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 Δημ. ανοικτή διαδικασία συλλ. προσφορών υγειονομικών – ορθοπεδικών  υλικών και αερίων

                             

              ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 30-07-2018
ΩΡΑ: 12:00 π.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως  αναλυτικά  αναφέρεται  στα 

Παραρτήματα Α – Γ



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 (ΦΕΚ 107Α /09-05-2013) Παράγραφος Ζ-Προσαρμογή της Ελληνικής 

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

στις εμπορικές συναλλαγές.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών του πίνακα Α 

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 xristina.kotsari@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
(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

A.E ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 
ΤΟ ΕΙΔΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1852/25-07-
2018

96Χ246906Κ-Ο-
Χ7

ΣΕΤ ΓΡΑΜΜΩΝ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 25 ΙΠΕΘ

Τμήμα: ΙΠΕΘ Πλη-
ροφορίες: ΚαΛασπί-

τη 
Τηλ.2104592869

1854/25-07-
2018

ΨΓΛΑ-
46906Κ-Β9Ξ

ΔΙΑΛΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 
ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ                                   ΠΡΟ-

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ   
300 ΙΠΕΘ

Τμήμα: ΙΠΕΘ Πλη-
ροφορίες: ΚαΛασπί-

τη 
Τηλ.2104592869

1738/06-07-
2018

ΩΟ-
9Τ46906Κ-ΦΤΧ ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ 49.000m3 ΙΧΑΝ

Τμήμα: ΙΧΑΝ Πλη-
ροφορίες: ΚαΦίνου 
Τηλ.2104592900

1739/06-07-
2018

6ΑΝ546906Κ-
91Θ ΥΓΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 49.000m3 ΙΧΑΝ

Τμήμα: ΙΧΑΝ Πλη-
ροφορίες: ΚαΦίνου 
Τηλ.2104592900

1776/09-07-
2018

6ΨΗ-
Θ46906Κ-Ψ0Ι

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΥΒΡΙΔΙΟ 
ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 13

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Τμήμα: Χειρουργείο 
Πληροφορίες: Κα-

Μαργαρώνη 
Τηλ.2104592908ΛΑΜΑ ΟΣΤΕΟΤΟΜΟΥ 13

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ  



                                                 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:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ
ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (αρ. εντ. 1854/25-07-2017)

Διάλυμα που να περιέχει διττανθρακικά, χωρίς οξικά-γαλακτικά, κατάλληλο για την θεραπεία 
υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας, σε σάκους δυο διαμερισμάτων των 5 λίτρων 
ελεύθερους πυρετογόνων, αποστειρωμένους και ατομικά συσκευασμένους με και χωρίς κάλιο, 
με και χωρίς γλυκόζη.
Να διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας Ε.Ο.Φ.
Κάθε σάκος να βρίσκεται σε ατομική συσκευασία
Να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ουσιών από τους θεράποντες χωρίς πρόβλημα.
Η ανάμιξη των δυο διαμερισμάτων να είναι απλή, γρήγορη.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΤ ΓΡΑΜΜΩΝ ΦΙΛΤΡΟΥ (αρ.εντ.1852/25-07-2018)

Τριχοειδικά φίλτρα συνεχών μεθόδων με δραστική επιφάνεια από 1.2 m2 έως και 2.0 m2 , 
αποστειρωμένα, ατομικά συσκευασμένα, ελεύθερα πυρετογόνων ουσιών, με μεμβράνη 
πάχους περίπου 30μm από πολυσουλφόνη – πολυαιθεροσουλφόνη, κατάλληλα για συνεχή 
αρτηριοφλεβική αιμοδιήθηση, συνεχή φλεβοφλεβική αιμοδιήθηση και όλες τις παραλλαγές 
τους, με δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τον τύπο της θεραπείας.
Να προσφέρονται σε ΣΕΤ τα οποία να περιλαμβάνουν φίλτρο, αρτηριο-φλεβικές γραμμές, 
γραμμές διαλύματος υποκατάστασης με σάκκο θέρμανσης, γραμμές και σάκκο συλλογής 
υπερδιηθήματος.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΛ. ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΥΒΡΙΔΙΟ (αρ.εντ. 1776/09-07-2018)

Ολική αρθροπλαστική γόνατος υβρίδιο για απουσία οπισθίου χιαστού συνδέσμου

Αριθμός Παρατηρητηρίου  33.4.122

Βάσει ανθρωπομετρικών υπολογισμών, που πλησιάζουν τους διεθνείς (ηλικία, σωματικό βάρος, 
διαφορετική ανατομία μηρού και κνήμης, ραιβότητα ή βλαισότητα γόνατος, ποιότητα οστού) των 
ασθενών που προσέρχονται στο νοσοκομείο μας και από την πολύχρονη εμπειρία και εξοικείωση των 
ιατρών της Ορθοπεδικής Κλινικής με συγκεκριμένες τεχνικές, προτείνουμε την παραγγελία:

Α) 6 (έξι) τεμαχίων με τις εξής προδιαγραφές:

Σύστημα Ολικής αρθροπλαστικής γόνατος  υβρίδιο,  με  ανατομική μηριαία  πρόθεση ενιαίας ακτίνας 
τύπου Medial Pivot ή ισοδύναμου και κνημιαία  πρόθεση σε δύο  τύπους, (κράμα χρωμίου-κοβαλτίου, 
κράμα τιτανίου), που να επιδέχεται ανατομικό ένθετο σε τουλάχιστον δύο διαφορετικούς τύπους.
 

Β) 4 (τεσσάρων) τεμαχίων με τις εξής προδιαγραφές:

Σύστημα ολικής αρθροπλαστικής γόνατος υβρίδιο POSTERIOR STABILIZER, με μηριαία πρόθεση από 
CoCr  μικροπορώδες με οπίσθιο σταθεροποιητή, συμμετρική σε 7 μεγέθη και ανατομική σε 14 μεγέθη, 
συμβατή μόνο με το αντίστοιχό της πολυαιθυλένιο, να είναι διαθέσιμη και σε τύπο για μέγιστη κάμψη. 
Κνημιαία  πρόθεση  με  κυλινδρικό  στυλεό  και  πτερύγια  ή/και   επιμηκυνόμενο  στυλεό  τετράγωνης 
διατομής.  Επίσης  πρόθεση  εξολοκλήρου  από  πολυαιθυλένιο.  Ένθετο  χυτευμένο  σε  καλούπι  και 
crosslinked συμβατό μόνο  με το αντίστοιχο μηριαίο, να είναι διαθέσιμο και σε τύπο για μέγιστη κάμψη,  
σε δύο τύπους σταθερό και κινητό σε στροφή. Επιγονατίδα με 1 και με 3 στυλεούς καθώς και χωρίς  
στυλεό, σε 6 μεγέθη ανά τύπο.

Γ) 3 (τριών) τεμαχίων με τις εξής προδιαγραφές:

Μηριαία ανατομική πρόθεση για χρήση χωρίς τσιμέντο σχεδιασμένη για απουσία  του οπισθίου χιαστού, 
από κράμα Cobalt Chromium Molybdenum με εφαρμοσμένη την  μέθοδο επεξεργασίας MICROLOY, με 
επικάλυψη Titanium Hydroxyapatite στο εσωτερικό της, σχεδιασμένη για μέγιστη κάμψη,  να διατίθεται 
σε 8 διαφορετικά μεγέθη στον κάθε τύπο (8 Δεξιά - 8 Αριστερά). 
 Κνημιαία πρόθεση μη ανατομική για χρήση με  τσιμέντο, από κράμα Cobalt Chromium Molybdenum ή 
Titanium Aluminium Vanadium, με ειδικό peg τριγωνικής αντιστροφικής σχεδιάσεως σε 5 μεγέθη και 
δυνατότητα προσθήκης μικρού στειλεού.
 Πολυαιθυλένιο  υψηλού  μοριακού  βάρους,  ειδικό  για  απουσία    του  οπισθίου  χιαστού  και  ειδικής 
σχεδίασης για μέγιστη κάμψη και έκταση, να διατίθεται σε 7 διαφορετικά μεγέθη σε συνδυασμό με την 
κνημιαία πρόθεση και σε 4 διαφορετικά πάχη.



ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

Να δηλώνεται υποχρεωτικά ο κατασκευαστής των προσφερόμενων προϊόντων. Ο 
κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή ISO 
13485:2003, το οποίο και θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά. Τα προσφερόμενα προϊόντα 
πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και 
λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν 
οπωσδήποτε  σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία 
αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 – 
Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/τεχ. Β/02-10-09).

Οι προμηθεύτριες εταιρείες θα πρέπει στις προσφορές τους να δηλώνουν ότι συμμορφώνονται 
με την ΚΥΑ ΔΥ8δ/1348/2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής διανομής ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι προσφέροντες πρέπει 
απαραίτητα να δηλώσουν με την προσφορά τους ότι διαθέτουν ανά πάσα στιγμή του 24ώρου 
(συμπεριλαμβανομένων των αργιών και εορτών) καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της συμφωνίας-
σύμβασης, κάθε προσφερόμενο είδος καθώς και τα αντίστοιχα set εργαλείων για την τοποθέτηση των 
υλικών τα οποία και θα παρέχουν δωρεάν στο νοσοκομείο. Τα συστήματα πρέπει να είναι πλήρη και 
ολοκληρωμένα, με απόλυτη τεχνική συνεργασία. Κλινική εμπειρία χρήσης και εφαρμογής των 
συστημάτων σε κέντρα του εξωτερικού ή εγχώρια, είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.

Όπου απαιτούνται συνοδευτικά υλικά, όπως για παράδειγμα βίδες κοτύλης, ή βίδες για 
μεταλλικούς δακτυλίους στήριξης, κ.τ.λ., προσφέρονται υποχρεωτικά μαζί με τα υλικά της κατηγορίας 
για την οποία υποβάλλεται η προσφορά, στην κατάλληλη κατηγορία.

Επί ποινή απόρριψης το σύνολο των γενικών όρων, όπως αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να 
καλύπτονται από το σύνολο των προσφερομένων ειδών.


