
 

                                                     

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 1686 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                      Πειραιάς:  03-02-2023 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ   

ΤΗΛ: 210 – 4592593 

Fax:   210 - 4592597  

Email : bargiataki&tzaneio.gov.gr  

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΑΛΛΑΓΗ Ε-MAIL 

  

 

 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών 

( Ποδιές Ακτινοπροστασίας , Τόπια Υφάσματος , Τύμπανα εκτυπωτών & Δοχεία Υπολειμμάτων  ) 

 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  08  / 02 / 23 

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 bargiataki@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.gov.gr ). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

( Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης )  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄                               

ΠΡΟΣΟΧΗ : Για τα ανωτέρω να κατατεθούν δείγματα εφόσον ζητηθούν από τα τμήματα                                                                                                           

Α.Ε. ΑΔΑ Προϋπολογισμός  

ΕΙΔΟΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ   

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

721 
6ΝΞΟ46906Κ – 

ΦΔΔ  

3.000,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

 

ΠΟΔΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 

ΦΟΥΣΤΑ – ΓΙΛΕΚΟ 

 ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ 

ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ 0,50 mm Pb ΚΑΙ 

ΠΙΣΩ 0,25 mm Pb  

3 
ΤΜΗΜΑ : 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ : 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ  

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
: 210-4592475 

( κο Κατσάρος 
Κωνσταντίνος ,  
Ακτινοφυσικός )  

743 
Ω8ΠΡ46906Κ - 

ΤΘΛ 

7.200,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

ΤΟΠΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 

( ΠΡΑΣΙΝΟ – ΣΙΕΛ ) 

2.000 

Μέτρα  

 

ΤΜΗΜΑ : 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  

ΤΜΗΜΑ :  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ     
ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

: 210-4592241 
( κα Τσιφάκη 

Ασπασία  
,Προϊσταμένη 
Επιστασίας – 
Ιματισμού ) 

780 
6ΧΞ946906Κ – 

6Χ7  

2.400,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

DRUM ( ΤΥΜΠΑΝΟ ) PANTUM P3300 

DW 
30 

ΤΜΗΜΑ : 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ   

ΤΜΗΜΑ :  
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ   

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
: 210-4592450 

(κος Συρόπουλος 
Αριστείδης   

,Προϊστάμ.τμήμ. 
λειτ.& διαχ.δικτύου )  

1.600,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

DRUM ( ΤΥΜΠΑΝΟ ) LEXMARK 

MB2236A DW  
20 

2.000,00 € πλέον 

ΦΠΑ 
ΤΥΜΠΑΝΟ LEXMARK MS431 / MX431 40 

350,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

ΔΟΧΕΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ LEXMARK 

CS 521  
10 



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  ΕΟΦ 

 

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 ΄ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

  ( Α.Ε. 721  )   

ΠΟΔΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΥΣΤΑ – ΓΙΛΕΚΟ ΜΕ 

ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ 0,50mm Pb ΚΑΙ ΠΙΣΩ 0,25mm Pb . 

Για το ανωτέρω είδος ακτινοπροστασίας  απαιτούνται οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές 

και επισημάνσεις ( ειδάλλως η μη συμμόρφωση με αυτές συνιστά σοβαρό λόγο για 

αποκλεισμό από την διαγωνιστική διαδικασία .Επίσης ασάφειες και αοριστίες ως προς την 

τεκμηρίωση θα θεωρούνται ως ουσιώδεις αποκλίσεις και η προσφορά απορρίπτεται ) . 

 

1. Το υλικό ακτινοπροστασίας θα πρέπει να είναι ελεύθερο μολύβδου ( Leed free ) και 

ανακυκλώσιμο . 

2. Ο εξοπλισμός ακτινοπροστασίας να είναι πιστοποιημένος σε επίπεδα ελέγχου σε 80 , 

100 έως και 120 KV σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. IEC 61331 – 1 .  

3. Να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα νέα διεθνή STANDARDS IEC 61331 – 

3 : 2014 ( Protective devices against diagnostic medical X – radiation – Part 3 : 

Protective clothing , eyewear and protective patient shields ) .  

4. Οι ακτινοπροστατευτικές ποδιές να είναι περιμετρικής κάλυψης . 

5. Μέγιστη αποδεκτή πυκνότητα υλικού είναι τα 6kg / m²  για τις ποδιές που έχουν 

ισοδύναμο ακτινοπροστασίας τα 0.50mm Pb και τα 3Kg / m²  για τις ποδιές που έχουν 

ισοδύναμο πάχος ακτινοπροστασίας τα 0,25mm Pb .  

6. Οι ποδιές θα πρέπει να παραδοθούν εξατομικευμένες στην σωματική διάπλαση των 

χρηστών .  

7. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή 

αξιολόγησης .  

8. Επικάλυψη από υλικό ανθεκτικό , μη απορροφητικό , που καθαρίζεται και να πλένεται 

εύκολα.  

9. Θα πρέπει να κατατεθούν πιστοποιητικά της επιφανειακής πυκνότητας και 

ισοδύναμης απορροφητικότητας των ακτινοπροστατευτικών υλικών .  

10. Να συνοδεύονται από κατάλληλη κρεμάστρα .  

11. Να διατίθενται σε διάφορα χρώματα .  

 



 

Για τους προμηθευτές θα πρέπει : 

 Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων . 

 Οι προμηθευτές να προσκομίσουν σχετικό πελατολόγιο με παραδόσεις αντίστοιχου 

ακτινοπροστατευτικού εξοπλισμού σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας ( μαζί με 

τηλέφωνα επικοινωνίας ) .  

 Οι προμηθευτές να διαθέτουν ISO 9001: 08 καθώς και ο εξοπλισμός 

ακτινοπροστασίας να διαθέτει σήμανση CE .  

 Να παρέχεται εγγύηση 2 ετών για την καλή λειτουργία και την ποιότητα της 

κατασκευής εξοπλισμού .  

 Οι προμηθευτές θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του τμήματος 

ή τον υπεύθυνο ακτινοπροστασίας ( ακτινοφυσικό ) προς υπόδειξη των μεγεθών . 

 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη 

ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές , με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά 

φυλλάδια και έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση .  

 

 

  ( Α.Ε. 743 )   

ΚΑΜΠΟΤ ΣΙΕΛ ΔΙΠΛΟΦΑΡΔΟ  
1. Βάρος εις γραμμ.  / Μ² : 210 

2. Σύνθεση : 100 % Βαμβακερό ( Υγρ. 8,5 % ) 

3. Πλάτος : 165 cm 

4. Αντοχή Στήμονος εις χλγρμ : Ελάχιστον 55 – 50 

5. Αντοχή Κρόκης εις χλγρ : Ελάχιστον 48-40  

6. Πυκνότης Στήμονος Κλωστές  / εκατ. : 22  

7. Πυκνότης Κρόκης Κλωστές / εκατ.: 18  

8. Συστολή Στήμονος επί % : Μέγιστον  3%  

9. Συστολή Κρόκης επί %  : Μέγιστον  2% 

10. Απώλεια δι εκπλύσεως επί %  :  Μέγιστον 2%  

11. Ύφανσις : Απλή 1 / 1  

12. Τίτλος Νήματος ( στήμονος ) :  Ν.Ε.  14/1 Καρντέ 

13. Τίτλος Νήματος ( Κρόκης ) :  Ν.Ε.  12/1 Καρντέ 



14. Επιμήκυνση Στήμονος σε χιλ : Ελάχιστο 

15. Επίμηκυνση Κρόκης σε χιλ : Ελάχιστο  

16. Φυτικές ουσίες επί % : Μέγιστο  

17. Λιπαρές ουσίες επί % : Μέγιστο  

18. Μήκος τοπιού σε μέτρα : 50  

19. Σταθερότης Χρωματισμού Ελάχιστον : α) Εις το ύδωρ : 4 – 5 ,  β) Εις την τριβή : 4 – 5 

γ) Εις τον ιδρώτα :4 – 5 ,  δ ) Εις το ηλιακό φως : 6 , ε) Εις το ξηρό καθάρισμα : 4 – 5 

στ) Εις το σαπούνι : 4 – 5 , ζ) Εις το πλύσιμο : 4 – 5 . 

20. Χρώμα : Σιέλ  

21. Βαμβάκι : Καλής ποιότητας , καλά εκκοκκισμένος , μακρόϊνος , ομοειδής , καθαρός .  

 

 
ΚΑΜΠΟΤ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΙΠΛΟΦΑΡΔΟ  

 
1. Βάρος εις γραμμ.  / Μ² : 210 

2. Σύνθεση : 100 % Βαμβακερό ( Υγρ. 8,5 % ) 

3. Πλάτος : 165 cm 

4. Αντοχή Στήμονος εις χλγρμ : Ελάχιστον 55 – 50 

5. Αντοχή Κρόκης εις χλγρ : Ελάχιστον 48-40  

6. Πυκνότης Στήμονος Κλωστές  / εκατ. : 22  

7. Πυκνότης Κρόκης Κλωστές / εκατ.: 18  

8. Συστολή Στήμονος επί % : Μέγιστον  2%  

9. Συστολή Κρόκης επί %  : Μέγιστον  2% 

10. Απώλεια δι εκπλύσεως επί %  :  Μέγιστον 2%  

11. Ύφανσις : Απλή 1 / 1  

12. Τίτλος Νήματος ( στήμονος ) :  Ν.Ε.  14/1 Καρντέ 

13. Τίτλος Νήματος ( Κρόκης ) :  Ν.Ε.  12/1 Καρντέ 

14. Επιμήκυνση Στήμονος σε χιλ : Ελάχιστο 

15. Επιμήκυνση Κρόκης σε χιλ : Ελάχιστο  

16. Φυτικές ουσίες επί % : Μέγιστο  

17. Λιπαρές ουσίες επί % : Μέγιστο  

18. Μήκος τοπιού σε μέτρα : 50  



 
19. Σταθερότης Χρωματισμού Ελάχιστον : α) Εις το ύδωρ : 4 – 5 ,  β) Εις την τριβή : 4 – 5 

γ) Εις τον ιδρώτα :4 – 5 ,  δ ) Εις το ηλιακό φως : 6 , ε) Εις το ξηρό καθάρισμα : 4 – 5 

στ) Εις το σαπούνι : 4 – 5 , ζ) Εις το μέτριο πλύσιμο : 4 – 5 . 

20. Χρώμα : Πράσινο χειρουργείου  

21. Βαμβάκι : Καλής ποιότητας , καλά εκκοκκισμένος , μακρόϊνος , ομοειδής , καθαρός .  

 
 
 
 

 

 

 
 


