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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής  

προσφορών για την προμήθεια (Αναλώσιμου Υλικού Χειρουργείου) για τις 
ανάγκες του Χειρουργείου του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας 

              
ΣΧΕΤ  : α) Νόμος 4412/2016 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας 

               
            
Το Γ. Νοσοκομείο Ημαθίας – Υγ. Μ. Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να 

υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα είδη του συνημμένου πίνακα,προκειμένου να καλυφθούν οι 

ανάγκες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Νάουσας. Κριτήριο 

αξιολόγησης είναι  η χαμηλότερη τιμή . 

Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή της 

εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρ. 14 παρ.7 του Ν. 

4052/2012. Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί Παρατηρητηρίου Τιμών εφόσον 

υπάρχουν. Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρουν δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών 

παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν. Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός και η 

ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης να αναφέρεται εάν τα υλικά 

είναι ετοιμοπαράδοτα . 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων 

 Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ .2 του Ν.4412/2016) 

                 Οι προσφορές να υποβληθούν με fax ή email μέχρι και την 04/12 /2017  
 

      Ο Διοικητής 
 

        
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ 
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ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΕΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ :1) Τροκάρ τύπου Hasson 5-10mm 
με ενσωματωμένο αυτόματο μετατροπέα ανεξαρτήτως 
διαμέτρου, που να επιτρέπει την αφαίρεση του 
παρασκευάσματος χωρίς την αφαίρεση του μετατροπέα , με 
ενσωματωμένο μπαλόνι σταθεροποίησης και αιμοστατικό 
σπόγγο με δυνατότητα κλειδώματος σε διαφορετικές 
θέσειςκαι με βαλβίδα CO2 τριών δρόμων.2)Τροκάρ 
διαμέτρου 5-11mm, με αιχμηρό άκρο σχήματος νυστεριού 
αμφίπλευρης κοπής , με 100mm ραβδωτή κάνουλα με 
ενσωματωμένο αυτόματο μετατροπέα, που να επιτρέπει την 
αφαίρεση παρασκευάσματος  χωρίς την αφαίρεση του 
μετατροπέα, με ατραυματικό κάλυμμα ασφαλείας λόγχης και 
με βαλβίδα CO2 τριών δρόμων. 3) Τροκάρ διαμέτρου 5mm, 
με αιχμηρό άκρο σχήματος νυστεριού  αμφίπλευρης κοπής, 
με 100mm ραβδωτή κάνουλα, με ατραυματικό κάλυμμα 
ασφαλείας της λόγχης και με βαλβίδα CO2 τριών δρόμων. 4) 
Κάνουλα διαμέτρου 5mm 100mm ραβδωτή, με ατραυματικό 
κάλυμμα ασφαλείας της λόγχης και με βαλβίδα CO2 τριών 
δρόμων. 5)Εργαλείο ενδοσκοπικής απολίνωσης διαμέτρου 
10mm, με δύο ξεχωριστά στάδια λειτουργείας (φόρτισης και 
τοποθέτησης του κλιπ), δυνατότητα μερικού κλεισίματος του 
κλιπ για την διεξαγωγή χολαγγειογραφίας, με 20 κλιπ τιτανίου 
μεσαίου-μεγάλου μεγέθους με εγκάρσιες αυλακώσεις. 
6)Αντιθαμβωτικό διάλυμμα με ξεχωριστό σπόγγο για τον 
καθαρισμό της κάμερας ( ενδοσκοπίου) 

5 
τεμ 

370€ 
33168000-

5 
1850 € 

2 1311 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ –ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΣΤΥΛΕΟ. Οι 
λαβές  να είναι πιστολοειδείς και στυλοειδείς, να φέρουν την 
δυνατότητα ενεργοποίησης της διαθερμίας από το χέρι και το 
πόδι, να είναι συμβατές με όλους τους τύπους συσκευών 
ηλεκρτοδιαθερμίας και πλύσης αναρρόφησης και να 
διαθέτουν δεξί κομβίο αναρρόφησης σε πιστολοειδή μορφή 
λαβής για καλύτερη εργονομία. Οι στυλεοί να είναι 
περιστρεφόμενοι να παρέχουν ευρεία γκάμα άκρων 
(άγκιστρο, 90 μοιρών, δεξιάς γωνίας σπάτουλας, ακίδας και 
πλύσης/έκπλυσης και περισυλλογή λίθων), διαμέτρου 5 & 
10mm και μήκους 34 &29cm, να μπορούν να 
προσαρμόζονται πάνω στην ίδια λαβή στην ίδια επέμβαση 
και το άκρο τους να έχει την δυνατότητα να αποσύρεται 
πλήρως μέσα στο στυλεό για για αποφυγή τραυματισμού 
ιστού ή οργάνου. 

10 
τεμ 

27,80
€ 

33168000-
5 

278 € 

3 1311 
Πολυαυλικές  παροχετεύσεις σιλικόνης, κοιλιακών τραυμάτων 
λευκού χρώματος 19fr. (στρογγυλή παροχέτευση τραύματος 
αυλακωτή κατά ¾ και τροκάρ περίπου  6,5 mm ) 

20 
τεμ 

11 € 
33162100-

4 
220 € 

  

Aυτόματα εργαλεία ευθείας συρραφής μιας χρήσης μήκους 
55mm με δυνατότητα γωνιώσεως 120⁰ , περιστροφής 320⁰, 
θέση περιβροχισμού του ιστού και κλείδωμα  της κεφαλής 
στην επιθυμητή θέση, με clips τιτανίου, για κανονικό  ιστό 

2 
τεμ 

380€ 
33162100-

4 
760 € 

                                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ                                       3.108 €                                                                                                     

 

                                                                          

 
 
 
 

 

 


