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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

2250/04-08-
2021

674Θ46906Κ 
- 693

21014226 - ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 770lt, 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ, ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΠΑΚΙ, ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ 
ΠΕΛΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΣ 
(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)

10 τεμ 2.200,00 € ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κα ΤΣΙΦΑΚΗ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

2104592241

2587/12-10-
2021

Ω2ΑΨ46906Κ 
- ΒΤΣ

12008017 - ΟΥΠΑ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΝΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΜΕ ΒΙΔΑ Μ6χ52 50 
ΤΕΜΑΧΙΑ  ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΠΛΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ Μ6χ71 50 
ΤΕΜΑΧΙΑ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)

100 τεμ 92,50 € ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κος ΣΙΔΕΡΗΣ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

2104592200, 
2104592134

* 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 :        2250/04-08-2021

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ  ΕΑΥΜ ΣΤΟ ΓΝΠ ΤΖΑΝΕΙΟ.
Η  πρώτη ύλη των κάδων απαιτείται να είναι από άριστης ποιότητας πολυαιθυλένιο και υψηλής πυκνότητας κάδοι να είναι  πράσινου χρώματος.
Να είναι εμπλουτισμένη η πρώτη ύλη με ειδικά πρόσθετα, με σκοπό την προστασία των κάδων από την ηλιακή ακτινοβολία, τις απότομες μεταβολές της 
θερμοκρασίας του περιβάλλοντος και των χημικών επιδράσεων. Τα μεταλλικά τμήματα να είναι από υλικά υψηλής αντοχής, να έχουν υποστεί ειδική 
κατεργασία για  αντισκωριακή  προστασία.
Η προμηθεύτρια  εταιρεία όπως διαθέτει ISO 9001,εφαρμοσμένα συστήματα διαχείρισης ποιότητας για τις πρώτες ύλες, της παραγωγικής διαδικασίας 
και των τελικών προϊόντων . Επίσης όπως εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης EN ISO 14001, OSHAS 18001.
Τα καπάκια των τετράτροχων κάδων να συνδέονται με το κυρίως σώμα με μία ράβδο αλουμινίου και πείρους. Να είναι ανθεκτικά, και χωρίς θυρίδες.
Το κατώτερο σώμα του κάδου να μην διαθέτει τάπα απορροής. Υποδοχή chip αναγνώρισης RFID.¨Οι  κάδοι να έχουν αντιολισθητικό πέλμα να έχουν 
ποδόφρενο  και να μην φέρουν ποδομοχλό. 
Tο μέγιστο ύψος των κάδων (mm) : 1350. Το πλάτος :  1360mm.Το βάθος :780mm, Το ύψος σώματος 1240 mm.  Η  διάμετρος τροχού να είναι 
200mm.με τη δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών.  Οι κάδοι να διαθέτουν  χωρητικότητα 770 λίτρων. Το ομαλά σχεδιασμένο εσωτερικό του να 
διασφαλίζει την βέλτιστη εκκένωση και το εύκολο καθάρισμα του. Είναι απολύτως συμβατοί µε τους υδραυλικούς μηχανισμούς της ανύψωσης. Οι κάδοι 
4 τροχών να είναι διεθνών προδιαγραφών, πιστοποιημένοι σύμφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 840.   Να φέρουν αναλλοίωτα τυπωμένο ως ιδιοκτησία του το 
λογότυπο του ΓΝΠ ΤΖΑΝΕΙΟΥ.

ΕΝΤΟΛΗ :        2587/12-10-2021

ΟΥΠΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΒΙΔΑ ΗΜ 6Χ52ΜΜ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ  ΚΑΙ Μ6Χ71ΜΜ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ
Μεταλλικό αγκύριο για μονή 6Χ52ΜΜ ή διπλή γυψοσανίδα 6Χ71 με βίδα.
Το μεταλικό βύσμα ΗΜ, για υλικά με διάκενο, έχει στην άκρη συγκεκριμένες οδοντώσεις, που διεισδύουν στη δομική πλάκα, εμποδίζουν την 
αυτοπεριστροφή και έτσι εξασφαλίζουν μία ασφαλή εγκατάσταση.
Οι διαστελλόμενοι βραχίονες και η εκτεταμένη ζώνη εκτόνωσης αυξάνουν τη φέρουσα ικανότητα και την ασφάλεια.
Για στερέωση ελαφριών ραφιών, κάδρων, φωτιστικών, άγκιστρων, πυροσβεστήρων, ντουλαπιών, κουρτινόξυλων, κλπ. σε γυψοσανίδα, και γενικά σε 
τοίχους από υλικά λέπτου πάχους.


