
 

                                                     
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αριθμ. Πρωτ.13874 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ     Πειραιάς: 21-10-2021

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΚΑΡΔΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  

ΤΗΛ: 210 – 4592157

Fax:   210 - 4592597 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία 

συλλογής προσφορών υλικών 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 25-10-2021
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  mprom  1@  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).

mailto:mprom1@tzaneio.gr%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20


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     ).

http://www.tzaneio.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄

Α/Ε ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2665/19-10-
2021

9Ο1446906Κ-
ΓΗ5

15000010 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΟΛΥΒΔΟΦΥΛΛΟΥ 2mm ΣΤΟ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 1ΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ

1 τεμ 2.450,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κος ΣΙΔΕΡΗΣ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

2104592200, 
2104592134

2588/12-10-
2021

ΨΛ3Υ46906Κ-
ΧΧ9

15000010 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 
ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ & ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 1ΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ

1 τεμ 2.150,00 €

2528/30-09-
2021

ΩΥΓΣ46906Κ-
Ξ8Ε

15000011 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΟΝΩΣΗΣ

1 τεμ 240,00 €

* ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.



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 ΕΟΦ.

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 ΚΩΔ. Ε.Ο.Φ . 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΄

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΝΤΟΛΗ :        2665/19-10-2021

15000010 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΟΛΥΒΔΟΦΥΛΛΟΥ 2mm ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 1ΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ
1.      Κατασκευή νέου τοίχου ξηράς δόμησης πάχους 10εκ από απλή γυψοσανίδα 12,5mm  2+2 με σκελετό πλάτους 50mm. Τα τοιχοπετάσματα 
εδράζονται πάνω στο δάπεδο (υπόστρωμα) και στην οροφή. Στερεώνονται (φρακαριστά) με βύσματα και βίδες. Αποτελούνται από εσωτερικό σκελετό 
ειδικών διατομών από στραντζαρισμένη γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 0,6 mm (στρωτήρες τύπου “UW”, διαστάσεων 50/40 mm και ορθοστάτες ανά 60 
cm αξονικά διαστάσεων 50/50 mm), πάνω στον οποίο στερεώνονται τα στοιχεία πλήρωσης (SANDWITCH δύο γυψοσανίδων και στις δύο όψεις, με 
ενδιάμεσο πετροβάμβακα πάχους 45mm). Ενδιάμεσα θα τοποθετηθεί φύλλο μολυβδόφυλλου πάχους 2mm κατάλληλα στερεωμένου. Στις ενώσεις (το 
πλάτος του μολυβδόφυλλου είναι 1,0m) θα υπάρχει επικάλυψη πλάτους 10εκ για να επιτύχουμε πλήρη ακτινοπροστασία). Τα τοιχοπετάσματα θα έχουν 
διαστάσεις (α) 3,80Χ2,80m και (β) 1,0Χ2,80m σε γωνία 90Ο. 
2.      Τρίψιμο, στοκάρισμα, σπατουλάρισμα και βαφή δύο χέρια των νέων τοίχων ξηράς δόμησης. 
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
- Στο ανωτέρω κόστος περιλαμβάνονται η επίβλεψη και η τεχνική υποστήριξη του έργου από μηχανικούς της εταιρείας .  
- Στο ανωτέρω κόστος περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν στεγασμένα και μη στεγασμένα επαγγέλματα.  
- Στο ανωτέρω κόστος δεν περιλαμβάνεται o εκάστοτε ΦΠΑ 

ΕΝΤΟΛΗ :        2588/12-10-2021

15000010 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ & ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 1ΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ
1. Αποξηλώσεις παλαιών αλουμινίων στο γραφείο της προϊσταμένης του ακτινολογικού του 1ου υπογείου της παλαιάς πτέρυγας και απομάκρυνση 
αυτών. 
2. Κατασκευή νέου τοίχου ξηράς δόμησης πάχους 10εκ από απλή γυψοσανίδα 12,5mm 2+2 με σκελετό πλάτους 50mm. Τα τοιχοπετάσματα εδράζονται 
πάνω στο δάπεδο (υπόστρωμα) και στην οροφή. Στερεώνονται (φρακαριστά) με βύσματα και βίδες. Αποτελούνται από εσωτερικό σκελετό ειδικών 
διατομών από στραντζαρισμένη γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 0,6 mm (στρωτήρες τύπου “UW”, διαστάσεων 50/40 mm και ορθοστάτες ανά 60 cm 
αξονικά διαστάσεων 50/50 mm), πάνω στον οποίο στερεώνονται τα στοιχεία πλήρωσης (SANDWITCH δύο γυψοσανίδων και στις δύο όψεις, με 
ενδιάμεσο πετροβάμβακα πάχους 45mm). Τα τοιχοπετάσματα θα έχουν διαστάσεις (α) 0,70Χ2,20m και (β) 2,0Χ2,60m. 



3. Τρίψιμο, στοκάρισμα, σπατουλάρισμα και βαφή δύο χέρια των νέων τοίχων ξηράς δόμησης. 
4. Προμήθεια και τοποθέτηση συρόμενης πόρτας αλουμινίου διαστάσεων 1,25Χ2,20μ με διπλό ηχομονωτικό τζάμι 4+12+4 αμμοβολής η μισή και τυφλό 
πάνελ η υπόλοιπη. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
- Στο ανωτέρω κόστος περιλαμβάνονται η επίβλεψη και η τεχνική υποστήριξη του έργου από μηχανικούς της εταιρείας. 
- Στο ανωτέρω κόστος περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν στεγασμένα και μη στεγασμένα επαγγέλματα. 

ΕΝΤΟΛΗ :        2528/30-09-2021

15000011 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
Το παράθυρο έχει διάστασης 170χ150cm και θα πρέπει να τοποθετηθούν οριζοντίως σωλήνες διάμετρο φ22 και στο κέντρο κάθετο στήριγμα από 
αλουμίνιο διαστάσεων 6χ5cm που θα το διαπερνούν οι οριζόντιες σωλήνες φ22 σε απόσταση 20cm. 
Θα πρέπει να στηρίζεται από όλες της πλευρές του τοίχου και να είναι απόλυτα ασφαλείς κατασκευή.
Παρατηρήσεις:

1. Η εταιρεία οφείλει να σέβεται τους κανονισμούς που ισχύουν στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου και να τηρεί τους κανόνες Υγιεινής και 
Ασφάλειας.

2. Η εταιρεία υποχρεούται να χρησιμοποιεί μόνο ειδικευμένο προσωπικό για να πραγματοποιεί εργασίες.
3. Οι τεχνικοί της εταιρείας υποχρεούνται να ενημερώνουν την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου σχετικά με την κατάσταση των εργασιών και τις 

παρατηρήσεις του.


