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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ   Πειραιάς: 05-09-2018

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 12   /  09   / 18
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 και στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές ). 

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

διαδικασίας  στο  mail της  Υπηρεσίας  dai  @  tzaneio  .  gr.

Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε

όπως  κατατεθούν  σε  φάκελο  στο  πρωτόκολλο  του  Νοσοκομείου

(με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου ανάρτησης).

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 ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

mailto:dai@tzaneio.gr


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

1971/20-08-2018 ΩΨΟΚ46906Κ-6ΧΡ ΖΥΓΑΡΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

1ΤΕΜ. ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ - ΙΜΑΤΙ-
ΣΜΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΤΣΙΦΑΚΗ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592241

1627/22-06-2018 6Ω5Ω46906Κ-ΑΛΘ ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ.
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

10ΤΕΜ. ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592131
1385/25-05-2018 61ΥΓ46906Κ-Υ46 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗ

(ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ).

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

1ΤΕΜ. ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592131

1897/26-07-2018 Ω7ΦΣ46906Κ-476 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ. ΕΠΑΝΑΛΗ-
ΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

1ΤΕΜ. ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592131

1541/08-06-
2018

6ΕΣ246906Κ-Δ1Γ

ΠΙΑΤΟ ΟΠΑΛΙΝΑ ΛΕΥΚΟ 24 cm.
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ.

408ΤΕΜ.

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΑΠΑΛΟΔΗΜΑ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592239

ΜΠΩΛ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΓΥΑΛΙΝΟ 140mm.
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ.

108ΤΕΜ.

ΜΠΩΛ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ 13cm.
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ.

300ΤΕΜ.

ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΜΠΩΛ 13,5cm.
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ.

300ΤΕΜ.



                                                                                            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 ΄

                                                   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΟΥΣ

ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

GMDN ΕΚΑΠΤΥ



                                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΄

                                                                                              ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ : 1385/25-05-2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΩΝ
 

Σύστημα πλύσης , χημική απολύμανση και αποθήκευσης 2 διοισοφάγειων κεφαλών.
Πλήρες επιτοίχειο σύστημα με σωλήνες / στήλες για την ταυτόχρονη χημική 
απολύμανση και αποθήκευση δύο διοισοφάγειων κεφαλών.
Να πραγματοποιεί πλήρη απολύμανση της ηχοβόλου διοισοφάγειας κεφαλής μεταξύ των
επεμβάσεων και να καλύπτει τέσσερα στάδια :
 Ενζυματικός καθαρισμός ( Enzymatic cleaning )
 Απολύμανσης ( Disinfection )
 Έλεγχος ( Testing )
 Στέγνωμα ( Drying )
Να περιλαμβάνει ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου διαρροών ( Puncture test )
Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη.



ΕΝΤΟΛΗ : 1971 / 20-08-2018

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ ΕΑΥΜ

Ο ηλεκτρονικός ζυγός να διαθέτει εξωτερική πλατφόρμα ζύγισης τουλάχιστον 50 κιλών ,ένα 
εκτυπωτή αυτοκόλλητης ετικέτας.

Να διαθέτει δίκτυο ετικέτας-χαρτοταινίας.

Ζυγιστική ικανότητα με διπλή κλίμακα ζύγισης :60 κιλών με υποδιαίρεση 10 γραμμαρίων .

Σύστημα αυτόματου μηδενισμού βάρους τασιού.

Μνήμη 2ΜΒ τουλάχιστον για προσδιορισμό των ειδών .

Αλφαριθμητική φωτεινή οθόνη για προσδιορισμό των κιλών τωντμημάτων .

Αναγραφή της ονομασίας του καλούμενου είδους στην οθόνη

τουλάχιστον 32 ορατές μνήμες στη ζύγιση των κιλών των εαυμ από τα τμήματα.

Τουλάχιστον 99 τμήματα και 999 ομάδες για την οργάνωση των κωδικών των τμημάτων, με 
ονομασία είδους , απόβαρο, ώρα ζύγισης , ημερομηνία ζύγισης , ημερομηνία συσκευασίας, 
κλπ.

Στιβαρό επίπεδο πληκτρολόγιο καλυπτόμενο από ανθεκτική εξωτερική αδιάβροχη μεμβράνη 
εύκολου καθαρισμού.

Δυνατότητα εκτύπωσης από το χρήστη του ζυγού στην ετικέτα πληροφορίας.

Δυνατότητα αντιστοίχισης διαφόρων λειτουργιών στις ορατές μνήμες.



Μέγιστο πλάτος θερμικής ετικέτας έως και 56 mm και μήκος της 220mm.

Φωτοκύτταρο ελέγχου απελευθέρωσης του εκτυπωτηρίου από την ετικέτα για την αποφυγή 
έκδοσης δεύτερης ετικέτας , εφόσον δεν έχει τραβηχτεί η πρώτη.

Κλείδωμα θέσεων ,αναφορών προγράμματος με διαβαθμισμένο κλειδάριθμο.

Σύνδεση με Η/Υ σε δίκτυο ALLSERVER TCP/IP ETHERNET

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΖΥΓΙΣΗΣ

Επιδαπέδια, σταθερή, πλατφόρμα στοιβαρής κατασκευής και μεγάλης αντοχής με προστασία 
από υπερφορτώσεις και κρούσεις.

Ζύγιση με μια δυναμοκυψέλη, υψηλής αντοχής και πιστότητας.

Διαθέτει κάγκελο στήριξης φορτίων

διαθέτει ανοξείδωτο τάσι διαστάσεων 40*40 cm τουλάχιστον.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΖΥΓΟΥ

Αυτόματη ενημέρωση ζυγού μέσω άμεσης σύνδεσης με Η/Υ.

Ανίχνευση και αποστολή αρχείου αλλαγών βάσει χρόνου .

Παραμετροποιημένο αρχείο εισόδου αλλαγών.

Αποστολή ειδών ( νέα είδη , αλλαγές ,διαγραφές)

Ιστορικό αρχείο αλλαγών.



Λήψη συναλλαγών.

Αναφορές, Αποστολή κωδικών στις ορατές μνήμες.

Δυνατότητα αλλαγών στο πρόγραμμα βάσει αναγκών του πελάτη.

            ΕΝΤΟΛΗ : 1627/22-06-2018

                ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Να είναι βαρέως τύπου, κατάλληλο για την ενδονοσοκομειακή μεταφορά ασθενών.
Τα μεταλλικά μέρη του να είναι κατασκευασμένα από χάλυβα, εξαιρετικής αντοχής 
εξολοκλήρου χρωμιομένο.
Η πλάτη και το κάθισμα να είναι κατασκευασμένα από δερματίνη, πλενόμενη, διπλής 
επένδυσης, μεγάλης αντοχής.
Να είναι πτυσσόμενο και να διαθέτει χειρολαβές στην πλάτη για την οδήγησή του.
Να έχει δυνατότητα κίνησης και από τον ασθενή μέσω στεφάνης.
Να διαθέτει 2 πρόσθιους τροχούς περιστρεφόμενους, συμπαγείς Φ 20 cm.
Να διαθέτει 2 οπίσθιους τροχούς συμπαγείς Φ 60 cm με φρένα (με στεφάνι ρόδας).
Να διαθέτει υποπόδια με δυνατότητα αναδίπλωσης για την διευκόλυνση της 
προσέγγισης ή της απομάκρυνσης του ασθενούς προς και από το κάθισμα.
Να φέρει υποδοχή για φορητή φιάλη Οξυγόνου.
Να φέρει βάση για στατώ ορού και στατώ ορού 2 θέσεων.
Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη.

Να φέρει CE Mark.

Να φέρει αντικλεπτικό σύστημα το οποίο να κρατάει το αμαξίδιο σε ανοιχτή θέση 
και να προσθαφαιρείται από το Νοσηλευτικό προσωπικό.



         ΕΝΤΟΛΗ : 1897/26-07-2018

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1.  Να είναι απολύτως καινούργιο, επιτραπέζιο σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας.

2.  Να έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης πολλαπλών αντιγράφων με ανάγνωση του πρωτοτύπου μόνο μία 
φορά. 

3.  Να μπορεί να παράγει τουλάχιστον 15 αντίγραφα το λεπτό , με δυναμικότητα παραγωγής 
τουλάχιστον 5.000 αντίγραφα το μήνα. 

4.  Να είναι τελείως αθόρυβο.

5.  Να δέχεται πρωτότυπα και να μπορεί να παράγει αντίγραφα μέχρι και διαστάσεων Α3. 

6.  Να τροφοδοτείται από μια κασέτα χωρητικότητας  500 φύλλων.

7.  Να δέχεται κοινό χαρτί.

8.  Να έχει σταθερή επιφάνεια τοποθέτησης πρωτοτύπου.

9.  Να έχει τη δυνατότητα πολλαπλών αντιγράφων , μέχρι 999.

10. Να διαθέτει φακό ΖΟΟΜ για μεγεθύνσεις και σμικρύνσεις από 50% - 200% ανά βήμα.

11. Να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση φωτεινότητας.

12. Να δοθεί το κόστος και η διάρκεια ζωής όλων των αναλωσίμων.

13. Να διαθέτει κάρτα δικτύου και χρήση αυτού σαν δικτυακό εκτυπωτή.

14. Να λειτουργεί στα 220V/50Hz.

15. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη.


