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                                                                       1)ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ  ΔΗΜΟΣ.      

                                                                                 ΣΥΜΒ.   ΕΦΗΜ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
                                                                              2)  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

ΠΡΟΣ: ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ                              3) ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

                                                                        4) ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

                                                                        5) Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ                

ΘΕΜΑ:  «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»

             Παρακαλούμε να δημοσιεύσετε στην εφημερίδα σας, την πιο κάτω 

επαναπροκήρυξη  δημόσιων διαγωνισμών, χρεώνοντας τη νόμιμη αμοιβή, η 

οποία  θα βαρύνει το Νοσοκομείο, αποστέλλοντας το λιγότερο δύο (2) φύλλα.

                    

                                       Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η

            Το  «ΤΖΑΝΕΙΟ»  Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά,  προκηρύσσει  τους  πιο 

κάτω δημόσιους ανοικτούς ηλεκτρονικούς  διαγωνισμούς των Π.Π.Υ.Υ 2014 
& Π.Π.Υ.Υ 2015



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

ΧΗΜΙΚΩΝ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΜΕ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ   ΣΥΝΟΔΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  για δύο(2) χρόνια,(  Νο  1  /  2017), προϋπολογισμού 

2.432.050,80 € και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Ημερομηνία  διενέργειας  (ηλεκτρονικής  αποσφράγισης):  05-12-2017  και 

ώρα 10 π.μ και ημερομηνία λήξης υποβολής: 29-11-2017 και ώρα 14:00 

2)  δημόσιο διεθνή ανοικτό, ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για την  προμήθεια 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ,  για δύο(2) χρόνια, (Νο 2 / 
2017), προϋπολογισμού  410.000,00 € και  με  κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία  διενέργειας  (ηλεκτρονικής  αποσφράγισης):  07-12-2017  και 

ώρα 10 π.μ και ημερομηνία λήξης υποβολής: 01-12-2017 και ώρα 14:00 

3) δημόσιο διεθνή, ανοικτό, ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για την  προμήθεια 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ & ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ), 
για δύο(2) χρόνια, ( Νο 5 / 2017), προϋπολογισμού 1.170.000,00 € και με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία  διενέργειας  (ηλεκτρονικής  αποσφράγισης):  25-10-2017  και 

ώρα 10 π.μ και ημερομηνία λήξης υποβολής: 19-10-2017 και ώρα 14:00 

4)   δημόσιο,  ανοικτό,  ηλεκτρονικό   διαγωνισμό  για  την   προμήθεια 

ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ,  για δύο(2) χρόνια,  (  Νο  6  /  2017), προϋπολογισμού 

161.607,74 € και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία  διενέργειας  (ηλεκτρονικής  αποσφράγισης):  16-10-2017  και 

ώρα 10 π.μ και ημερομηνία λήξης υποβολής: 10-10-2017 και ώρα 14:00 

5)  δημόσιο διεθνή, ανοικτό, ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για την  προμήθεια 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ  &  ΜΗ  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ,  για δύο(2) χρόνια,  (Νο  11  /  2017), προϋπολογισμού 

1.795.712,80 € και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.



Ημερομηνία  διενέργειας  (ηλεκτρονικής  αποσφράγισης):  19-12-2017  και 

ώρα 10 π.μ και ημερομηνία λήξης υποβολής: 13-12-2017 και ώρα 14:00 

6)  δημόσιο διεθνή ανοικτό, ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για την  προμήθεια 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ,  για δύο(2) χρόνια,  (  Νο  15/2017), 
προϋπολογισμού  1.804.967,60  € και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη 

χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία  διενέργειας  (ηλεκτρονικής  αποσφράγισης):  20-12-2017  και 

ώρα 10 π.μ και ημερομηνία λήξης υποβολής: 14-12-2017 και ώρα 14:00 

7)  δημόσιο ανοικτό, ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για την  προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ 
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ,  για δύο(2) χρόνια,(  Νο  16/  2017), προϋπολογισμού 

159.152,40 € και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία  διενέργειας  (ηλεκτρονικής  αποσφράγισης):  12-10-2017  και 

ώρα 10.00 και ημερομηνία λήξης υποβολής: 06-10-2017 και ώρα 14:00 

8)  δημόσιο διεθνή ανοικτό, ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για την  προμήθεια 

ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ, για δύο(2) χρόνια,

(  Νο  17/  2017), προϋπολογισμού  639.043,86  € και  με  κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία  διενέργειας  (ηλεκτρονικής  αποσφράγισης):  02-11-2017  και 

ώρα 10 π.μ και ημερομηνία λήξης υποβολής: 27-10-2017 και ώρα 14:00 

                                                                      
                                                                              Η   ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
                                                   ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ
                                                                             «ΤΖΑΝΕΙΟ»

                                                                         ΜΑΡΙΑ     ΑΡΒΑΝΙΤΗ
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