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Δημόσια ανοικτή διαδικασία  

συλλογής προσφορών υλικών  

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 09-02-2023 

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 

122/10-01-
2023 

ΨΑΙ646906Κ-
ΥΟΕ 

11103082 - ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ Μ.Χ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Α.Π. 
ΜΕΣΩ MONITOR ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ MONITOR TRIONARA. 

ΜΕΓΕΘΗ SMALL (20-28cm) 50ΤΕΜ, ΜΕΓΕΘΗ ADULT (27-
38cm) 50 TEM. (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.) 

100 TEM 385,00 € ΜΕΘ 

 Κα ΒΡΕΤΤΟΥ              
ΤΗΛ. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
2104592869 

294/13-01-
2023 

ΨΛΓ346906Κ
-ΞΩ2 

11101165 - ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) 

50 ΤΕΜ 425,00 € COVID 19 (1) 

Κα ΚΟΡΙΛΗ  
ΤΗΛ. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
2104592469 

113/10-01-
2023 

ΡΟΖΡ46906Κ
-ΧΡΗ 

21008112 - ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) 

1 ΤΕΜ 1.700,00 € 
ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Κος ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ              
ΤΗΛ. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
2104592232 

 

 

* 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 : 122/10-01-2023 

11103082 - ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ Μ.Χ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Α.Π. ΜΕΣΩ MONITOR ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ MONITOR TRIONARA. 

ΜΕΓΕΘΗ SMALL (20-28cm) 50ΤΕΜ, ΜΕΓΕΘΗ ADULT (27-38cm) 50 TEM. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΩΝ ΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗ 

1. Περιχειρίδες ενός ασθενή κατάλληλες για όλες τις συσκευές μέτρησης αρτηριακής πίεσης 

2. Να συνδέονται με απλό τρόπο σε κάθε ηλεκτρονική ή αναλογική συσκευή, μονού ή διπλού αυλού. 

3. Να διαθέτει ειδική υποδοχή ταχυσύνδεσμου Flexiport για να μπορεί να προσαρμοστεί στο σωλήνα κάθε πιεσόμετρου, ώστε η διαδικασία 

εναλλαγής μεταξύ διαφόρων μεγεθών να απαιτεί ελάχιστα δευτερόλεπτα και μηδενική πιθανότητα λάθους σύνδεσης. 

4. Να διαθέτουν σχισμή τοποθέτησης του ταχυσνδέσμου για την αποφυγή χρήσης λάθος μεγέθους περιχειρίδας. 

5. Ο σωλήνας που συνδέεται στην περιχειρίδα να δύναται να πραγματοποιήσει περιστροφή 360
ο
  χωρίς να επηρεάσει την λειτουργία της 

περιχειρίδας ή του πιεσόμετρου. 

6. Να είναι ειδικά σχεδιασμένη για να είναι αμφιδέξια. 

7. Να είναι κατασκευασμένες από ανακυκλώσιμο υλικό, να μην περιέχει BPA, DEHP ή PVC.  

8. Να διαθέτει CE. 

9. Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 13485 και ISO σειράς 9001. 

10. Να διατίθεται σε διαστάσεις 

Small Adult – Μικρή ενηλίκων (20 - 28 cm) 

Adult – Μικρή ενηλίκων (27 - 38 cm) 

Large Adult – Μεγάλη ενηλίκων (33 – 45 cm) 



 

 

ΕΝΤΟΛΗΣ : 294/13-01-2023 

11101165 – ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ (ΙΜΑΝΤΑΣ) ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Η περιχειρίδα ακινητοποίησης διεγερτικών ασθενών να είναι κατασκευασμένη από βαμβακερό ζέρσευ, το οποίο περικλείει αφρώδες υλικό και 

κλείνει με δύο ημικύκλιους δακτυλίους, οι οποίοι σταθεροποιούν τον ιμάντα στο κρεβάτι του ασθενούς. 

 

ΕΝΤΟΛΗΣ : 113/10-01-2023 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Η εσωτερική κατασκευή και οι μπροστινές πλευρές του τροχήλατου να είναι κατασκευασμένες από ατσάλι βαμμένες με ηλεκτροστατική 

βαφή. 

2. Οι πλαϊνές πλευρές, το πίσω πλαίσιο, η επιφάνεια εργασίας, τα μπροστινά πλαίσια των συρταριών και οι προσκρουστήτρες να είναι 

κατασκευασμένα από τεχνοπολυμερές υλικό. 

3. Η λαβή ωθήσεως να είναι κατασκευασμένη από ABS  με προσκρουστήρα για εξομάλυνση των κραδασμών. 

4. Τέσσερεις περιστρεφόμενους αντιστατικούς τροχούς διαμέτρου 125mm, εκ των οποίων οι δύο με φρένο 

5. Να είναι εξωτερικών διαστάσεων 75cm x 65cm x 106cm (Π x Β x Υ) περίπου. 

6. Οι διαστάσεις της επιφάνειας εργασίας να είναι 63cm x 45cm (Π x Β) περίπου. 

7. Να διαθέτει συρόμενη επιφάνεια διαστάσεων 36,5cm x 40cm (περίπου) 

8. Να διαθέτει πέντε (5) συρτάρια ύψους 150mm 

9. Όλες οι επιφάνειες να είναι λείες δίχως εγκοπές και κρυφά σημεία, με στρογγυλεμένες άκρες ώστε να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται 

πολύ εύκολα 

10. Να διαθέτει θήκες φαρμάκων, 2 κάδους απορριμμάτων ABS από την μία πλευρά χωρητικότητας 101l ανοιγόμενοι με το γόνατο και 1 ίδιο 

κάδο από την άλλη πλευρά, στεφάνη στήριξης δοχείου απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων, θήκες για κουτιά γαντιών, θήκη καθετήρων και 

στατώ ορού, πλάκα CRP και ράφι απινιδωτή. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 



 

 

2. Να πληρούν όλες τις διεθνείς προδιαγραφές. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

3. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001:2008, ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική 

υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής 

διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ. 117/2004. Να κατατεθούν. 

4. Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO9001. 


