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ΘΕΜΑ:  «ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ»

             Παρακαλούμε να δημοσιεύσετε στην εφημερίδα σας, την πιο κάτω 

ματαίωση  προκήρυξης  δημόσιων  διαγωνισμών,  χρεώνοντας  τη  νόμιμη 

αμοιβή, η οποία  θα βαρύνει το Νοσοκομείο, αποστέλλοντας το λιγότερο δύο 

(2) φύλλα.

                    
                                            Μ  Α  Τ  Α  Ι  Ω  Σ  Η

            Το  «ΤΖΑΝΕΙΟ»  Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά,  ματαιώνει τους  πιο 

κάτω δημόσιους  διαγωνισμούς του Π.Π.Υ.Υ 2014  



1) το δημόσιο διεθνή, ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια 

ΧΗΜΙΚΩΝ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΜΕ  ΣΥΝΟΔΟ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  ΓΙΑ 
ΔΙΑΦΟΡΑ  ΤΜΗΜΑΤΑ  (ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ,  ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ,  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ, 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ,  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ,  ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ,  για  ένα(1) 

χρόνο,(  Νο  1 /  2016), προϋπολογισμού  1.208.025,50 € και  με κριτήριο 

κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

2)  το  δημόσιο,  ανοικτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  για  την  προμήθεια 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ  ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ,  για  ένα(1)  χρόνο,(  Νο  2  / 
2016), προϋπολογισμού  200.000,00 € και  με  κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή.

3)  το  δημόσιο,  ανοικτό,  ηλεκτρονικό   διαγωνισμό  για  την  ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΦΑΓΗΤΟΥ,  για ένα(1) 

χρόνο,(  Νο  4/2016), προϋπολογισμού  121.000,00  € και  με  κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

4)  το  δημόσιο,  ανοικτό,  ηλεκτρονικό   διαγωνισμό  για  την  προμήθεια 

ΓΑΝΤΙΩΝ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ) Μ/Χ  για ένα(1) χρόνο,

( Νο 5/2016), προϋπολογισμού 160.183,50 € και με κριτήριο κατακύρωσης 

τη χαμηλότερη τιμή.

5)  το  δημόσιο  ανοικτό,  ηλεκτρονικό   διαγωνισμό  για  την   προμήθεια 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ, για ένα(1) χρόνο,( Νο 6/2016), 
προϋπολογισμού  229.330,31  € και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη 

χαμηλότερη τιμή.

6)  το  δημόσιο  διεθνή,  ανοικτό,  ηλεκτρονικό   διαγωνισμό  για  την 

προμήθεια  ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  (ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ  & 
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ),  για ένα(1)  χρόνο,(  Νο  7/2016), προϋπολογισμού 

670.000,00 € και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

7)  το  δημόσιο  ανοικτό,  ηλεκτρονικό   διαγωνισμό  για  την   προμήθεια 

ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, για ένα(1) χρόνο,( Νο 8/2016), προϋπολογισμού 80.803,90 
€ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

8) το δημόσιο διεθνή, ανοικτό, ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για την  ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ,  για ένα(1) χρόνο,(  Νο  10/2016), 
προϋπολογισμού  1.600.000,00  € και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη 

χαμηλότερη τιμή.



9)  το  δημόσιο  διεθνή,  ανοικτό,  ηλεκτρονικό   διαγωνισμό  για  την 

προμήθεια  ΔΙΑΦΟΡΩΝ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ,  για ένα(1)  χρόνο,(  Νο  11/2016), 
προϋπολογισμού  470.000,00  € και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη 

χαμηλότερη τιμή.

10)  το  δημόσιο  διεθνή,  ανοικτό,  ηλεκτρονικό   διαγωνισμό  για  την 

προμήθεια  ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΑΕΡΙΩΝ,  για ένα(1)  χρόνο,(  Νο  13/2016), 
προϋπολογισμού  332.554,00  € και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη 

χαμηλότερη τιμή

11)  το  δημόσιο  διεθνή,  ανοικτό,  ηλεκτρονικό   διαγωνισμό  για  την 

προμήθεια  ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ  ΦΑΚΩΝ  ΚΑΙ  ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ,  για 

ένα(1)  χρόνο,(  Νο  14/2016), προϋπολογισμού  320.672,00  € και  με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

12)  το  δημόσιο  ανοικτό,  ηλεκτρονικό   διαγωνισμό  για  την   προμήθεια 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΦΙΛΜ,  για ένα(1)  χρόνο,(  Νο  15/2016), 
προϋπολογισμού  177.592,32  € και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη 

χαμηλότερη τιμή.

13)  το  δημόσιο  διεθνή,  ανοικτό,  ηλεκτρονικό   διαγωνισμό  για  την 

προμήθεια  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ  ΚΑΙ  ΜΗ  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ,  για ένα(1)  χρόνο,(  Νο  16/2016), 
προϋπολογισμού  939.597,73  € και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη 

χαμηλότερη τιμή.

14)  το  δημόσιο  ανοικτό,  ηλεκτρονικό   διαγωνισμό  για  την   προμήθεια 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΓΑΖΑΣ,  για ένα(1)  χρόνο,(  Νο  17/  2016), προϋπολογισμού 

150.000,00 € και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

15)  το  δημόσιο  διεθνή,  ανοικτό,  ηλεκτρονικό   διαγωνισμό  για  την 

ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΦΥΛΑΞΗΣ,  για ένα(1)  χρόνο,(  Νο  18/2016), 
προϋπολογισμού  430.000,00  € και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη 

χαμηλότερη τιμή.

16)  το  δημόσιο  ανοικτό,  ηλεκτρονικό   διαγωνισμό  για  την   προμήθεια 

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ, για ένα(1) χρόνο,( 

Νο  19/  2016), προϋπολογισμού  155.982,30  € και  με  κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.



17)  το  δημόσιο  ανοικτό,  ηλεκτρονικό   διαγωνισμό  για  την   προμήθεια 

ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, για ένα(1) χρόνο,( Νο 20/ 2016), 
προϋπολογισμού  137.562,00  € και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη 

χαμηλότερη τιμή.

18)  το  δημόσιο  διεθνή,  ανοικτό,  ηλεκτρονικό   διαγωνισμό  για  την 

προμήθεια  ΥΛΙΚΩΝ  ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ,  για 

ένα(1)  χρόνο,(  Νο  22/2016), προϋπολογισμού  800.000,00  € και  με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

19)  το  δημόσιο  διεθνή,  ανοικτό,  ηλεκτρονικό   διαγωνισμό  για  την 

προμήθεια  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,  για ένα(1)  χρόνο,(  Νο  23/2016), 
προϋπολογισμού  861.500,00  € και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη 

χαμηλότερη τιμή.

20)  το  δημόσιο  ανοικτό,  ηλεκτρονικό   διαγωνισμό  για  την   προμήθεια 

ΥΛΙΚΩΝ  ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ,  για ένα(1)  χρόνο,(  Νο  24/  2016), 
προϋπολογισμού  82.833,70  € και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη 

χαμηλότερη τιμή.

21)  το  δημόσιο  διεθνή,  ανοικτό,  ηλεκτρονικό   διαγωνισμό  για  την 

προμήθεια  ΦΙΛΤΡΩΝ  ΚΑΙ  ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ  ΤΕΧΝΗΤΟΥ  ΝΕΦΡΟΥ,  για 

ένα(1) χρόνο,( Νο 9/2016), προϋπολογισμού 334.522,50 € και με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

22)  το  δημόσιο  ανοικτό,  ηλεκτρονικό   διαγωνισμό  για  την  παροχή 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΠΑΓΙΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ,  για ένα(1) 

χρόνο,(  Νο  25/  2016), προϋπολογισμού  239.500,00  € και  με  κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι  παραπάνω  διαγωνισμοί  θα  προκηρυχθούν  εκ  νέου  με  νέες 

δημοσιεύσεις.

                                                                       
                                                                              Η   ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
                                                   ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ
                                                                             «ΤΖΑΝΕΙΟ»

                                                                         ΜΑΡΙΑ     ΑΡΒΑΝΙΤΗ
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