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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 15-03-2022
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

706/22-02-
2022

9Λ1Ξ46906Κ-
ΘΛΟ

11101996 - ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΜΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕ 
ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΠΟΥ ΝΑ 

ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΤΑ CONTAINERS ΤΩΝ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 80x35mm 

(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)

3000 
TEM 270,00 €

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
Κα ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ 

ΤΗΛ. 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
21045922716,9

704/22-02-
2022

9ΨΥΥ46906Κ-
64Μ

11105413 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΔΙΕΙΣΔΗΣΗΣ ΑΤΜΟΥ 5ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)
5000 
ΤΕΜ 1.050,00 €

705/22-02-
2022

ΨΦ6846906Κ-
ΤΙ4

11101360 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΑΤΜΟΥ ΕΠΩΑΣΗΣ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

ΑΠΟ 60min (ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ 24min) 
(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)

200 ΤΕΜ 1.570,00 €

709/22-02-
2022

96ΧΒ46906Κ-
ΡΨ7

11101357 - ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΕΙΣΔΗΣΗΣ ΑΤΜΟΥ 4ης 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ ΩΣΤΕ ΝΑ 

ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ.
10000 
ΤΕΜ 500,00 €

710/22-02-
2022

Ω8ΩΥ46906Κ-
Β86

11101361 - BOWIE DICK TEST 
(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) 400 TEM 396,00 €

* 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  706/22-02-2022

Με ετικέτες με δείκτη ατμού για   containers     AESCULAP  

1. Να είναι 4 γραμμών εγγραφής και διαστάσεων 80Χ35mm (-0.5mm).

2. Χωρίς αυτοκόλλητο, ανθεκτικές στο σκίσιμο με βάρος χαρτιού άνω των 200m2 (-5%).

3. Να υπάρχει εκτυπωμένο βέλος κατεύθυνσης εισαγωγής της ετικέτας.

4. Να μην αλλοιώνονται κατά τον κλιβανισμό τους και να διαθέτουν χημικό δείκτη που να αλλάζει χρώμα μετά την έκθεση κλίβανο ατμού.

5. Να κατατεθεί το φυλλάδιο, δείγμα και το Technical Data Sheet του προϊόντος.

ΕΝΤΟΛΗΣ  704/22-02-2022

Εσωτερικοί χημικοί δείκτες ατμού κατηγορίας 5

Ολοκληρωμένος  εσωτερικός  χημικός  δείκτης  ατμού  (integrator)  σε  μορφή  ταμπλέτας  με  μετακινούμενη  μελάνη  σε  πεδίο  έγκυρης  και 
αποτυχημένης αποστείρωσης. Κατάλληλος για αποστείρωση σε προγράμματα 121 οC, 134 οC και flash. Τα αποτελέσματα του δείκτη να είναι 
ισοδύναμα  βιολογικού  δείκτη  (να  κατατεθεί  η  μελέτη  που  να  αποδεικνύει)  και  να  είναι  Κατηγορίας  5  σε  σφραγισμένη  αλουμινένια  
συσκευασία για προστασία των δεικτών από υγρασία σκόνη και ηλικιακή ακτινοβολία.

ΕΝΤΟΛΗΣ  705/22-02-2022

Προδιαγραφές για βιολογικούς δείκτες κλιβάνων ατμού με αποτέλεσμα επώασης σε λιγότερο από 1 ώρα (επιθυμητό σε 24 λεπτά)



Βιολογικός δείκτης με αποτέλεσμα επώασης σε λιγότερο από 1 ώρα ( επιθυμητό σε 24 λεπτά), κατάλληλος για κύκλους αποστείρωσης ατμού 
υπό κενό 132 - 134º C (με ένδειξη χρήσης  132º C τα 4 λεπτά και 134º C  3,5 λεπτά). 

Να κατατίθεται, επί ποινή απόρριψης, έγγραφο από ανεξάρτητο κοινοποιημένο οργανισμό που θα δηλώνει τα αποτελέσματα των δοκιμών του 
υλικού  για  την  πιστοποίηση  συμμόρφωσης  του  με  όλα  τα  μέρη  του  προτύπου   ΕΝ11138-1-3:2017  ή  ισοδύναμο  από  αρμόδιο  φορέα 
πιστοποίησης.

Επίσης να κατατίθεται επί ποινή απόρριψης, το επίσημο αναλυτικό φυλλάδιο και οι επίσημες οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή στην Αγγλική 
και Ελληνική γλώσσα.

Ο επωαστήρας να διαθέτει τουλάχιστον 10 θέσεις επώασης, να έχει τη δυνατότητα οπτικής και ηχητικής ένδειξης των αποτελεσμάτων και  
συναγερμούς σε περίπτωση λανθασμένου αποτελέσματος αλλά και μη ορθής χρήσης του επωαστήρα/βιολογικών δεικτών, για την αποφυγή 
ανθρώπινου λάθους.

Να διαθέτει  οπτικό  σύστημα αντίστροφης μέτρησης του χρόνου επώασης καθώς και  δυνατότητα εκτύπωσης του ελέγχου ολοκλήρωσης 
επώασης PC. Να είναι εύχρηστος/ αξιόπιστος και ο έλεγχος του επωαστήρα/ δείκτη να γίνεται μόνο με ένα (1) μάρτυρα ημερησίως και να 
αφορά όλες  τις  θέσεις  επώασης.  Να κατατεθεί,  επί  ποινή  απόρριψης,  το  επίσημο αναλυτικό  manual  του επωαστήρα στην Αγγλική  και  
Ελληνική γλώσσα.

Να παρέχεται από την εταιρεία τεχνική υποστήριξη του υλικού, για την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν εντός 12  
ωρών, να κατατεθεί επί ποινή απόρριψης σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Παρακαλώ να τηρηθούν οι προδιαγραφές.

ΕΝΤΟΛΗΣ  710/22-02-2022

Προδιαγραφές για πακέτο ελέγχου πιθανών βλαβών υγρού κλιβάνου με ερμηνευτικό πίνακα σφαλμάτων (  BOWIE  -  DICK     TEST  )  

Το πακέτο να  αποτελείται  μόνο από χάρτινα πορώδη φύλλα χαρτιού (τουλάχιστον 300 φύλλα χαρτιού) και ενδιάμεσα να φέρει με χημικό 
δείκτη.



Να είναι ελεύθερο μολύβδου και βαρέων μετάλλων και κατάλληλο για αποστείρωση στους 134 βαθμούς κελσίου.

Η χρωματική αλλαγή του φύλλου δείκτη να είναι απότομη ώστε να είναι εύκολη και άμεση η ερμηνεία.

Το πακέτο να μην ανοίγει κατά την διάρκεια του τεστ στον κλίβανο και το φύλλο δείκτης να φέρει τυπωμένα τα δεδομένα του κύκλου  
αποστείρωσης ώστε να είναι έτοιμο για αρχειοθέτηση. Η μελάνη στο φύλλο δείκτη να παραμένει αναλλοίωτη κατά την αρχειοθέτηση του, επί 
μακρόν.

Να συνοδεύεται από ερμηνευτικό πίνακα σφαλμάτων.

Το πακέτο να ανοίγει εύκολα σαν σπιρτόκουτο και να αναγράφεται και να αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής/λήξης καθώς και όλες τις  
απαιτούμενες από τα πρότυπα ενδείξεις. 

Να εναρμονίζεται με τα πρότυπα EN ISO 11140-1 Type 2 και EN ISO 11140-4.

Να κατατίθεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το EN ISO 11140-1 & 4 από ανεξάρτητο φορέα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος προς αξιολόγηση.

Παρακαλώ να τηρηθούν οι προδιαγραφές.


