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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ     Πειραιάς: 19 -06 -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 24 / 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.  4497 /  2017 (  Φ.Ε.Κ. 171 /  13-11-2017 ),  « Άσκηση υπαίθριων εμπορικών

δραστηριοτήτων,  εκσυγχρονισμός  της  επιμελητηριακής  νομοθεσίας  και  άλλες  διατάξεις  »

άρθρο 107 παράγραφος 15 « Προσθήκη παραγράφου 11 στο άρθρο 80 του Ν. 4412 ».



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   ).



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Α/Ε ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1691/12-06-
2019

ΩΞΩΔ46906Κ-
Ψ3Ρ

ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ * 60.000ΤΕΜ.        516,00 €

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΑΠΑΛΟΔΗΜΑ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592239

ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ * 40.000ΤΕΜ.        304,00 €

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ * 25.000ΤΕΜ.        187,50 €

ΠΟΤΗΡΙΑ ΑΠΌ ΦΕΛΙΖΟΛ 80Ζ 28.000ΤΕΜ.        560,00 €

ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (21cm)* 4.000ΤΕΜ.        180,00 €

* "Οι προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τη δήλωση συμμόρφωσης,
η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο Κώδικα Τροφίμων και Ποτών

άρθρο 26 παράρτημα 6α."



1701/13-06-
2019

69ΔΕ46906Κ-
ΝΓΥ

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΦΙΑΛΗΣ Ο2 ΜΕ
ΡΟΟΜΕΤΡΟ,  ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ
ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ

ΠΑΡΟΧΗ ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΑΚΙ Ο2.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ

ΤΜΗΜΑ.

3ΤΕΜ.        372,00 €
ΜΕΘ ΑΝΑΠΝΕΥ-
ΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΚΑ ΛΑΣΠΙΤΗ  (ΜΕΘ)

ΤΗΛ. 2104592869
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ (Τ.Υ. )

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592131

1706/13-06-
2019

ΨΜΦ346906Κ-
ΨΕΡ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ ΜΠΙΜΠΕΡΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Ο ΔΕΙΓΜΑΤΙ-
ΣΜΟΣ.

3ΤΕΜ.        250,62 €

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ +
ΒΡΕΦΗ - ΤΕΧΝΙ-
ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΚΑ ΜΠΟΥΖΙΝΗ   (Μ+Β)

ΤΗΛ. 2104592801
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ (Τ.Υ. )

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592131

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ

ΝΕΟΓΝΑ ( 1LT -1,5LT).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Ο ΔΕΙΓΜΑΤΙ-

ΣΜΟΣ.

3TEM.          75,00 €

1595/06-06-
2019

Ψ4ΑΥ46906Κ-
ΦΕΦ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΤΟΥΣΑΣ ΝΕ-
ΟΓΝΟΥ, Μ/Χ, ΓΙΑ ΟΞΥΜΕΤΡΟ

NELLCOR N 550
20ΤΕΜ.        160,00 €

ΑΙΘ. ΤΟΚΕΤΩΝ -
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-

ΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΚΑ ΜΠΟΥΖΙΝΗ   (Μ+Β)

ΤΗΛ. 2104592801
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ (Τ.Υ. )

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592131

1587/06-06-
2019

Ω16146906Κ-
ΜΒΛ

ΚΑΡΟΤΣΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ.  ΠΡΟ-
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

1ΤΕΜ.     1.200,00 €
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-

ΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592131



1593/06-06-
2019

Ψ1ΖΜ46906Κ-
Γ2Γ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δ.
6ΤΕΜ.        900,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592131ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δ.
6ΤΕΜ.        150,00 €

1594/06-06-
2019

69ΞΠ46906Κ-
6ΒΙ

ΜΕΤΩΠΙΑΙΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ LED.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δ.
2ΤΕΜ.        250,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΑ

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. 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  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.

6. 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 1594/06-06-2019

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ ΩΡΛ

1.Να είναι φορητό  με λυχνία LED.
2.Να διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
3.Να διαθέτει δεύτερη μπαταρία και φορτιστή. 
4.Να είναι εύκολο στη χρήση και στην προσαρμογή.
5.Να διαθέτει φακό προσαρμοσμένης εστίας και κατεύθυνσης. 
6.Να διαθέτει διακόπτη on / off στην μπαταρία. 
7.Να διαθέτει υψηλή ένταση φωτός LED 55.000LUX περίπου.
8.Να διαθέτει αυτονομία 3 ώρες συνεχούς χρήσης περίπου.
9. Να είναι εύκολο στην επαναφόρτιση.
10.Να είναι ελαφρύ όχι άνω των 300 gr, κατάλληλο για εξετάσεις και επεμβάσεις.
11.Να προσαρμόζεται στο κεφάλι του χρήστη μέσω δακτυλίων ρύθμισης.
12.Να διαθέτει δερμάτινη επένδυση για καλύτερη επαφή στο μέτωπο του χρήστη.
13. Να φέρει CE Mark
14. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη.

ΕΝΤΟΛΗ 1593/06-06-2019

« Τεχνικές προδιαγραφές ιματιοθήκης»

Η ιματιοθήκη να είναι μονόφυλλη, κατασκευασμένη από λαμαρίνα.
Οι διαστάσεις της να είναι περίπου, πλάτος 35, βάθος 40 και ύψος 170cm.
Να διαθέτει εσωτερικά 1 ράφι στο επάνω μέρος.



Να διαθέτει κάτω από το ράφι σωλήνα για κρεμάστρα.
Να κλειδώνει με κλειδαριά ασφαλείας.
Να στηρίζεται σε 4 ποδαράκια.

« Τεχνικές προδιαγραφές καρέκλας επισκεπτών σταθερή με πλάτη»

Η βάση να είναι μεταλλικής κατασκευής, βαμμένη ηλεκτροστατικά, υψηλής αντοχής, μαύρου χρώματος.
Να στηρίζεται σε τέσσερα ποδαράκια οβάλ τα οποία να καταλήγουν σε ειδικά πέλματα για την αποφυγή καταστροφής του δαπέδου.
Η επιφάνεια της πλάτης και του καθίσματος να είναι κατασκευασμένη από κόντρα πλακέ και να καλύπτεται από αφρώδες υλικό.
Πάνω από το αφρώδες υλικό να είναι υπενδεδυμένη με δερματίνη πλενόμενη, υψηλής ποιότητας. 

ΕΝΤΟΛΗ 1587/06-06-2019

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ  ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΤΡΑΦΕΣ 

1. Το προσφερόμενο τροχήλατο να είναι  κατασκευασμένο εξ'  ολοκλήρου από αντιμικροβιακής σύστασης συμπαγές απαραμόρφωτο,
άθραυστο, άκαυστο χωρίς πόρους πολυμερές υλικό. Να κατατεθούν οπωσδήποτε σχετικά με την αντιμικροβιακή σύσταση του υλικού,
οι αντίστoιχες πιστοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς. 

2. Να διαθέτει ανάλογες πιστοποιήσεις κατά DIN σχετικά με την αντοχή του. 

3. Να είναι αποσυναρμολογούμενο (σκελετός, συρτάρια, τροχοί κλπ) και κατασκευασμένο έτσι ώστε να δύναται να πλένεται - 
απολυμαίνετε στους 90°C. 

4. Η επιφάνεια εργασίας του τροχήλατου να είναι ανθεκτική σε χάραξη και να φέρει από τις τρεις πλευρές της προστατευτικό γείσο. 

5. Να είναι εύκολα μετακινούμενο με χειρολαβή ωθήσεως. 

6. Να φέρει συνδυασμό μέχρι  έξη (6) συρταριών, εκ των οποίων το ένα (1) μεγαλύτερων διαστάσεων. Δύο (2) από τα μικρότερα συρ-
τάρια να φέρουν στο εσωτερικό τους προσθαφαιρούμενα σετ διαχωριστικών. 



7. Τα συρτάρια να είναι προσθαφαιρούμενα με ενσωματωμένες χειρολαβές στις μετώπες. 

8. Να συνοδεύεται με στεφάνι στήριξης δοχείου απόρριψης αιχμηρών, κάδο απορριμμάτων  συρτάρι φαρμάκων με διαφανή επιφάνεια 
και κλειδαριά, θέση φιάλης οξυγόνου θέσεις ετικετών και προσθαφαιρούμενη ανοξείδωτη επιφάνεια. 

9. Στη βάση να φέρει περιμετρικά προσκρουστήρα και τέσσερις (4) διπλούς περιστρεφόμενους αντιστατικούς τροχούς. 

10. Οι συνολικές διαστάσεις του τροχήλατου να είναι 75 χ 60 χ 90 (h) cm περίπου, με επιφάνεια εργασίας 70χ50 cm περίπου.

11.Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10 ) έτη. 

12.Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλ-
λάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manua] κλπ). 

13.Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO για εμπορία και τεχνική υποστήριξη. 

14.Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστoπoιημένoς με ISO 9001:2000 και ISO 13485:2003. 


