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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ     Πειραιάς: 16 -05 -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 20 / 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  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

52/03-01-2019
Ω8ΖΤ46906Κ

-ΞΤΔ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
PNEVMOKOLON.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ.

1TEM.        500,00 € ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΠΑΡΛΑΚΟΓΛΟΥ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592263 

1315/18-04-
2019

6ΠΒΞ46906Κ
-ΦΤ0

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΠΡΟ-
ΣΩΡΙΝΟΙ 20cm - 12Fr.

40ΤΕΜ.        417,20 €
ΔΙΑΧ. ΥΓΕΙΟΝ.

ΥΛΙΚΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592587 

1327/23-04-
2019

Ω30Δ46906Κ-
ΔΥΤ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΣΚΟΡΑΜΙΔΩΝ. ( ΤΥΠΟΣ ΠΛΥΝΤΗ-

ΡΙΟΥ METALARRED INOX).               
4LT.          18,24 €

ΜΕΘ ΚΑΡΔΙΟ-
ΛΟΓΙΚΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΜΕΛΕΤΙΑΔΟΥ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592453 

1333/24-04-
2019

6ΑΦ046906Κ
-Ν1Π

ΠΡΩΚΤΟΣΚΟΠΙΑ Μ/Χ, ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΗΓΗ WELCH - ALLYN.

200TEM.        560,00 €
ΤΑΚΤ. ΕΞ.
ΙΑΤΡΕΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592169

1172/12-04-
2019

Ω11Η46906Κ-
16Ρ

ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΞΗΡΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ.
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.
1ΤΕΜ.     1.500,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592131

1176/12-04-
2019

Ψ1Ξ346906Κ-
3ΣΚ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ.
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.
3ΤΕΜ.        150,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592131



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 : 1176/12-04-2019

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ

Να διαθέτει  μεγάλη ψηφιακή οθόνη και να απεικονίζει:

Συστολική πίεση.

Διαστολική πίεση.

Αριθμό καρδιακών παλμών.

Το εύρος μετρήσεως να είναι από 15-255 mmHg.

Να διαθέτει συναγερμό για όλες τις λειτουργίες.

Να λειτουργεί με απλές και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Να διαθέτει CE MARK. 

Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.



ΕΝΤΟΛΗ : 1172/12-04-2019

Κλίβανος Ξηρής Αποστείρωσης, με Ηλεκτρονικό Θερμοστάτη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο  προς προμήθεια κλίβανος να  έχει χωρητικότητα 50 λίτρα περίπου
Το εξωτερικό περίβλημα να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητος και μηχανικής αντοχής, DIN 1.4301. 
Το  εσωτερικό  του  θαλάμου  εργασίας  να  είναι  από  ανοξείδωτο  χάλυβα,  DIN  1.4301,  σε  ενιαίο  φύλλο  με  βαθιά  εξέλαση  που
εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα και προστασία των αντιστάσεων από υγρά.
Να  φέρει  οπή  εξαερισμού ηλεκτρονικά  ρυθμιζόμενου  ανοίγματος  μέσω πλήκτρου  από  το  εμπρόσθιο  μέρος  του  κλιβάνου.  Να
επιτρέπει την απαγωγή τυχόν υγρασίας κατά το στέγνωμα υγρών αντικειμένων και εναλλαγή του εσωτερικού αέρος.
Η θερμοκρασία στο θάλαμο εργασίας να ρυθμίζεται από 5C πάνω από το περιβάλλον έως 220C.
Η επιλογή της θερμοκρασίας λειτουργίας (set point) να γίνεται με ακρίβεια πρώτου ψηφίου (0,1ºC) έως τους 100C και με ακρίβεια
0,5ºC  από τους 100C  και άνω . Η ένδειξη της θερμοκρασίας λειτουργίας να  είναι ψηφιακή με ακρίβεια πρώτου ψηφίου (0,1ºC).
Η πόρτα να  είναι κατασκευασμένη επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα με ισχυρή ενδιάμεση μόνωση από υαλοβάμβακα και να κλείνει
αεροστεγώς με διπλό λάστιχο και διπλό μηχανισμό μανδάλωσης πάνω και κάτω. 
Τόσο η άριστη μόνωση, όσο και ο ολοσχερής διαχωρισμός του θαλάμου από τα τοιχώματα να εξασφαλίζει ότι το εξωτερικό του
κλιβάνου θα παραμείνει ψυχρό κατά τη λειτουργία.
Οι  αντιστάσεις  να  είναι  ενσωματωμένες  σε  όλο  το  εσωτερικό  τοίχωμα  του  κλιβάνου.  Να  εξασφαλίζεται  μεγίστη  ισοκατανομή
θερμοκρασίας.
Να  φέρει  ηλεκτρονικό  controller  για  τον  έλεγχο της  θερμοκρασίας  με  ενσωματωμένο αυτοδιαγνωστικό  σύστημα  για  γρήγορη
αναγνώριση του λάθους.  Επιπλέον,  να έχει  ενσωματωμένο ψηφιακό χρονοδιακόπτη και  η  θερμοκρασία να  σταματά μετά τον
προεπιλεγμένο χρόνο λειτουργίας. 
Να διαθέτει ανεμιστήρα.
Να φέρει τα  ακόλουθα χαρακτηριστικά :
Πίνακας αφής για προγραμματισμό όλων των λειτουργιών με έγχρωμη απεικόνιση σε οθόνη TFT
Διαθέσιμες παράμετροι στο  ControlCOCKPIT: Θερμοκρασία , ταχύτητα ανεμιστήρα , άνοιγμα οπής εξαγωγής αέρα ,χρόνος 
προγραμματισμούTemperature



Υψηλών προδιαγραφών θερμοστοιχείο Pt 100, Class A (4 καλωδίων).
Να  έχει  ψηφιακή  οθόνη  (LED)  της  πραγματικής  και  της  προκαθορισμένης  θερμοκρασίας  καθώς  και  υπολειπόμενου  χρόνου
λειτουργίας.
Διπλή προστασία από υπερθέρμανση:
1. Μετά από λάθος του PID controller ή του αισθητηρίου Pt 100 να σταματά (διακόπτεται) η λειτουργία των αντιστάσεων όταν η

θερμοκρασία υπερβεί το προκαθορισμένο σημείο κατά (10°C στους Universal ovens και Sterilizers και 3°C στους Incubators).
2. Καθορισμένος περιορισμός της θερμοκρασίας (ΤΒ) να σταματά η λειτουργία των αντιστάσεων μόλις η θερμοκρασία περάσει τη

μέγιστη θερμοκρασία του κλιβάνου.
3.    Να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα 220V/50HZ.
Το καλώδιο τροφοδοσίας να έχει προδιαγραφές CEE για 400V.
Ο κλίβανος να  παραδίδεται πλήρης και έτοιμος για χρήση χωρίς καμία προσθήκη ή αλλαγή και να  είναι σύμφωνος με τους Διεθνείς
Κανονισμούς Ασφαλείας και Κατασκευής: GS-test, IEC 335, VDE 0700, καθώς και με DIN 12880, 50011, 58945, 58947, EN 61010-1 (IEC
61010-1), 61010-2-010, 61010-1-043. Να διαθέτει σήμανση CE και ο κατασκευαστής οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001.
Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη.
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