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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 24-01-2023 

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 

45/09-01-2023 
ΨΑ4Α46906Κ-

ΘΚΓ 

15001067 - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ (ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΚΛΠ) (ΧΩΡΙΣ 

ΑΛΔΕΥΔΕΣ) (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) 
220 LT 1.815,00 € 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 

Κα. ΠΕΤΡΗ             
ΤΗΛ. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
2104592157 

15001154 - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ 
ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ 

30 LT 198,00 € 

15001166 - ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ 

(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) 
80 LT 484,00 € 

94/09-01-2023 
6Ι7Β46906Κ-

28Λ 

11105704 - ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΕΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΗ ΕΜΒΡΥΟΤΟΞΙΚΑ. 1 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 144 ΤΕΜΑΧΙΑ (20 ΣΥΣΚ. X 144 
ΤΕΜ.=2880ΤΕΜ.). 

20 TEM 230,40 € 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 

Κα ΜΠΕΛΛΟΥ  
ΤΗΛ. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
21045922801 

95/09-01-2023 
ΨΚ6Τ46906Κ-

ΒΞ5 

11101264 - ΣΕΤ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ :  20ΤΕΜ ΜΕΓΕΘΟΣ S, 100ΤΕΜ 

ΜΕΓΕΘΟΣ M ΚΑΙ 20ΤΕΜ ΜΕΓΕΘΟΣ L. 
140 ΤΕΜ 630,00 € 

 

 

* 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 : 45/09-01-2023 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 

1. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τον κατά περίπτωση αρμόδιο οργανισμό (ΕΟΦ, Γεν. Χημείο του Κράτους κ.λπ.) και να 

φέρουν τις ανάλογες σημάνσεις (π.χ. CΕ).  Να κατατεθούν τα απαιτούμενα από την Νομοθεσία ISO 9001 & ISO 13485 με επικυρωμένη 

πιστή μετάφραση στα Ελληνικά. 

2. Για όλα τα προϊόντα απαιτείται πιστοποιητικό της χημικής του σύνθεσης, να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και από πίνακες  

αποτελεσματικότητας κατά των μικροοργανισμών µε στοιχεία από μελέτες  έγκυρων εξειδικευμένων εργαστηρίων.  

3. Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν και η πιστή μετάφραση στα Ελληνικά αυτού. 

4. Για όλα τα προϊόντα να διατίθενται τα σχετικά αρχεία (οδηγίες χρήσεις, φυλλάδιο, πίνακες αποτελεσματικότητας, δελτία δεδομένων 

ασφαλείας) στην αντίστοιχη επίσημη ιστοσελίδα της εκάστοτε εταιρείας.  

5. Να κατατεθούν τα ξενόγλωσσα και Ελληνικά Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την CLP 1907/2006. 

6. Για τα απολυμαντικά ενδοσκοπίων, πιστοποιητικά συμβατότητας από τους κατασκευαστές των ενδοσκοπίων.  

7. Όσα από τα απορρυπαντικά προϊόντα προορίζονται για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια και πλυντήρια υπερήχων πρέπει να διαθέτουν 

πιστοποίηση από τους κατασκευαστές των πλυντηρίων όσον αφορά την καταλληλότητα τους για συγκεκριμένη χρήση.  

8. Βασικές γνώσεις του προγραμματισμού και της λειτουργίας των πλυντηρίων θεωρείται απαραίτητη από τον προμηθευτή.  



 

 

9. Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει το Νοσοκομείο µε πλαστικοποιημένες ευανάγνωστες οδηγίες που θα αναρτηθούν 

στους χώρους χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος, στις οποίες πρέπει να αναφέρονται οι οδηγίες χρήσης (αραίωση κ.λπ.) και 

προφυλακτικά μέτρα για τον χρήστη.  

10. Τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από σύστημα εύκολης μέτρησης της δόσης (δοσομετρική αντλία ή μεζούρα), για να εξασφαλίζεται η 

εύκολη και σωστή χρήση στην κατάλληλη δοσολογία.  

11. Στα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε διάλυση να δίδεται η τιμή του συμπυκνωμένου υγρού ανά λίτρο ή σκόνη ανά Kgr και η τιμή 

ανά λίτρο του τελικού διαλύματος χρήσης έπειτα από την προτεινόμενη διάλυση.  

12. Οι δοσολογίες που θα αξιολογηθούν, είναι αυτές, που αναφέρει ο κατασκευαστής και μόνο στο επίσημο κατασκευαστικό φυλλάδιο. 

13. Να µην είναι ερεθιστικά για το αναπνευστικό, τα µάτια, το δέρμα και τους βλεννογόνους. 

14. Να υπάρχει ημερομηνία παραγωγής και λήξεως.  

15.Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν συνοδεύεται από όλα τα παραπάνω θα αποκλείεται. 

 

15001067: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΛ∆ΕΥ∆ΕΣ 

Συµπυκνωµένο υγρό απολυµαντικό-καθαριστικό επιφανειών, χώρων και εξοπλισµού (δάπεδα, τοίχοι σε θαλάµους ασθενών, Μονάδες Εντατικής 

Θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων, παιδιών και νεογνών, µηχανήµατα χειρουργείου, θερµοκοιτίδες (plexiglas/makrolon), συσκευές παρακολούθησης 

ζωτικών λειτουργιών-monitors). Να µην περιέχει αλδεϋδες, φαινόλες ή χλώριο. Να περιέχει 2 ή περισσότερες δραστικές ουσίες εκ των οποίων ή 

µία να είναι οπωσδήποτε άλας τεταρτοταγούς αµµωνίου. Να µην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για τους οφθαλµούς, το δέρµα και τους βλεννογόνους. 

Να είναι άοσµο ή µε ήπια, ευχάριστη οσµή.    Να είναι βακτηριοκτόνο (gram+ και gram-), µυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV) και 

µυκοβακτηριδιοκτόνο. Ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και του απολυµαντικού αποτελέσµατος να µην υπερβαίνει τα 30 λεπτά για το 

σύνολο του επιθυµητού φάσµατος. Να είναι συµβατό µε επιφάνειες από µέταλλο, πλαστικό, PVC, linoleum, µάρµαρο, πλακάκι, υλικό 

θερµοκοιτίδων, monitors, κ.λπ. Να περιέχεται σε εύχρηστη συσκευασία µέχρι 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσοµετρική αντλία ή άλλο 

δοσοµετρικό δοχείο. Να είναι καταχωρηµένο στο ΓΧΚ και να έχει άδεια ΕΟΦ και CE σήµανση. Να δοθεί κόστος μετά τη  προτεινόμενη από τον 

κατασκευαστή αραίωση για το σύνολο του απολυμαντικού φάσματος. Να συνοδεύεται από πίνακα φάσµατος και αποτελεσµατικότητας έναντι 

µικροοργανισµών µε στοιχεία από µελέτες ανεξάρτητων φορέων. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο 

φυλλάδιο οδηγιών (prospectus). 

 



 

 

15001166: ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΩΝ  

Συμπυκνωμένο ενζυµατικό υγρό µε ουδέτερο ή ελαφρά αλκαλικό PH 9-11, κατάλληλο για χρήση µε εµβάπτιση και σε πλυντήρια υπερήχων, 

χωρίς ιωδιούχα ή χλωριούχα παράγωγα. Να είναι χαµηλού αφρισµού, µη οξειδωτικό, µη διαβρωτικό, µη καυστικό. Να περιέχει αποσκληρυντική 

ουσία και να αναφέρεται ποια είναι αυτή. Να περιέχει καθαριστικές ουσίες και ένζυµα και να αποµακρύνει αποτελεσµατικά τo βιοϋµένιο 

(biofilm). Να µη δηµιουργεί βλάβες στον εξοπλισµό και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συµβατότητας κατασκευαστών εργαλείων και 

ενδοσκοπικών οργάνων. Να µην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για βλεννογόνους και αναπνευστικό. Να φέρει σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό 

προϊόν και καταχώρηση ΓΧΚ. Να αναφέρεται το κόστος διαλύµατος στη συνιστώµενη αραίωση και ο χρόνος δράσης. Να κατατεθούν οδηγίες 

χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus). 

 


