
 

                                                     

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αριθμ. Πρωτ. : 10851 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                      Πειραιάς:  20-08-2021 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΤΜΗΜΑ :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ   

ΤΗΛ: 210 – 4592593 

Fax:   210 - 4592597  

 

  

 

 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών  

(  Σωληνάρια  ,  Χαρτιά διαφόρων μηχανημάτων , διάφορα υγειονομικά υλικά ,  

Μάσκες ιατρικών αερίων  )  

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  30  /  08  / 2021 

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 )  

 

Α.Ε. Προϋπολογισμός  

ΕΙΔΟΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ   

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

2099 
3.300,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ME 

SODIUM SITRATE ΓΙΑ ΤΚΕ 3.5 ML  

10.000 
ΤΜΗΜΑ : 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΥΛΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΥΛΙΚΟΥ   

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592350-157 
 κα ΖΙΩΓΑ ΑΓΛΑΪΑ    

 

 2098 

345,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ          

5 ML ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ 

ΠΥΘΜΕΝΑ ( ΔΙΑΦΑΝΑ ) RIA  

30.000 

ΤΜΗΜΑ : 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΥΛΙΚΟΥ  

ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΥΛΙΚΟΥ   

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592350 

 κα ΖΙΩΓΑ ΑΓΛΑΪΑ    
 

4.080,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ VACUTAINER EDTA 

3ML  13X75 MM 
60.000 

2.560,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ VACUTAINER SOD. 

CITRATE 3 ML 13X75 MM 

ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ  

40.000 

2096 

290,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

ΧΑΡΤΙ FUKUDA DATAMEDIX 50 ΧΙΛ. 

ΚΑΡΕ ΣΕ ΡΟΛΟ 
200 

ΤΜΗΜΑ : 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΥΛΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΥΛΙΚΟΥ   

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592350 

 κα ΖΙΩΓΑ ΑΓΛΑΪΑ    

 

114,40 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ 

ΠΤΥΧΩΤΟ ΔΕΣΜΙΔΕΣ 300 ΦΥΛ. 

80Χ70 ESAOTE  

100 

429,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 
ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ CM300 , 80mm x 20mm 500 

2.961,25 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

ΧΑΡΤΙ  ΥΠΕΡΗΧΟΥ MITSUBISHI 

K61B  
500 



 

 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄ για τον Α.Ε. 2097 

                      Οι υπόλοιποι κωδικοί ως έχουν στον πίνακα του παραρτήματος Α΄ .  

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ  ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΕΦΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 

Α.Ε. Προϋπολογισμός  

ΕΙΔΟΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ   

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

2095 

450,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΕ 

ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΑ ΑΚΡΑ  
30.000 

ΤΜΗΜΑ : 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΥΛΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΥΛΙΚΟΥ 

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592350 

κα ΖΙΩΓΑ ΑΓΛΑΪΑ 

 

390,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

ΠΙΠΠΕΤΕΣ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 

ΜΕ ΠΟΥΑΡ 1ML  
60.000 

750,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 

SUPER FROST  
30.000 

3.228,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 

SUPER FROST PLUS ( ΘΕΤΙΚΩΣ 

ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΕΣ ) ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΑΙ 

ΑΠΑΛΑΓΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΚΟΠΗΣ  

20.000 

2097 

1.140,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 
ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  2.000 

ΤΜΗΜΑ : 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΥΛΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΥΛΙΚΟΥ   

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592350 

 κα ΖΙΩΓΑ ΑΓΛΑΪΑ    

 

2.400,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 
ΜΑΣΚΕΣ VENTURI  4.000 



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  ή ΕΟΦ  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΄ 

                                                                                                                       ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΑΕΟΡΟΖΟΛ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ( κωδ. Νοσοκ. 11101052 )  
 
 

 Να είναι κατασκευασμένη από διάφανο , καθαρό , μαλακό και ελαφρύ πλαστικό υλικό . 

 Να έχει πλάγιες οπές εκπνοής , ανατομική κατασκευή για το πηγούνι και επιρρίνιο , ταινία αλουμινίου .  

 Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά μεγάλη , ώστε να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη προσώπων .  

 Να διαθέτει μεταλλικό επιρίνιο  έλασμα για καλύτερη συγκράτηση στο πρόσωπο .  

 Να έχει αυξομειούμενη ελαστική ταινία , για την συγκράτηση της μάσκας στην κεφαλή .  

 Η μάσκα να συνδέεται με κυπελλίδιο νεφελοποίησης φαρμάκου το οποίο να παράγει πλούσια νεφέλη και να λειτουργεί σε οποιαδήποτε θέση 

ευρίσκεται ο ασθενής .  

 Το μπουκαλάκι να έχει χωρητικότητα από 5cc και πάνω .  

 Να εφαρμόζει εύκολα και να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους τουλάχιστον 1,80 m και να εφαρμόζει σε οποιδήποτε ροόμετρο .  

 Να είναι σε ατομική συσκευασία .  

 Ο σωλήνας να είναι ειδικά κατασκευασμένος , έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως 90° , να μην διακόπτεται η παροχή οξυγόνου .  

 Να φέρει πιστοποίηση CE .  

 
 
 
 
 



 
ΜΑΣΚΕΣ VENTURI O2   ( κωδ. Νοσοκ. 11103061 ) 

 

 Να είναι κατασκευασμένη από διάφανο , καθαρό , μαλακό και ελαφρύ πλαστικό υλικό .  

 Να έχει πλάγιες οπές εκπνοής , ανατομική κατασκευή για το πηγούνι και επιρρίνιο  ταινία αλουμινίου . 

 Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά μεγάλη , για να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη προσώπων .  

 Να διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα για καλύτερη συγκράτηση στο πρόσωπο .  

 Να έχει αυξομειούμενη ελαστική ταινία για τη συγκράτηση της στην κεφαλή .  

 Η μάσκα να συνδέεται με κρικοειδή σωλήνα διαμέτρου περίπου 20-22 mm και μήκος 15-17cm .  

 Να υπάρχει βαλβίδα VENTURI ρυθμιζόμενης παροχής οξυγόνου 24%  - 28% - 31% -35%  -40% και 50%  ή 60%  και να συνδέεται με πλαστικό 

σωλήνα μήκους τουλάχιστον 180cm και να εφαρμόζει σε οποιοδήποτε ροόμετρο .  

 Να έχει ασφαλή και ακριβή χρήση .  

 Να προσφέρεται σε ατομική συσκευασία .  

 Ο σωλήνας να είναι ειδικά κατασκευασμένος , έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως 90° , να μην διακόπτεται η παροχή οξυγόνου .  

 Να φέρει πιστοποίηση CE  .  


