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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ     Πειραιάς: 08 -07-2019

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  11 / 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   ).



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Α/Ε ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1751/24-06-
2019

6ΥΜΖ46906Κ-
1ΑΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕ
ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ

(ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΤΑ
CONTAINERS ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.
ΔΙΑΣΤΑΣΗ : 80 X 35mm.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ.

5.000ΤΕΜ.        450,00 €

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΣΑΡΑΤΣΗ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592719

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙ-
ΚΤΗ ΑΤΜΟΥ ΓΙΑ CONTAINERS

ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
( ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΔΙΠΛΕΣ).
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ.

8.000ΤΕΜ.        960,00 €

1746/24-06-
2019

ΩΛ8046906Κ-
88Λ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΕΠΙΣΤΡΩ-
ΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
CONTAINERS, TRAY LINER, NON

WOVEN.
ΔΙΑΣΤΑΣΗ : 30 X 50cm ή 28 Χ 50cm.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ.

7.000ΤΕΜ.     1.050,00 € ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΣΑΡΑΤΣΗ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592719



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 : 1746/24-06-2019

ΧΑΡΤΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΚΑΙ CONTAINERS TRAY LINER NON WOVEN

α. Απορροφητικό φύλλο χαρτιού κατάλληλο για επίστρωση δίσκων , κατασκευασμένο από μη υφασμένο υλικό (non 

woven), με ίνες κυτταρίνης και πολυεστερικές (όχι λευκό κρεπ), πυκνών στρώσεων, βάρους άνω των 70gr/m2, μη 

τοξικό και εύχρηστο.

β. Να είναι πολύ μαλακό για να εφαρμόζει στο εσωτερικό του δίσκου, με ικανότητα απορρόφησης της υγρασίας άνω 

του 500% του βάρους του, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο τα containers και τα υλικά από την υγρασία.

γ. Να μην αφήνει αιωρούμενα σωματίδια κατά τη χρήση, καθώς και μετά την αποστείρωση, να μην αφήνει ίχνη στα 

εργαλεία.

δ. Η συσκευασία να είναι τέτοια ( νάιλον σακούλα εσωτερικά και κιβώτιο εξωτερικά), ώστε να προστατεύεται το προϊόν 

από τη σκόνη, τσάκισμα, σχίσιμο κλπ. κατά την αποθήκευση.

ε. Να κατατεθούν : το φυλλάδιο του προϊόντος , το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος (technical data 

sheet) τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και  ISO 13485.

Να διατίθεται στις διαστάσεις : 30 x 50cm ή 28 x 50cm.



ΕΝΤΟΛΗ : 1751/24-06-2019

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΑΤΜΟΥ ΓΙΑ CONTAINERS AESCULAP

1. Να είναι 4 γραμμών εγγραφής και διαστάσεων 80 x 35 mm (-0,5mm).

2. Χωρίς αυτοκόλλητο, ανθεκτικές στο σκίσιμο με βάρος χαρτιού άνω  των 200 gr / m2 (- 5%).

3. Να υπάρχει εκτυπωμένο βέλος κατεύθυνσης εισαγωγής της ετικέτας.

4. Να μην αλλοιώνονται κατά τον κλιβανισμό τους και να διαθέτουν χημικό δείκτη που να αλλάζει χρώμα μετά την 

έκθεση σε κλίβανο ατμού.

5. Να κατατεθεί το φυλλάδιο, δείγμα και το Technical Data Sheet του προϊόντος.

 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΑΤΜΟΥ ΓΙΑ CONTAINERS AESCULAP

1. Να είναι από πλαστικό ιατρικής ποιότητας.

2. Να είναι τύπου λουκέτου.

3. Να μην σπάνε κατά το κλείσιμο και να ταιριάζουν στα containers Aesculap.

4. Να είναι διαφόρων χρωματισμών ( τουλάχιστον 8 ) για την κωδικοποίηση των σετ εργαλείων.

5. Να κατατεθεί το φυλλάδιο, δείγμα και το Technical Data Sheet του προϊόντος.

                                                                             


