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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής  

προσφορών για την προμήθεια (Σετ Λαπαροσκοπικής Χολοκυστεκτομής) 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 

                 Οι προσφορές να υποβληθούν μέχρι με email ή με φαξ έως και την 16/01/2020  
 
 
 

      H Αν Διοικήτρια 
 

       
 
 

  
ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ 
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ΣΕΤ ΛΑΠAΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΠΟΥ 
ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 1) Τροκάρ τύπου Hasson 5 -10mm 
±1 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 θέσεις και με βαλβίδα CO2 τριών δρόμων. 2) 
Τροκάρ διαμέτρου 5 -11mm ±1, με αιχμηρό άκρο 
σχήματος νυστεριού αμφίπλευρης κοπής, με 100mm 
περίπου, 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 ±1, με 
αιχμηρό άκρο σχήματος νυστεριού  αμφίπλευρης κοπής, 
με 100mm περίπου ραβδωτή κάνουλα, με ατραυματικό 
κάλυμμα ασφαλείας της λόγχης και με βαλβίδα CO2 τριών 
δρόμων. 4) Κάνουλα διαμέτρου 5mm ±1 μήκους 100mm 
περίπου ραβδωτή, με ατραυματικό κάλυμμα ασφαλείας 
της λόγχης και με βαλβίδα CO2 τριών δρόμων. 5)Εργαλείο 
ενδοσκοπικής απολίνωσης διαμέτρου 10mm περίπου, με 
δύο ξεχωριστά στάδια λειτουργίας (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 διάλυμα με ξεχωριστό 
σπόγγο για τον καθαρισμό της κάμερας (ενδοσκοπίου) 
 

6 τεμ 370 € 
33168000-
5 

2.220 € 

                                                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                 2.220 € 

 
   Η προμηθεύτρια εταιρεία απαιτείται να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις : 

1) να διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο/πιστοποιημένο προσωπικό από την κατασκευάστρια εταιρεία (πιστοποίηση έως 

2 προηγούμενα έτη) για την ασφαλέστερη καθοδήγηση/παρουσίαση των προϊόντων στους χρήστες καθώς και για 

την υποστήριξη αυτών στα χειρουργεία του νοσοκομείου πάντα μετά από έγκριση του Δ.Σ. και εξουσιοδοτημένη 

τεχνική υποστήριξη για πιθανό απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό. 

2) Η προμηθεύτρια εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να είναι 

εξουσιοδοτημένη από την κατασκευάστρια εταιρεία για την διακίνηση των προϊόντων της, ώστε να 

διασφαλίζεται η ορθή, έγκυρη και έγκαιρη προμήθεια των προϊόντων στο Νοσοκομείο η οποία θα γίνεται με την 

ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και η τήρηση όλων των διαδικασιών ιχνηλασιμότητας σε πιθανή ανάκληση / 

απόσυρση προϊόντος, ή μετά τη συμπλήρωση της λευκής κάρτας από τον χρήστη. 

          Σε περίπτωση μη τήρησης κάποιων από τους παραπάνω όρους η προσφορά απορρίπτεται                                                                         
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


