηα αλάινγα κε ηελ πίεζε ζε απηήλ. Η ηαρύηεηα λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

11.500 RPM. 

 Η δηαδξνκή ηεο ιάκαο λα κελ μεπεξλά ηηο 5º. 

 Να δηαζέηεη εύρξεζην ζύζηεκα αζθάιηζεο ηεο ζθαλδάιεο ώζηε λα 

απνθεύγεηαη ε αθνύζηα εθθίλεζε θαη πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ.  

 Η ρεηξνιαβή λα είλαη όζν ην δπλαηόλ αζόξπβε (ην πνιύ 74 db).   

 Η κπαηαξία λα είλαη κε απνζηεηξώζηκε θαη λα είλαη πξνζαθαηξνύκελε 

καδί κε ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα θαη ηνλ θηλεηήξα ηνπ πξηνληνύ ώζηε έηζη λα κελ 

απνζηεηξώλνληαη θαη λα κελ εθηίζεληαη ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη λα έρνπλ 

πνιύ κηθξόηεξε θζνξά.  

 Η ρεηξνιαβή λα δηαζέηεη αζθαιέο ζύζηεκα πξνζαθαίξεζεο θηλεηήξα θαη 

κπαηαξίαο ζε άζεπηεο ζπλζήθεο, λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά.  

 Η κπαηαξία κε ηνλ θηλεηήξα λα αζθαιίδεη ζηελ ρεηξνιαβή κε θαπάθη θαη 

εηδηθό απηόκαην θιείζξν.  

 Τν εμσηεξηθό θάιπκκα ηεο ρεηξνιαβήο λα απνζηεηξώλεηαη κε όινπο ηνπο 

γλσζηνύο ηξόπνπο απνζηείξσζεο. (πγξό θιίβαλν, flash, αέξην, πιάζκα)  

 Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα πιύζεο ζε πιπληήξην απνιπκαληήξην.  

  

                                    ΜΠΑΣΑΡΙΔ 

 Να είλαη ηειεπηαίαο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο ηόλησλ ιηζίνπ, λα αλαθεξζεί 

ην έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο.  

 Να κελ ππάξρεη θαηλόκελν «κλήκεο κπαηαξηώλ» έηζη ώζηε λα ππάξρεη 

εθκεηάιιεπζε κέγηζηεο ρσξεηηθόηεηαο ησλ κπαηαξηώλ θαζόιε ηελ δηάξθεηα δσήο 

ηνπο  

 Να έρεη ηάζε 12,5V ηνπιάρηζηνλ θαη ρσξεηηθόηεηα 21,5 Wh.  

 Ο αλακελόκελνο ρξόλνο ιεηηνπξγίαο ηεο κπαηαξίαο λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 5 ιεπηά ζπλερόκελεο ιεηηνπξγίαο.  

 Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ εληόο 5 εκεξώλ ηνπιάρηζηνλ από ηελ 

ηειεπηαία ηνπο θόξηηζε.  

 Να έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα απνζεθεύνληαη πάλσ ζην θνξηηζηή ρσξίο 

λα επεξεάδεηαη ε ρσξεηηθόηεηα ηνπο.  

 Η κέγηζηε ηαρύηεηα ηνπ ελζσκαησκέλνπ ζηελ κπαηαξία θηλεηήξα λα 

θηάλεη ζηηο 21.000 RPM ηνπιάρηζηνλ γηα λα εμαζθαιίδεη ηελ κέγηζηε απόδνζε 

ηεο θάζε ρεηξνιαβήο.  

 Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε αζθάιεηα ζε άζεπηεο ζπλζήθεο θαη λα 

ηνπνζεηεζεί ζηελ απνζηεηξσκέλε ρεηξνιαβή, πεξηγξάςηε αλαιπηηθά ηελ 

δηαδηθαζία θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο.  

 Να έρεη ζύζηεκα αζθάιηζεο ηεο κπαηαξίαο κέζα ζηελ ρεηξνιαβή γηα ηελ 

απνθπγή αθνύζηαο πηώζεο ηεο κπαηαξίαο ζην απνζηεηξσκέλν πεδίν.  

 Η κπαηαξία θαη ν θηλεηήξαο λα είλαη κηθξνύ ζπλνιηθνύ βάξνπο, λα κελ 

μεπεξλά ηα 500 γξακκάξηα.  
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 Να ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ Επξσπατθή νδεγία 2006/66/EC ζρεηηθή κε 

ηελ αλαθύθισζε ηνπο.  

 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν βάζε ησλ πξνηύπσλ  IEC 63133: 2012/12/06 

Edition:2.0 Corrigendum 1:2013 θαη EN 60601-1:2016/A1:2013 (3.1 Edition)  

 

                       ΦΟΡΣΙΣΗ ΜΠΑΣΑΡΙΩΝ 

  
- Τν ζύζηεκα λα ζπλνδεύεηαη από εύρξεζην θνξηηζηή κπαηαξηώλ κε 

ηνπιάρηζηνλ δύν ζέζεο θόξηηζεο. 

- Να είλαη απιόο ζηελ ρξήζε ηνπ, λα δηαζέηεη νζόλε γηα θάζε ζέζε 

θόξηηζεο ζηηο  νπνίεο λα εκθαλίδνληαη νη παξαθάησ ελδείμεηο: 

1. Τνλ αξηζκό θύθισλ θνξηώζεσλ ηεο κπαηαξίαο 

2. Τν πνζνζηό θόξηηζεο ηεο κπαηαξίαο 

3.Τελ ρσξεηηθόηεηα ηεο κπαηαξίαο θαη ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο 

4.Αλ θνξηίδεη ε κπαηαξία 

5. Αλ είλαη θνξηηζκέλε ε κπαηαξία  θαη έηνηκε γηα ρξήζε 

6. Αλ ρξεηάδεηαη αληηθαηάζηαζε ε κπαηαξία 

\ 

  Η θόξηηζε ηεο κπαηαξίαο λα δηαξθεί πεξίπνπ 5 ιεπηά, λα κελ μεπεξλά 

ηα 50 ιεπηά γηα λα είλαη πάληα έηνηκεο θαη λα ππάξρεη δπλαηόηεηα λα 

αληηκεησπηζηνύλ θαη έθηαθηεο πεξηπηώζεηο. 

 Να ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ Επξσπατθή νδεγία 2012/19/EU ζρεηηθή κε 

ηελ αλαθύθισζε ζπζθεπώλ.  

 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν βάζε ησλ πξνηύπσλ  IEC 63133: 2012/12/06 

Edition:2.0 Corrigendum 1:2013 θαη EN 60601-1:2016/A1:2013 (3.1 Edition)  

 

                   ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

  

  
-Nα πιεξνί ηελ Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/04 

-Η πξνκεζεύηξηα εηαηξία λα κπνξεί λα ππνζηεξίδεη ην ζύζηεκα κε πιήξσο 

νξγαλσκέλν ηκήκα ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηελ Ειιάδα. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα 

παξαρώξεζεο αληηθαηάζηαζεο κε έλα ίδην ή παξόκνην εμάξηεκα ζε πεξίπησζε 

βιάβεο γηα όιν ην δηάζηεκα πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα λα επηζθεπαζηεί ην 

ζπγθεθξηκέλν. 

-Να ππάξρεη δπλαηόηεηα ζύλαςεο ζπκβνιαίνπ ζπληήξεζεο. 

  

 

Γ. ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οι τιμζσ των προςφερόμενων ειδϊν κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ τιμζσ του 

παρατθρθτθρίου  ι ςφμφωνα με τισ τιμζσ τθσ τελευταίασ ςφμβαςθσ. Η προςφορά που κα 

υποβλθκεί κα πρζπει να αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ εταιρείασ:( ΑΦΜ, πλιρθ 

επωνυμία, τθλζφωνο, φαξ, e-mail, και  ΦΠΑ), ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και να  ζχει 

τθν παρακάτω μορφι: 
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Αριθμόσ 
Αιτήματοσ 

Κωδικόσ 
Νοςοκομείου 

Περιγραφή 
Τλικοφ 

Σιμή 
μονάδασ € 

(χωρίσ 
ΦΠΑ) 

Κωδικόσ 
Παρατ/ρίου 

Σιμή 
Παρατ/ρίου 

Κωδικό 
Εμπορίου 

GMDN Κωδικόσ 
ΕΚΑΠΣΤ 

         

 

 

Επιπλζον κα πρζπει να αναφζρεται – επί ποινι απόρριψθσ – ο χρόνοσ παράδοςθσ  
των προςφερόμενων ειδϊν. Λόγω του επείγοντοσ τθσ προμικειασ, το νοςοκομείο επικυμεί τα 
προςφερόμενα είδθ να είναι ετοιμοπαράδοτα, ςε διαφορετικι περίπτωςθ διατθρεί το δικαίωμα 
να απορρίψει τθν  προςφορά αν κρίνει ότι ο χρόνοσ παράδοςθσ είναι μεγάλοσ ςε ςχζςθ με τισ 
ανάγκεσ του. 

ε περίπτωςθ που θ τιμι προςφοράσ του είδουσ υπερβαίνει τθν αντίςτοιχθ τιμι 
παρατθρθτθρίου, αυτι υποχρεωτικά απορρίπτεται. Σζλοσ, ςε περίπτωςθ που το είδοσ δεν 
αντιςτοιχίηεται με το παρατθρθτιριο τιμϊν, αυτό κα αναφζρεται ςτθ ςτιλθ κωδικόσ 
παρατθρθτθρίου. 

Εναλλακτικζσ προςφορζσ και αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. τισ περιπτϊςεισ 
δφο ι περιςςοτζρων εναλλακτικϊν προςφορϊν ωσ κφρια κεωρείται αυτι με τα χαμθλότερθ τιμι, οι 
υπόλοιπεσ δεν κα αξιολογοφνται. 

Οι εταιρείεσ που κα αποςτείλουν προςφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα κα 
πρζπει απαραίτθτα να διακζτουν τα νόμιμα πιςτοποιθτικά για τθ διακίνθςθ και διανομι τουσ, και 
τα είδθ κα πρζπει απαραίτθτα να φζρουν τθν αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ CE. 

Επί τησ προςφοράσ τουσ οι ςυμμετζχοντεσ θα πρζπει να δηλώνουν υπεφθυνα ότι 
δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τισ οποίεσ 
οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ή μποροφν να αποκλειςθοφν. 

Σζλοσ το νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει δείγμα προκειμζνου να 
αξιολογιςει τισ προςφορζσ και οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ υποχρεοφνται  - επί ποινι απόρριψθσ – 
να το αποςτείλουν άμεςα. 

 

 

                                                                     Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

                                                                     Ε. ΚΑΝΣΑΡΑΚΗ 
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