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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
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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  23     /  01  /  19
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. 107 Α΄/ 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. 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. 

3. Περιγραφή  των  ζητούμενων  κατηγοριών  ειδών  γίνεται  στο  παράρτημα  Α  της

παρούσας και στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές ). 

4. 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  Γραφείο  Πρωτοκόλλου  του  Νοσοκομείου

(με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

5. Σε  περίπτωση  κατακύρωσης : α)  η παράδοση  θα  γίνεται  εντός  τριών  (3) ημερών

από  τη  λήψη της  παραγγελίας ,  εκτός  αν  ορίζεται  διαφορετικά  κατ’εξαίρεση,    β)

η  παράδοση των ειδών  θα  γίνεται  με  φροντίδα  και  δαπάνες  του  Προμηθευτή,

στις  Αποθήκες  της  Υπηρεσίας  μας.

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

χρηματικών  ενταλμάτων  πληρωμής  από  τον  αρμόδιο  Επίτροπο  του  Ελεγκτικού

Συνεδρίου. 

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.

mailto:dai@tzaneio.gr


1.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΕΙΔΩΝ

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   ).

http://www.tzaneio.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

   
AE ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

57/03-01-2019 ΨΔΕ446906Κ-0ΤΩ ΓΥΑΛΙΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

5ΤΕΜ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΛΑΤΑΝΙΩΤΗ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592908

39/03-01-2019 ΩΔΘ946906Κ-ΩΒΤ ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ/Χ ,
ΜΕ ΒΙΔΑ.

SMALL : 500TEM. ΔΙΑΧ. ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592587

40/03-01-2019 ΩΔΘ946906Κ-ΩΒΤ ΕΞΩΛΚΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΠΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (ΜΕ-
ΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ), Μ/Χ.

50ΤΕΜ. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙ-
ΚΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΝΑ                                ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592480

38/03-01-2019 647Η46906Κ-ΦΛΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ 3 WAY, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,
Μ/Χ.

15.000ΤΕΜ. ΔΙΑΧ. ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592587

36/03-01-2019 ΨΚΖΑ46906Κ-ΞΕΛ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΤΑ-
ΜΠΟΝ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ.

100ΤΕΜ. Α΄ ΠΑΘΟΛ/ΚΗ
&

Γ΄ ΠΑΘΟΛ/ΚΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΚΑ ΚΟΡΙΛΗ    & ΚΑ ΒΙΤΣΑ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592125
&121



                                                                                                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 προσφο-

ρά 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 : 57/03-01-2019

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γυαλιά ακτινοπροστασίας κατάλληλα  για την προστασία των ματιών των χειριστών/στριών &
του προσωπικού από τις επιβλαβείς επιδράσεις των ιοντίζουσων ακτινοβολιών που εκπέμπονται
από ακτινολογικό-ακτινοσκοπικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.
Διαστάσεις Να προσφερθούν όλοι τύποι και διαστάσεις  για χρήση χωρίς ή με

γυαλιά διόρθωσης διαθλαστικών ανωμαλιών (δηλαδή να δύναται να
φοριούνται  πάνω  από  διαφορετικούς  τύπους  και  διαφορετικά
σχήματα συμβατικών  γυαλιών)

2.
Υλικό θωράκισης

Να  εξασφαλίζει  την  μέγιστη  ελαστικότητα  ενώ  παράλληλα  να
επιτυγχάνεται το μικρότερο δυνατό βάρος. Το υλικό δύναται να είναι
μολυβδούχο ή άλλου τύπου (να αναφέρεται)

3.
Σκελετός

Εύχρηστος.  Αν  έχουν  δυνατότητα  ρύθμισης  των  βραχιόνων  να
προσφερθούν

4.
Βάρος <100gr

5.
Πλάγια κάλυψη Ναι

6. Τρόπος σταθεροποίησης επί
της κεφαλής

Ναι, να αναφερθεί

7.
Ισοδύναμο πάχος μολύβδου

Θα  πρέπει  να  παρουσιάζουν  ισοδύναμη  θωράκιση  μολύβδου  ≥
0,75mm Pb στην πρόσθια επιφάνεια &  ≥  0,50mm Pb στην πλαϊνή
επιφάνεια 

8. Πιστοποιητικά Να κατατεθούν (επί ποινή αποκλεισμού)



επιφανειακής  πυκνότητας
&  ισοδύναμης
απορροφητικότητας

9.
Ιδιότητες γυαλιών Να είναι ανθεκτικά, μη απορροφητικά

10
. Καθαρισμός Να καθαρίζονται και να πλένονται εύκολα

11
. Θήκη φύλαξης Ναι (να συμπεριλαμβάνεται). 

12
. Πρόσθετα χαρακτηριστικά

Να  συνοδεύονται  από  ιμάντα  συγκράτησης  στο  κεφάλι  του
χειριστή/στρια

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Να αναγράφεται αν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται  στο Παρατηρητήριο Τιμών & να

αναγράφεται  ο κωδικός του με την τιμή του Παρατηρητηρίου όπως έχει  διαμορφωθεί  την ημέρα
κατάθεσης της προσφοράς.

2. Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων

3. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας & ποιότητας κατασκευής για τουλάχιστον δύο (2) έτη

4. Τα προϊόντα να φέρουν σήμανση CE mark

5. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:08 & ISO 13485:03 (να κατατεθούν
τα απαραίτητα πιστοποιητικά)

6. Οι  προμηθευτές  να  διαθέτουν  σύστημα  ποιότητας  EN ΙSO  9001:08  &  EN ISO 13485:03  (Να
κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)

7. Να υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης



8. Ο προμηθευτής θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του τμήματος ή τον υπεύθυνο
ακτινοπροστασίας (ακτινοφυσικό) προς υπόδειξη των μεγεθών

9. Οι προμηθευτές να προσκομίσουν σχετικό πελατολόγιο με παραδόσεις αντίστοιχων 
ακτινοπροστατευτικών υλικών σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας (μαζί με τα τηλέφωνα 
επικοινωνίας).  

1
0.

Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές
& ειδικούς όρους, με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου για
τεκμηρίωση (prospectus, product data, manual, κλπ.)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Η  έλλειψη  ενός  ή  περισσότερων  από  τους  παραπάνω   απαιτούμενους  όρους  &  προδιαγραφές
συνιστά σοβαρό λόγο για απόρριψη της προσφοράς.


