
                                                                

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Αριθμ. Πρωτ. : 384

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 11-01-2019

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ  

ΤΗΛ: 210 – 4592160

Fax:   210 - 4592597 

Δημόσια ανοικτή  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ διαδικασία 

συλλογής προσφορών, για την Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας των 

Τμημάτων του Νοσοκομείου με το ISO 9001-2015

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 23 -  01 - 2019
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  Ανάθεση  :  Πιστοποίησης  του  Συστήματος 

Διαχείρισης  Ποιοότητας  των  Τμημάτων  του  Νοσοκομείου  σύμφωνα  με  το  ISO  9001-2015 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

2878 5.000,00 € πλέον 
Φ.Π.Α. 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ για  την  Πιστοποίηση  του 

Συστήματος  Διαχείρισης  Ποιότητας  των  Τμημάτων  του 

Νοσοκομείου σύμφωνα με το ISO 9001-2015

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

Υπηρεσία 

ΤΜΗΜΑ : 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 

210-4592720
( κος Βαρβαρέσος 

Χαράλαμπος ) 



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, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, ΟΜΑΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ      ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ        EN     ISO   9001:2015.  

 

 

Τα Τμήματα του Γ.Ν.Π<<ΤΖΑΝΕΙΟ>> :Μ.Τ.Ν.- Νεφρολογική κλινική,  Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, 
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ,Μ.Ε.Θ. Αναπνευστική,  Τμήμα Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων , 
Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας και Τμήμα Κίνησης Ασθενών ,πρόκειται να   επιθεωρηθούν για την 
έκδοση πιστοποιητικού τριετούς διάρκειας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ενέργειες για την διεξαγωγή της επιθεώρησης.

Έλεγχος της συμμόρφωσης του Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με  το πρότυπο πιστοποίησης  
κατά ISO 9001:2015.

Αξιολόγηση της επάρκειας  του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των ανθρώπινων πόρων στα προς 
πιστοποίηση τμήματα.

Εκτίμηση  της  κατάστασης  των  τμημάτων  στο  πεδίο  εφαρμογής  των  λειτουργιών  του  ΣΔΠ 
αξιολογώντας τους δείκτες, τις διεργασίες, τις λειτουργίες και  τους στόχους.

Συλλογή  των  απαιτούμενων  πληροφοριών  ως  προς  τις  διεργασίες  ,  τη  νομοθεσία  και  τους 
κανονισμούς για την την συμμόρφωση των τμημάτων.

Αξιολόγηση της ικανότητας των τμημάτων να πιστοποιηθούν για το αιτούμενο τεχνικό πεδίο.

Ακολουθεί  η  εφαρμογή  των  τεκμηριωμένων  διαδικασιών  ,μέσω  της  ανασκόπησης  αρχείων, 
ελέγχου του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και εμπλοκής των εργαζομένων, ώστε να διαπιστωθεί 
εάν πληρούν τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.

Σε περίπτωση ασυμφωνιών  αυτές καταγράφονται   ως μη συμμορφώσεις, με ενημέρωση των 
εκπροσώπων των τμημάτων.

Παραδοτέα αναφορά ενεργειών για την διεξαγωγή της επιθεώρησης 

Διεξαγωγή της επιθεώρησης.

Οι πραγματοποιούντες την επιθεώρηση διαπιστώνουν και αξιολογούν τις διαδικασίες (έλεγχος 
αρχείων, εγκαταστάσεων, βαθμός συνεργασίας των εργαζομένων)  ως προς τις απαιτήσεις του 
προτύπου.

Στην  περίπτωση  που  ασυμφωνιών  ως  προς  το  πρότυπο  ,  αυτές  χαρακτηρίζονται  ως  μη 
συμμορφώσεις,

Μετά το πέρας της επιθεώρησης πραγματοποιείται καταληκτική συνάντηση , με αναφορά στα 
θετικά  αποτελέσματα  και  σε  τυχόν  μη  συμμορφώσεις  ,στην  συνάντηση  συμμετέχουν 
εκπρόσωποι  από  την  Διοίκηση.  Mε   βάση  την  σοβαρότητα  και  τον  αριθμό  των    μη 



συμμορφώσεων αποφασίζεται εάν πρέπει να γίνει επαναληπτική επιθεώρηση ή εάν πρέπει να 
προσκομισθούν   τα στοιχεία για την άρση τους.

 Παραδοτέα αναφορά διεξαγωγής της επιθεώρησης

 

 

Πιστοποιητικό.

Η έκδοση του πιστοποιητικού προϋποθέτει  την ολοκλήρωση της επιθεώρησης πιστοποίησης, 
κατόπιν της αξιολόγησης των ευρημάτων και των διορθωτικών ενεργειών που έλαβαν χώρα στις 
τυχόν καταγεγραμμένες μη συμμορφώσεις.  

Ο χρόνος έκδοσης του πιστοποιητικού , είναι τουλάχιστον 15 ημέρες από την ημερομηνία που 
ολοκληρώθηκε  η  επιθεώρηση  και  εντός  τριών  μηνών  σε  περίπτωση  που  υπάρξουν  μη 
συμμορφώσεις   από την ημερομηνία περάτωσης της επιθεώρησης.

Παραδοτέο Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για όλα τα τμήματα .

   Επιθεωρήσεις Επιτηρήσεων.  

Ακολουθούν εντός 12 μηνών ( έως και 3 μήνες νωρίτερα) η 1η επιθεώρηση επιτήρησης από την 

ημερομηνία πιστοποίησης και η 2η επιθεώρηση επιτήρησης εντός 24ων( μηνών( έως και 3 μήνες 
νωρίτερα).

 

 

Προϋποθέσεις  .  

Ο φορέας πιστοποίησης πρέπει να είναι διαπιστευμένος στον ΕΣΥΔ, κλάδος παροχής υπηρεσιών 
υγείας, επισυνάπτοντας αντίγραφο της εν ισχύ διαπίστευσης.

Να έχει εκδώσει παραδοτέα πιστοποιητικά σε 5 (πέντε) Δημόσια  Νοσοκομεία., επισυνάπτοντας 
αντίγραφα πιστοποιήσεων και επιθεωρήσεων επιτήρησης.

Οι  επιθεωρητές  Πιστοποίησης  να  έχουν  3  (τρία)  χρόνια  προϋπηρεσίας,  επισυνάπτοντας  τα 
βιογραφικά.


