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Δημόσια ανοικτή διαδικασία  

συλλογής προσφορών  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  07  - 02  – 2018 

ΩΡΑ: 12:00 π.μ., 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα 

Παραρτήματα Α - Δ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:  

1.1. Του Νόμου 4412 / 2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών » (ΦΕΚ 

147 / 08 – 08 – 2016 ).  

1.2 Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).  

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.  

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει.  

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 ( ΦΕΚ 107 Α΄/ 09-05-13 ) Παράγραφος Ζ, Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στην οδηγία της 16-02-2017 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές .  

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια  :  1) Τραπέζια 

εργαλειοδοσίας , 2) Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 

τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών, όπως αυτό 

αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. 

2. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο παράρτημα Α της παρούσας και 

στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές  )  .  

3. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας στο 

mail της Υπηρεσίας bargiataki@tzaneio.gr. 

4. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  



5. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν 

εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: 

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.  

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής. 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gr).  

 

 

http://www.tzaneio.gr/


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

Α.Ε. ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

162 

6ΘΤΤ4

6906Κ-

5Ρ3 

1 ) ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 110 Χ 70 ΕΚ.  6  ΤΜΧ 

ΤΜΗΜΑ : 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ   

ΤΜΗΜΑ : 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

: 210 -4592232 
( κoς Νικηφόρος 

Γεώργιος   ) 

2) ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ  ΔΙΑΣΤΑΣΗ 60Χ40 ΕΚ. ( ΜΑΥΟ ) 

 

      ( Για όλα τα ανωτέρω  Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως  

       αναλυτικά αναφέρονται   στο Παράρτημα Δ΄  ) 

3  ΤΜΧ 

227 

Ω9ΥΚ4

6906Κ-

ΔΛ2 

     ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ  

 

 ( Για όλα τα ανωτέρω  Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως  

   αναλυτικά αναφέρονται   στο Παράρτημα Δ΄  ) 

1 ΤΜΧ  
ΤΜΗΜΑ : 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Δ.Σ.   

ΤΜΗΜΑ :  
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

: 210 -4592232 
( κoς Νικηφόρος 

Γεώργιος   ) 

 

 
 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΄Γ. 

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ  

3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO.  

4. Γλώσσα: Ελληνική  

 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :  

1. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄Γ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

GMDN ΕΚΑΠΤΥ 

        



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

 
1. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ  ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ   ( ΑΕ 162 )  

 
 
Να είναι βαρέως τύπου, κατασκευασμένο εξ’ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Η επιφάνεια εργασίας να έχει διαστάσεις 110χ70 cm περίπου. 

Να είναι  δε στερεωμένη σε τηλεσκοπικό κορμό (εξωτερικό – εσωτερικό) ρυθμιζόμενου 

ύψους από 90 έως 140 cm.  

Ο κορμός να είναι τοποθετημένος σε τροχήλατη βάση στρογγυλής διατομής,  

Φ 60 cm περίπου ,με 4 τροχούς 2 εκ των οποίων να διαθέτουν φρένο. 

Η ρύθμιση του ύψους γίνεται μέσω πεντάλ και ελαιοδυναμικής αντλίας. 

 

 

 
2. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ  ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ  (MAYO)  ( ΑΕ 162 )  

 

 
Να είναι βαρέως τύπου, κατασκευασμένο εξ’ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Η επιφάνεια εργασίας να έχει διαστάσεις 60χ40 cm περίπου. 

Να είναι  δε στερεωμένη σε τηλεσκοπικό κορμό (εξωτερικό – εσωτερικό) ρυθμιζόμενου 

ύψους από 90 έως 140 cm.  

Ο κορμός να είναι τοποθετημένος σε τροχήλατη βάση στρογγυλής διατομής,  

Φ 50 cm περίπου ,με 4 τροχούς 2 εκ των οποίων να διαθέτουν φρένο. 

Η ρύθμιση του ύψους γίνεται μέσω πεντάλ και ελαιοδυναμικής αντλίας. 

 

 

 

 

 

 

 

( Α.Ε. 227  ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 



Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α3 (50ppm) 

(ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ - ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ - ΈΓΧΡΩΜΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ)  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ  

ΓΕΝΙΚΑ  

Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, όχι ανακατασκευασμένο και να έχει 

πιστοποίηση CE. Να είναι ψηφιακό, τεχνολογίας laser, το τελευταίο μοντέλο 
της σειράς του, με ημερομηνία πρώτης παραγωγής από το 2016 και έπειτα. 

  

ΝΑΙ 

Να έχει μέγιστη μηνιαία παραγωγική ικανότητα (όχι Duty Cycle) τουλάχιστον 
50.000 φωτοαντιγράφων. Η παραγωγική αυτή ικανότητα να βεβαιώνεται από 

επίσημα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. 

ΝΑΙ 

Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας (αντίγραφα/εκτυπώσεις) A6-Α3 τουλάχιστον 

Μέγεθος πρωτοτύπων Α5-Α3  τουλάχιστον 

Ανάλυση αντιγραφής ≥ 600dpi 

Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) κασέτες τροφοδοσίας (εκτός του δίσκου 
Bypass) χωρητικότητας τουλάχιστον 500 φύλλων έκαστη. 

ΝΑΙ 

Δίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας Bypass ≥ 100 φύλλων 

Βάρος χαρτιού από κασέτες και Bypass ≥ 300gsm 

Πολλαπλά φωτοαντίγραφα 1-999 

Μνήμη ≥ 2GΒ 

Σκληρός δίσκος ≥ 320GB 

Nα διαθέτει standard λειτουργίες ασφάλειας σκληρού δίσκου Data Overwrite 

για διαδοχικές επαναγραφές έπειτα από διαγραφή των δεδομένων του 

σκληρού δίσκου και HDD Encryption για κρυπτογράφηση των δεδομένων που 
έχουν αποθηκευτεί στον σκληρό δίσκο. 

ΝΑΙ 

Ταχύτητα φωτοαντιγραφής ≥ 50 αντίγραφα Α4 το λεπτό 

Χρόνος πρώτου αντιγράφου  ≤ 3 δευτερόλεπτα 

Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων διπλής όψης για αυτόματη σάρωση και 

φωτοαντιγραφή διπλής όψης. 

≥ 100 φύλλων 

Χρόνος προθέρμανσης ≤ 20 sec 

Ταχύτητα επεξεργαστή ≥ 1GHz 

Μεγάλη Έγχρωμη Οθόνη Aφής  ≥ 10 ιντσών 

Τυπική Κατανάλωση Ενέργειας (TEC) ≤2,5kWh/εβδομάδα 

Να προσφέρεται με τη βάση στήριξης του ίδιου κατασκευαστή. ΝΑΙ 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ  

Δικτυακός εκτυπωτής ΝΑΙ 

Μονάδα αυτόματης διπλής όψης (duplex unit) ΝΑΙ 

Ανάλυση εκτύπωσης  ≥1.200x1.200dpi 

Γλώσσες εκτύπωσης Τουλάχιστον PCL5e/6, PS3 

Σύνδεση Τουλάχιστον Gigabit Ethernet 
10/100/1000 

ΣΑΡΩΣΗ  

Έγχρωμος δικτυακός σαρωτής ΝΑΙ 

Ταχύτητα σάρωσης ≥ 80 ασπρόμαυρα και 80 έγχρωμα  

πρωτότυπα το λεπτό 

Ανάλυση σάρωσης ≥ 600dpi 

Λειτουργίες σάρωσης Τουλάχιστον Scan to folder/e-
mail/USB 

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων σάρωσης TIFF, JPEG, PDF 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  

Να διαθέτει εσωτερικό τελικό επεξεργαστή (Finisher) χωρητικότητας 

τουλάχιστον 500 φύλλων. 

ΝΑΙ 

Να διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό συρραφής. ≥ 50 φύλλων 



 

Μαζί με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί και το Φύλλο Συμμόρφωσης  με απαντήσεις προς όλες τις 
παραγράφους των τεχνικών προδιαγραφών. Η μη κατάθεση του φύλλου αυτού συνεπάγεται τον αποκλεισμό του 

διαγωνιζόμενου. Όλοι οι παραπάνω όροι είναι απαιτητοί, επί ποινής αποκλεισμού. 

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Το μηχάνημα θα πρέπει να συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από τα εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας 

τουλάχιστον στην Ελληνική γλώσσα. 

Το μηχάνημα θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρώτο σετ αναλωσίμων για την αρχική λειτουργία της μηχανής, το 

κόστος του οποίου βαρύνει την προμηθεύτρια εταιρεία. 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO9001:2008 για την 

πώληση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων, αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών το οποίο θα 

πρέπει να προσκομιστεί μαζί με την προσφορά.  

Η κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO9001:2008 & ISO 14001:2015 τα οποία θα 
πρέπει να προσκομιστούν μαζί με την προσφορά.  

Τα πιστοποιητικά και οποιαδήποτε επίσημα τεχνικά φυλλάδια ή prospectus του κατασκευαστή μπορεί να 
κατατεθούν στην Αγγλική γλώσσα. 

Το μηχάνημα θα προσφέρεται με εγγύηση δύο ετών και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη. 

Το μηχάνημα να διαθέτει CE Mark. 

Να δίδονται αναλυτικά όλα τα αναλώσιμα υλικά και αναλώσιμα ανταλλακτικά του μηχανήματος και οι διάρκειες 
τους. Προς επιβεβαίωση, να προσκομίζεται βεβαίωση του επίσημου κατασκευαστικού οίκου ή του επίσημου 

αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, η οποία να βεβαιώνει όλα τα αναλώσιμα υλικά και αναλώσιμα ανταλλακτικά του 

μηχανήματος και τις διάρκειες αυτών (πχ. Toner, developer, drum, aio cartridge, kit, κλπ) 

Όλοι οι παραπάνω όροι είναι απαιτητοί με ποινή αποκλεισμού.  


