
 

                                                     

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Αριθμ.  Πρωτ.:7469

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ   Πειραιάς: 07-05-2018

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  11 - 05 - 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

1125/20-04-2018 67HT46906K-2H0 ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ.                  ΠΡΟΔΙΑ-
ΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

1ΤΕΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592130

ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ.                            ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ-
ΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

1ΤΕΜ.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ- ΚΑΔΜΙΟΥ 1ΤΕΜ.

1153/26-04-2018 644Τ46906Κ-5ΟΒ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΜΕ ΑΝΑΣΤΗΜΟ-
ΜΕΤΡΟ.                   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑ-

ΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

1ΤΕΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592130

1136/20-04-2018 6Θ0Τ46906Κ-ΙΧΚ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ UNISEX . ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

20ΤΕΜ.  ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ - ΙΜΑΤΙ-
ΣΜΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΤΣΙΦΑΚΗ                      ΤΗΛ.Ε-

ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592241

1057/18-04-2018 ΨΒΜΠ46906Κ-0Κ7 ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΩΤΟΣ ( ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ) 2 ΤΕΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592130

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ FERGIOUSON (ΡΥΓΧΗ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΡΙΝΟΣ-ΩΤΟΣ)

1TEM.

ΑΝΝΑΡΟΦΗΣΗ FRESIER (ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡ-
ΡΟΦΗΣΗΣ ΡΙΝΟΣ-ΩΤΟΣ)

1TEM.



1124/20-04-2018 Ω6Χ946906Κ-ΒΘΙ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΔΙΣΚΟΥ
( δισκολαβίδα) ΕΥΘΕΙΑ 178mm - 3 x 10mm

1ΤΕΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592130
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΔΙΣΚΟΥ

( δισκολαβίδα) ΕΥΘΕΙΑ 178mm - 4 x 10mm
1ΤΕΜ.

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΔΙΣΚΟΥ
ΕΥΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΩΤΗ 178mm

1ΤΕΜ.

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΔΙΣΚΟΥ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΩ ΜΗΚΟΥΣ 178mm

1ΤΕΜ.

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΔΙΣΚΟΥ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΩ ΜΗΚΟΥΣ 178mm

1ΤΕΜ.

1133/20-04-2018 73ΖΡ46906Κ-0Φ8 ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ROLLED
ΜΟΝΤΕΛΟ COMEN CM 300 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ :

80 X 20m.

120ΤΕΜ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΚΟΣΚΙΝΑ                      ΤΗΛ.Ε-

ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592350



                                                   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 προ-

σφορά 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 : 1136/20-04-2018

   ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ UNISEX

Κοστούμι αποτελούμενο από μπλούζα και παντελόνι  σε χρώματα επιλογής μας ( να υπάρχει δυνατότητα 
επιλογής μεταξύ περισσότερων από είκοσι χρωμάτων) σε σύνθεση 65% βαμβάκι -35% πολυεστέρα, βάρους 
190 gr/m2  άριστης ποιότητας ,καλά εκκοκκισμένο , καθαρό, λεπτό , μακρόινο, ομοειδές , απαλλαγμένο από 
ξένες ουσίες. Η ύφανση του να είναι ομαλή, ισόπυκνη, συνεκτική, απαλλαγμένη από ελαττώματα όπως τρύ-
πες , αραιώματα , παραφασάδες, κόμπους και  χοντράδες. Ακόμα να είναι ελευθέρα από κολλά , να είναι 
αντιστατικά και να μην  απελευθερώνουν ινίδια. Τέλος τα υφάσματα να έχουν υποβληθεί στις νόμιμες επε-
ξεργασίες ώστε να είναι σύμφωνες με τις γενικές προδιαγραφές του δημοσίου, καθώς και με τις ειδικές 
απαιτήσεις στις προδιαγραφές της υπηρεσίας μας. ( Ειδικότερα να έχουν υποβληθεί  στην διαδικασία επε-
ξεργασίας  SANFORICE – δεν μαζεύει-) . Να πλένονται  σε υψηλές θερμοκρασίες . Να μην τσαλακώνουν, 
να μην  είναι διαφανή.

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

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

                                                    Κοστούμι αποτελούμενο από μπλούζα και παντελόνι.
 



   ΕΝΤΟΛΗ : 1153/26-04-2018

                             ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ

           Να τροφοδοτείται με ρεύμα ή και  με επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Να έχει περιοχή ζύγισης από 0 έως και 250 κιλά με διαβάθμιση: 100 gr

Να διαθέτει μεγάλη οθόνη για εύκολη ανάγνωση των αποτελεσμάτων

Να διαθέτει αυτόματο  μηδενισμό

Να έχει δυνατότητα ζύγισης με απόβαρο.

Να έχει ένδειξη χαμηλής μπαταρίας και λειτουργία αυτόματου κλεισίματος

Η πλατφόρμα ζύγισης να είναι ανθεκτική 

Να  φέρει αναστηνόμετρο

Να φέρει  CE Mark σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και να είναι ενεργειακής κλάσης 
(ΙΙΙ).

Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη.
  



  ΕΝΤΟΛΗ : 1125/20-04-2018      

     ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΣΕΤ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟΥ-ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ

Το  υπό  προμήθεια  είδος  θα  πρέπει  να  είναι  καινούργιο,  αμεταχείριστο,  άριστης  αντοχής  και
κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.
Να διαθέτει κασετίνα μεταφοράς και να αποτελείται από:

Α. Οφθαλμοσκόπιο
Να έχει φωτισμό αλογόνου 2.5V περίπου.
Να έχει 6 φράγματα φακού:  micro,μικρού και μεγάλων σημείων, σταθεροποιητή, σχισμών και κοβαλτίου
μπλε.
Να διαθέτει σύστημα κατά της σκόνης και 48 φακούς εξέτασης.
Να διαθέτει ερυθρό φίλτρο για να διευκολύνει τον προσδιορισμό των φλεβών, των αρτηριών και των ινών
νεύρων.
Να έχει ροοστάτη ρύθμιση φωτεινής έντασης.
Να λειτουργεί με μπαταρίες.

Β. Ωτοσκόπιο
Να έχει φωτισμό αλογόνου 2.5V περίπου.
Να φέρει σύστημα για πνευματική εξέταση κινητικότητας τυμπάνου.
Να έχει ροοστάτη ρύθμισης φωτεινής έντασης
Να λειτουργεί με μπαταρίες
Να δέχεται χωνάκια μιας χρήσης ή πλενόμενα
Να διαθέτει CE Mark
Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη.
                                                                                                                                                                


