
 

                                                     
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αριθμ. Πρωτ. 6606

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ     Πειραιάς: 25-05-2022

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 30-05-2022
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

1577/09-05-
2022

64ΤΖ46906Κ-
1ΚΖ

12004005 - ΡΟΔΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΥΜΠΑΓΕΣ 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 
ΑΠΛΗ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΑ (Φ160)

24 480,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κος 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

2104592134

1586/09-05-
2022

67Δ646906Κ-
ΝΘ5

21003153 - ΡΟΛΟ ΣΚΙΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
130CM(ΠΛΑΤΟΣ) X 150cm(ΥΨΟΣ) 1 150,00 €

1584/09-05-
2022

696Μ46906Κ-
ΖΣΚ

21003083 - ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 100 x 60 x 190 cm 
(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)

1 1.500,00 €

1140/28-03-
2022

6ΔΑΘ46906Κ-
ΔΗ6

15000011 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ 
ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΜΗΧΑΝΟΡΟΦΟΥ 
(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)

1 2.350,00 €

* 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 :  1584/09-05-2022

21003083 - ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 100 x 60 x 190 cm

• Ιδανική για την σωστή οργάνωση και αποθήκευση του φαρμακευτικού υλικού με ασφάλεια.
• Κατασκευασμένη από bilaminate και πλαστικό υψηλής ανοχής.
• Διαθέτει 2 εξωτερικές πόρτες (δίφυλλη) με 8 θήκες τοποθέτησης φαρμάκων στην κάθε μια και διαχωριστικά.
• Στο εσωτερικό της ντουλάπας υπάρχουν 2 ακόμη στήλες με 16 θήκες τοποθέτησης φαρμάκων στην κάθε μια.
• Διαθέτει ξεχωριστό ντουλάπι για τα ναρκωτικά, το οποίο είναι εξοπλισμένο με κλειδαριά.
• Οι εξωτερικές πόρτες να είναι με εργονομικές χειρολαβές και να   έχουν άνοιγμα  περίπου 250ο   και άνω ,ενώ  οι εσωτερικές περίπου 90ο 

και άνω.
• Στην βάση της διαθέτει 4 στηρίγματα μεταβλητού ύψους για την πλήρη σταθεροποίηση της ντουλάπας σε κάνε επιφάνεια.
• Διαθέτει κεντρικό κλείδωμα για ασφάλεια.
• Στο εσωτερικό της έχει 4 ράφια από bilaminate τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος ανάλογα με της ανάγκες της αποθήκευσης.
• Η υπό προμήθεια ντουλάπα να είναι βιομηχανικής παραγωγής προοριζόμενη για νοσοκομειακή χρήση και όχι ιδιοκατασκευή.
• Στο εσωτερικό της να φέρει επτά  (7) καλάθια βάθους περίπου 100mm με διαχωριστικά και ένα (1) καλάθι βάθους περίπου με 

διαχωριστικά.
• Η στήριξη της ντουλάπας να υφίσταται σε ανθεκτικά ποδαράκια ρυθμιζόμενου ύψους υψηλής αντοχής.
• Να παρέχεται εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) έτη και επάρκεια σε ανταλλακτικά για δέκα (10) έτη.
• Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 ,ISO 13485 (να κατατεθούν τα αντίστοιχα  πιστοποιητικά)

Ενδεικτικές διαστάσεις ντουλάπας
Μήκος: 100cm  (περίπου και άνω)
Πλάτος: 60cm  (περίπου και άνω)
Ύψος: 190cm  (περίπου και άνω)



ΕΝΤΟΛΗΣ :  1140/28-03-2022

15000011 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΟΦΟΥ

Εργασίες επισκευής και συντήρηση των 8 αντλιών κυκλοφορίας ψυχρού νερού του κεντρικού κολλεκτέρ του δικτύου κλιματισμού ψυχροστασίου 
του νέου κτιρίου του νοσοκομείου . 

Α. Αντλίες πρωτεύοντος κυκλώματος 
(1 μεγάλη αντλία και 3 μικρότερες ) 

Β.  Αντλίες δευτερεύοντος κυκλώματος
(1 μεγάλη αντλία και 3 μικρότερες ) 

Η εργασίες θα εκτελεστούν σε δυο φάσης.

Α. ΦΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

1 . Απομόνωση του κυκλώματος και εξόρμηση των αντλιών του πρωτεύοντος    κυκλώματος ( 1 μεγάλη και 3 μικρές αντλίες )

2 . Υδραυλική και ηλεκτρική αποσύνδεση και μεταφορά για την επισκευή –συντήρηση.

3 . Προμήθεια και εργασία αντικατάσταση εσφεροτριβέων , στεγανό , παρεμβυσμάτων , καθαρισμός  αντλιών κ.λ.π.

4 . Συντήρηση και καθαρισμός των αντλιών  

5 , Μεταφορά και επανασυρμολόγηση  αντλιών.

6 . Υδραυλική και ηλεκτρολογική επανασύνδεση  αντλιών .

7 . Προμήθεια και αντικατάσταση του καταστραμμένου  αντικραδασμικού ελαστικού DN80 .

8 . Εργασίες μετατροπής του δικτύου και προσαρμογής του νέου  αντικραδασμικού.

9 . Εξαέρωση κυκλώματος εκκίνηση, έλεγχος διαρροών , 

10 . Παράδοση του κυκλώματος των αντλιών σε πλήρη λειτουργία .



Β. ΦΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

1 . Απομόνωση του κυκλώματος και εξόρμηση των αντλιών του δευτερεύοντος     κυκλώματος ( 1 μεγάλη και 3 μικρές αντλίες )

2 . Υδραυλική και ηλεκτρική αποσύνδεση και μεταφορά για την επισκευή –συντήρηση.

3 . Προμήθεια και εργασία αντικατάσταση εσφεροτριβέων , στεγανό , παρεμβυσμάτων , καθαρισμός  αντλιών κ.λ.π.

4 . Συντήρηση και καθαρισμός των αντλιών  

5 . Μεταφορά και επανασυρμολόγηση  αντλιών.

6 . Υδραυλική και ηλεκτρολογική επανασύνδεση  αντλιών .

7 . Προμήθεια και αντικατάσταση του καταστραμμένου  αντικραδασμικού ελαστικού DN80 .

8 . Εργασίες μετατροπής του δικτύου και προσαρμογής του νέου  αντικραδασμικού

9 . Εξαέρωση κυκλώματος εκκίνηση, έλεγχος διαρροών , 

10 . Παράδοση του κυκλώματος των αντλιών σε πλήρη λειτουργιά .

Η  εργασίες θα εκτελεστούν συμφώνα  με τους κανονισμού για την υγιεινή  και την ασφάλεια  των εργαζόμενων  του προσωπικού και γενικά των 

εγκαταστάσεων  νοσοκομείου .

Η  εργασίες θα εκτελεστούν συμφώνα  με το χρονοδιάγραμμα που θα καθορίσει η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου . 


	Ενδεικτικές διαστάσεις ντουλάπας

