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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΚΑΡΔΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  

ΤΗΛ: 210 – 4592157
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Δημόσια ανοικτή διαδικασία 

συλλογής προσφορών υλικών 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 21-01-2022
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

275/13-01-
2022

ΨΗΨ346906Κ-
2ΚΧ

11105326 - ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΩΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ 
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΤΩΝ 15ml

10000 
τεμ 1.800,00 €

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
Κα ΡΟΥΣΣΑΚΗ 

ΤΗΛ. 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

2104592372283/13-01-
2022

Α0Μ0108806 - ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗ ΣΚΟΝΗ - BLOOD 
AGAR BASE 
(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)

8 ΚΙΤ 236,00 €

Α0Μ0108906 - ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗ ΣΚΟΝΗ - BRAIN 
HEART INFUSION AGAR 
(ΠΡΟΔΙΑΦΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)

4 ΚΙΤ 136,00 €

Α0Μ011020Α - ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗ ΣΚΟΝΗ - MAC 
CONKEY AGAR No3 
(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)

10 ΚΙΤ 275,00 €

Α0Μ0110504 - ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗ ΣΚΟΝΗ - 
MUELLER HINTON AGAR ΙΙ 
(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)

14 ΚΙΤ 483,00 €

Α0Μ0144300 - DNASE TEST AGAR 
(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) 1 ΚΙΤ 158,00 €

* 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 

ΕΝΤΟΛΗΣ  283 /13-01-2022

 Α0Μ0108806 - ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗ ΣΚΟΝΗ - BLOOD AGAR BASE

Αφυδατωμένη σκόνη-Blood Agar Base (bt= 500 gr)

Στερεό αφυδατωμένο θρεπτικό υλικό βάσης αιματούχου και γενικής χρήσης το οποίο μπορεί να εμπλουτιστεί με αίμα. Χωρίς προσθήκη αίματος 
να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απλό nutrient agar. Να είναι δυνατή η προσθήκη ειδικών θρεπτικών παράγοντων όπως ορός αλόγου, lysed horse 
blood,  yeast  autolysed,  soluble haemoglobin,  fildes  extract  (θα αξιολογηθεί  η δυνατότητα με supplement  του ίδιου κατασκευαστή) ώστε να 
χρησιμοποιείται για καλλιέργεια απαιτητικών μικροβίων. Να περιέχει (g/l) : Lab-Lemco powder περίπου 10gr/lt,  Peptone neutralised περίπου 
10gr/lt, Sodium chloride τουλάχιστον 5gr/lt, agar 15gr/lt. Ph 7,3  +/- 0,2. Ανά συσκευασία 500gr να προκύπτουν 12,5 λίτρα έτοιμου υλικού (≈735 
τρυβλία 90mm /εξετάσεις). Να φέρει σήμανση IVD CE Mark.

Α0Μ0108906 - ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗ ΣΚΟΝΗ - BRAIN HEART INFUSION AGAR

Αφυδατωμένη σκόνη-Brain Heart Infusion Agar (bt=  500 gr ) 

Στερεό αφυδατωμένο θρεπτικό υλικό που περιέχει εκχυλίσματα υψηλής θρεπτικής αξίας για την εκλεκτική καλλιέργεια μικροοργανισμών όπως οι  
στρεπτόκοκκοι,  Neisseria sp. και άλλοι με ιδιαίτερες διατροφικές απαιτήσεις. Η σύσταση είναι σημαντική για το αποτέλεσμα και πρέπει να  
περιέχει (g/L):   Brain infusion solids τουλάχιστον 12.5, Beef heart infusion solids περίπου 5.0, Proteose peptone 10.0, Sodium chloride 5.0, 
Glucose 2.0, Disodium phosphate περίπου 2.5 και άγαρ 10.0.Ph 7,4  +/- 0,2.  Στο υλικό να μπορεί να προστεθεί 10%  αίμα, αντιβιοτικά (για 
βακτήρια και μύκητες). Ανά συσκευασία 500gr να προκύπτουν 10,5 λίτρα (≈620 τρυβλία 90mm /εξετάσεις). Να φέρει σήμανση IVD CE Mark.



Α0Μ011020Α - ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗ ΣΚΟΝΗ - MAC CONKEY AGAR No3 

Αφυδατωμένη σκόνη MacConkey agar με crystal violet (bt= 500 gr)

Αφυδατωμένο εκλεκτικό υλικό που να δίνει έντονη διαφοροποίηση μεταξύ των ζυμούντων και των μη ζυμούντων την λακτόζη Gram-αρνητικών  
μικροβίων με πλήρη αναστολή της ανάπτυξης των Gram+ μέσω των Bile salts no3 που απαραιτήτως να περιέχει σε περιεκτικότητα περίπου 
1,5g/l. Ο δείκτης neutral red πρέπει να είναι 0,03g/l. Να περιέχει επίσης σε g/l Sodium Chloride 5, peptone τουλάχιστον 20, lactose 10, crystal 
viotet 0,001, agar τουλάχιστον 15.  Ανά συσκευασία 500gr να προκύπτουν περίπου 9,5 λίτρα έτοιμου υλικού (≈570 τρυβλία 90mm). Να φέρει  
σήμανση IVD CE Mark.

Α0Μ0110504 - ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗ ΣΚΟΝΗ - MUELLER HINTON AGAR II

Αφυδατωμένη σκόνη-Mueller Hinton agar Ca & Mg (bt 500 gr)

Αφυδατωμένο στερεό θρεπτικό υλικό για τον Έλεγχο Ευαισθησίας στα αντιμικροβιακά (αντιβιόγραμμα) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Kirby-
Bauer. Η τελική σύνθεση και η απόδοση του υλικού να καθορίζονται από το EUCAST. H σύνθεση να είναι εγκεκριμένη από το WHO και από το  
CLSI/EUCAST και να περιέχει (g/L): Beef dehydrated infusion from >280.0, Casein hydrolysate >17, Starch 1,5 και άγαρ τουλάχιστον 17.0. Η  
συγκέντρωση ιόντων Mg++ και Ca++, καθώς και τα επίπεδα θυμίνης και θυμιδίνης στο υλικό να είναι αυστηρά καθορισμένα. Κάθε κουτί να 
φέρει ειδική σήμανση που να διαβεβαιώνει ότι πληρεί τις προϋποθέσεις των διεθνών οργανισμών για τον έλεγχο ευαισθησίας. Στο υλικό να 
μπορεί να προστεθεί αίμα (Horse Blood). Θα αξιολογηθεί η δυνατότητα προσφοράς αίματος αλόγου από την ίδια εταιρεία, για την παρασκευή 
αντίστοιχου αιματούχου υλικού. Ανά συσκευασία 500gr να  προκύπτουν περίπου 13 λίτρα έτοιμου υλικού (≈600 τρυβλία 90mm). Να φέρει  
σήμανση IVD CE Mark.

 Α0Μ0144300 - DNASE TEST AGAR       

DNAse agar (bt=500 gr)



Στερεό αφυδατωνένο θρεπτικό υλικό για ανίχνευση της μικροβιακής DNάσης (deoxyribonuclease) κυρίως σταφυλοκόκκων. Για το υλικό είναι 
πολύ σημαντική η περιεκτικότητα σε DNA, η οποία πρέπει να είναι περίπου 2 g/lt. H σύσταση να περιέχει επίσης σε g/l tryptose >19, sodium 
chloride 5, agar 12. Ανά συσκευασία 500 gr να προκύπτουν περίπου 12,5 λίτρα έτοιμου υλικού (≈750 τρυβλία 90mm). Να φέρει σήμανση IVD  
CE Mark.


