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Δημόσια ανοικτή διαδικασία 

συλλογής προσφορών υλικών 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 29  - 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

1198/02-05-2018 6ΙΙΑ46906Κ-Ω9Ω ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΄΄ISO 90012008΄΄ ΜΕ
΄΄ISO 90012015΄΄ ΤΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592720



                                                   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 : 1198/02-05-2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναβάθμισης και εφαρμογής του συ-
στήματος ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 900:2015 για το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα ( Εσωτερικής Νο-
σηλείας και Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία) στο Γ.Ν.Π. <<ΤΖΑΝΕΙΟ>>.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ

Το Παιδοψυχιατρικό τμήμα στο Γ.Ν.Π. <<ΤΖΑΝΕΙΟ>>, είναι πιστοποιημένο από τον φορέα πιστοποί-
ησης TUV HELLAS σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008. Η ισχύς της πιστοποίησης έληξε στις 
30/10/2015. Έκτοτε το πρότυπο ISO 9001:2008 ανανεώθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 
9001:2015, το οποίο εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή ISO /TC 176 και εγκρίθηκε 
από την CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης ).Οι διαφορές που παρουσιάζει το ISO 9001:2008 με
το νέο πρότυπο ISO 9001: 2015 αφορούν κυρίως στη δομή , στις τροποποιημένες απαιτήσεις, ενώ 
εστιάζει στις έννοιες της διακινδύνευσης και της τεκμηριωμένης πληροφόρησης.

Κατά συνέπεια οι προκύψασες αλλαγές καθιστούν αναγκαία την προσαρμογή των διαδικασιών του 
Τμήματος με το κατά ΕΛΟΤ ISO 9001:2015, ως εκ τούτου γίνεται αναγκαίος ο έλεγχος της τήρησης 
των διαδικασιών αυτών, στο πλαίσιο της επαναπιστοποίησης από τον Φορέα Πιστοποίησης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ



Η ανάδειξη αναδόχου, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναβάθμισης και εφαρμογής του 
συστήματος ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, το οποίο αντικατέστησε και ανανέωσε το 
πρότυπο ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008. Οι διαφορές αφορούν κυρίως στη δομή, στις τρο-
ποποιημένες απαιτήσεις και εστιάζουν στις έννοιες της διακινδύνευσης και της τεκμηριωμένης πληρο-
φόρησης

Οι προκύψασες αλλαγές καθιστούν αναγκαία την προσαρμογή των διαδικασιών του τμήματος με το 
κατά ΕΛΟΤ ISO 9001:2015, ως εκ τούτου γίνεται αναγκαίος ο έλεγχος της τήρησης των διαδικασιών 
αυτών, στο πλαίσιο της επαναπιστοποίησης από τον Φορέα Πιστοποίησης.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αναβάθμιση του συστήματος ποιότητας του Παιδοψυχιατρικού Τμήματος για την κάλυψη των ανα-
γκών της νέας έκδοσης του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, με ενσωμάτωση των αλλαγών στο 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

Επισημαίνεται ότι το σύστημα ποιότητας το οποίο θα αναβαθμιστεί θα πρέπει να είναι συμβατό με τις 
απαιτήσεις του προτύπου EN 15224 (Υπηρεσίες παροχής υγείας – Συστήματα διαχείρισης ποιότητας, 
Απαιτήσεις βασισμένες στο πρότυπο EN ISO 9001), ώστε σε επόμενο στάδιο το Παιδοψυχιατρκό Τμή-
μα του Νοσοκομείου να μπορέσει να λάβει πιστοποίηση και με το προαναφερόμενο πρότυπο.

Εκπαίδευση του προσωπικού του τμήματος στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 
και στο σύστημα ποιότητας που έχει αναπτυχθεί. Χορήγηση πιστοποιητικού – βεβαίωσης εκπαίδευσης 
για την ικανότητα του προσωπικού να ακολουθεί τις διαδικασίες του προτύπου.

Αναφορά στη προσφορά του κόστος για τις υπηρεσίες υποστήριξης και του κόστος εκπαίδευσης προ-
σωπικού κατά άτομο. Θα επιλεγεί η συνολικά φθηνότερη προσφορά.



Εφαρμογή του συστήματος ποιότητας από το προσωπικό των τμημάτων και έλεγχος της ορθής εφαρμο-
γής και λειτουργίας του, με συνεχή παρακολούθηση από τον Σύμβουλο.

Αποτύπωση τυχόν νέων διαδικασιών και διαγραμμάτων ροής για κάθε διαδικασία, που απαιτούνται για 
την προσαρμογή στο νέο πρότυπο.

Καθορισμός Στοχοθεσίας και Δεικτών Επιτήρησης.

Εκτέλεση εσωτερικών επιθεωρήσεων για την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του συστήματος 
ποιότητας στο τμήμα και ετήσια ανασκόπηση του συστήματος ποιότητας.

Καταγραφή των αποκλίσεων από τις απαιτήσεις ανάπτυξης και υποβολή προτάσεων για διορθωτικές 
ενέργειες.

Παρουσία κατά την διαδικασία της επιθεώρησης από τον φορέα Πιστοποίησης και υποβοήθηση στην 
άρση των όποιων ευρημάτων υπάρξουν που θα αποκλίνουν με τις απαιτήσεις του προτύπου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ή ΕΛΟΤ ISO 9001:2015 για την 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Απαιτείται η υποβολή αντιγράφου του εν ισχύ πιστοποιητικού.

Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 27001:2013 για την διαχείριση της ασφάλειας 
των πληροφοριών( διαχείριση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων),. Για το πιστοποιητικό απαιτείται η
υποβολή αντιγράφου του εν ισχύ πιστοποιητικού.

Θα πρέπει να δεσμευτούν για την εμπιστευτικότητα και την εχεμύθεια ως προς την τήρηση των δεδο-
μένων του τμήματος και για την μη γνωστοποίηση όσων πληροφοριών περιέλθουν στη γνώση τους, 
κατά την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.



Θα πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, 
κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 η ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, σε δύο τουλάχιστον αντίστοι-
χα Τμήματα Μονάδες Δημοσίων Νοσοκομείων, τα τελευταία πέντε έτη.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχεί-
ρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15224, σε ένα τουλάχιστον Τμήμα Δημόσιου Νοσο-
κομείου την τελευταία πενταετία.

Αποδεικτικά παραστατικά εμπειρίας στην ανάπτυξη των ως άνω αναφερόμενων Συστημάτων Διαχείρι-
σης Ποιότητας, αποτελεί η επισύναψη αντίστοιχης βεβαίωσης επιτυχούς εκτέλεσης του έργου (με σύ-
ντομη περιγραφή αυτής –Πεδίο εφαρμογής) και παραστατικό δαπάνης, που θα έχει συνταχθεί από τον 
αρμόδιο φορέα ανάθεσης προς τον συμμετέχοντα και θα αποτυπώνει σαφώς στην περιγραφή του 
έργου ,αναλυτικά σε ξεχωριστή υπογεγραμμένη κατάσταση ή επί του τιμολογίου

Τα παραδοτέα θα παραδοθούν στον υπεύθυνο ποιότητας του τμήματος, σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή( τύπου word).

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

O μέγιστος χρόνος αναβάθμισης και εφαρμογής Σ Δ Π ορίζεται σε 4 μήνες.

Επιπλέον ο Σύμβουλος θα κληθεί κατά τη διαδικασία της επιθεώρησης για την πιστοποίηση του εγκα-
τεστημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.


