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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  23  / 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
ΔΑΠΑΝΗ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1190/12-04-
2019

6ΞΜΤ46906Κ-
ΨΧΟ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ, ΑΠΟ-
ΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΙ, ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, Μ/Χ, ΜΕ
SPIRAL, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ,

ΜΕ CUFF ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

Νο 7,5 : 10 TEM.
No 8 : 10 TEM.

800,00 €
ΜΕΘ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙ-

ΚΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΤΜΗΜΑ-
ΤΟΣ

Κ Α ΛΑΣΠΙΤΗ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592869 

1183/12-04-
2019

696446906Κ-
ΙΡΛ

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ 3 WAY, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
, Μ/Χ.

20.000 ΤΕΜ. 1.500,00 € ΔΙΑΧ. ΥΓ. ΥΛΙΚΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑ-
ΤΟΣ

ΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592587

1179/12-04-
2019

ΩΦΣΑ46906Κ-
ΧΒΞ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΓ-
ΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΠΩ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ-
ΤΟΣ ( ΔΙΑΤΑΞΗ MOTHER & CHILD ) ΓΙΑ

ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ

6Fr, 7Fr, 8Fr ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 150cm.

4ΤΕΜ. 2.000,00 € ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑ-
ΤΟΣ

ΚΑ ΜΕΛΕΤΙΑΔΟΥ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592476

1180/12-04-
2019

628146906Κ-
55Λ

ΜΠΑΛΟΝΙΑ ( SEMI COMPLIANT ) ΗΜΙ-
ΔΙΑΤΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑ-
ΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ : 2,00 -

4,00cm.

30TEM.                 
810,00 € 

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑ-
ΤΟΣ

ΚΑ ΜΕΛΕΤΙΑΔΟΥ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592476

1195/15-04-
2019

Ψ96Μ46906Κ-
ΧΡ5

ΤΡΙΧΛΩΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ 1.000gr
                
158,04 € 

ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑ-
ΤΟΣ

ΚΑ ΤΡΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592951



1189/12-04-
2019

6ΞΜΤ46906Κ-
ΨΧΟ

ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ
Μ/Χ, ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ. ΠΡΟ-

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

Νο 2 : 300TEM.
No 3 : 300TEM.
No 4 : 300TEM.

                
160,80 € 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑ-
ΤΟΣ

ΚΑ ΤΣΙΛΗ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592900ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Μ/Χ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

Νο 6mm : 50TEM.
No 7mm : 50TEM.
No 8mm : 50TEM.

                
246,00 € 

1184/12-04-
2019

ΩΞΓΜ46906Κ-
ΡΤΤ

ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF ΑΠΟ-
ΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ , ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ

ΓΡΑΜΜΗ.

Νο 7: 50TEM.
No 7,5 : 80TEM
No 8 : 80TEM.

No 8,5 : 80TEM.
No 9 : 50TEM.

             
1.241,00 € 

ΘΕΣΕΙΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑ-
ΤΟΣ

ΚΑ ΜΠΑΖΙΝΑ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592619



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 : 1189 / 12-04-2019

ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΤΥΠΟΥ 

 Υπολογισμός μεγέθους στοματοφαρυγγικού αεραγωγού.

Εάν ο αεραγωγός είναι πολύ μεγάλος , μπορεί να αποφράξει τον αεραγωγό με το να εισχωρήσει στην γλωσσοεπιγλωττιδική πτυχή και να 

εκτοπίσει την επιγλωττίδα. Εάν είναι πολύ μικρός , δεν θα απομακρύνει τη μαλακή υπερώα ή τη γλώσσα από το οπίσθιο τοίχωμα του 

φάρυγγα.

Για να καθοριστεί το σωστό μέγεθος του στοματοφαρυγγικού αεραγωγού για κάποιον ασθενή, δοκιμάζεται εξωτερικά στην παρειά, με το 

κάτω άκρο του στη γωνιά της κάτω γνάθου και το άνω άκρο του στο ύψος των τομέων δοντιών.

 Εισαγωγή στοματοφαρυγγικού αεραγωγού.

Η εισαγωγή του στοματοφαρυγγικού αεραγωγού πρέπει να γίνεται με προσοχή ώστε να μη μετατοπιστεί η γλώσσα προς τον οπίσθιο 

φάρυγγα προκαλώντας απόφραξη.

Η συνηθέστερη μέθοδος αφορά την εισαγωγή του αεραγωγού αρχικά  << ανάποδα >> με το κοίλο τμήμα του να <<κοιτάει >> προς τα άνω 

προς την κεφαλή του ασθενούς.

Μόλις το άκρο του αεραγωγού φτάσει στη μαλακή υπερώα περιστρέφεται 180 μοίρες, έτσι ώστε το κοίλο τμήμα είναι προς τα κάτω 

ακολουθώντας τη φυσική καμπύλη της γλώσσας και εξασφαλίζοντας ότι η γλώσσα απάγεται προς τα πρόσω και το εξωτερικό ενισχυμένο 

τμήμα του αεραγωγού προβάλλει ακριβώς έξω από τα χείλη του ασθενούς.



Η τοποθέτηση του αεραγωγού μπορεί να χρειαστεί να γίνει νωρίς κατά την εισαγωγή στην αναισθησία. Επίσης η τοποθέτηση του 

αεραγωγού μπορεί να χρειαστεί να γίνει κατά τη φάση της ανάνηψης μετά την αφαίρεση του ενδοτραχειακού σωλήνα και μέχρις ότου ο 

ασθενής ξυπνήσει πλήρως.

ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ

Μπορεί να τοποθετηθεί και σε ασθενή με συνείδηση .
Κατασκευάζεται από μαλακό εύκαμπτο πλαστικό, μεγαλύτερης διαμέτρου στο άκρο του, που παραμένει στο έξω στόμιο του ρώθωνα. Τα 
μεγέθη 7 – 8 mm είναι κατάλληλα για ενήλικες.

Ενδείξεις :
Ανέπαφα αντανακλαστικά βήχα & εμέτου
Αδυναμία / Αντένδειξη εισαγωγής στοματοφαρυγγικού αεραγωγού.

ΕΝΤΟΛΗ : 1190 / 12-04-2019

ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ

Σωλήνας τραχειστομίας ενισχυμένος με σπιράλ, ο οποίος να είναι από θερμοευαίσθητο PVC σιλικοναρισμένος και να φέρει ατραυματικό 

άκρο, ελεύθερος από latex και  DEHP, αποστειρωμένος ακτινοσκιερός, με cuff χαμηλής πίεσης, με φλάτζα αυξομείωσης σε μεγέθη 7, 8 , 9 ,

10 και 11. Να φέρει έναν ανατομικό επίδεσμο σταθεροποίησης από μαλακό υποαλλεργικό υλικό με αυτοκόλλητα Velcro , όπως και ένα 

καθετήρα εισαγωγής.



                             


