
                 

 

                                                     
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Αριθμ. Πρωτ.:   17436

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς:  09-12-2018

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΚΟΤΣΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  

ΤΗΛ: 210 – 4592576

Fax:   210 - 4592597 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: xristina.kotsari@tzaneio.gr

                         

            Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλ. προσφορών υγειονομικών  υλικών 

( ΕΠΕΙΓΟΝ) 

                             

              ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 10-12-2018
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. Η παράδοση των ανωτέρω θα γίνει με φροντίδα  και δαπάνες του Προμηθευτή,  

στις αποθήκες της Υπηρεσίας μας.

mailto:xristina.kotsari@tzaneio.gr


5. Πληρωμή:  H  πληρωμή  θα  γίνεται  σε  ευρώ,  μετά  από  προηγούμενη  θεώρηση  των 

χρηματικών  ενταλμάτων  πληρωμής  από  τον  αρμόδιο  Επίτροπο  του  Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. 

6. 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)

2842/19-11-2018 ΨΕΜ746906Κ-
3ΝΕ

ΜΙΚΡΟΣΥΡΜΑ 0,016΄΄, ΜΗΚΟΣ 165cm, ΚΑΤΑΛΛΗ-
ΛΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥ 2Fr, ΑΠΌ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥ-

ΨΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΑΚΡΟ 5cm, ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΓΩ-
ΝΙΩΣΗ (DOUBLE ANGLED). ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ 

ΑΠΌ TORQUER ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑΣΤΗ. 
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ. ΝΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΔΕΙΓΜΑ.

14 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

Τμήμα: Ακτινολογι-
κό  Πληροφορίες: 
ΚαΠαρλάκογλου 
Τηλ.2104592263

2979/27-11-2018 ΨΣΓΑ-
46906Κ-ΡΩΡ

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΙ, ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΝ-
ΔΟΦΑΚΟΙ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ, ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑ-
ΧΙΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΜΗ 2,8mm, 
ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 13mm ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ 

ΑΠΌ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ 
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟΙ-ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΣΗ               ΑΠΑ-

ΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

220 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Τμήμα: Χειρουρ-
γείο  Πληροφορίες: 

ΚαΛατανιώτη 
Τηλ.2104592908

2960/27-11-2018 Ψ9ΓΗ46906Κ-
3ΨΡ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΛΥΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΜΕ 2 ΑΣΚΟΥΣ 200 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Τμήμα: Αιμοδοσία 
Πληροφορίες: Κα-

Προδρομίδου 
Τηλ.2104592751

3017/04-12-2018 ΩΦ8Β46906Κ-ΞΙΣ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΥΡΑΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 1,7mg/ml 250 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Τμήμα: Χειρουρ-
γείο  Πληροφορίες: 

ΚαΛατανιώτη 
Τηλ.2104592908

      



                                                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 (εντ.2960/27-11-2018  ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΑΣΚΟΥΣ)

ΥΓ001022 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ  ΦΙΛΤΡΑ  ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ  ΚΑΙ  ΠΛΥΣΗΣ  ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ 
ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΔΎΟ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΑΣΚΟΥΣ
1.  Το  σύστημα πρέπει  να είναι  κατάλληλο για  λευκαφαίρεση και  πλύση μίας 
μονάδας  συμπυκνωμένων  ερυθροκυττάρων  ή  ολικού  αίματος  και  να 
περιλαμβάνει:
Ρύγχος σύνδεσης, ικανού μήκους, για τον ασκό του αίματος, ρύγχος σύνδεσης για 
τον  ορό,  προφίλτρο  κατακράτησης  μικροπηγμάτων  ξεχωριστό  από  το  κυρίως 
φίλτρο, ένα φίλτρο διήθησης υψηλής απόδοσης, δύο ενσωματωμένους ασκούς 
600ml από PVC – ένα για τη συλλογή των λευκαφαιρεμένων ερυθρών και ένα για 
τα απόβλητα.

1. Να έχουν άριστα αποτελέσματα κατακράτησης λευκών και απόδοσης τε-
λικού προϊόντος ανά μονάδα παραγώγου ή ολικού αίματος. Μετά τη λευ-
καφαίρεση ο αριθμός των υπολειπόμενων λευκοκυττάρων να είναι  μι-
κρότερος  από 1 χ 106  ανά μονάδα συμπυκνωμένων ερυθρών, σύμφωνα 
με τις διεθνείς προδιαγραφές του Συμβουλίου της Ευρώπης.

2. Η ανάκτηση των ερυθροκυττάρων να είναι >95% και απαραίτητα η πο-
σότητα αιμοσφαιρίνης  ανά μονάδα συμπυκνωμένων ερυθρών  μετά το 
φιλτράρισμα να είναι  μεγαλύτερη από 40gr,  σύμφωνα με τις  διεθνείες 
προδιαγραφές του Συμβουλίου της Ευρώπης.

3. Ο  ασκός  συλλογής  των  λευκαφαιρεμένων  ερυθρών  να  είναι  αρίστης 
ποιότητας και υψηλής διαπερατότητας απόλυτα διαυγής και άχρωμος, να 
είναι παντού κοίλος χωρίς γωνίες για την άριστη συντήρηση και απρόσκο-
πτη μεταφορά του αί ματος και των παραγώγων του καθώς και την απο-
φυγή θρόμβων.

4. Η μεμβράνη του φίλτρου να είναι από πολυεστέρα και καλυμένη από μη 
ιοντική επίστρωση, τα δε υλικά κατασκευής να είναι απόλυτα βιοσυμβα-
τά σύμφωνα με το ISO 10993

5. Να είναι αποστειρωμένα με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο, απαλ-
λαγμένα πυρετογόνων και έτοιμα για χρήση.

6. Να μην απαιτείται έκπλυση ή ενεργοποίηση των φίλτρων με φυσιολογικό 



ορό.
7. Να διαθέτουν σύστημα εξαγωγής αέρα σε κλειστό σύστημα
8. Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας από τις Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE 

Mark)  και  η  εταιρία  κατασκευής  να  διαθέτει  πιστοποιητικά  ποιότητας 
ISO:9001:2000 και EN ISO 13485:2003

9. Να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
10. Η προσφορά να συνοδεύεται από ανεξάρτητες μελέτες, δημοσιευμένες σε 

διεθνή περιοδικά που να τεκμηριώνουν ότι ο αριθμός των υπολειπόμε-
νων λευκών είναι κάτω του 1 χ 106

11. Να έχουν μονή συσκευασία με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις κυκλοφορί-
ας, και ενδείξεις και η παρτίδα του υλικού να αναγράφεται στο σώμα του 
φίλτρου.

 


