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Δημόσια ανοικτή διαδικασία 

συλλογής προσφορών υλικών 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 04 / 07 / 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   ).

http://www.tzaneio.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Α/Ε ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩ-
ΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1762/24-06-
2019

7ΜΨΨ46906Κ-
Σ0Κ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 2 (ΔΥΟ) ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

2ΤΕΜ       1.620,00 € 
ΤΕΧΝΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592131

1770/24-06-
2019

Ω48Β46906Κ-
Υ28

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΦΥΡΟΒΡΑ-
ΧΙΟΝΙΟΥ ΔΕΙΚΤΗ, ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΔΙΠΛΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

1ΤΕΜ.       1.500,00 € 
ΤΕΧΝΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592131

1763/24-06-
2019

ΩΙ9Θ46906Κ-
ΔΑΔ

AMBU ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ.

5ΤΕΜ.         300,00 € 
ΤΕΧΝΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592131

1769/24-06-
2019

6ΝΚ746906Κ-
ΑΒΣ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED E 27 15W 6000k 350ΤΕΜ.         840,00 € 

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592131

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED Β 22 10W 6000k 350ΤΕΜ.         735,00 € 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED E 14 10W 6000k 200ΤΕΜ.         390,00 € 



1768/24-06-
2019

ΩΟ3Γ46906Κ-
ΟΗΠ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 9.000
BTU INVERTER

2TEM.         600,00 € 

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592131

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 12.000
BTU INVERTER

2TEM.         620,00 € 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 18.000
BTU INVERTER

2TEM.         840,00 € 

1775/24-06-
2019

6ΔΑΔ46906Κ-
143

ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ
INOX.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.
2ΤΕΜ.         800,00 € 

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 επισυ-

νάπτεται 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 αναφερόμε-

νων 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 : 1762/24-06-2019
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Υλικό κατασκευής Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
2. Βάρος (Kgr) Να αναφερθεί

3. Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 75 x50x 80cm περίπου

4. Να διαθέτει δυο επιφάνειες άμεσα – εύκολα 
προσθαφαιρούμενες από το σκελετό για εύκολο καθαρισμό. 
Οι επιφάνειες να διαθέτουν ενσωματωμένο προστατευτικό 
γείσο σε σχήμα Π (50 x 75 x 50) περιμετρικά για τη 
συγκράτηση υγρών.

Ναι

5. Η άνω επιφάνεια να φέρει ένα (1) συρτάρι, η μετώπη του 
οποίου να είναι από συμπαγές, άθραυστο , χωρίς πόρους 
πολυμερές υλικό αντιμικροβιακής σύστασης και να φέρει 
ενσωματωμένη χειρολαβή.

Ναι

6. Σύστημα πέδησης
Να φέρει τέσσερις (4) περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου

125mm περίπου , με φρένο σε τουλάχιστον ένα τροχό.

7. Καθαρισμός - απολύμανση
Όλες οι επιφάνειες να είναι λείες ,δίχως εγκοπές και κρυφά σημεία

ώστε να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται πολύ εύκολα με
αντοχή σε απολυμαντικά υγρά για συχνούς καθαρισμούς

8. Επίδειξη του προσφερόμενου είδους Ναι



ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:03  με πεδίο
πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων

2.
Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:08 και ISO 13485:03

3. Το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE  για το είδος και την κατηγορία του. ( Να κατατεθούν τα απαραίτητα
πιστοποιητικά )

4.
Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ΕΤΗ

5. 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. Ασάφειες και

αοριστίες ως προς την τεκμηρίωση θα θεωρούνται ως ουσιώδεις αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται.



ΕΝΤΟΛΗ : 1775/24-06-2019
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ

Το εξωτερικό περίβλημα του ψύκτη να είναι από ανοξείδωτη λαμαρίνα.
Ψυκτικό δοχείο 8 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 304L  κολλημένο από ανοξείδωτο ηλεκτρόδιο.
Όλες οι σωλήνες εντός του ψυκτικού δοχείου θα πρέπει να είναι ανοξείδωτες.
Το ψυκτικό στοιχείο θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτη σωλήνα.
Στη δεξαμενή νερού να υπάρχει βαλβίδα καθαρισμού στο κάτω μέρος.
Όλο το ψυκτικό δοχείο να είναι μονωμένο από πολυουρεθάνη.
Οι σωλήνες εξαγωγής του νερού να είναι σταθερά στερεωμένες στο σώμα του ψύκτη για την αποφυγή του στραγγαλισμού κατά την 
τοποθέτηση ή την αφαίρεση των βρυσών. Ψυκτικός συμπιεστής παλινδρομικού τύπου, ψυκτικού υγρού R – 134α 220 ~ 240 V / 50Hz 
ισχύος 1/5, 1/4, 3/8 HP εφοδιασμένος με ανεμιστήρα και σύστημα προστασίας του. ( Δυνατότητα 220V / 50-60Hz)
Ο ψύκτης νερού να διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης CE.

ΕΝΤΟΛΗ : 1770/24-06-2019

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΔΕΙΚΤΗ

Η συσκευή να μετρά αυτόματα την αρτηριακή πίεση και να μπορεί να καθορίζει τον σφυροβραχιόνιο δείκτη (ABI ) και την διαφορά βραχιόνων (IAD)
γρήγορα και επαρκώς.
Να μπορεί να κάνει ταυτόχρονη μέτρηση σε αστράγαλο και βραχίονα για την σωστή μέτρηση του  σφυροβραχιόνιου δείκτη.
Να έχει την δυνατότητα αυτόματου συστήματος φουσκώματος.
Να μπορεί να αναγνωρίσει την κολπική μαρμαρυγή με υψηλή αξιοπιστία.
Να εμφανίζονται στην οθόνη η συστολική - διαστολική πίεση και οι παλμοί.
Να συνοδεύεται από:

 2 περιχειρίδες ενηλίκων (22-32 cm) , 2 μεγάλες ενηλίκων (32-42 cm), 2 περιχειρίδες αστραγάλου (22-32 cm).

 Ένα σετ με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και 1 μετασχηματιστή

 Ένα καλώδιο σύνδεσης usb και το κατάλληλο λογισμικό σε cd
Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη τουλάχιστον και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη.
Να φέρει CE Mark.




