
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξωσυμβατικών ειδών  

    

  Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών με 

την διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης 

την χαμηλότερη τιμή, όπως αναγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών για όσα υλικά υπάρχουν.      

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΤΑ 

τεμάχια 

1. Πλήρες SET Ορθοπεδικό τρυπάνι-πριόνι μπαταρίας  1 

2 Αποστειρώσιμη μπαταρία 2 

3 Μη αποστειρώσιμη μπαταρία 2 

4 Φορτιστής μπαταριών 2 

5 Τσόκ για SET τρυπάνι-πριόνι 2 

    

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

 
Να είναι τελευταίας σύγχρονης τεχνολογίας, να αναφερθεί το έτος πρώτης κυκλοφορίας. 

 
  

1. Να διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό με έμφαση στο ζύγισμα της χειρολαβής μαζί με την 
μπαταρία, ώστε να είναι εύχρηστη στον χειρουργό και να μην κουράζεται ο καρπός του.  

2. Η ταχύτητα στην λειτουργία drill να είναι πάνω από 1100 RPM.  

3. Η ροπή στην λειτουργία reamer να είναι πάνω από 145 in/lbs ανεξαρτήτως μεγέθους 
χρησιμοποιούμενης μπαταρίας.  
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4. Να διαθέτει δύο σκανδάλες, κάθε μία ξεχωριστή για την δεξιόστροφη και αριστερόστροφη 
λειτουργία, με τις οποίες να μπορεί ο χειρουργός να ελέγξει την ταχύτητα του τρυπανιού 
ανάλογα με την πίεση σε αυτές.  

5. Να διαθέτει επιλογή παλινδρομικής κίνησης.   

6. Να διαθέτει εύχρηστο και εύκολο σύστημα ασφάλισης των συνδετικών. Όλα τα συνδετικά 
να κουμπώνουν σε οποιαδήποτε θέση. 

7.  Να διαθέτει εύχρηστο  σύστημα ασφάλισης των σκανδαλών, ώστε να αποφεύγεται  η 
ακούσια εκκίνηση και πιθανότητα τραυματισμού. 

8. Να διαθέτει τα παρακάτω συνδετικά:  

 Αυτόματη σκανδάλη για Kirschner –steimmann. 

 Αυτόματη σκανδάλη για τοποθέτηση φρεζών, κολαούζων και κατσαβιδιού . 

 Συνδετικό Jacobs ¼ inch με κλειδάκι. 

 Συνδετικό για reamers αυτόματο. 

 Να προσφερθούν όλα τα υπόλοιπα συνδετικά προς επιλογή. 
 
       9. Να έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί με αποστειρώσιμη μπαταρία και με                                                             
αποστειρώσιμη μπαταρία.  

       10. Να διαθέτει θήκη για τοποθέτηση μη αποστειρωμένης μπαταρίας. 

       11. Να αποστειρώνεται με όλους τους γνωστούς τρόπους αποστείρωσης. (υγρό   κλίβανο, 
flash, πλάσμα)  

12. Nα υπάρχει η δυνατότητα πλύσης σε πλυντήριο απολυμαντήριο. 
 

 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 

 
  
1. Να προσφερθούν  μπαταρία μη αποστειρώσιμη μικρών διαστάσεων , μπαταρία αποστειρώσιμη 
μικρών διαστάσεων και να αναφερθεί το έτος πρώτης κυκλοφορίας. 

2. Να έχουν μεγάλη αντοχή και μεγάλη παροχή φορτίου.  

3. Ο αναμενόμενος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας να είναι τουλάχιστον 10 λεπτά συνεχόμενης 
λειτουργίας.  

4. Να διαθέτει  η μη αποστειρώσιμη μπαταρία, αποστειρούμενο εξωτερικό κάλυμμα μικρών 
διαστάσεων, ελάχιστα μεγαλύτερων από την μη αποστειρώσιμη μπαταρία το οποίο να 
αποστειρώνεται με όλους τους γνωστούς τρόπους αποστείρωσης. (υγρό κλίβανο, flash,  πλάσμα). 
 
 
 
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ  
 
 
1.Το σύστημα να συνοδεύεται από εύχρηστο φορτιστή όλων των τύπων μπαταριών του 
συστήματος με τουλάχιστον τέσσερις θέσης φόρτισης.  

2. Να διαθέτει οθόνη για κάθε θέση φόρτισης στις οποίες να εμφανίζονται οι παρακάτω ενδείξεις:  
1. την κατάσταση της μπαταρίας  
2. αν φορτίζεται ή αποφορτίζεται  
3. αν είναι φορτισμένη έτοιμη για χρήση  
Ο φορτιστής να πραγματοποιεί διαγνωστικούς ελέγχους στις μπαταρίες και να ενημερώνει για την 
κατάσταση αυτών.  



 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  

 
1. Μία (1) χειρολαβή τρυπανιού.  

2. Ένα (1) σετ εξαρτημάτων τρυπανιού όπως αναφέρονται στις προδιαγραφές.  

3. Ένα (1) τεμάχιο μη αποστειρώσιμη μπαταρία.  

4. Ένα (1) τεμάχιο αποστειρώσιμη μπαταρία.  

5. Ένα (1) φορτιστή.  

6. Ενα (1) ειδικό κυτίο αποστείρωσης χειρολαβής.  

7. Να δοθεί εγγύηση για 2 έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη τουλάχιστον για το σύνολο 
του εξοπλισμού (να επισυναφθεί σχετική βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας.  

8. Τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων να δοθούν στην Ελληνική γλώσσα.  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΡΙΟΝΙ  ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

 
1. Να είναι τελευταίας σύγχρονης τεχνολογίας, να αναφερθεί το έτος πρώτης κυκλοφορίας.  

2. Να διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό με έμφαση στο συνολικό βάρος της χειρολαβής, της 
απόδοσης και το ζύγισμα της μαζί με την μπαταρία, ώστε να είναι εύχρηστη στον χειρουργό και να 
μην κουράζεται ο καρπός του.  

3. Να διαθέτει δύο επιλογές ταχύτητας και εύχρηστο κουμπί αλλαγής ταχύτητας.  

4.Nα μπορεί ο χειρουργός να περιορίσει την μέγιστη ταχύτητα κατά την διάρκεια της κοπης . 

5. Να διαθέτει περιστρεφόμενη κεφαλή κλειδούμενη σε πολλαπλές διαφορετικές θέσεις ανά 45º 
ώστε να μπορεί να διευκολύνεται η προσέγγιση των οστών.  

6.Να διαθέτει θήκη για την τοποθέτηση μη αποστειρωμένης μπαταρίας. 

7. Να διαθέτει σκανδάλη με την οποία να μπορεί ο χειρουργός να ελέγξει την ταχύτητα ανάλογα με 
την πίεση σε αυτήν.  

8. Να διαθέτει εύχρηστο σύστημα ασφάλισης της σκανδάλης ώστε να αποφεύγεται η ακούσια 
εκκίνηση και πιθανότητα τραυματισμού.  

9. Να είναι όσο το δυνατών αθόρυβο. 

10. Να έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί με αποστειρώσιμη μπαταρία και με μη 
αποστειρώσιμη μπαταρία. 

11. Να αποστειρώνεται με όλους τους γνωστούς τρόπους αποστείρωσης. (υγρό κλίβανο, flash, 
πλάσμα).  



12. Να υπάρχει η δυνατότητα πλύσης σε πλυντήριο απολυμαντήριο.  

13. Να παραδοθούν λάμες για το πριόνι.  
 
 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 

 
  
1. Να προσφερθεί μια μπαταρία μη αποστειρώσιμη μικρών διαστάσεων , μια μπαταρία 
αποστειρώσιμη μικρών διαστάσεων , να αναφερθεί το έτος πρώτης κυκλοφορίας και να είναι 
τελευταίας σύγχρονης  τεχνολογίας.  

2. Ο αναμενόμενος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας να είναι τουλάχιστον 10 λεπτά συνεχόμενης 
λειτουργίας.  

3. Να έχουν μεγάλη αντοχή και μεγάλη παροχή φορτίου 

4 Να διαθέτει  η μη αποστειρώσιμη μπαταρία, αποστειρούμενο εξωτερικό κάλυμμα μικρών 
διαστάσεων, ελάχιστα μεγαλύτερων από την μη αποστειρώσιμη μπαταρία το οποίο να 
αποστειρώνεται με όλους τους γνωστούς τρόπους αποστείρωσης. (υγρό κλίβανο, flash,  πλάσμα). 
 
 
 
 
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ  
 
 
1.Το σύστημα να συνοδεύεται από εύχρηστο φορτιστή όλων των τύπων μπαταριών του 
συστήματος . 

2. Να διαθέτει οθόνη για κάθε θέση φόρτισης στις οποίες να εμφανίζονται οι παρακάτω ενδείξεις:  

 . την κατάσταση της μπαταρίας  

 . αν φορτίζεται ή αποφορτίζεται  

 . αν είναι φορτισμένη έτοιμη για χρήση  
3.Ο φορτιστής να πραγματοποιεί διαγνωστικούς ελέγχους στις μπαταρίες και να ενημερώνει για 
την κατάσταση αυτών.  

 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  

 
1. Μία (1) χειρολαβή πριονιού  και συνοδευόμενες  λάμες. 

2. Ένα τεμάχιο (1) μπαταρία μη αποστειρώσιμη . 

3. Ένα τεμάχιο (1) μπαταρία αποστειρώσιμη . 

4. Ένας (1) φορτιστής . 

5. Ένα (1) ειδικό κυτίο αποστείρωσης της χειρολαβής . 

6. Να δοθεί εγγύηση για 2 έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη τουλάχιστον για το σύνολο 
του εξοπλισμού (να επισυναφθεί σχετική βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας).  

7. Τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων να δοθούν στην Ελληνική γλώσσα.  
 



 

 Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων 

και να φέρουν σήμανση CE. 

    Οι τιμές των προσφερομένων υλικών δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν) 

του Παρατηρητήριου Τιμών της ΕΠΥ. 

    Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές  του Παρατηρητηρίου Τιμών απορρίπτονται. 

     Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως 20-09-2019 και ώρα 15:00 μέσω  

    e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : promithiongnlimnou@gmail.com ή  

    fax:22543-50126 
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