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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ   Πειραιάς: 11-05-2018

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 16  - 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΄

AE ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1168/30-04-2018 Ψ1Κ746906Κ-ΟΓ7 ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΓΜΑ ΒΡΑ-
ΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ( 12 ΕΩΣ 18 ΜΗ-
ΝΕΣ ), ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΌ : ΠΛΕΚΤΟ

ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ Ρ4ΗΡ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ
ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΌ ΥΔΡΟ-
ΓΕΛΗ, ΕΝΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΕΣ

ΙΝΕΣ PGA ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15 Χ 20cm.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

1ΤΕΜ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592908

1160/30-04-2018 Ω8Θ646906Κ-Φ9Ι ΦΟΡΗΤΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ -ΜΟ-
ΝΙΤΟΡ.( Να μετρά πίεση, οξυμετρία & καρ-

διακό ρυθμό ).
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

2ΤΕΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592131

1157/30-04-2018 7Τ2646906Κ-ΗΝΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΩΝ 10ml, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕ-

ΝΑ. 

25000ΤΕΜ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  2104592751

1167/30-04-2018 656846906Κ-ΒΧΓ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ, ΑΠΟΣΤΕΙ-
ΡΩΜΕΝΟΙ, Μ/Χ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ  ΧΑΜΗ-

ΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΥΨΗΛΟΥ ΟΓΚΟΥ, RED EYE ,
ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Νο ΤΟΥ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩ-

ΛΗΝΑ ΣΤΟ ΜΠΑΛΟΝΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ
CUFF.

No 8,5 : 40TEM.
No 9 :   20TEM.

ΜΕΘ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΛΑΣΠΙΤΗ                      ΤΗΛ.Ε-

ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592869

1158/30-04-2018 6ΞΡΩ46906Κ-ΗΟΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥ-
ΣΤΗΡΑ.

100ΤΕΜ. ΜΕΘ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΗΛ.ΠΕΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592453

1223/04-05-2018 7Ν4Σ46906Κ-Σ6Φ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ΠΙΚΕ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟ-
ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

60ΤΕΜ. ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ - ΙΜΑΤΙ-
ΣΜΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΤΣΙΦΑΚΗ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592241





                                                   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 : 1223/04-05-2018
ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ 
Μπλούζα πόλο πικέ , κοντομάνικη , με το λογότυπο του Νοσοκομείου ( κεντημένο με ανεξίτηλες κλω-
στές ).
΄Υφασμα  : βαμβάκι 100%
Χρώμα : γαλάζιο και μπλέ

ΕΝΤΟΛΗ : 1160/30-04-2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ -ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ

1. Να είναι µόνιτορ αναίµακτης µέτρησης της πίεσης, κατάλληλο για µέτρηση σε ενήλι-
κες, παιδιά και νεογνά. 

2. Να διαθέτει εύρος ορίων µέτρησης της πίεσης από 10 έως 270 mmHg. 
3. Να διαθέτει εύρος ορίων µέτρησης παλµικού ρυθµού από 40 έως 200 bpm. 
4. Να διαθέτει ενδείξεις της συστολικής, της διαστολικής και της µέσης πίεσης. 
5. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθµισης του χρόνου επανάληψης της µέτρησης από l' έως 

480' . 
6. Οι µετρήσεις της αναίµακτης πίεσης να γίνονται είτε κατ' επίκληση, 
      είτε αυτόµατα, είτε συνεχώς. 
7. Να διαθέτει σύστηµα ασφάλειας από υπερβολική πίεση περιχειρίδας. 
8. Να µετρά και να απεικονίζει τον καρδιακό ρυθµό. 
9. Οι ψηφιακές ενδείξεις να είναι ευδιάκριτες τόσο από απόσταση όσο και σε οποιεσδήπο-

τε συνθήκες φωτισµού. 
10. Να διαθέτει παλμική οξυμετρία τεχνολογίας Masimo Set, κατάλληλη για μετρήσεις σε 



συνθήκες κίνησης και χαμηλής περιφερικής κυκλοφορίας με αισθητήρα πολλαπλών 
χρήσεων.

11. Να διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόµενη µπαταρία λιθίου - για µεγάλη διάρκεια ζωής
και χωρίς φαινόµενο µνήµης - µε αυτονοµία 10 ωρών κατ'ελάχιστο, µε όλες τις παρα-
µέτρους σε λειτουργία. Ο φορτιστής της µπαταρίας να είναι ενσωµατωµένος στο µη-
χάνηµα. 

12. Να διαθέτει  ενσωµατωµένο τροφοδοτικό για λειτουργία 100-240V /50-60HZ.  
13. Να έχει µικρές διαστάσεις για να µεταφέρεται εύκολα. 
14. Να διαθέτει τροχήλατο του κατασκευαστικού οίκου. 
15. Να είναι κατάλληλο για νοσοκοµειακή χρήση. 
16. Να μπορεί να δεχθεί ενσωματωμένο εκτυπωτή.
17. Κατά την παράδοση να συνοδεύεται από cuff πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων και παί-

δων, καθώς και σωλήνα σύνδεσης της περιχειρίδας µε το πιεσόµετρο. 
18. Να διαθέτει CE Mark και έγκριση FDA. 
19. Η συσκευή να συνοδεύεται από εγγύηση δύο (2) ετών. 

ΕΝΤΟΛΗ : 1168/30-04-2018
( Για  το πλήρως απορροφήσιμο πλέγμα βραδείας απορρόφησης)

1. Σε όλα τα προϊόντα να περιλαμβάνεται το πρωτότυπο φυλλάδιο οδηγιών χρήσης του 
κατασκευαστικού οίκου (άρθρο 80, παρ.10 του Νόμου 4412/2016).

2. Τα προϊόντα μίας χρήσεως, να έρχονται αποστειρωμένα και στη συσκευασία να αναγράφεται η 
ένδειξη CE Mark.

3. Να κατατίθενται πιστοποιητικά του κατασκευαστικού οίκου CE και ISO.

4. H Ημερομηνία λήξεως των προϊόντων μίας χρήσεως να είναι άνω των 2 ετών από την 
ημερομηνία παράδοσης.

5. Λόγο απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα χρήσης - ελαττωματικό προϊόν.



6. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής του προϊόντος και
το εργοστάσιο και η χώρα συσκευασίας και διανομής (σε περίπτωση που είναι διαφορετικά).

7. Ο προμηθευτής, σε περίπτωση που είναι διαφορετικός από τον κατασκευαστή, να είναι 
εξουσιοδοτημένος από την κατασκευάστρια εταιρεία για την διακίνηση και διανομή των προϊόντων της
στα Ελληνικά Δημόσια, Στρατιωτικά και Ιδιωτικά Νοσοκομεία, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή / 
έγκαιρη προμήθεια των προϊόντων στο Νοσοκομείο, που θα γίνεται πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα 
Νομοθεσία, καθώς και η τήρηση όλων των διαδικασιών ιχνηλασιμότητας σε πιθανή ανάκληση / 
απόσυρση προϊόντος ή μετά από την συμπλήρωση της «Κάρτας Αναφοράς Περιστατικών Χρηστών 
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων» (λευκή κάρτα) από τον χρήστη.

8. Να κατατεθούν για κάθε κατηγορία εκθέσεις δοκιμών από Οργανισμό αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης (ή ισοδύναμο) ή πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τέτοιον Οργανισμό (ή ισοδύναμο), 
ως αποδεικτικό μέσο συμμόρφωσης με απαιτήσεις ή κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 56 του Νόμου 
4412/2016).

9. Υποχρεωτική κατάθεση δείγματος, ένα (1) ανά κατηγορία ζητούμενου είδους (άρθρο 214 του 
Νόμου 4412/2016), σε περίπτωση που το προϊόν παραδίδεται για πρώτη φορά στο Νοσοκομείο.

10. Κάθε προσφερόμενο προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες εκείνες που είναι 
αναγκαίες για τη χρησιμοποίησή του με πλήρη ασφάλεια και την αναγνώριση του κατασκευαστή. Οι 
πληροφορίες αυτές θα παρέχονται με τους τρόπους που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας
93/42/ΕΟΚ παρ. 13 του παραρτήματος I της υπ’ αριθ. ΔΥ8δ / Γ.Π.οικ. 130648 (ΦΕΚ 2198/Β/02-10-
09).

11. Οι προμηθευτές να δεσμεύονται εγγράφως, σε περίπτωση κατακύρωσης, για άμεση παράδοση 
της ποσότητας της παραγγελίας εντός (3) τριών εργάσιμων ημερών (άρθρα 206-215 του Νόμου 
4412/2016). εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην πρόσκληση.


