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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 3.319 

 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ             Πειραιάς: 12/03/2021 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ   

ΤΗΛ: 210 – 4592160 

Fax:   210 - 4592597  

 

  

 

 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία  

συλλογής σφραγισμένων προσφορών, για έκτακτη προμήθεια «ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ  ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ- Ο2 HIGH FLOW THERAPY» 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 22 / 03 / 2021 

ΩΡΑ: 10:00 μ.μ., 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα   

Α – Δ 
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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. 

1.7.  Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄55/11-03-2020, όπως κυρώθηκε 

με το Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α/03-04-2020). 

1.8.  Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄64/14-03-20, όπως κυρώθηκε με 

το Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α/03-04-2020). 

1.9.  Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄68/20-03-20, όπως κυρώθηκε με 

το Ν. 4683/2020 (ΦΕΚ 83Α/10-04-2020). 

1.10. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄75/30-03-20, όπως κυρώθηκε με 

το Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86Α/25-04-2020). 

1.11. Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (Α΄76/03-04-20). 

1.12. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄84/13-04-20, όπως κυρώθηκε με 

το Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30-05-2020). 

1.13. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α’90/01-05-2020, όπως κυρώθηκε 

με το Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30-05-2020). 

1.14. Το από 08/03/2021 Πρακτικό της 8ης / 2021 Συνεδρίασης του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ Θέμα 2ο  «Έγκριση 

τεχνικών προδιαγραφών, ποσοτήτων και χρόνου παράδοσης για την προμήθεια 

αναπνευστικών συσκευών οξυγόνου, δυνάμει του άρθρου 16 της ΠΝΠ Α΄55/11-03-2020 όπως 
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κυρώθηκε και ισχύει, για την αντιμετώπιση της λοίμωξης SARS-CoV-2(κορωνοϊός) στο 

Γ.Ν.Π.’’ΤΖΑΝΕΙΟ’’(2η Υ.ΠΕ.)» 

1.15. Την υπ΄ αριθμό 5/02-02-2021 θέμα 1ο απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, περί έγκρισης 

σκοπιμότητας και δαπάνης του απαραίτητου προϋπολογισμού, για την προμήθεια 

Αναπνευστικών Συσκευών Οξυγόνου. 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο         

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (τη 

χαμηλότερη τιμή). 

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 προηγουμένη της ημερομηνίας 

διενέργειας της διαδικασίας, 19/03/2021 έως 14.00 , 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 
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ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο ( ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gr ) και 

στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας ( ηλεκτρονική διεύθυνση : 

www.moh.gov.gr/articles/newspaper/promhtheies-symbaseis/prosklhseis-gia-apeytheias-agora-

ygeionomikoy-ylikoy-atomikwn-metrwn-prostasias-kai-farmakwn-me-skopo-thn-antimetwpish-

toy-korwnoioy-covid-19/6727-pgnth-axepa-prosklhsh-ekdhlwshs-endiaferontos-27-2-2020 ) 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 
 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ  ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

1 21014137 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ- 

Ο2 HIGH FLOW THERAPY 
10 ΤΕΜ 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

  Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο 
Παράρτημα Γ. 
 

  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 

http://www.tzaneio.gr/
../../../Documents%20and%20Settings/Administrator/Επιφάνεια%20εργασίας/www.moh.gov.gr/articles/newspaper/promhtheies-symbaseis/prosklhseis-gia-apeytheias-agora-ygeionomikoy-ylikoy-atomikwn-metrwn-prostasias-kai-farmakwn-me-skopo-thn-antimetwpish-toy-korwnoioy-covid-19/6727-pgnth-axepa-prosklhsh-ekdhlwshs-endiaferontos-27-2-2020%20
../../../Documents%20and%20Settings/Administrator/Επιφάνεια%20εργασίας/www.moh.gov.gr/articles/newspaper/promhtheies-symbaseis/prosklhseis-gia-apeytheias-agora-ygeionomikoy-ylikoy-atomikwn-metrwn-prostasias-kai-farmakwn-me-skopo-thn-antimetwpish-toy-korwnoioy-covid-19/6727-pgnth-axepa-prosklhsh-ekdhlwshs-endiaferontos-27-2-2020%20
../../../Documents%20and%20Settings/Administrator/Επιφάνεια%20εργασίας/www.moh.gov.gr/articles/newspaper/promhtheies-symbaseis/prosklhseis-gia-apeytheias-agora-ygeionomikoy-ylikoy-atomikwn-metrwn-prostasias-kai-farmakwn-me-skopo-thn-antimetwpish-toy-korwnoioy-covid-19/6727-pgnth-axepa-prosklhsh-ekdhlwshs-endiaferontos-27-2-2020%20
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 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

 Είναι φορολογικά ενήμερος  

 Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται GMDN και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ / ΕΟΦ 
 

4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO. 
 

5. Γλώσσα: Ελληνική 

6. Σε  περίπτωση  κατακύρωσης : α)  Η παράδοση των ειδών θα 

πραγματοποιηθεί  ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ, (από την 

υπογραφή της σύμβασης ) και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.,  β)  η  

παράδοση των ειδών  θα  γίνεται  με  φροντίδα  και  δαπάνες  του  

Προμηθευτή, στις  Αποθήκες  της  Υπηρεσίας  μας. 

7. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των 

αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

8. Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται όχι μόνο για το σύνολο των 

ζητουμένων ποσοτήτων ανά είδος, αλλά και για μέρος της ποσότητας εκάστου 

είδους. Σε κάθε περίπτωση, στον πρώτο πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

Γ, θα συμπληρώνεται επί ποινή απόρριψης και η προσφερόμενη 

ποσότητα, για την οποία δεσμεύεται η συμμετέχουσα να παραδώσει στο 

Νοσοκομείο, σύμφωνα με τους όρους παράδοσης του που περιγράφονται 

ανωτέρω. Η Υπηρεσία, σε περίπτωση που η οικονομικότερη από άποψη 

τιμής  προσφορά, δεν καλύπτει το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας που 

ορίζεται στην πρόσκληση εντός του προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης, 

διατηρεί το δικαίωμα της κατακύρωσης της υπόλοιπης  ποσότητας των ειδών 

από την αμέσως επόμενη οικονομικότερη προσφορά. Σε περίπτωση και πάλι 

μη κάλυψης των ποσοτήτων, η διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί έως την 

προμήθεια της συνολικής ποσότητας των ειδών.  Επισήμανση: Οι τελικές 

τιμές που θα προκύψουν από τις διαγωνιστικές διαδικασίες πρέπει να έχουν 

την τελική έγκριση από το ΚΕΣΥΠΕ 

9. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 60 ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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10.  Για την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον απαιτείται η παροχή εγγύησης 

καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το 

ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 

ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
GMDN ΕΚΑΠΤΥ 

1       

2       

 

Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης - τεκμηρίωσης, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις με 

σχετικές παραπομπές σε όλα τα σημεία των «Απαιτήσεων-Τεχνικών Προδιαγραφών» του 

Παραρτήματος Δ (Τεχνική Περιγραφή), καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Α/Α Απαίτηση - Τεχνική Προδιαγραφή Απάντηση Παραπομπή Τεκμηρίωσης 

1    

2    

…    

 

Ημερομηνία  

Ο/Η δηλών/ούσα 

[υπογραφή]   

Ο   ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 

ΗΛΙΑΣ  ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Δ ΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ- Ο2 HIGH FLOW THERAPY 

Α. TEΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ 

ΡΟΗ 

- Να διαθέτει κατά προτίμηση αναλώσιμο και όχι ενσωματωμένο υγραντήρα (δεν χρειάζεται 

αποστείρωση έτσι).  

- Να διαθέτει θερμαινόμενο αναπνευστικό κύκλωμα με ενσωματωμένο αισθητήρα ελέγχου 

θερμοκρασίας χωρίς εξωτερικά καλώδια και αυτοτροφοδοτούμενο θάλαμο νερού με δύο 

φλοτέρ για τη μέγιστη ασφάλεια του ασθενούς.  

- Nα απεικονίζεται σε οθόνη η θερμοκρασία του κυκλώματος, η ροή (L/min) και το ποσοστό 

οξυγόνου που λαμβάνει ο ασθενής. 

 - Να ρυθμίζεται η θερμοκρασία από 31ο C έως 37ο C  

- Nα παρέχει ροή από 2 L/min έως 60 L/min και να μην απαιτείται επιτοίχια παροχή αέρα. 

 - Να έχει δυνατότητα παροχής Ο2 από 21% έως και 100%  

- Να διαθέτει σύστημα απολύμανσης της συσκευής για ασφαλή εφαρμογή σε άλλο ασθενή. 

H διαδικασία να γίνεται αυτόματά μέσω του λογισμικού προγράμματος της συσκευής, 

επιπλέον να εμφανίζεται στην οθόνη αν πραγματοποιήθηκε και αν είναι ασφαλής για 

εφαρμογή στον ασθενή. 

 - Να υπάρχει η δυνατότητα κλειδώματος της οθόνης.  

- Να διαθέτει φίλτρο καθαρισμού του ατμοσφαιρικού αέρα που εισέρχεται στη συσκευή και 

να εμφανίζεται στην οθόνη ένδειξη όταν απαιτείται αλλαγή.  

- Να έχει ενσωματωμένους συναγερμούς με φωτεινές και ηχητικές ενδείξεις. 

 - Να είναι φορητό μικρού βάρους.  

- Να συνοδεύεται από στατώ , βάση στήριξης της συσκευής στο στατώ και καλάθι 

αποθήκευσης αναλωσίμων. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ : ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 35.000,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

ΤΕΜΑΧΙΑ : 10 

ΑΔΑ: ΩΧΗΜ46906Κ-4ΟΩ
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