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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ    

ΤΗΛ: 210 – 4592593 

Fax:   210 - 4592597  

 

  

 

 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών  

( Κολάρα και ποδιές ακτινοπροστασίας ,  Ανταλλακτικά τροκάρ  πολλαπλών χρήσεων , 

Ποδοδιακόπτης μηχανήματος φακοθρυψίας  )  

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   15  / 05  / 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 bargiataki@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. 

 

 

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.g

mailto:bargiataki@tzaneio.gr


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

( Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης ) 

 

Α.Ε. ΑΔΑ Προϋπολογισμός  

ΕΙΔΟΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ   

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

867 
6Ρ5Η46906Κ-

Λ22  

3.150,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

ΠΟΔΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΜΕ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΠΑΧΟΣ 0,50mm Pb 

ΕΛΑΦΡΕΣ  

6 τμχ.  

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ  

ΤΜΗΜΑ : 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ   

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592632 

( κο Κατσαρό Κων /νο 
, ακτινοφυσικό   )  

604,80 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

ΚΟΛΑΡΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ  ΜΕ 

ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ 

0,50mm Pb  

6 τμχ.  

865  
6ΙΓΣ46906Κ-

ΩΦΤ  

425,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

1) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ –

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΚΑΡ 10/12 mm 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

 

50 τμχ. 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ  

ΤΜΗΜΑ : ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ  
ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 

210-4592908 
( κα Λατανιώτη  Όλγα 

, προϊσταμένη 
χειρουργείου ) 

750,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

2) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ – 

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΚΑΡ 5,5 mm 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

50 τμχ.  

2.700,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 
3) ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ  50 τμχ. 



 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄  
 
 
 
 
 

 

894 
654546906Κ-

ΠΟ0 

3.100,00 € πλέον 

Φ.Π.Α.  

ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ( ENHNCED FOOTS 

WITCH )  ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ  INFINITI VISION 

SYSTEM OZIL ΤΗΣ ALCON  ME 

SERIAL NUMBER 1201703601X  

1 τμχ.  ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ  

ΤΜΗΜΑ : ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ     

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592131-232 
( κο Τσουραμάνη 

Παναγιώτη , 
προϊστάμενος 

Βιοϊατρικής 
τεχνολογίας  ) 



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 

 

 

1) ΕΝΤΟΛΗ  : 867 / 14-03-2019 

  «Τεχνικές προδιαγραφές για εξοπλισμό ακτινοπροστασίας στο χειρουργικό τμήμα  του  Τζανείου  Νοσοκομείου » 

1. Ποδιές ακτινοπροστασίας (ολόσωμες) με ακτινοπροστατευτική θωράκιση εμπρός 0,50mm Pb . 

2. Κολάρα ακτινοπροστασίας θυρεοειδούς με ακτινοπροστατευτική θωράκιση 0,50 mm Pb .  

Για όλα τα ανωτέρω είδη ακτινοπροστασίας απαιτούνται οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές και επισημάνσεις (ειδάλλως η μη συμμόρφωση με αυτές 

συνιστά σοβαρό λόγο για αποκλεισμό από τον διαγωνισμό. Επίσης ασάφειες και αοριστίες ως προς την τεκμηρίωση θα θεωρούνται ως ουσιώδεις 

αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται): 

1. Το υλικό ακτινοπροστασίας θα πρέπει να είναι ελεύθερο μολύβδου (Leed free) και ανακυκλώσιμο. 

2. Ο εξοπλισμός ακτινοπροστασίας να είναι πιστοποιημένος σε επίπεδα ελέγχου σε 80, 100 έως και 120 KV σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. IEC 

61331-1.  

3. Οι ακτινοπροστατευτικές ποδιές πρέπει να έχουν κυκλοτερή σύνδεση που να περικλείει τον ώμο και την μασχάλη ( δηλαδή να φοριούνται ) και 

να φέρουν φαρδύ ελαστικό χιαστί δέσιμο στην πλάτη , όπου θα δένει χαμηλά και θα διαθέτει κλείσιμο  Velcro στο πλάι .  

4. Οι ακτινοπροστευτικές ποδιές θα πρέπει να διαθέτουν επιπλέον ζώνη οσφύος ώστε να μεταφέρεται ομοιόμορφα το βάρος από τους ώμους στους 

γοφούς .  

5. Μέγιστη αποδεκτή πυκνότητα υλικού είναι τα 6Kg/m
2
 για τις ποδιές που έχουν ισοδύναμο ακτινοπροστασίας τα 0.50mm Pb . 

6. Οι ποδιές θα πρέπει να παραδοθούν εξατομικευμένες στην σωματική διάπλαση των χρηστών. Οι προμηθευτές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με 

τον ακτινοφυσικό ή τον υπεύθυνο του τμήματος .  

7. Οι ποδιές θα πρέπει να  έχουν επικάλυψη από υλικό ανθεκτικό, μη απορροφητικό, που έχει τη δυνατότητα να  καθαρίζεται και να πλένεται 

εύκολα. 

8. Θα πρέπει να κατατεθούν πιστοποιητικά της επιφανειακής πυκνότητας και ισοδύναμης απορροφητικότητας των ακτινοπροστατευτικών υλικών.  

9. Να συνοδεύονται από κατάλληλη κρεμάστρα. 

10. Να διατίθενται σε διάφορα χρώματα. 



Τα κολάρα ακτινοπροστασίας θυρεοειδούς θα πρέπει :  

1. Να έχουν ισοδύναμο ακτινοπροστασίας τα 0.50mm Pb και να έχουν βάρος μικρότερο από 450gr. 

2. Να επικαλύπτουν και το στέρνο σε μήκος 12 cm περίπου και με πατούρα ώστε να μην εμποδίζονται οι κινήσεις του λαιμού. 

3. Να καλύπτουν με ημικυκλική σχεδίαση του κατωτέρου ορίου το άνω όριο της ακτινοπροστατευτικής ποδιάς. 

4. Να παραδοθούν εξατομικευμένα στην σωματική διάπλαση των χρηστών . Οι προμηθευτές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον ακτινοφυσικό και 

ή τον υπεύθυνο του τμήματος .  

5. Να είναι κατασκευασμένα από υλικό ανθεκτικό, μη απορροφητικό, που έχει την δυνατότητα να  καθαρίζεται και να πλένεται εύκολα. 

6. Να κατατεθούν πιστοποιητικά της επιφανειακής πυκνότητας και ισοδύναμης απορροφητικότητας των ακτινοπροστατευτικών υλικών .  

7. Να διατίθενται σε διάφορα χρώματα.  

Για τους προμηθευτές θα πρέπει: 

 Οι προμηθευτές να προσκομίσουν σχετικό πελατολόγιο με παραδόσεις αντίστοιχου ακτινοπροστατευτικού εξοπλισμού σε νοσηλευτικά ιδρύματα 

της χώρας (μαζί με τηλέφωνα επικοινωνίας). 

 Οι προμηθευτές να διαθέτουν ISO 9001:08 καθώς και ο εξοπλισμός ακτινοπροστασίας να διαθέτει σήμανση CE. 

 Να παρέχεται εγγύηση 2 ετών για την ποιότητα της κατασκευής του εξοπλισμού. 

 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες 

παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


