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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 20 /09/ 2022 

ΩΡΑ: 12:00 π.μ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα   Α – Δ 

 

 

 

 

 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών  

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΑ)  

  



 

 

TΟ 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 mprom2@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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tzaneio.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

 ΑΕ:2705/13-09-2022  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κα ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΤΗΛ: 210-4592908    

ΑΙΤΗΜΑ    

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ - Β'Χ    

ΕΙΔΗ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΡ00106800 χειρουργικό ράμμα από πολύκλωνη πλεκτή και 
περιελιγμένη μέταξα USP 3/0, με βελόνη 3/8 κύκλου 
κόπτουσα και μήκος 45cm 

0,48 108 51,84 

ΥΡ00108600 χειρουργικό ράμμα από πολύκλωνη πλεκτή και 
περιελιγμένη μέταξα USP 2/0, με βελόνη 3/8 κύκλου 
κόπτουσα και μήκος 75cm 

0,27 508 137,16 

ΥΡ00402504 ράμματα μη απορροφήσιμα, από μονόκλωνο 
πολυαμίδιο, USP 3/0 με βελόνη κόπτουσα, 3/8 κύκλου 
26mm, μήκους 90cm 

0,445 1548 688,86 

ΥΡ00403205 ράμματα μη απορροφήσιμα, από μονόκλωνο 
πολυαμίδιο, USP 2/0 με βελόνη κόπτουσα, 3/8 κύκλου 
40mm, μήκους 90cm 

0,229 1188 272,052 

ΥΡ00403304 ράμματα μη απορροφήσιμα, από μονόκλωνο 
πολυαμίδιο, USP 0, με βελόνη κόπτουσα, 3/8 κύκλου 
40mm, μήκους 75cm 

0,29 2400 696 



ΥΡ00501000 ράμματα αγγείων με απορρφήσιμα από μονόκλωνο 
πολυπροπυλένιο με στρογγυλή διπλή βελόνη 1/2 
κύκλου από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα με νικέλιο 
και επικάλυψη σιλικόνης ώστε να εξασφαλίζεται η 
μέγιστη ολισθηρόηττα και αντοχή της μετά από 
πολλαπλά περάσματα,  USP 6/0 μήκους 75cm και 
βελόνη 13-14mm 

4 36 144 

ΥΡ00501200 ράμματα αγγείων με απορρφήσιμα από μονόκλωνο 
πολυπροπυλένιο με στρογγυλή διπλή βελόνη 1/2 
κύκλου από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα με νικέλιο 
και επικάλυψη σιλικόνης ώστε να εξασφαλίζεται η 
μέγιστη ολισθηρόηττα και αντοχή της μετά από 
πολλαπλά περάσματα,  USP 5/0 μήκους 90cm και 
βελόνη 16-18mm 

4 36 144 

ΥΡ00502900 ράμματα αγγείων με απορρφήσιμα από μονόκλωνο 
πολυπροπυλένιο με στρογγυλή διπλή βελόνη 1/2 
κύκλου από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα με νικέλιο 
και επικάλυψη σιλικόνης ώστε να εξασφαλίζεται η 
μέγιστη ολισθηρόηττα και αντοχή της μετά από 
πολλαπλά περάσματα,  USP 4/0 μήκους 90cm και 
βελόνη 16-18mm 

4 36 144 

ΥΡ00600906 χειρουργικά ράμματα συνθετικά, απορροφήσιμα, 
πολύκλωνα, μέσης απορρόφησης: USP 0 χωρίς βελόνη, 
μήκους 150cm 

0,879 1000 879 

ΥΡ00603404 χειρουργικά ράμματα συνθετικά, απορροφήσιμα, 
μονόκλωνα μέσης απορρόφησης, USP 3/0 με βελόνη 1/2 
κύκλου, μήκους  75cm 

0,85 1500 1275 



ΥΡ00603506 χειρουργικά ράμματα συνθετικά, απορροφήσιμα, 
πολύκλωνα, μέσης απορρόφησης: USP 2/0 με βελόνη 
1/2 κύκλου 26mm, μήκους 75cm 

0,78 1500 1170 

ΥΡ00603802 χειρουργικό ράμμα συνθετικό, απορρφήσιμο, 
πολύκλωνο, μέσης απορρόφησης, USP 1, με βελόνη 
στρογγυλή 1/2 κύκλου J άγγιστρο 

1,3 720 936 

ΥΡ00604101 χειρουργικά ράμματα συνθετικά, απορροφήσιμα, 
μονόκλωνα μέσης απορρόφησης, USP 0 με βελόνη 1/2 
κύκλου, μήκους  75cm 

0,55 1500 825 

ΥΡ00604206 χειρουργικά ράμματα συνθετικά, απορροφήσιμα, 
μονόκλωνα μέσης απορρόφησης, USP 1 με βελόνη 1/2 
κύκλου, 40mm, μήκους από 75cm 

0,97 540 523,8 

ΥΡ00604601 χειρουργικά ράμματα συνθετικά, απορροφήσιμα, 
μονόκλωνα μέσης απορρόφησης, USP 2 με βελόνη 1/2 
κύκλου, 50mm, μήκους  90cm 

1,3 1500 1950 

ΥΡ00608600 χειρουργικά ράμματα συνθετικά, απορροφήσιμα, 
μονόκλωνα μέσης απορρόφησης, USP 3 χωρίς  βελόνη, 
μήκους  180cm 

1,4797 1000 1479,7 

ΥΡ00608704 χειρουργικά ράμματα συνθετικά, απορροφήσιμα, 
πολύκλωνα, μέσης απορρόφησης: USP 2/0 χωρίς 
βελόνη, μήκους 180cm 

1,58 1000 1580 



ΥΡ00613200 χειρουργικά ράμματα συνθετικά, απορροφήσιμα, 
μονόκλωνα μέσης απορρόφησης, USP 1 χωρίς βελόνη, 
μήκους  150cm 

0,98 540 529,2 

ΥΡ007056 χειρουργικά ράμματα συνθετικά, απορροφήσιμα, 
μονόκλωνα μέσης απορρόφησης. Με αντίρροπες ακίδες 
στήριξης μονής κατεύθυνσης, που συγκρατούν την 
γραμμή συρραφής χωρίς την ανάγκη κόμπων και με 
γωνία κλειδώματος ράμματος με λούπα, USP 2/0 με 
βελόνη 1/2 κύκλου στρογγυλή 27mm, μήκους 23cm 

34 20 680 

ΥΡ00707200 χειρουργικά ράμματα μονόκλωνα, βραδείας 
απορρόφησης από πολυγλυκονάτη ή πολυδιοξανόνη, να 
παρέχουν στήριξη ιστών διατηρώντας το 70-75% της 
τάσης τους για 14 ημέρες μετά την εμφύτευση και να 
απορροφούνται πλήρως σε 180-210 ημέρες. Οι βελόνες 
να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 
440 και άνω ή άλλο ισοδύναμο με περιεκτικότηα 8-10% 
σε νικέλιο με επικάλυψη ενισχυμένης σιλικόνης ώστε να 
εξασφαλίζεται μέγιστη ολισθηρότητα για πολλαπλά 
περάσματα, USP 4 με βελόνη 1/2 κύκλου στρογγυλή, 
μήκους από 75cm 

1,4 240 336 



ΥΡ00707300 χειρουργικά ράμματα μονόκλωνα, βραδείας 
απορρόφησης από πολυγλυκονάτη ή πολυδιοξανόνη, να 
παρέχουν στήριξη ιστών διατηρώντας το 70-75% της 
τάσης τους για 14 ημέρες μετά την εμφύτευση και να 
απορροφούνται πλήρως σε 180-210 ημέρες. Οι βελόνες 
να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 
440 και άνω ή άλλο ισοδύναμο με περιεκτικότηα 8-10% 
σε νικέλιο με επικάλυψη ενισχυμένης σιλικόνης ώστε να 
εξασφαλίζεται μέγιστη ολισθηρότητα για πολλαπλά 
περάσματα, USP 1 με βελόνη 1/2 κύκλου στρογγυλή, 
40mm, μήκους 75cm 

1,5 240 360 

ΥΡ00707401 χειρουργικά ράμματα μονόκλωνα, βραδείας 
απορρόφησης από πολυγλυκονάτη ή πολυδιοξανόνη, να 
παρέχουν στήριξη ιστών διατηρώντας το 70-75% της 
τάσης τους για 14 ημέρες μετά την εμφύτευση και να 
απορροφούνται πλήρως σε 180-210 ημέρες. Οι βελόνες 
να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 
440 και άνω ή άλλο ισοδύναμο με περιεκτικότηα 8-10% 
σε νικέλιο με επικάλυψη ενισχυμένης σιλικόνης ώστε να 
εξασφαλίζεται μέγιστη ολισθηρότητα για πολλαπλά 
περάσματα, USP 2 με βελόνη 1/2 κύκλου στρογγυλή, 
50mm, μήκους 75cm 

1,24 240 297,6 



ΥΡ00707500 χειρουργικά ράμματα μονόκλωνα, βραδείας 
απορρόφησης από πολυγλυκονάτη ή πολυδιοξανόνη, να 
παρέχουν στήριξη ιστών διατηρώντας το 70-75% της 
τάσης τους για 14 ημέρες μετά την εμφύτευση και να 
απορροφούνται πλήρως σε 180-210 ημέρες. Οι βελόνες 
να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 
440 και άνω ή άλλο ισοδύναμο με περιεκτικότηα 8-10% 
σε νικέλιο με επικάλυψη ενισχυμένης σιλικόνης ώστε να 
εξασφαλίζεται μέγιστη ολισθηρότητα για πολλαπλά 
περάσματα, USP 2-0 με βελόνη 1/2 κύκλου στρογγυλή, 
μήκους 90cm 

1,24 720 892,8 

ΥΡ00707501 χειρουργικά ράμματα μονόκλωνα, βραδείας 
απορρόφησης από πολυγλυκονάτη ή πολυδιοξανόνη, να 
παρέχουν στήριξη ιστών διατηρώντας το 70-75% της 
τάσης τους για 14 ημέρες μετά την εμφύτευση και να 
απορροφούνται πλήρως σε 180-210 ημέρες. Οι βελόνες 
να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 
440 και άνω ή άλλο ισοδύναμο με περιεκτικότηα 8-10% 
σε νικέλιο με επικάλυψη ενισχυμένης σιλικόνης ώστε να 
εξασφαλίζεται μέγιστη ολισθηρότητα για πολλαπλά 
περάσματα, USP 3-0 με βελόνη 3/8 κύκλου στρογγυλή 

1,43 240 343,2 

ΥΡ01310001 σιλικονούχος φακαρόλα περιβρογχισμού αγγείων mini, 
χρώματος μπλε και χρώματος κίτρινου 

1,98 200 396 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ    16.731,212 



 

 

 

 

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 ΕΚΑΠΤΥ 

 

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.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΗ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

GMDN  ΕΟΦ  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


