
 

                                                     

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αριθμ. Πρωτ.:  8632 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                      Πειραιάς:  21-06-2019 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ   

ΤΗΛ: 210 – 4592593 

Fax:   210 - 4592597  

 

  

 

 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών  

( Επανάληψη ανάρτησης με αρ. πρωτ. 5710/17-04-2019 για τον αριθμό εντολής 399 )  

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  25  /  06 / 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. 

1.6  Του  Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ . 

 

 

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.gr ). 

 

mailto:bargiataki@tzaneio.gr
http://www.tzaneio.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

( Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης )  
 

 
 

 
 

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

Α.Ε. ΑΔΑ Προϋπολογισμός  

ΕΙΔΟΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ   

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

399 
ΨΒΤ046906Κ-

ΔΩΛ  

6.000,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

1 τμχ. 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΤΕΠ – ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

ΤΜΗΜΑ : ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  

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

Παναγιώτη , 
προϊστάμενος 

Βιοϊατρικής 
τεχνολογίας  )  

 
Σημείωση : 
Επανάληψη 

ανάρτησης με αριθμό 
πρωτ. 5710/17-04-

2019 , για το είδος που 
αναφέρεται στον 

πίνακα σύμφωνα με το 
πρακτικό της 

επιτροπής την 27-05-
2019 

2.500,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 
1 τμχ.  

1.500,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 
1 τμχ.  



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. 

 Είναι φορολογικά ενήμερος  

 Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και 

κωδικός ΕΚΑΠΤΥ 

 

4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO. 

 

5. Γλώσσα: Ελληνική 

6. 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. 

 

 

 



 

 

 

7. 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  :  399 / 22 – 01 – 2019  

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  

1.  Να είναι απολύτως καινούργιο, επιτραπέζιο σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας. 

2.  Να έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης πολλαπλών αντιγράφων με ανάγνωση του πρωτοτύπου μόνο μία φορά.  

3.  Να μπορεί να παράγει τουλάχιστον 50 αντίγραφα το λεπτό στην απλή αλλά και στην διπλή όψη  

      Α4, με δυναμικότητα παραγωγής τουλάχιστον 30.000 αντίγραφα το μήνα.      

4.  Να είναι τελείως αθόρυβο. 

5. Να τροφοδοτείται από  δίσκους συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον  2.000 φύλλων. 

6.  Να δέχεται μεγέθους χαρτιού Α6-Α3. 

7.  Να διαθέτει σκληρό δίσκο τουλάχιστον 60GB.  

8.  Να  έχει ανάλυση 1200dpi. 

9. Να διαθέτει φακό ΖΟΟΜ για μεγεθύνσεις και σμικρύνσεις από 50%-200% ανά 1 βήμα. 

10. Να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση φωτεινότητας. 

11. Να δοθεί το κόστος και η διάρκεια ζωής όλων των αναλωσίμων. 

12. Να έχει αυτόματο τροφοδότη διπλής όψης τουλάχιστον 50 φύλλων χαρτιού. 

13. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή ώστε να λειτουργεί ως scanner και laser εκτυπωτής  

      δικτύου. 

14. Να λειτουργεί στα 220V/50Hz. 

15. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη. 



 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  

1. Να είναι απολύτως καινούργιο, επιτραπέζιο σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας. 

2. Να έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης πολλαπλών αντιγράφων με ανάγνωση του πρωτοτύπου μόνο μία φορά.  

3.  Να μπορεί να παράγει τουλάχιστον 25 αντίγραφα το λεπτό στην απλή αλλά και στην διπλή όψη Α4, με δυναμικότητα παραγωγής τουλάχιστον 12000 

αντίγραφα το μήνα.  

4.  Να είναι τελείως αθόρυβο. 

5. Να τροφοδοτείται από 2 δίσκους χωρητικότητας  500 φύλλων έκαστος  

6.  Να δέχεται μεγέθους χαρτιού Α6-Α3 

7.  Να έχει σταθερή επιφάνεια τοποθέτησης του πρωτοτύπου. 

8.  Να έχει τη δυνατότητα πολλαπλών αντιγράφων. 

9. Να διαθέτει φακό ΖΟΟΜ για μεγεθύνσεις και σμικρύνσεις. 

10. Να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση φωτεινότητας. 

11. Να έχει ανάλυση εκτύπωσης 600dpi 

12. Να έχει σκληρό δίσκο 320GB περίπου και μνήμη 2GB. 

11. Να δοθεί το κόστος και η διάρκεια ζωής όλων των αναλωσίμων. 

12. Να έχει αυτόματο τροφοδότη διπλής όψης 50 φύλλων χαρτιού. 

13. Να συνδέεται  με υπολογιστή ώστε να λειτουργεί ως scanner και  εκτυπωτή δικτύου 

14. Να λειτουργεί στα 220V/50Hz. 

15. Να φέρει CE Mark 

16. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη 

 



Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  

1.  Να είναι απολύτως καινούργιο, επιτραπέζιο σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας . 

1.  Να έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης πολλαπλών αντιγράφων με ανάγνωση του πρωτοτύπου μόνο μία φορά.  

2.  Να μπορεί να παράγει τουλάχιστον 15 αντίγραφα το λεπτό, με δυναμικότητα παραγωγής τουλάχιστον    5.000 αντίγραφα το μήνα.  

4.  Να είναι τελείως αθόρυβο. 

5.  Να δέχεται πρωτότυπα και να μπορεί να παράγει αντίγραφα μέχρι και διαστάσεων A3. 

6. Να τροφοδοτείται από μία κασέτα χωρητικότητας  500 φύλλων. 

7.  Να δέχεται κοινό χαρτί. 

8.  Να έχει σταθερή επιφάνεια τοποθέτησης του πρωτοτύπου. 

9.  Να έχει τη δυνατότητα πολλαπλών αντιγράφων, μέχρι 999. 

10. Να διαθέτει φακό ΖΟΟΜ για μεγεθύνσεις και σμικρύνσεις από 50%- 200% ανά ένα βήμα. 

11. Να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση φωτεινότητας. 

12. Να δοθεί το κόστος και η διάρκεια ζωής όλων των αναλωσίμων. 

13. Να διαθέτει κάρτα δικτύου και χρήση αυτού σαν δικτυακό εκτυπωτή. 

14. Να λειτουργεί στα 220V/50Hz. 

15. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη .  

 

 

 

 

 

 

 


