
                                                                

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Αριθμ. Πρωτ. : 16796

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 27-11-2018

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ  

ΤΗΛ: 210 – 4592160

Fax:   210 - 4592597 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία 

συλλογής προσφορών για την Προμήθεια Κουστουμιών Χειρουργείου Πράσινα - Κουστουμιών 

Νοσηλευτικού Προσωπικού & Ρομπών Χειρουργείου Πράσινες

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 05/12/18
ΩΡΑ: 12:00 π.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  Νόμου 4412 / 2016  « Δημόσιες συμβάσεις έργου , προμηθειών και υπηρεσιών » ( ΦΕΚ Α΄ 

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. 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για την Προμήθεια : 1 ) Ρομπών Χειρουργείου Πράσινες, 

2) Κουστουμιών Χειρουργείου Πράσινα UNISEX και 3) Κουστουμιών Νοσηλευτικού Προσωπικού, 

με κριτήριο κατακύρωσης  τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου 

παρατηρητηρίου τιμών ( εφόσον υπάρχει )  ,  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 promithion@  tzaneio  .  gr  . Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος 

παρακαλώ όπως κατατεθούν σε φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου .

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. 
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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. ΤΕΧΝΙΚΕΣ 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). 

http://www.tzaneio.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2826 4.799,29 € πλέον 
Φ.Π.Α. 

1. ΡΟΜΠΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΕΣ
2. ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ UNISEX
3. ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 (  Περιγραφή  Τεχνικών  Προδιαγραφών  όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄  ) 

1. 150 ΤΕΜ.
2. 150 ΤΕΜ.
3. 17 ΤΕΜ.

ΤΜΗΜΑ : 
ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ-
ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΤΜΗΜΑ : ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 

210-4592241
( κα ΤΣΙΦΑΚΗ ΑΣΙΑ ) 



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 ( εφόσον υπάρχουν ) 

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 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

GMDN ΕΚΑΠΤΥ

-------- ------- -------- ------ ----



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΡΟΜΠΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΠΡΑΣΙΝΕΣ) - 150 ΤΕΜΑΧΙΑ

 

•                Βάρος σε γραμμάρια/Μ² : 190

•                Σύνθεση : 35% Cotton – 65% Polyester

•                Πυκνότητα Στήμονα Κλωστές/εκατ. : 38

•                Πυκνότητα Κρόκης Κλωστές/εκατ. : 23

•                Συστολή Στήμονα επί % : Μέγιστο 2%

•                Συστολή Κρόκης επί % : Μέγιστο 2%

•                Ύφανση :2/1

•                Τίτλος Νήματος (στήμονα) : 20/1

•                Τίτλος Νήματος (κρόκης) : 20/1 

•                Χρώμα : Πράσινο χειρουργείου , ανεξίτηλο στους 90⁰ C

•                Ραφή : Η μπλούζα θα έχει στρογγυλή λαιμόκοψη με ρέλια δεσίματος από το ίδιο 

ύφασμα πλάτος 1 cm  με διπλά γαζιά ασφαλείας και τα οποία περιγράφονται αναλυτικά 

ακολούθως :

1.                  Στην λαιμόκοψη δύο (2) ρέλια μήκους 35 cm για πίσω δέσιμο του λαιμού.

2.                  Στην πίσω δεξιά πλευρά ένα (1)  ρέλι μήκους 75  cm ραμμένο στα 40 cm από τη 

λαιμόκοψη.

3.                  Στην πίσω αριστερή πλευρά ένα (1) εσωτερικό  ρέλι μήκους 80 cm ραμμένο στα 20 cm 

από τη ραφή της μασχάλης.

4.                  Στην πίσω αριστερή πλευρά ένα (1) εξωτερικό  ρέλι μήκους 80 cm ραμμένο στα 25 cm 

από τη μασχάλης.

5.                  Στην πίσω αριστερή πλευρά ένα (1) εξωτερικό  ρέλι μήκους 75 cm ραμμένο στα 40 cm 

από τη λαιμόκοψη.



Η μανσέτα θα είναι χρώματος υπέρλευκου μήκους 10 cm , από ύφασμα ρυτ βάρους 380γρ/μ2, 

πλέξης 2Χ1 υψηλής πυκνότητας, σύνθεσης 96% βαμβάκι (νήματος 30/1ΑΠΧ2 πενιέ) και 4& λύκρα , 

ώστε να υπάρχει υψηλή ελαστικότητα και αντοχή στην ισχυρά πλύση.

Επιπλέον θα πρέπει να έχει υποστεί επεξεργασία σταθεροποίησης διαστάσεων.

•                Μεγεθολόγιο : Έξι (6) μεγέθη (S-M-L-XL-XXL-XXXL)

•                Συσκευασία : Έκαστη μπλούζα συσκευασμένη σε θήκη νάιλον με την ένδειξη μεγέθους.

 

 ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΣΕΤ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ-ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΠΡΑΣΙΝΟ   UNISEX  )   

ΤΕΜΑΧΙΑ 150

•                Βάρος σε γραμμάρια/Μ² : 170

•                Σύνθεση : 100% Cotton Βαμβακερό

•                Αντοχή Στήμονα εις χιλγρμ Ελάχιστον  : 65

•                Αντοχή Κρόκης εις χιλγρμ Ελάχιστον  :40

•                Πυκνότητα Στήμονα Κλωστές/εκατ. : 38

•                Πυκνότητα Κρόκης Κλωστές/εκατ. : 18

•                Συστολή Στήμονα επί % : Μέγιστο 2%

•                Συστολή Κρόκης επί % : Μέγιστο 2%

•                Απώλεια δι εκπλύσεως επί % : Μέγιστο 1%

•                Ύφανση : Απλή 1/1

•                Τίτλος Νήματος (στήμονα) : Ν.Ε. 20/1 Πενιέ

•                Τίτλος Νήματος (κρόκης) :  Ν.Ε. 20/1 Πενιέ

•                Σταθερότητα Χρωματισμού Ελάχιστο: 

1. Στο ιδρώτα : 4-5 

2. Στην Τριβή : 4-5 

3. Στην ισχυρή πλύση : 4 



4. Στο ηλιακό φως : 6 

5. Στο χλώριο : 4 

•                Μερσερισμός : Μέθοδος ASTM-D-276

•                Βαμβάκι αρίστης ποιότητας, καλά εκκοκκισμένο , καθαρό , ομοειδές , λεπτός μακρόινος.

•                Χρώμα : Πράσινο 

•                Λογότυπο : ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΤΖΑΝΕΙΟΥ 

 

ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΤΕΜΑΧΙΑ 17

 

ΣΤΟΛΗ V (Κοστούμι αποτελούμενο από μπλούζα και παντελόνι)

Κοστούμι  αποτελούμενο  από  μπλούζα  και  παντελόνι  σε  χρώματα  επιλογής  (να  υπάρχει 

δυνατότητα επιλογής μεταξύ περισσότερων από είκοσι χρωμάτων) σε σύνθεση 65% βαμβάκι -35% 

πολυεστέρα βάρους 190 gm/m2  άριστης ποιότητας καλά εκκοκκισμένο, καθαρό, λεπτό, μακρόινο, 

ομοειδή,  απαλλαγμένο από ξένες ουσίες.  Η ύφανση του να είναι  ομαλή,  ισόπυκνη,  συνεκτική, 

απαλλαγμένη από ελαττώματα όπως τρύπες αραιώματα, παραφασάδες, κόμπους και  χοντράδες. 

Ακόμα να είναι  ελευθέρα από κόλλα,  να είναι  αντιστατικά και να μην απελευθερώνουν ινίδια. 

Τέλος τα υφάσματα να έχουν υποβληθεί στις νόμιμες επεξεργασίες ώστε να είναι σύμφωνες με τις  

γενικές  προδιαγραφές  του  δημοσίου  καθώς  και  με  τις  ειδικές  απαιτήσεις  της  υπηρεσίας. 

(Ειδικότερο να έχουν υποστεί στην διαδικασία επεξεργασίες SANFORICE – δεν μαζεύει-) Πλενόμενα 

σε υψηλές θερμοκρασίες , να μην τσαλακώνει και να μην είναι διαφανές.

Μπλούζα  σε  σχέδιο  σταυρωτή  λαιμόκοψη  βε  (V),  με  κοντό  μανίκι,  με  μια  (1)  τσέπη  επάνω 

αριστερά  που  φέρει  γαζί  για  στυλό  και  δυο  (2)  τσέπες  κάτω  δεξιά  και  αριστερά.  Με  πλαϊνά 

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


