
 

                                                     

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Αριθμ.  Πρωτ.:  5510

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ     Πειραιάς: 15 -04 -2019

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 17  / 04 / 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).

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
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑ-

ΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

950/29-03-
2019

60ΡΧ46906Κ-
850

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΝΟΣΗ-
ΛΕΙΑΣ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.
1ΤΕΜ. 1.100,00 €

ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592232

904/29-03-
2019

60ΡΧ46906Κ-
850

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

1ΤΕΜ.              1.100,00 €
ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕ-

ΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592232

908/29-03-
2019

Ω6ΤΥ-
46906Κ-ΔΔΚ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

1ΤΕΜ.                 300,00 €
ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕ-

ΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592232

954/29-03-
2019

62Π746906Κ-
Λ4Ο

 ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΓΙΑ ΜΕ-
ΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.
1ΤΕΜ.                 350,00 €

ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592232



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. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι  «δεν υπάρχει αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα (από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

 δωροδοκία

 απάτη

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

3. Αποδεικτικό καταβολής φόρων (Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ)
4. Αποδεικτικό καταβολής εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ασφαλιστική 

Ενημερότητα σε ισχύ)
5. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και 

κωδικός ΕΚΑΠΤΥ

6. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO.

7. Γλώσσα: Ελληνική

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

εργασίμων  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.

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

των  χρηματικών  ενταλμάτων  πληρωμής  από  τον  αρμόδιο  Επίτροπο  του

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

            Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :
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 : 954/ 29-03-2019

ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Να είναι βαρέως τύπου, κατάλληλο για την ενδονοσοκομειακή  μεταφορά ασθενών.

Τα μεταλλικά μέρη του να είναι κατασκευασμένα από χάλυβα 

εξαιρετικής αντοχής εξολοκλήρου χρωμιομένο.

H πλάτη και το κάθισμα να είναι κατασκευασμένα από δερματίνη 

πλενόμενη διπλής επένδυσης μεγάλης αντοχής.  

Να είναι πτυσσόμενο και να διαθέτει χειρολαβές στην πλάτη για την οδήγηση του.

Να έχει δυνατότητα κίνησης και από τον ασθενή μέσω στεφάνης.

Να διαθέτει 2 πρόσθιους τροχούς περιστρεφόμενους, συμπαγείς Φ 20 cm.

Να διαθέτει 2 οπίσθιους τροχούς συμπαγείς Φ 60 cm με φρένα 

(με στεφάνι ρόδας). 

Να διαθέτει υποπόδια με δυνατότητα αναδίπλωσης για την διευκόλυνση  

της προσέγγισης ή της απομάκρυνσης του ασθενούς προς και από το  

κάθισμα.



Να φέρει υποδοχή για φορητή φιάλη Οξυγόνου.

Να φέρει βάση για στατώ ορού και στατώ ορού 2 θέσεων. 

Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη

Να φέρει CE Mark.

Να φέρει αντικλεπτικό σύστημα το οποίο να κρατάει το αμαξίδιο 

σε ανοιχτή θέση και να προσθαφαιρείται από το Νοσηλευτικό προσωπικό.

ΕΝΤΟΛΗ : 908/ 29-03-2019

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Maximum φύλλα την ημέρα: 1500

Ταυτόχρονη κοπή φύλων :15

Τύπος κοπής : Τρίμμα

Μέγεθος φύλλου : Α4

Ταχύτητα κοπής (m/min):4,3

Καλάθι χωρητικότητας (lit): 27

Αυτόματη εκκίνηση και παύση

Οδηγός μέτρησης φύλλων

Προστασία υπερθέρμανσης

Να καταστρέφει επίσης πιστωτικές κάρτες, σύρματα συρραπτικού, συνδετήρες

ΕΝΤΟΛΗ : 904/ 29-03-2019 & 950/29-03-2019



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ  ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΤΡΑΦΕΣ

1.  Το  προσφερόμενο  τροχήλατο  να  είναι  κατασκευασμένο  εξ'  ολοκλήρου  από  αντιμικροβιακής  σύστασης  συμπαγές
απαραμόρφωτο,  άθραυστο,  άκαυστο  χωρίς  πόρους  πολυμερές  υλικό.  Να  κατατεθούν  οπωσδήποτε  σχετικά  με  την
αντιμικροβιακή σύσταση του υλικού, οι αντίστoιχες πιστοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς. 

2. Να διαθέτει ανάλογες πιστοποιήσεις κατά DIN σχετικά με την αντοχή του. 

3. Να είναι αποσυναρμολογούμενο (σκελετός, συρτάρια, τροχοί κλπ) και κατασκευασμένο έτσι ώστε να δύναται να πλένεται -
απολυμαίνετε στους 90°C. 

4. Η επιφάνεια εργασίας του τροχήλατου να είναι ανθεκτική σε χάραξη και να φέρει από τις τρεις πλευρές της προστατευτι-
κό γείσο. 

5. Να είναι εύκολα μετακινούμενο με χειρολαβή ωθήσεως. 

6. Να φέρει συνδυασμό μέχρι  έξη (6) συρταριών, εκ των οποίων το ένα (1) μεγαλύτερων διαστάσεων. Δύο (2) από τα μι-
κρότερα συρτάρια να φέρουν στο εσωτερικό τους προσθαφαιρούμενα σετ διαχωριστικών. 

7. Τα συρτάρια να είναι προσθαφαιρούμενα με ενσωματωμένες χειρολαβές στις μετώπες. 

8. Να συνοδεύεται με στεφάνι στήριξης δοχείου απόρριψης αιχμηρών, κάδο απορριμμάτων  συρτάρι φαρμάκων με διαφανή
επιφάνεια και κλειδαριά, θέση φιάλης οξυγόνου θέσεις ετικετών και προσθαφαιρούμενη ανοξείδωτη επιφάνεια. 

9. Στη βάση να φέρει περιμετρικά προσκρουστήρα και τέσσερις (4) διπλούς περιστρεφόμενους αντιστατικούς τροχούς. 

10. Οι συνολικές διαστάσεις του τροχήλατου να είναι 75 χ 60 χ 90 (h) cm περίπου, με επιφάνεια εργασίας 70χ50 cm 
περίπου.

11. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10 ) έτη. 



12. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές
στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manua] κλπ). 

13. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO για εμπορία και τεχνική υποστήρι-
ξη. 

14. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστoπoιημένoς με ISO 9001:2000 και ISO 13485:2003. 

                                                                     


	ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

