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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΚΑΡΔΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
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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 11-04-2022
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

1024/18-03-
2022

6ΡΧΓ46906Κ-
05Ξ

21001091 - ΤΟΠΙΑ (ΠΡΑΣΙΝΟ-ΣΙΕΛ-ΡΟΖ-ΡΙΓΕ) ΥΦΑΣΜΑ, ΤΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΥΦΑΣΜΑ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΣ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)

600 
ΜΕΤΡ 2.160,00 €

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κα ΤΣΙΦΑΚΗ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

2104592241

1025/18-03-
2022

Ω5Ε346906Κ-
ΠΛΒ 21001421 - ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) 100 ΤΕΜ 620,00 €

1026/18-03-
2022

ΩΔΠ646906Κ-
ΨΑ0

21001355 - ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ 
(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) 200 ΤΕΜ 300,00 €

* 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 :  1024/18-03-2022

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ)

Για σεντόνια χειρουργείου και για τις ανάγκες άλλων τμημάτων από ποπλίνα ύφανσης 1/1, απλή, ομαλή, ισόπυκνη, χωρίς λάθη και πασαφάδες, 
χρώματος πράσινο σκούρο. Να είναι από άριστης ποιότητας ύφασμα, ανθεκτικό, με ενίσχυση από αδιάβροχο φράγμα, ειδικά κατασκευασμένο για 
χειρουργική χρήση για να αντέχει σε συχνή χρήση, σε πλύσιμο στους 90οC, και αποστείρωση στους 134οC, ανθεκτικό σε συνεχείς χλωριάσεις, με 
ανεξίτηλες βαφές.

Αναλυτικότερα

Σύνθεση

1. 50% βαμβάκι -50% πολυεστέρα, βάρους 160-180gr/m2, από αρίστης ποιότητας νήματα, με ειδική επεξεργασία προσυρίκνωσης (Sanfor-
ise), με μέγιστο μπάσιμο στο πλύσιμο 2%, με ειδική αντιστατική, υποαλλεργική, αντι-τσαλακωτική σιλικονούχα μάλαξη χωρίς 
φορμαλδεΰδες για ευκολία στο σιδέρωμα, με anti-pillihg για να μην χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια στη χρήση του. Να έχει γίνει 
επεξεργασία αδιαβροχοποίησης με fluorocarbon που κάνει το ύφασμα υδρόφοβο, αιμόφοβο και απωθητικό της σκόνης.

2. Πλάτος 160 εκατοστά περίπου

3. Μίγμα ίνας στημόνι 50% πολυεστέρα -50% βαμβάκι

4. Μίγμα ίνας υφάδι 50% βαμβάκι -50% πολυεστέρα

ΕΝΤΟΛΗΣ :  1025/18-03-2022

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ



Μαξιλάρια με κάλυμμα και φερμουάρ

45cm x 65cm (στάνταρ)

Ειδικά κατασκευασμένα για Νοσοκομεία, πλενόμενα με κοινά καθαριστικά, με έγκριση

Κατασκευασμένα εσωτερικά: μέτριας σκληρότητας-γέμισης από Hollow Fibers διάτρητο σιλικονούχο πολυεστέρα ειδικά σχεδιασμένο να 
επανέρχεται μετά το πλύσιμο

Εξωτερικά: από ύφασμα αδιάβροχο, αντιολισθητικό, αντι-μικροβιακό, αντι-αλλεργικό, ελαστικό προς 2 διευθύνσεις για άνεση κατά τη χρήση του 
μαξιλαριού, υψηλής αντοχής, με τη μία του πλευρά μπουρνουζέ βαμβακερή 100% για να αναπνέει και την άλλη αδιάβροχη.

ΕΝΤΟΛΗΣ :  1026/18-03-2022

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ

ΕΙΔΟΣ: Μαξιλαροθήκες λευκές κλινικών.

ΒΑΡΟΣ: εις γραμ./Μ2 : 210

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβακερές.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Μαξιλαροθήκη 45cm x 65cm

Με εσωτερικό γύρισμα φακέλου περίπου 22cm.


