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Δημόσια ανοικτή διαδικασία 

συλλογής προσφορών υλικών 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 07  /  02  /  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

259/10-01-
2019

7ΧΞΝ46906Κ-
8ΚΝ

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥ-
ΜΕΝΕΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, Μ/Χ,

ΜΕΓΕΘΟΥΣ LARGE 100TEM.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΓΥΝΑΙ-

ΚΟΛΟΓΙΚΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592841

252/10-01-
2019 61ΚΞ46906Κ-ΣΤ2

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥ-
ΡΩΝ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, Μ/Χ,

2000ml.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 250ΤΕΜ.

ΔΙΑΧ.ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592587

241/10-01-
2019 6Π4Ν6906Κ-20Ν ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY ΔΥΟ ΔΡΟΜΩΝ

Νο 14: 300TEM.
No 16: 1.000TEM.
No 18: 750TEM.
No 20: 150TEM.
No 22: 80TEM.

ΔΙΑΧ.ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592587

242/10-01-
2019

7ΧΞΝ46906Κ-
8ΚΝ

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕ-
ΝΟΙ, Μ/Χ, ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟ-

ΦΗΣ ΚΑΙ ΒΡΥΣΑΚΙ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 5.000ΤΕΜ.

ΔΙΑΧ.ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592587

243/10-01-
2019

ΨΨΡΕ46906Κ-
439

ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΠΟ-
ΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, Μ/Χ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 30.000ΤΕΜ.
ΔΙΑΧ.ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ

ΥΛΙΚΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592587

244/10-01-
2019

ΨΨΡΕ46906Κ-
439

ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ (SCALP - VEIN), ΑΠΟ-
ΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ,  Μ/Χ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.
Νο 21: 6.000TEM.
No 23: 2.000TEM.

ΔΙΑΧ.ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592587



                                                                                                  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

ΑΝΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

GMDN ΕΚΑΠΤΥ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΝΤΟΛΗ : 244 / 10 -01-2019

ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ                                                                                                                                                         
Φλεβοκαθετήρας πεταλούδα
  Α) ΜΕΓΕΘΗ :  19 -25  G
  ΥΛΙΚΟ : Να είναι ιστοσυμβατό PTFE  και να μη διαστέλλεται με τη θερμοκρασία του σώματος.
    ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : Θα είναι παραγωγής τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως με υπολειπόμενο χρόνο αποστείρωσης 41/2 έτη από της παραλαβής .
    ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να αποτελείται από επικυρωμένο χαρτί που δεν  σχίζεται και πλαστική μεμβράνη, για να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης.
   ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  -    Να είναι κατασκευασμένα βάση των ISO-Standards και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark).
 - Ο σχεδιασμός του να συνδυάζει τη χρήση του κοινού φλεβοκαθετήρα με το  χειρισμό της πεταλούδας για εύκολη εισαγωγή και την αποφυγή επαφής με το   αίμα.
-  Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται 
μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα.
-       Να διαθέτει μηχανισμό εμπλοκής και κάλυψης της βελόνας του στυλεού ,για την    αποφυγή τραυματισμού κατά την εισαγωγή.
- Ο οδηγός – στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα , ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του , καθώς να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση, 
χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια (μείωση κόστους – αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από τρώση αγγείων.)
- Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος ,επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση 
- Να διαθέτει εγκοπή LL(Luer Lok) για δυνατότητα παροχής σκευασμάτων και  
        ορών χωρίς τη χρήση βελόνας.
- Ο καθετήρας να μπορεί να παραμένει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες χωρίς να   χρειάζεται αλλαγή (μείωση κόστους )
Να διαθέτει πτερύγια στήριξης  
Φλεβοκαθετήρας πεταλούδα για παιδιατρική χρήση Νο21,23,25
• Να έχουν αιχμηρό ρύγχος βελόνας για εύκολη φλεβοκέντηση χωρίς να προκαλεί πόνο στα παιδιά 
• Τα πτερύγια της πεταλούδας να είναι σταθερά καθόλη  τη διάρκεια της φλεβοκέντησης 
• Να γίνεται καλή εφαρμογή πεταλούδας- συσκευής ορρού



ΕΝΤΟΛΗ : 243 / 10 -01-2019

ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ    
Closing Cone Lock, πώματα φλεβοκαθετήρων και στροφίγγων. Πλαστικά, έκαστο μέσα σε δικό του διαφανές σακουλάκι, άσπρα, μπλε και κόκκινα (για τη διάκριση 
πολλαπλών χρήσεων), αποστειρωθέντα δια εξωτερικής ακτινοβόλησης. 
                                                                                                                                     
  ΕΝΤΟΛΗ : 242 / 10 -01-2019        
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤ.ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ                                                                                                               
1. Να είναι χωρητικότητας 2000cc. 2.Να έχουν διαβάθμιση ανά 100ml. 3.Να είναι πλαστικοί διαφανείς, απόλυτου στεγανότητας.  4.Να έχουν μήκος σωλήνα 90-100 
εκ. ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα. Σκληρής συστάσεως. Ο σωλήνας να είναι με μεγάλη εσωτερική διάμετρο για πήγματα.  
5.Να διαθέτουν τρύπες ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας. 6. Να έχουν και βαλβίδα μη παλινδρομήσεως του περιεχομένου του σάκου στην 
ουροδόχο κύστη. 7.Να υπάρχει βαλβίδα κένωσης του σάκου ασφαλής και εύχρηστη, για λήψη δειγμάτων ούρων για καλλιέργεια.

ΕΝΤΟΛΗ : 252 / 10 -01-2019        

ΣΥΣΚΕΥΣΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ
Οι ουροσυλλέκτες ωριαίας μέτρησης ούρων:1. Να είναι χωρητικότητας 2000cc. 2. Να έχουν διαβάθμιση ανά 100ml. 3. Nα είναι πλαστικοί διαφανείς, απολύτου 
στεγανότητας, αποστειρωμένοι. 4. Να έχουν μήκος σωλήνα 90-100 εκ. ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα. 5. Να διαθέτουν τρύπες
ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας 6. Να έχουν και βαλβίδα μη παλινδρομήσεως του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη. 7. Να 
υπάρχει βαλβίδα κένωσης του σάκου ασφαλής και εύχρηστη, για λήψη δειγμάτων ούρων για καλλιέργεια. 8.  Να φέρουν συσκευή ωριαίας μέτρησης, 
χωρητικότητας 500cc. 9. Η διαβάθμιση του ογκομετρικού θαλάμου για τα πρώτα 10 ml να είναι ανά 1 ml. 10. Ο σωλήνας να είναι διπλού αυλού και έτσι να 
δημιουργείται ανακύκλωση του αέρα για την καλύτερη ροή των ούρων και την αποφυγή στάσεώς τους στην κύστη του ασθενούς ή στον σωλήνα. 11. Να φέρει 
αεραγωγούς στον ογκομετρικό θάλαμο και στον ουροσυλλέκτη για την εξαγωγή του αέρα από το σύστημα με υδρόφοβο φίλτρο κατακράτησης των βακτηριδίων για
την αποφυγή μολύνσεων. 12. Να φέρουν σύστημα ανάρτησης ή στερέωσης στην νοσηλευτική κλίνη. 13. Να έχουν βραχύ μέγεθος, ούτως ώστε, αναρτώμενοι σε 
οποιονδήποτε τύπο νοσοκομειακής κλίνης, να μην αγγίζουν το δάπεδο, για αποφυγή μολύνσεων.


