
 

  

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Γραθείο Προμηθειών 
Πιεξ:   θα Αιεμάλδξα Τδώλνπ                                                                                   Θεζ/λίθε              26.02.2021                                                   
Tει:      2313 32 3115 , fax: 2313 32 3969  
 Ηιεθηξ. Δ/λζε: pr@papageorgiou-hospital.gr                                                        Αξ. Πξση.:             6319 
        

 
              ΠΡΟ: 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

                                                                         

ΘΕΜΑ: σλλογή προζθορών για ηην προμήθεια ενός ζσζηήμαηος ιζταιμικής περίδεζης (TOURNIQUET) για ηην 

κάλσυη ηφν αναγκών ηφν Κενηρικών Υειροσργείφν ηοσ Νοζοκομείοσ. 

     Τν Γεληθό Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ, πξαγκαηνπνηεί ζσλλογή προζθορών για ηην προμήθεια ενός ζσζηήμαηος 

ιζταιμικής περίδεζης (TOURNIQUET) πνεσμαηικό, ζύγτρονης και ηελεσηαίας ηετνολογίας,  γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθώλ ησλ Κεληξηθώλ Φεηξνπξγείσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη να καηαθέζοσν ηην ηετνική και 

ηην οικονομική ηοσς προζθορά, μέζφ ηης εθαρμογής CompareONE ηης εηαιρίας «CosmoONE Hellas MarketSite 

S.A.». 

Έτονηας σπόυη: 

Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Δεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ» (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ), όπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρύεη,  

ζαο γλσξίδνπκε όηη ην Γεληθό Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ, πξαγκαηνπνηεί ζπιινγή πξνζθνξώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο 

ζπζηήκαηνο ηζραηκηθήο πεξίδεζεο (TOURNIQUET) πλεπκαηηθό ζύγρξνλεο θαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθώλ ηνπ. 

Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνθύςεη σο o κεηνδόηεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηοσ ζσζηήμαηος, ζύκθσλα κε ηνλ 

επηζπλαπηόκελν Πίνακα Σετνικών Προδιαγραθών (Παράρτημα), ν νπνίνο απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 

παξνύζαο πξόζθιεζεο. 

Ειδικοί όροι:  

1. Η έξεπλα αγνξάο ζα δηεμαρζεί ζε έλα ζηάδην, δειαδή θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ζα απνζθξαγηζηνύλ θαη νη 

ηερληθέο θαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. 

2. Η ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί σο επηζπλαπηόκελν αξρείν κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο 

Compare One. Σην θάθειν ηεο Τερληθήο & Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζπλεκκέλα 

θαη ηα έληππα ηερληθήο ηεθκεξίσζεο (ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά από ηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία, 

πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειόηεηαο ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ, βεβαίσζε ζπκκόξθσζεο όηαλ πξόθεηηαη γηα 

ηαηξνηερλνινγηθό εμνπιηζκό, πηζηνπνηεηηθό ΕΟΦ, εάλ απαηηείηαη,  prospectus, ηερληθνί θαηάινγνη θ.ι.π. ).  

ΠΡΟΟΥΗ : Όλα ηα ζσνημμένα αρτεία ποσ θα καηαηεθούν ζηην ανφηέρφ έρεσνα μέζφ ηης ηλεκηρονικής 

πλαηθόρμας Compare One θα πρέπει να αποζηαλούν με ηην μορθή ηοσ ζσμπιεζμένοσ αρτείοσ (zip). 

3. Τν Ννζνθνκείν ζα πξνρσξήζεη ζε αμηνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδόηε. Σε πεξίπησζε απόξξηςεο 

ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ, ζα πξνρσξήζεη ζε ηερληθή αμηνιόγεζε ηνπ 2νπ κεηνδόηε θ.ν.θ. 

4. Τν Ννζνθνκείν κπνξεί λα δεηήζεη ηελ πξνζθόκηζε δείγκαηνο πξνο επίδεημε, εάλ απηό θξηζεί αλαγθαίν. 

5. Υρόνος ιζτύος προζθορών: ηοσλάτιζηον ηρεις (3) μήνες από ηην ημερομηνία καηάθεζης ηης προζθοράς. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ηελ παξνύζα πξόζθιεζε, απνξξίπηεηαη 



ζαλ απαξάδεθηε. Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθόζνλ δεηεζεί από ηελ ππεξεζία, πξηλ από ηε 

ιήμε ηεο, θαηά αλώηαην όξην θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε ηα πξνβιεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.4412/2016. 

6. Σηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν ρξόλνο παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνύ ν νπνίνο δελ κπνξεί λα 

μεπεξλάεη ηηο ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο.  

  Σε πεξίπησζε εθπξόζεζκεο παξάδνζεο, ηζρύνπλ ηα πξόζηηκα θαη νη θπξώζεηο ησλ άξζξσλ 203 θαη 207 ηνπ   

Ν.4412/2016, αληίζηνηρα. 

7. Σε πεξίπησζε ππνγξαθήο ζύκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαζέζεη ζην Ννζνθνκείν ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Νόκνπ 4412/2016 θαζώο θαη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ, ε νπνία ζα θαιύπηεη πνζό ίζν κε πνζνζηό 5% επί ηεο ζπλνιηθήο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην ΦΠΑ γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηνλ ρξόλν ηεο ζύκβαζεο. Σε 

πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο παξαηείλεηαη αληίζηνηρα θαη ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

θαιήο εθηέιεζεο. 

8. Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κε βάζε λόκηκα παξαζηαηηθά (ηηκνιόγηα ή/θαη ΤΠΥ), πνπ ζα εθδίδνληαη 

κεηά ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηελ παξαιαβή ηνπ ζπζηήκαηνο από επηηξνπή ππαιιήισλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, εληόο ην 

πνιύ εμακήλνπ από ηελ έθδνζε ηνπ παξαζηαηηθνύ, ζύκθσλα κε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά 

ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016. Σε θάζε πιεξσκή παξαθξαηείηαη θόξνο 

εηζνδήκαηνο, θαηά ηα πξνβιεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Δ. Επηπιένλ επηβάιινληαη νη παξαθάησ θξαηήζεηο 

επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ: 

 2,00% ππέξ Κεθαιαίνπ Κνηλσληθήο & Αλζξσπηζηηθήο Αληίιεςεο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο (Ν.3580/2007 – άξζξν 3 – εδ. ε΄ - πεξ. εε΄). 

 0,07% ππέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Ν.4013/2011 & 4605/2019). Σην πνζό ηεο 

θξάηεζεο απηήο επηβάιιεηαη θαη ηέινο ραξηνζήκνπ 3% πιένλ εηζθνξά 20% ππέξ ΟΓΑ επί ηνπ ηέινπο 

ραξηνζήκνπ. 

 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ (Α.Ε.Π.Π.). Σην πνζό ηεο θξάηεζεο απηήο 

επηβάιιεηαη θαη ηέινο ραξηνζήκνπ 3% πιένλ εηζθνξά 20% ππέξ ΟΓΑ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ.  

Ο ΦΠΑ βαξύλεη ην Ννζνθνκείν. 

9. Γηα θάζε πιεξσκή είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθώλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 

10. Ο πξνζθέξσλ, κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θεφρείηαι όηι αποδέτεηαι πλήρφς και ανεπιθσλάκηφς 

όλοσς ηοσς όροσς ηης πρόζκληζης και δεν δύναηαι, με ηην προζθορά ηοσ ή με οποιονδήποηε άλλο 

ηρόπο, να αποκρούζει, εσθέφς ή εμμέζφς, ηοσς ανφηέρφ όροσς.   

 

 

Παρακαλούμε όπφς καηαθέζαηε ηην Σετνική και Οικονομική ζας προζθορά, μέζφ ηης εθαρμογής 

CompareONE ηης εηαιρίας «CosmoONE Hellas MarketSite S.A.»,  έφς ηελ ώξα 14.00 ηης 8ης Μαρηίοσ 2021 (ημέρα 

Δεσηέρα).        

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. 

 

Μιταήλ Καραβιώηης 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ 

 ΚΕΝΣΡΙΚΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ: φςτημα ιςχαιμικθσ περίδεςησ (TOURNIQUET) Πνευματικό (τεμ.1) 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΣΤΠΑ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ - ΠΙΣΟΠΟΙΗΕΙ  

1.1. Σφςτθμα  ιςχαιμικισ περίδεςθσ (TOURNIQUET) πνευματικό κατάλλθλο για τισ ανάγκεσ των 

Κεντρικϊν Χειρουργείων του Νοςοκομείου του Γ.Ν. Ραπαγεωργίου. 

1.2. Θα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τα διεκνι και εκνικά πρότυπα 

αςφάλειασ και να διακζτει απαραιτιτωσ πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE (οδθγία 93/42 EEC, όπωσ 

τροποποιικθκε με τθν οδθγία 2007/47/EC και ιςχφει κλπ.). 

1.3. Οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να δθλϊνουν ότι ςυμμορφϊνονται προσ τισ απαιτιςεισ 

τθσ υπουργικισ απόφαςθσ ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ./1348/07.01.2004 («Αρχζσ & κατευκυντιριεσ γραμμζσ 

ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων» – ΦΕΚ Βϋ 32/16.01.2004). 

1.4. Κάκε προςφορά κα πρζπει να ςυνοδεφεται –επί ποινι απόρριψθσ- από φφλλο 

ςυμμόρφωςθσ προσ τισ παροφςεσ προδιαγραφζσ, όπου κα τεκμθριϊνονται οι απαντιςεισ του 

διαγωνιηόμενου με ςαφείσ παραπομπζσ ςτα τεχνικά φυλλάδια ι τεχνικζσ περιγραφζσ του 

καταςκευαςτι. 

1.5  Πλα τα προςφερόμενα είδθ κα πρζπει να είναι του ίδιου καταςκευαςτικοφ οίκου. 

 

2. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ - ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

2.1. Η υπό προμικεια ςυςκευι να είναι απλι ςτθ χριςθ, ςυμπαγισ, ελαφριά και ανεκτικι.  

2.2. Να λειτουργεί με θλεκτρικό ρεφμα τάςεωσ 220V και να ζχει  ςφςτθμα αυτόνομθσ 

λειτουργίασ μπαταρίασ για τουλάχιςτον 25h ςυνεχόμενεσ ϊρεσ χωρίσ τθν ανάγκθ 

ενδιάμεςθσ φόρτιςθσ. 

2.3. Το θλεκτρονικό ςφςτθμα ιςχαιμικισ περίδεςθσ να είναι με δφο διπλά κανάλια 

κωδικοποιθμζνα μπλε και κόκκινου χρϊματοσ από 0 – 600 mmHg  με εςωτερικό ςφςτθμα 

τροφοδοςίασ αζρα που δεν κα απαιτεί εξωτερικι χριςθ μπουκάλασ πεπιεςμζνου αζρα.  



2.4. Να μποροφν να λειτουργιςουν δφο (2) μονοί ι ζνασ (1) διπλόσ αεροκάλαμοσ (cuff) με 

δυνατότθτα ανεξάρτθτθσ ρφκμιςθσ πίεςθσ μεταξφ τουσ και ξεχωριςτϊν ενδείξεων.  

2.5. Να υπάρχει οκόνθ τφπου LED με ενδείξεισ πολλαπλϊν λειτουργιϊν του ςυςτιματοσ 

και ςφςτθμα Emergency διαφυγισ αζροσ (θμερομθνία, ϊρα, πίεςθ, Timer, μπαταρία και 

περιχειρίδα). 

2.6. Να διακζτει χειροκίνθτο ςφςτθμα αςφαλείασ το οποίο να μπορεί να τεκεί εκτόσ 

λειτουργίασ ανά πάςα ςτιγμι. 

2.7. Να διακζτει ςφςτθμα άμεςθσ εκτόνωςθσ – επαναπλιρωςθσ του αεροκαλάμου τθσ 

περιχειρίδασ για ελεγχόμενθ απελευκζρωςθ αναιςκθτικοφ μετά από περιοχικι 

αναιςκθςία. 

2.8. Να ςυνοδεφεται με δφο (2) περιχειρίδεσ διπλοφ αυλοφ για χζρι, πλιρωσ 

κλιβανιηόμενεσ, αντιαλλεργικζσ, με διαφορετικι χρωματικι ζνδειξθ ςτο ςϊμα τθσ 

περιχειρίδασ για εφκολθ αναγνϊριςθ (να δοκοφν διαςτάςεισ).  

2.9. Να ςυνοδεφεται με δφο (2) περιχειρίδεσ μονοφ αυλοφ για πόδι, πλιρωσ 

κλιβανιηόμενεσ, αντιαλλεργικζσ,  με διαφορετικι χρωματικι ζνδειξθ ςτο ςϊμα τθσ 

περιχειρίδασ για εφκολθ αναγνϊριςθ (να δοκοφν διαςτάςεισ).  

2.10.  Να διακζτει ςφςτθμα αυτοβακμονόμθςθσ και ςφςτθμα αυτοδιάγνωςθσ.  

2.11. Να διακζτει ςφςτθμα που να αποτρζπει τθν αποςυμπίεςθ των περιχειρίδων με 

λάκοσ ςειρά. 

2.12. Να διακζτει alarm τόςο ακουςτικό όςο και οπτικό για τουσ ςυςςωρευτζσ διαφυγισ 

αζρα και βακμονόμθςθσ. 

2.13. Να είναι τοποκετθμζνθ ςε τροχιλατθ βάςθ με φρζνο και να διακζτει χϊρο με καλάκι 

αποκικευςθσ των περιχειρίδων και άγκιςτρα. 

2.14. Να διακζτει ευρεία γκάμα παρελκόμενων και να κατατεκεί προςφορά.  

2.15. Να διακζτει αιςκθτιρα για ζλεγχο αιμόςταςθσ  των άκρων και αυτόνομθ ρφκμιςθ 

βζλτιςτθσ πίεςθσ. 

 

3. ΕΓΓΥΗΣΗ – ΤΕΦΝΙΚΗ ΚΑΛΥΧΗ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

3.1. Το ςφςτθμα ιςχαιμικισ περίδεςθσ (TOURNIQUET) πνευματικό κα πρζπει να προςφερκεί με 

εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τριϊν (3) ετϊν τουλάχιςτον. Στθν εγγφθςθ κα 

περιλαμβάνεται και ο εκ μζρουσ του αναδόχου ετιςιοσ ζλεγχοσ αςφαλοφσ και αξιόπιςτθσ 

λειτουργίασ. 



3.2. Οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να δθλϊςουν δεςμευτικά ςτθν τεχνικι τουσ υποςτιριξθ για 

όλθ τθ διάρκειασ ηωισ του ςυςτιματοσ με τθν το δυνατό αμεςότερθ επίλυςθ τεχνικϊν 

προβλθμάτων εξ’ αποςτάςεωσ ι και επί τόπου εφ’ όςον χρειάηεται.    

3.3. Στισ προςφορζσ κα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά εκπαίδευςθ γιατρϊν τθσ Δ’ Ρ/Δ κλινικισ και 

τεχνικϊν/νοςθλευτϊν των Κεντρικϊν Χειρουργείων.  

3.4. Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να εγγυθκοφν τθ διακεςιμότθτα ανταλλακτικϊν και 

αναλωςίμων για χρονικό διάςτθμα δζκα (10) ετϊν από τθν οριςτικι παραλαβι του 

ςυςτιματοσ. 

3.5. Ο ανάδοχοσ, κατά τθ μεταφορά, αποςυςκευαςία και επίδειξθ τθσ ςυςκευισ, οφείλει να 

λαβαίνει όλα τα αναγκαία μζτρα ϊςτε να αποφευχκεί οποιοδιποτε ατφχημα θ ζημία ςε 

πρόςωπα ι πράγματα γενικά και για τα οποία ατυχιματα ι ηθμίεσ φζρει οπωςδιποτε ακζραια 

κάκε αςτικι και ποινικι ευκφνθ.  

                                                                                                       Θεςςαλονίκθ, Φεβρουάριοσ 2021 

  

 


