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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 02-12-2022 

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 mprom1@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). 

mailto:mprom1@tzaneio.gov.gr


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.gov.gr ). 

 

http://www.tzaneio.gov.gr/


 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

 

Α/Ε ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

2667/31-08-
2022 

6ΔΕΨ46906Κ-
Α2Υ 

ΥΠ10900300 - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ 

(ΠΤΥΕΛΟΠΑΓΙΔΕΣ) 
300 ΤΕΜ 600,00 € ΜΕΘ 

 Κα ΒΡΕΤΤΟΥ              
ΤΗΛ. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
2104592869 

3508/29-11-
2022 

6ΥΟΖ46906Κ-
ΑΟΔ 

11101105 - ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ Μ/Χ, ΕΥΘΕΑ 
Μ/Χ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ) (ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ) 

(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) 
 500 ΤΕΜ  500,00 € ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

Κα ΤΣΙΛΗ  
ΤΗΛ. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
2104592900 

3511/29-11-
2022 

9ΠΛ446906Κ-
ΗΔΝ 

11103199-ΚΕΣΕΔΕΣ Μ/Χ 640ΓΡ.                
(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) 

 39.000 
TEM  

1.560,00 € 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Κα ΑΠΑΛΟΔΗΜΑ 
ΤΗΛ. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
2104592236 11105519-ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΕΣΕΔΕΣ Μ/Χ 640ΓΡ. 

(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) 
 39.000 

TEM  
936,00 € 

 

 

* 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.  

            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 : 3508/29-11-2022 

11101105 - ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ Μ/Χ, ΕΥΘΕΑ Μ/Χ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ)  

 
Φίλτρα με ηλεκτροστατική μεμβράνη φιλτραρίσματος με ενσωματωμένο εναλλάκτη ύγρανσης-θέρμανσης. Να έχουν υψηλή 

αντιμικροβιακή/αντιβακτηριδιακή δράση τουλάχιστον 99,999%, και να έχουν υψηλή απόδοση ύγρανσης τουλάχιστον 30 mg σε αναπνευστικό 

όγκο 500ml. Να είναι μικρού βάρους περίπου 30g,  νεκρού όγκου μικρότερου ή ίσου των 36 ml, χαμηλής αντίστασης ροής μικρότερη από 2,0 cm 

H2O στα 60 λίτρα ανά λεπτό και κατάλληλα για αναπνευστικούς όγκους από 150 ml έως 1000 ml περίπου. Να είναι αποστειρωμένα, μιας χρήσης 

και ελεύθερα από Latex. 

 

 

 

ΕΝΤΟΛΗΣ : 3511/29-11-2022 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΕΥΩΝ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΚΕΣΕΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙΑ) 

 

Παρακαλούμε για την προμήθεια σκευών μιας χρήσης (κεσέδες και καπάκια) για το σερβίρισμα των γευμάτων των σιτιζόμενων ασθενών και 

ιατρών του νοσοκομείου.  

1) Κεσέδες 640γρ μιας χρήσης 

2) Καπάκια για κεσέδες 640γρ μιας χρήσης 

 

Τα προσφερόμενα είδη μιας χρήσης θα πρέπει να πληρούν τους όρους των διατάξεων του Νόμου 4736/2020, άρθρο 5, που αφορά 

«Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και 

λοιπές διατάξεις», (και μέχρι την έκδοση των προδιαγραφών από την Ε.Ε. για τα από εν μέρει πλαστική ύλη προϊόντα, όπως αναφέρεται στο 

ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΦΠΥ/125527/4661/29-12-20 Έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας) δηλαδή:  

 

 Να μην είναι κατασκευασμένα εξ’ολοκλήρου από πλαστική ύλη 



 

 

 Να μην είναι κατασκευασμένα από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη 

 Να μην είναι κατασκευασμένα από διογκωμένο πολυστυρένιο (π.χ. φελιζόλ). 

Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά: 

 Πιστοποιητικό ΙSO 22000:2005 της παρασκευάστριας εταιρίας 

 Πιστοποιητικό ΙSO 9001 κατασκευαστή και προμηθευτή 

 Πιστοποιητικά καταλληλότητας προϊόντος για χρήση σε επαφή με τρόφιμα, από το οποίο θα προκύπτει ότι τα υλικά κατασκευής είναι 

άριστης ποιότητας και από τα υλικά που ορίζονται στον Νόμο 4736/2020 

 Πιστοποιητικό καταλληλότητας (Δήλωση Συμμόρφωσης)  για το ασφαλές  σερβίρισμα τροφίμων (ζεστών και κρύων) που προορίζονται 

για άμεση η έμμεση επαφή με τα τρόφιμα, από το οποίο θα προκύπτει ότι το υλικό κατασκευής είναι αδρανές ώστε να αποκλείεται η 

μεταφορά ουσιών στα τρόφιμα σε ποσότητες τέτοιες που να θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή ή να επιφέρουν τροποποιήσεις στην 

σύσταση των τροφίμων ή αλλοιώσεις των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους (Ε.Κ.:  1935/2004 – 2023/2006 – 10/2011, τροποπ. ΕΕ 

2019/- 1416/2016). 

Οι προσφορές θα πρέπει να  αναγράφουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις την χωρητικότητα, τη συσκευασία (αρ. τεμ/συσκ).   

 

 

 


