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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 28/11/ 2022 

ΩΡΑ: 12:00 π.μ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα   Α – Δ 

 

 

 

 

 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών  

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  (ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ- ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ- ΜΕΘ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ)  

  



 

 

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.gov.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 

 

 

 

 
A.E ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ                   
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

2775/26-09-
2022 

944846906Κ-
ΝΞΦ 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12Χ12 cm (+-2) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

30 450,00 € ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  

Κα ΤΣΑΜΠΗ 
ΤΗΛ:210-4592463 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ 19Χ20  cm(+-2) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

30 793,20 € 

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΜΕ  ΕΙΔΙΚΟ  ΣΧΗΜΑ  ΚΟΚΚΥΓΑ 23Χ23cm     

(+-2)ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

30 750,00 € 

ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΓΑΖΑ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΠΛΗΓΗ ( ΓΑΖΑ ΜΕ 

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Κ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ) 

150 600,00 € 

2873/27-09-
2022 

ΨΘΤ446906Κ-
Π1Ζ 

ΣΕΤ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: α)ΘΗΚΑΡΙ ΥΔΡΟΦΙΛΗΣ 

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 6FR ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 11CM ΜΕ 
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ 

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ 3WAY 
STOPCOCK.β) ΚΩΝΙΚΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ. γ) ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΟΔΗΓΟ 0,018¨ 
ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 45CM.δ) ΒΕΛΟΝΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

21G ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 2,5CM 

400 4.000,00 € ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ Κα ΛΑΧΑΝΑ 
ΤΗΛ:210-4592682 



3312/11-11-
2022 

61ΦΩ46906Κ-
0Σ0 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ 

ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ. 

30.000 4.200,00 € ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Κος 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΤΗΛ:210-4592587 

3201/25-10-
2022 

6ΖΡΖ46906Κ-
ΑΞΤ 

ΣΕΤ ΓΡΑΜΜΩΝ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

40 6.800,00 € ΜΕΘ (ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ) Κα ΒΡΕΤΤΟΥ ΤΗΛ: 
210-4592869 

3259/03-11-
2022 

6Η9Γ46906Κ-
ΒΞΤ 

ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ON/OFF ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ 

ΣΗΜΑΝΣΗ 

400 4.000,00 € ΜΕΘ (ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ) Κα ΒΡΕΤΤΟΥ ΤΗΛ: 
210-4592869 

2101/17−06−
2022 

Ψ9ΙΚ46906Κ−
ΧΔΝ 

 ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ 
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 

1,7 mg/ml 

200 3.720,00 € ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ  Κα ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ 
ΤΗΛ:210-4592908 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

 

 

ΑΕ: 2775/26-09-2022 
 
 

 

1.ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ  ΕΙΔΙΚΟ  ΣΧΗΜΑ  ΚΟΚΚΥΓΑ 23Χ23cm 
 
Προδιαγραφή: 
Επιθέματα αποστειρωμένα υδροπολυμερή- αφρώδη, με υδροενεργό άργυρο ομοιογενώς κατανεμημένο σε όλη τη δομή του 
αφρώδους για εξουδετέρωση των μικροοργανισμών στην επιφάνεια του έλκους και εντός του επιθέματος κατά την απορρόφηση. 
Το αφρώδες τμήμα του επιθέματος κατά την απορρόφηση του εξιδρώματος, να εκτείνεται έτσι ώστε να είναι σε άμεση και συνεχή 
επαφή με τα τοιχώματα του έλκους, χωρίς την παρεμβολή άλλων στρωμάτων ετσι ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση απορρόφηση 
του εξιδρώματος και η συνεχής απελευθέρωση αργύρου στο έλκος καθ’όλη τη διάρκεια εφαρμογής του επιθέματος. Το επίθεμα  να 
έχει υψηλή συγκράτηση και να φέρει αδιάβροχη  ημιπερατή μεμβράνη εξωτερικά, ώστε να αποτρέπεται η διαρροή εξιδρώματος στο 
περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης. Χωρίς τοπικό  αντιβιοτικό. Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό 
κυτταρίνης για να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. Να ενδείκνυνται για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. 
Με απόκλιση στην διάσταση (+/- 2cm) 
Τεμάχια 30 
 
 
2. ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ 19Χ20  cm 

 
Προδιαγραφή: 
Επιθέματα αποστειρωμένα υδροπολυμερή- αφρώδη, με υδροενεργό άργυρο ομοιογενώς κατανεμημένο σε όλη τη δομή του 
αφρώδους για εξουδετέρωση των μικροοργανισμών στην επιφάνεια του έλκους και εντός του επιθέματος κατά την απορρόφηση. 
Το αφρώδες τμήμα του επιθέματος κατά την απορρόφηση του εξιδρώματος, να εκτείνεται έτσι ώστε να είναι σε άμεση και συνεχή 
επαφή με τα τοιχώματα του έλκους, χωρίς την παρεμβολή άλλων στρωμάτων ετσι ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση απορρόφηση 
του εξιδρώματος και η συνεχής απελευθέρωση αργύρου στο έλκος καθ’όλη τη διάρκεια εφαρμογής του επιθέματος. Το επίθεμα  να 



έχει υψηλή συγκράτηση και να φέρει αδιάβροχη  ημιπερατή μεμβράνη εξωτερικά, ώστε να αποτρέπεται η διαρροή εξιδρώματος στο 
περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης. Χωρίς τοπικό  αντιβιοτικό. Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό 
κυτταρίνης για να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. Να ενδείκνυνται για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. 
Με απόκλιση στην διάσταση (+/- 2cm) 
Τεμάχια 30 
 
 
 
 
 
ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12Χ12 cm 

 
Προδιαγραφή: 
Επιθέματα αποστειρωμένα υδροπολυμερή- αφρώδη, με υδροενεργό άργυρο ομοιογενώς κατανεμημένο σε όλη τη δομή του 
αφρώδους για εξουδετέρωση των μικροοργανισμών στην επιφάνεια του έλκους και εντός του επιθέματος κατά την απορρόφηση. 
Το αφρώδες τμήμα του επιθέματος κατά την απορρόφηση του εξιδρώματος, να εκτείνεται έτσι ώστε να είναι σε άμεση και συνεχή 
επαφή με τα τοιχώματα του έλκους, χωρίς την παρεμβολή άλλων στρωμάτων ετσι ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση απορρόφηση 
του εξιδρώματος και η συνεχής απελευθέρωση αργύρου στο έλκος καθ’όλη τη διάρκεια εφαρμογής του επιθέματος. Το επίθεμα  να 
έχει υψηλή συγκράτηση και να φέρει αδιάβροχη  ημιπερατή μεμβράνη εξωτερικά, ώστε να αποτρέπεται η διαρροή εξιδρώματος στο 
περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης. Χωρίς τοπικό  αντιβιοτικό. Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό 
κυτταρίνης για να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. Να ενδείκνυνται για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. 
Με απόκλιση στην διάσταση (+/- 2cm) 
Τεμάχια 30 
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Τριχοειδικά φίλτρα συνεχών μεθόδων μετά γραμμών συμβατά με μηχανήματα συνεχών 
μεθόδων CRRT. 
 
Τριχοειδικό φίλτρο από πολυαιθεροσουλφόνη ή και πολυσουλφόνη, δραστικής 
επιφάνειας 1,9 m2, και 2,0 m2, με επαρκή ρυθμό υπερδιήθησης έως και 60 ml/h/mmHg 
και διαπερατότητα (cutoff) άνω των 50.000 Daltons για την απομάκρυνση σηπτικών 
παραγόντων και άλλων ουσιών μέσου μοριακού βάρους. Κατάλληλα για όλες τις 
μεθόδους υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας (SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF, 
HVHF) καθώς και για θεραπεία με 
χορήγηση ηπαρίνης ή κιτρικών ως αντιπηκτική αγωγή.  
 
Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα φίλτρα να διατίθενται σε ατομική συσκευασία, να είναι 
αποστειρωμένα, ελεύθερα πυρετογόνων, να φέρουν σήμανση CE και να πληρούν 
απαραιτήτως όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. 
 
 


