
 

                                                     

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Αριθμ.  Πρωτ.:  6703

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ   Πειραιάς: 19-04-2018

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΜΕΜΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

ΤΗΛ: 210 – 4592159

Fax:   210 - 4592597 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία 

συλλογής προσφορών υλικών 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 26  - 04 - 2018
ΩΡΑ: 12:00 μ.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 N. 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 ( Φ.Ε.Κ. Α΄107/9-5-2013) .  Παράγραφος Ζ :  Προσαρμογή της

Ελληνικής  Νομοθεσίας  στην  οδηγία  2011/7  της  16-2-2011 για  την  καταπολέμηση των

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.



ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια  υλικών  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. 

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

διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας dai@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  ΕΙ-
ΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

4. 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

Σε περίπτωση κατακύρωσης, η παράδοση θα γίνεται εντός 3 (τριών) ημερών από τη 
λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ’εξαίρεση.

http://www.tzaneio.gr/


                                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Α/Ε ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

872/26-03-
2018

72ΖΑ46906Κ-Ω-
Ο5

ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ UNISEX ΜΕ V
( ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ -ΑΝΕΞΙΤΗΛΑ ).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 68ΤΕΜ.

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ -ΙΜΑΤΙ-
ΣΜΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΤΣΙΦΑΚΗ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592241

ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ -ΣΤΟΛΕΣ ΔΙΕΥΘΥ-
ΝΤΡΙΩΝ, ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ-

ΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 2ΤΕΜ.



                                                   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 ΄

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΟΥΣ

ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

GMDN ΕΚΑΠΤΥ

                                                



                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΄

                                                                                              ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ : 872/26-03-2018

Προδιαγραφές Στολών Διευθυντριών

1. Μπλούζα με σταυρωτή  V λαιμόκοψη, με κοντό μανίκι, δυο τσέπες μεγάλες και τσεπάκι στή-
θους. Πλαϊνά σχισίματα για ελευθερία κινήσεων . Παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι στην 
μέση ,ψεύτικη γαζωμένη τσάκιση και μια τσέπη πίσω. 

2. Σακάκι με κουμπιά και λαιμουδιά V, με κοντό μανίκι , δυο τσέπες μεγάλες και τσεπάκι στήθους.
Πένσες στήθους και πλάτης για κομψή εφαρμογή. Παντελόνι με λάστιχο  και κορδόνι  στην 
μέση ,ψεύτικη γαζωμένη τσάκιση και μια τσέπη πίσω.  

  Ύφασμα καμπαρντίνα μπορντό , 65% πολυεστέρα , 35%   βαμβάκι, 195gr/m2,ανεξίτηλη 600 Κελσίου, 
με μέγιστο μπάσιμο 2%              

Προδιαγραφές  για  κοστούμια   UNISEX   με   V    διαφόρων χρωμάτων

Κοστούμι αποτελούμενο από μπλούζα και παντελόνι σε χρώματα επιλογής μας ( να υπάρχει δυνατότη-
τα επιλογής μεταξύ περισσότερων από είκοσι χρωμάτων) σε σύνθεση 65% βαμβάκι -35% πολυεστέρα 
βάρους 190 gm/m2  , καλά εκκοκκισμένο ,καθαρό, λεπτό, μακρόινο, ομοειδή, απαλλαγμένο από ξένες 
ουσίες. Η ύφανση του είναι ομαλή, ισόπυκνη, συνεκτική, απαλλαγμένη από ελαττώματα όπως τρύπες, 
αραιώματα , παραφασάδες, κόμπους και  χοντράδες. Ακόμα είναι ελευθέρα από κόλλα είναι αντιστατι-
κά και δεν απελευθερώνουν ινίδια. Τέλος τα υφάσματα έχουν υποβληθεί στις νόμιμες επεξεργασίες 
ώστε να είναι σύμφωνες με τις γενικές προδιαγραφές του δημοσίου καθώς και με τις ειδικές απαιτήσεις 
στις προδιαγραφές της υπηρεσίας μας. ( Ειδικότερα έχουν υποστεί στην διαδικασία επεξεργασίας 
SANFORISE – δεν μαζεύει-). Πλενόμενα σε υψηλές θερμοκρασίες . Δεν τσαλακώνει δεν είναι διαφα-
νές.



Μπλούζα σε σχέδιο σταυρωτή λαιμόκοψη βε (V), με κοντό μανίκι, με μια (1) τσέπη επάνω αριστερά 
που φέρει γαζί για στυλό και δυο (2) τσέπες κάτω δεξιά και αριστερά. Με πλαϊνά σχισίματα.

Παντελόνι με ίσια γραμμή με κορδόνι - λάστιχο στην μέση και μια (1) τσέπη πίσω.

                                                    Κοστούμι αποτελούμενο από μπλούζα και παντελόνι.


