
 

                                                     

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 5106 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                      Πειραιάς: 19-04-2022  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ   

ΤΗΛ: 210 – 4592593 

Fax:   210 - 4592597  

 

  

 

 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών  

(  Νευροχειουργικές λαβίδες , Σετ κυκλώματος παροχής υψηλών ροών & optiflow + ρινικά 

γυαλάκια &  Αντιμικροβιακά φίλτρα ) 

 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 27 / 04/ 22 

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 bargiataki@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). 

 

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 ). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

( Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης )  
 

 

Α.Ε. ΑΔΑ Προϋπολογισμός  

ΕΙΔΟΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ   

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1170 
Ψ41Λ46906Κ-

ΖΣΧ 

1.000,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ άνω 

κοπής οστών αποσπώμενη  130º thin 

footplate με μαύρη  αντιθαμβωτική ματ 

βαφή 1mm X 180mm μήκους  

 1 

ΤΜΗΜΑ : 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ   

ΤΜΗΜΑ : 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ  

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
: 210-4592719 
( κα Ακριτίδου 

Γεωργία   ,  
Προϊσταμένη 

Αποστείρωσης  ) 

1.000,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ άνω 

κοπής οστών αποσπώμενη  130º thin 

footplate με μαύρη  αντιθαμβωτική ματ 

βαφή 1mm X 200mm μήκους 

 1 

1.000,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ άνω 

κοπής οστών αποσπώμενη  130º thin 

footplate με μαύρη  αντιθαμβωτική ματ 

βαφή 2mm X 180mm μήκους 
 1 

1.000,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ άνω 

κοπής οστών αποσπώμενη  130º standard  

footplate με μαύρη  αντιθαμβωτική ματ 

βαφή 2mm X 200mm μήκους 

 

Σημείωση : Επισυνάπτονται προδιαγραφές 

στο παράρτημα Δ΄   
 

1 



Α.Ε. ΑΔΑ Προϋπολογισμός  

ΕΙΔΟΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ   

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1091 
6Ψ3Ρ46906Κ-

ΟΔΝ  

600,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ 

 ( συσκευής  AIRVO 2 ) 

 

10 

ΤΜΗΜΑ : 

COVID 19 ( 5 )  

 

ΤΜΗΜΑ :  
COVID ( 5 )  

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
: 210-4592560 
( κα Πολυμέρη 

Κων/να  , 
προϊσταμένη 

τμήματος covid ( 5 ) )   

300,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

OPTIFLOW + ΡΙΝΙΚΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ 

( SMALL  ) 

Optiflow + Ρινικά γυαλάκια ( medium ) για 

παροχή υψηλών ροών αερίου με βέλτιστη 

ύγρανση ( AIRVO 2 ) 

 

10 

600,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

OPTIFLOW + ΡΙΝΙΚΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ 

( MEDIUM  ) 

Optiflow + Ρινικά γυαλάκια ( medium ) για  

παροχή υψηλών ροών αερίου με βέλτιστη 

ύγρανση ( AIRVO 2 ) 

 

20 

600,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

OPTIFLOW + ΡΙΝΙΚΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ 

( LARGE )  

Optiflow + Ρινικά γυαλάκια ( large ) για 

παροχή υψηλών ροών αερίου με βέλτιστη 

ύγρανση ( AIRVO 2 ) 

 

20 

4.500,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΨΗΛΩΝ ΡΟΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΤ 

ΘΑΛΑΜΟΥ  

Air Spiral Σετ κυκλώματος παροχής 

υψηλών ροών αερίου με βέλτιστη ύγρανση , 

ενηλίκων και κιτ θαλάμου ( AIRVO 2 ) 

 

 

50 



 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Για τα ανωτέρω να κατατεθούν δείγματα εφόσον ζητηθούν από τα τμήματα                                                                                                           

Α.Ε. ΑΔΑ Προϋπολογισμός ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1092 
6ΒΜ546906Κ-

34Μ 

600,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ 

 ( συσκευής  AIRVO 2 ) 

 

10 

ΤΜΗΜΑ : 

COVID 19 ( 2 )  

 

ΤΜΗΜΑ :  
COVID ( 2 ) 

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
: 210-4592618 
( κα Μπαζίνα 

Σεβαστή , 
προϊσταμένη 

τμήματος  covid ( 2 ))  

300,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

OPTIFLOW + ΡΙΝΙΚΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ 

( ΜEDIUM ) 

Optiflow + Ρινικά γυαλάκια ( medium ) για 

παροχή υψηλών ροών αερίου με βέλτιστη 

ύγρανση ( AIRVO 2 ) 

10 

300,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

OPTIFLOW + ΡΙΝΙΚΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ 

( LARGE )  

Optiflow + Ρινικά γυαλάκια ( large ) για 

παροχή υψηλών ροών αερίου με βέλτιστη 

ύγρανση ( AIRVO 2 ) 

10 

1.800,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΨΗΛΩΝ ΡΟΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΤ 

ΘΑΛΑΜΟΥ  

Air Spiral Σετ κυκλώματος παροχής υψηλών 

ροών αερίου με βέλτιστη ύγρανση , ενηλίκων 

και κιτ θαλάμου ( AIRVO 2 ) 

20 



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. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι  «δεν υπάρχει αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα (από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι 

λόγους: 

 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

 δωροδοκία 

 απάτη 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

 Είναι φορολογικά ενήμερος  

 Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και 

κωδικός  ΕΟΦ 

 

4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO. 

 

5. Γλώσσα: Ελληνική 

6. 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. 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                       

 



 

 

 

7. 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 ΕΟΦ 

        

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΄ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

  ( Α.Ε. 1170  )   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΑΒΙΔΩΝ KERRISON 

 
1. Οι λαβίδες να είναι κατασκευασμένες από ανώτερης ποιότητας ιατρικό χάλυβα, να 

είναι ΜΑΤ και να έχουν άριστο φινίρισμα. Οι αρθρώσεις  των εργαλείων να ανοίγουν 

και να κλείνουν μαλακά και τα σκέλη των λαβίδων να κλείνουν σταθερά.  Nα έχουν 

άριστες κοπτικές επιφάνειες και να κόβουν μαλακά σε όλο το μήκος τους.  

2. Οι προσφέροντες να κατονομάζουν επί ποινή αποκλεισμού στην προσφορά τους, 

τον κατασκευαστικό οίκο (ονομασία, χώρα διεύθυνση κ.λ.π.) όλων των 

προσφερόμενων εργαλείων. 

3. Να κατονομάζεται επίσης επί ποινή αποκλεισμού (ονομασία, χώρα, διεύθυνση) ο 

κατασκευαστής- παραγωγός του κράματος των μετάλλων που χρησιμοποιεί ο 

κατασκευαστικός οίκος για την κατασκευή των εργαλείων. Να  βεβαιώνεται η 

συνεργασία των οίκων.   

4. Στα εργαλεία να φαίνονται αποτυπωμένα:   

 Κωδικός που αντιστοιχεί στον κατάλογο του εργοστασίου.  

 Serial Number του εργαλείου         

 Επωνυμία εργοστασίου 

 CE   

 STAINLESS (ποιότητα εργαλείου) 

 Χρονολογία κατασκευής         

 Επωνυμία της προμηθεύτριας εταιρείας  

 Data Matrix- μήτρα καταχώρησης δεδομένων μέσω Η/Υ με προοπτική την 

ηλεκτρονικά υποστηριζόμενη παρακολούθηση των χειρουργικών εργαλείων και 

τη σύγχρονη οργάνωση της Κεντρικής Αποστείρωσης 

5. Να υπάρχει συμφωνία μεγεθών των προσφερόμενων εργαλείων με τα ζητούμενα.  

6. Να υπάρχει πληρότητα της προσφοράς από το ίδιο εργοστάσιο για την εξασφάλιση 

της ομοιογένειας στην ποιότητα, η οποία έχει μεγάλη σημασία στην καλή συντήρηση 

των εργαλείων. Δεν γίνονται δεκτές οι προσφορές συλλεκτικών οίκων.  

7. Να κατατεθεί εγγύηση καλής ποιότητας και λειτουργίας των εργαλείων για 10 έτη από 

τον κατασκευαστικό οίκο.  

8. Να κατατεθούν με την προσφορά της τεχνικής αντιπροσωπευτικά δείγματα και 

απόλυτα σύμφωνα με τον όρο 4 των προδιαγραφών, επί ποινή αποκλεισμού.    

9. Να δηλώνεται ρητά και αποδεδειγμένα η ύπαρξη στην προμηθεύτρια εταιρεία 

εξουσιοδοτημένου προσωπικού για την εκπαίδευση των χρηστών και 



εξουσιοδοτημένου service στην Ελλάδα, για την άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε 

πρόβλημα προκύπτει στη συντήρηση ή αντικατάσταση ελαττωματικών εργαλείων.  

10. Να κατατίθενται με την προσφορά πιστοποιητικά : ISO του κατασκευαστικού οίκου, 

ISO της προμηθεύτριας εταιρείας, ISO του παραγωγού του κράματος των μετάλλων, 

CE των προσφερομένων ειδών, ανάλυση κράματος μετάλλου . Όλα τα ανωτέρω να 

είναι πρωτότυπα ή επίσημα επικυρωμένα.  

 

 

  ( Α.Ε. 1091 & 1092   )  

ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΡΟΩΝ  & ΡΙΝΙΚΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ  

-Air Spiral Σετ κυκλώματος παροχής υψηλών ροών αερίου με βέλτιστη ύγρανση , ενηλίκων και κιτ 

θαλάμου ( AIRVO 2 ) . 

- Optiflow + Ρινικά γυαλάκια  ( small – medium  - large ) για παροχή υψηλών ροών αερίου με    

   βέλτιστη ύγρανση ( AIRVO 2 ) . 

 

ΣΥΣΚΕΥΗ  AIRVO  2  

- Οι προμηθευτές να είναι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι για τα συγκεκριμένα 

προϊόντα .  

- Τα προϊόντα να είναι γνήσια και απολύτως συμβατά για το συγκεκριμένο  μοντέλο .  

- Θα πρέπει κατά την προσφορά η μισή ποσότητα του υλικού να είναι ετοιμοπαράδοτη .  

 

 

 
 


