
                     

 

                                                     
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Αριθμ. Πρωτ.:6900 

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς:  16-05-2019

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΚΑΜΠΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ  

ΤΗΛ: 210 – 4592576

Fax:   210 - 4592597 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: xristina.kotsari@tzaneio.gr

                         

                  Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υγειονομικών  υλικών 

(ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ)  (ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)

              ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17-05-2019
ΩΡΑ: 12:00 π.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως  αναλυτικά  αναφέρεται  στα 

Παραρτήματα Α – Γ



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  (ΦΕΚ  107Α /09-05-2013)  Παράγραφος  Ζ-Προσαρμογή  της 

Ελληνικής  Νομοθεσίας  στην  οδηγία  της  16-02-2017  για  την  καταπολέμηση 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε  ενδιαφερόμενο,  να  καταθέσει  προσφορά  για  προμήθεια  υλικών  του 

πίνακα Α 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. 

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα 

της διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας xristina.kotsari@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   ΕΙ-
ΔΩΝ

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/
mailto:xristina.kotsari@tzaneio.gr


                                                                                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α
(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

A.E ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1430/07-05-
2019

ΩΧΨ546906Κ-
ΞΡΠ

ΘΗΚΑΡΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΟΥΡΗΤΗΡΟ-
ΣΤΟΠΗΣΗ, ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΟΥ-
ΡΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΦΡΟ, ΕΥΚΑΜΠΤΟ, ΑΤΡΑΥ-
ΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ, ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΣΤΡΩ-

ΣΗ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΥΟ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ 
ΜΗΚΩΝ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ cm 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ: 40

8.000,00 € ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Κα ΛΑΤΑΝΙΩΤΗ 
ΤΗΛ:210-4592908

1. ΘΗΚΑΡΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΟΥΡΗΤΗ-
ΡΟΣΚΟΠΗΣΗ 35 cm cm ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟ-

ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
20

2.ΘΗΚΑΡΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΟΥΡΗΤΗ-
ΡΟΣΚΟΠΗΣΗ 45 cm ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕ-

ΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
20



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτε-
ται 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. 

10. 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 απα-
ράδεκτη.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Γ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

GMDN ΕΚΑΠΤΥ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ: 1430/07-05-2019

1. Σε όλα τα προϊόντα να περιλαμβάνεται το πρωτότυπο φυλλάδιο οδηγιών χρήσης 
του κατασκευαστικού οίκου (άρθρο 80, παρ.10 του Νόμου 4412/2016).

2. Τα προϊόντα μίας χρήσεως, να έρχονται αποστειρωμένα και στη συσκευασία να 
αναγράφεται η ένδειξη CE Mark.

3. Να κατατίθενται πιστοποιητικά του κατασκευαστικού οίκου CE και ISO.
4. H Ημερομηνία λήξεως των προϊόντων μίας χρήσεως να είναι άνω των 2 ετών από 

την ημερομηνία παράδοσης.
5. Λόγο απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα χρήσης - ελαττωματικό προϊόν.

6. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής του 
προϊόντος και το εργοστάσιο και η χώρα συσκευασίας και διανομής (σε περίπτωση 

που είναι διαφορετικά).
7. Ο προμηθευτής, σε περίπτωση που είναι διαφορετικός από τον κατασκευαστή, να 

είναι εξουσιοδοτημένος από την κατασκευάστρια εταιρεία για την διακίνηση και 
διανομή των προϊόντων της στα Ελληνικά Δημόσια, Στρατιωτικά και Ιδιωτικά 

Νοσοκομεία, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή / έγκαιρη προμήθεια των προϊόντων στο 
Νοσοκομείο, που θα γίνεται πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, καθώς και η 

τήρηση όλων των διαδικασιών ιχνηλασιμότητας σε πιθανή ανάκληση / απόσυρση 
προϊόντος ή μετά από την συμπλήρωση της «Κάρτας Αναφοράς Περιστατικών 

Χρηστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων» (λευκή κάρτα) από τον χρήστη.
8. Να κατατεθούν για κάθε κατηγορία εκθέσεις δοκιμών από Οργανισμό αξιολόγησης 

της συμμόρφωσης (ή ισοδύναμο) ή πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τέτοιον 
Οργανισμό (ή ισοδύναμο), ως αποδεικτικό μέσο συμμόρφωσης με απαιτήσεις ή 

κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τους 
όρους εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 56 του Νόμου 4412/2016).

9. Υποχρεωτική κατάθεση δείγματος, ένα (1) ανά κατηγορία ζητούμενου είδους (άρθρο 
214 του Νόμου 4412/2016), σε περίπτωση που το προϊόν παραδίδεται για πρώτη φορά 

στο Νοσοκομείο.
10. Κάθε προσφερόμενο προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες εκείνες 

που είναι αναγκαίες για τη χρησιμοποίησή του με πλήρη ασφάλεια και την 
αναγνώριση του κατασκευαστή. Οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται με τους 

τρόπους που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ παρ. 13 του 
παραρτήματος I της υπ’ αριθ. ΔΥ8δ / Γ.Π.οικ. 130648 (ΦΕΚ 2198/Β/02-10-09).

11. Οι προμηθευτές να δεσμεύονται εγγράφως, σε περίπτωση κατακύρωσης, για 
άμεση παράδοση της ποσότητας της παραγγελίας εντός (3) τριών εργάσιμων ημερών 

(άρθρα 206-215 του Νόμου 4412/2016). εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην 
πρόσκληση.

 


