
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. : 7666
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
    ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 31-5-2019

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
              «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΝΤΙΦΕΣ ΠΑΝ.  

 ΤΗΛ: 210 4592190, 

Fax:   210 4592597

Δημόσια ανοικτή διαδικασία
συλλογής προσφορών ορθοπεδικών  υλικών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Συλλογή Προσφορών
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ έως 05-06-2019
ΩΡΑ: 13:00 μ.μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται

στα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤ ΠΡΟΜΗΘ. Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ



ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ     «ΤΖΑΝΕΙΟ»   
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Βάσει της 36/29-11-2019 Θ. 24ο απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου
Κάθε  ενδιαφερόμενο,  να  καταθέσει  προσφορά  για  την  επικαιροποίηση  της 

παρακαταθήκης ορθοπεδικού υλικού με τιμή η οποία, θα είναι ίση ή μικρότερη του 
τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών,  όπως  αυτό  αναρτάται  στην  ιστοσελίδα  της 

Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.

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

Η προσφορά υποβάλλεται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας ,

•  στο mail της Υπηρεσίας kantifes  @tzaneio.gr  

• και δακτυλογραφημένη, που θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, στο 

Γραφείο  Προμηθειών,  αφού  πρώτα  έχει  πρωτοκολληθεί,.  Θα φέρει  τη  φίρμα  του 

προσφέροντα, θα απευθύνεται στο  Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» και θα 

φέρει σαν τίτλο την διαδικασία  που αφορά, στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και 

στο εξωτερικό του φακέλου που την περιέχει. 

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.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤ ΠΡΟΜΗΘ. Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
1) Σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης λεκάνης πρόσθια ΚΩΔ.  Παρατηρητηρί-

ου 35.8.30 με ΚΩΔ Νοσοκομείου ΥΘΦ1103001 &  ΥΘΦ1103002
2) Σύστημα που να περιλαμβάνει: 

Υβριδίο (Μονόπλευρο Κνήμης) Κωδ. Παρατ. 35.8.25 με κωδικό Νοσοκομείου 

ΥΘΦ1102501  

Ilizarov, κνήμης Παρ. 35.8.28 με κωδικό Νοσοκομείου ΥΘΦ1102801
Ilizarov γόνατος Παρ. 35.8.60 με κωδικό Νοσοκομείου ΥΘΦ1106001, 

Ilizarov μηρού Παρ. 35.8.17 με κωδικό Νοσοκομείου ΥΘΦ1101701 

Ilizarov ποδοκνημικής Παρ. 35.8.72 με κωδικό Νοσοκομείου ΥΘΦ1106801  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ     Β’  
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
5. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο 

πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη

6. 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 τρομοκρα-
τίας
• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
• Είναι φορολογικά ενήμερος 
• Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤ ΠΡΟΜΗΘ. Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ



Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους , ηλεκτρονικά   και   

γραπτά   σε  σφραγισμένο  φάκελο  στο  Γραφείο  Προμηθειώ ν  του  Νοσοκομείου      αφού πρώτα έχει   
πρωτοκολληθεί.

Στη συνέχεια οι προσφορές θα διαβιβασθούν στην αρμόδια επιτροπή για αξιολόγηση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ     Γ   

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
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Υ
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