
 

                                                     

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 6241 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                      Πειραιάς: 17-05-2022 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΓΡΑΦΕΙΟ  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ   

ΤΗΛ: 210 – 4592593 

Fax:   210 - 4592597  

 

  

 

 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών 

 (  Εργαλεία χειρουργείων )  

 

 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  25 / 05/ 2022 

ΩΡΑ: 12:00 μ.μ., 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Γ 

 

 

 

 

 

 



 

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.ΤΕΧΝΙΚΕΣ 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 ). 

 

mailto:bargiataki@tzaneio.gr
http://www.tzaneio.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

( Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης )  

Α.Ε. ΑΔΑ Προϋπολογισμός  

ΕΙΔΟΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ   

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

756 
ΩΧΑΔ4690

6Κ-ΦΙ0 

1 ) 720,00 € πλέον 

     Φ.Π.Α  

 

ΛΑΒΙΔΑ DISSECTER ΟΡΘΗΣ ΓΩΝΙΑΣ  14CM 6 

ΤΜΗΜΑ : 

 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 

 & 

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓ

ΙΚΟ  

ΤΜΗΜΑ : 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ & 

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  
ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

: 210-4592719 
 

ΛΑΒΙΔΑ DISSECTER ΟΡΘΗΣ ΓΩΝΙΑΣ  18CM 6 

2) 140,00 € πλέον   

    Φ.Π.Α 

ΛΑΒΙΔΕΣ  ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ PEAN ΕΥΘΕΙΑ 

14CM ( 5 ½΄΄ ) Ευθείες  με κυματοειδή επιφάνεια 

καθ΄ όλο το μήκος των σιαγόνων – inox  

5 

3) 240,00 € πλέον  

    Φ.Π.Α 
ΑΓΓΙΣΤΡΟ FARABEUF 13CM ( ΖΕΥΓΟΣ ) 12 

4) 640,00 € πλέον  

    Φ.Π.Α 

ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΟΞΥ  4 ΟΔΟΝΤΩN VOLKMANN 

8,5X19 ΜΜ 
16 

5) 660,00 € πλέον  

    Φ.Π.Α 

ΑΓΓΙΣΤΡΟ HOCHER - LANGEBECK 41 X 11 

ΜΜ  
12 

6α) 220,00 € πλέον 

      Φ.Π.Α 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟ ADSON 12 

CM  

 

10 

  β) 60,00 € πλέον  

      Φ.Π.Α 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΛΑΒΙΔΕΣ  ADSON με 

οδοντωτά άκρα  ( 1Χ2 ) – inox – 120 mm  

 

2 

7) 300,00 € πλέον 

    Φ.Π.Α 

 ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΚΟΙΛΙΑΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ 

ΚΟΙΛΙΑΣ BABY BALFUR  

 
1 

8) 60,00 € πλέον 

    Φ.Π.Α 

ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ  Hegar-heavy patterns 

150mm ( 6΄΄ ) -  inox  

 

 

2 



9α) 210,00 € πλέον 

      Φ.Π.Α 
ΑΓΓΙΣΤΡΟ BABY ROUX 13,5cm 10 

  β) 100,00 € πλέον 

      Φ.Π.Α 

ΛΑΒΙΔΕΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ( ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ) 

145mm ( 5 ¾ ) Standard – inox  

 

4 

  γ) 100,00 € πλέον 

      Φ.Π.Α 

ΛΑΒΙΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕ ΟΔΟΝΤΩΤΑ 

ΑΚΡΑ ( 1Χ2 ) inox – 145 mm ( 5 ¾ ) 

 

4 

10 )150,00 € πλέον 

      Φ.Π.Α 
ΑΓΓΙΣΤΡΑ DEAVER 215X 22mm 3 

11) 300,00 € πλέον 

      Φ.Π.Α 

ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΑ MAVO HEGAR με αύλακα 

15mm  
10 

12) 140,00 € πλέον  

      Φ.Π.Α 
ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ DOVEN ΚΑΘΕΤΟΣ 62 Χ 35 mm 2 

13α) 240,00  πλέον 

       Φ.Π.Α 
ΛΑΒΙΔΑ ΚΥΡΤΗ MOSQUITO  10 

    β) 120,00 €   

        πλέον Φ.Π.Α 

ΛΑΒΙΔΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ MOSQUITO                  

( HALSKET ) κυρτή με αυλακώσεις καθ΄όλο το 

μήκος  inox – 125mm ( 5΄΄ )  

 

5 

14) 150,00 € πλέον 

      Φ.Π.Α 
ΛΑΒΙΔΕΣ ΡΟΥΧΩΝ 11 cm   10 

15) 70,00 € πλέον 

       Φ.Π.Α 

ΨΑΛΙΔΙ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ Lister 140 mm ( 5½ ΄΄ ) 

με γωνιώδες σιαγόνες εκ των οποίων η μία 

καταλήγει σε αμβλύ άκρο - inox  

2 

16 ) 50,00 € πλέον  

       Φ.Π.Α 

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΟΠΗΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ , οδοντωτό 

LiHaker 135 mm ( 5¼ ΄΄ ) inox – με εγκοπή  
2 

17
 
α)  186,00 €  

         πλέον Φ.Π.Α 
ΨΑΛΙΔΙ  ΙΣΤΩΝ ΑΜΒΛΥ  ΚΥΡΤΟ  11,5 cm  6 

     β) 50,00 €  

         πλέον Φ.Π.Α 

ΨΑΛΙΔΙ  ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ Cooper 

150 mm ( 6΄΄ ) inox – κυρτό με αμβλείς κορυφές 

 

 

2 



  

 

18) 300,00 € πλέον 

      Φ.Π.Α 

ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΔΙΠΛΑ αμβλύ BABY SENN 

MILLER 16cm  
10 

19) 180,00 € πλέον 

      Φ.Π.Α 
ΛΑΒΙΔΑ  ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ  ADSON 12cm  12 

20) 200,00 € πλέον 

      Φ.Π.Α 
ΨΑΛΙΔΙ METZENBAUM   14,5cm 10 



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 εφόσον υπάρχουν . 

 

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  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

 

1. Τα χειρουργικά εργαλεία να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 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. Τα ψαλίδια να έχουν άριστες κοπτικές επιφάνειες και να κόβουν μαλακά σε όλο το μήκος τους.  

2. Οι προσφέροντες να κατονομάζουν ρητώς και πλήρως επί ποινή αποκλεισμού στην προσφορά τους, τον 

κατασκευαστικό οίκο (ονομασία, χώρα διεύθυνση κ.λ.π.) όλων των προσφερόμενων εργαλείων. Τα παραπάνω να 

πιστοποιούνται από πρωτότυπο πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου.  

3. Να κατονομάζεται επίσης ρητώς και πλήρως επί ποινή αποκλεισμού (ονομασία, χώρα, διεύθυνση) ο παραγωγός 

του κράματος των μετάλλων που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστικός οίκος για την κατασκευή των εργαλείων. Ο 

παραγωγός του κράματος των μετάλλων να διαθέτει πιστοποιητικό ISO σε ισχύ  και να βεβαιώνεται η 

συνεργασία των οίκων.  

4. 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.  

5. 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 

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

7. Να κατατεθεί εγγύηση καλής λειτουργίας των εργαλείων για 10 έτη από τον κατασκευαστικό οίκο.  

8. 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.  

9. Να κατατίθενται με την προσφορά πιστοποιητικά :  

 ISO του κατασκευαστικού οίκου  

 ISO της προμηθεύτριας εταιρείας  

 CE των προσφερομένων ειδών  

 Ανάλυση κράματος μετάλλου Όλα τα ανωτέρω να είναι πρωτότυπα ή επίσημα επικυρωμένα.  

10. Να κατατεθεί πρωτότυπος αυθεντικός κατάλογος του κατασκευαστικού οίκου, εκτός αν ήδη υπάρχει στο 

Νοσοκομείο μας. 

11. Να συνταχθεί φύλλο συμμόρφωσης με αναλυτικές παραπομπές για όλα τα ζητούμενα των τεχνικών 

προδιαγραφών.  

12. Να κατατεθούν με την προσφορά της τεχνικής αντιπροσωπευτικά δείγματα από όλες τις κατηγορίες των 

αιτούμενων εργαλείων και απόλυτα σύμφωνα με τον όρο 6 των προδιαγραφών, επί ποινή αποκλεισμού.    

13. Προσφορές ελλιπείς που δεν περιλαμβάνουν όλα τα ζητούμενα ανά set ή προσφορές ασαφείς ως προς την 

αντιστοιχία των προσφερομένων ειδών με τα ζητούμενα θα απορρίπτονται. 
 

 

 

 


