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Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών 

 (  Μετεγχειρητικοί σάκοι και βάσεις )  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 05- 02-2019   

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 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 107 Α΄/09-05-13 ), Παράγραφος Ζ , Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στην οδηγία της 16-02-2017 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές . 
 

 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια : 1 ) Μετεγχειρητικοί σάκοι 

και βάσεις  , 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 bargiataki@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 ) . 

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. 

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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bargiataki@tzaneio.gr
http://www.tzaneio.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

Α.Ε. ΑΔΑ 

ΕΙΔΟΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ  

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ 

ΕΙΔΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

461 

ΩΚΒ74

6906Κ 

– ΟΙ2 

- ΣΑΚΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΙ 0-90 ΜΜ  
120 

ΤΜΗΜΑ : 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΥΛΙΚΟΥ  

ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΥΛΙΚΟΥ  

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592350 

 κα ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ     
  

- ΣΑΚΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 70ΜΜ ΠΕΡΙΠΟΥ  
120 

- ΣΑΚΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ 10-70 ΜΜ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΙ  
120 

- ΣΑΚΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΙ  0-100 ΧΙΛ.  
150 

- ΒΑΣΗ ΜΕ ΣΑΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 10-

60 ΜΜ ΠΕΡΙΠΟΥ  220 

 

 

( ΠΡΟΣΟΧΗ : ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

GMDN ΕΚΑΠΤΥ 

        



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1 .  ΣΑΚΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΙ  0-90 ΜΜ  ( κωδικός νοσοκομείου 11101477  )  

 

Σάκοι μετεγχειρητικοί 0 – 90 mm ( με βρυσάκι και Velcro ταυτόχρονα σε ένα σάκο ) με αποσπώμενο παράθυρο .  

Το βρυσάκι μπορεί να αφαιρεθεί και ο σάκος να κλείσει με το ενσωματωμένο κλείστρο ( Velcro ) , καθιστώντας τον κατάλληλο και για 

υδαρείς και για στέρεες κενώσεις .  

 

  2 .  ΣΑΚΟΙ  ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΙ  ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ   70 ΜΜ  ΠΕΡΙΠΟΥ  ( κωδικός νοσοκομείου 11101538  )  

 

Οι σάκοι κολοστομίας να συνδυάζονται με τις αντίστοιχες βάσεις, να έχουν αποτελεσματικό φίλτρο αερίων, αντιιδρωτικό υποαλλεργικό 

κάλυμμα και σύστημα κουμπώματος στις βάσεις το οποίο να συνδυάζει την μέγιστη ασφάλεια με την μικρότερη πίεση .  
 

  3 .  ΣΑΚΟΙ  ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ   10-70 ΜΜ  ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΙ    ( κωδικός νοσοκομείου 11101547  )  

   
Σάκοι ειλεοστομίας 10-70 mm με ενσωματωμένο κλείστρο ( velco ) οβάλ σχήμα για επιμήκεις στομίες .  

 

 4 .  ΣΑΚΟΙ  ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΙ  0-100 ΧΙΛ.    ( κωδικός νοσοκ. 11101829 )  

 

  Μετεγχειρητικός σάκος με αποσπώμενο παράθυρο , με άνοιγμα παραθύρου τουλάχιστον 10 cm. Με οβάλ κολλητικό δύο στρωμάτων 

και εγκοπές περιμετρικά για μεγαλύτερη ευλυγισία . Να έχει μαλακό , υπαλλεργικό , αντιιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το 

σώμα . Με μαλακή έξοδο για σύνδεση με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη . Με προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού από 10mm έως 100 / 

115 mm .  

1. Άνοιγμα κολλητικού 10 -115 χιλ.   

Το προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού μπορεί να κοπεί 10 -115 χιλ. καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε ασθενή κατά την άμεση 

μετεγχειρητική περίοδο όπου το στόμιο είναι πρησμένο και είναι στερεωμένο με ράμματα .  

2. Οβάλ κολλητικό 2 στρωμάτων με περιμετρικές εγκοπές  

Οβάλ : Σε πολλούς ασθενείς με στομία παρουσιάζεται η ανάγκη ενισχυμένου κολλητικού δεξιά αριστερά της στομίας όπου 

δημιουργούνται πολλές φορές έντονες πτυχές και ουλές . 

 Εγκοπές : Οι  ΄΄εγκοπές  ΄΄  δίνουν την δυνατότητα στο κολλητικό να παίρνει μέγιστη κυρτότητα ,ώστε να μπορεί να 

ακολουθήσει ιδιαίτερα έντονες κλίσεις  του δέρματος γύρω από την στομία ( π.χ. κήλη ,γύρω από την στομία ) . 



 Δύο στρωμάτων : Το κολλητικό 2 στρωμάτων διασφαλίζει την απορρόφηση προστατεύοντας την περιοχή γύρο από το στόμιο 

και διαθέτει ειδική σύσταση για να μην διαβρώνεται .  

3. Παράθυρο 10εκ.  

Παράθυρο ικανού μεγέθους  ώστε να τελούνται χειρουργικές πράξεις  χωρίς να χρειάζεται η απομάκρυνση ή αντικατάσταση του 

υλικού .  

Τέτοιες είναι :  

 A ) H χρήση χειρουργικών εργαλείων . 

 Β ) Η επαφή ενός επαγγελματία υγείας με το στόμιο χρησιμοποιώντας τα χέρια του .  

 Γ ) Η αφαίρεση στηριγμάτων εντέρου .  

Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να τελεστούν με την προϋπόθεση ότι η διάμετρος του παραθύρου θα είναι τουλάχιστον 

8cm και άνω . Έτσι επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διάρκεια εφαρμογής του προϊόντος αφού πλέον δεν είναι απαραίτητη η 

αντικατάσταση του σάκου ( λόγω του ευρύ παραθύρου ) . Τέλος εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος για το προσωπικό , χρήματα 

για το νοσοκομείο και λιγότερη ταλαιπωρία στους ασθενής .  

 

  5 .  ΒΑΣΗ ΜΕ ΣΑΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ  ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ   10-60 ΜΜ  ΠΕΡΙΠΟΥ   ( κωδικός νοσοκ. 11101868 )  

  

  Σάκοι αυτοκόλλητοι ουρητηροστομίας , διαφανείς με ενσωματωμένο κολλητικό 2 υλικών σε σπειροειδή διάταξη . Με βαλβίδα 

αντεπιστροφής ώστε να μην επιτρέπουν την παλινδρόμηση των ούρων . Να διαθέτουν μαλακό , υποαλλεργικό , αντιιδρωτικό κάλυμμα 

στην πλευρά επαφής με το σώμα . Να έχουν μαλακή έξοδο , να παροχετεύουν εύκολα και να μπορούν να συνδυαστούν με κάθε τύπο 

ουροσυλλέκτη .  

4. Κολλητικό 2 υλικών σε σπειροειδή διάταξη . 

 Το ένα υλικό χρησιμεύει για να κολλά πολύ καλά και με ασφάλεια ο σάκος , ενώ το άλλο φροντίζει το δέρμα και το προστατεύει 

κατά την απομάκρυνση του .  

5. Μαλακή , εύκαμπτη έξοδος .  

Η μαλακή εύκαμπτη και ασφαλής έξοδος επιτρέπει το άδειασμα του σάκου ή τη σύνδεση του με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη 

χωρίς να απαιτείτε ειδικό βύσμα και χωρίς να ενοχλεί τον ασθενή .  



6. Διαφανής σάκος για την καλύτερη επίβλεψη του στομίου . Έτσι επιτυγχάνετε μεγαλύτερη διάρκεια εφαρμογής του  προϊόντος 

αφού πλέον δεν είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του σάκου . Τέλος , εξοικονομείται πολύτιμος  χρόνος  για το προσωπικό , 

χρήματα για τον νοσοκομείο και λιγότερη ταλαιπωρία για τους ασθενείς  . 


