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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ     Πειραιάς:  11-05-2022

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΚΑΡΔΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  

ΤΗΛ: 210 – 4592156

Fax:   210 - 4592597 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία 

συλλογής προσφορών υλικών 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 16-05-2022
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

1217/06-04-2022 ΨΜΛ346906Κ-
ΜΩ4

21002082 - ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ 
(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) 1 ΤΕΜ 560,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κος 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

2104592134

1206/06-04-2022 Ψ65Π46906Κ-
ΡΟΩ

12017002 - ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
AUTOCAD 22 ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ 1 ΤΕΜ 2.200,00 €

1226/06-04-2022 ΩΑΚΚ46906Κ-
ΩΥΚ

15000011 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΕΣΑΣ 
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ AJAX-USA, ΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 
ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)

1 ΤΕΜ 530,00 €

998/16-03-2022 ΨΥ0Β46906Κ-
ΘΑ6

21007074 - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ FAX LASER 
(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) 1 ΤΕΜ 300,00 €

Κος ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

2104592232

* 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 :  1217/06-04-2022

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΜΠΑΟΥΛΟΥ

Ο καταψύκτης μπαούλο να έχει  μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης, με αντιβακτηριακή προστασία πάχους περίπου 70mm ενώ μεταξύ άλλων 
να διαθέτει κλειδαριά στο καπάκι για ασφάλεια. Επίσης να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

• Βαμμένη λαμαρίνα εξωτερικά λευκού χρώματος.
• Ανάγλυφη επένδυση αλουμινίου εσωτερικά
• Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από -10° έως -18°C 
• Στατική ψύξη.
• Ισχυρή μόνωση με πολυουρεθάνη
• Εσωτερικό φωτισμό με led
• Ρόδες για εύκολη μεταφορά
• 1 καλάθι
• Κλειδαριά στο καπάκι για ασφάλεια .
• Αντιβακτηριακή προστασία πάχους  περίπου70mm
• Οικολογικό φρέον νέου τύπου R600a 
• Κλιματικής ζώνης : ST (Sub Tropical), +18oC έως +38oC
• Χωρητικότητα  περίπου 450Lt 
• Διαστάσεων  περίπου : 155 Χ 75 Χ 85 cm
• Iσχύς περίπου: 280W / 220V –  50Hz
• Εγγύηση 2 ετών.

ΠΑΡΑΡΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις υπέρ του δημοσίου και παράδοση του μηχανήματος εντός του χώρου του νοσοκομείου επίσης θα γίνει επίδειξη 
καλής λειτουργίας του μηχανήματος.



ΕΝΤΟΛΗΣ :  1226/06-04-2022

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συντήρησης της πρέσας ιματισμού AJAX-USA, των πλυντηρίων μετά των απαραίτητων υλικών / ανταλλακτικών

Α. Προληπτική, κατασταλτική συντήρηση και τεχνικός έλεγχος του μηχανολογικού συστήματος της μηχανής, ως ακολούθως:
1. Αποξήλωση των προστατευτικών καλυμμάτων, γενικός καθαρισμός της μηχανής, συντήρηση, λίπανση, ρύθμιση όλων των αρθρώσεων, γενικός 
λειτουργικός έλεγχος του μηχανολογικού συστήματος και αποκατάσταση μικρό-βλαβών και μικρό-ανωμαλιών, όπου απαιτείται.
2. Μηχανικός – χημικός καθαρισμός και λείανση της άνω σιδηρωτικής πλάκας.
3. Προμήθεια και αντικατάσταση (λόγω φθοράς), ενός εύκαμπτου ανοξείδωτου σωλήνα, υψηλής πίεσης ατμού, τροφοδοσίας της άνω κινητής 
κεφαλής.
Β. Αντικατάσταση σιδηρωτικής επένδυσης στην κάτω θερμαινόμενη σιδηρωτική πλάκα με προμήθεια αναλώσιμων υλικών, ως ακολούθως :
Αποξήλωση της παλιάς φθαρμένης επένδυσης, εκτενής καθαρισμός της πλάκας, αντιδιαβρωτική βαφή με χρώμα υψηλών θερμοκρασιών και  
τοποθέτηση καινούργιας σειράς ειδικών επενδύσεων, αποτελούμενης από:

• Υπόστρωμα  POL.  ,  αντοχής  στην υδρόλυση και  σε θερμοκρασίες  έως 180οC,  πυκνότητας  1500  Gr/m2,  πάχους  12mm, αφρώδους – 
ελαστικής υφής.

• Εσωτερικό υπόστρωμα πρεσών POL., αντοχής στην υδρόλυση και σε θερμοκρασίες έως 180οC, πυκνότητας 950 Gr/m2.

• Τελική εξωτερική επένδυση NOMEX,αντοχής στην υδρόλυση και σε θερμοκρασίες έως 220οC, πυκνότητας 145 Gr/m2.

• Βαμβακερό κορδόνι κατασκευής σούρας τελικής επένδυση πρέσας υψηλής μηχανικής και θερμικής αντοχής.

• Σετ ελατηρίων και κλιπς inox τανύσεως επένδυσης (4 ελατήρια/σετ).

Παρατηρήσεις:
Η εταιρεία οφείλει να σέβεται τους κανονισμούς που ισχύουν στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και να τηρεί τους κανόνες Υγιεινής και  
Ασφάλειας.
Όλες οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Φ.Ε.Κ. 264/15-04-93, 963/15-07-03) και θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα 
ενδεδειγμένα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.
Όλες οι εργασίες θα γίνονται μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
Η εταιρεία υποχρεούται να χρησιμοποιεί μόνο ειδικευμένο προσωπικό για να πραγματοποιεί τις εργασίες.
Οι τεχνικοί της εταιρείας, υποχρεούται να ενημερώνουν την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου σχετικά με την κατάσταση των εργασιών και τις 
παρατηρήσεις τους.



ΕΝΤΟΛΗΣ :  998/16-03-2022

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΑΞ LASER

1. Να είναι επιτραπέζιο σύγχρονης τεχνολογίας laser, με τύμπανο (drum) και σκόνη γραφίτη (toner).

2. Να μπορεί να παράγει τουλάχιστον 18 αντίγραφα ανά λεπτό.

3. Να είναι τελείως αθόρυβο.

4. Να μπορεί να δέχεται πρωτότυπα και να μπορεί να παράγει αντίγραφα μέχρι διαστάσεων Α4.

5. Να τροφοδοτείτε με κοινό ξηρογραφικό χαρτί από κασέτα χωρητικότητας τουλάχιστον 150 φύλλων.

6. Να έχει μνήμες για προκαθορισμό αριθμών κλήσεων, ατομικών και ομαδικών.

7. Να έχει μνήμες για την καταχώρηση των εισερχόμενων φαξ, σε περίπτωση που έχει τελειώσει το χαρτί.

8. Χρόνος μετάδοσης 3sec/σελίδα

9. Να εργάζεται με ηλεκτρική τάση 220Volt/50Hz.

10. Να εκπληρεί υποχρεωτικά τις προδιαγραφές ασφαλείας CE.

11. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για (1) έτος.


