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Σαρ. Γ/λζε: Διελαο Βεληδεινπ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Άλλα Φαθαιηνχ 

Σει.: 2271350104    Φαμ:2271044311 

Email: a.fafaliou@xioshosp.gr 

ΘΔΜΑ: ΓΖΜΟΗΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΔΣ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΗΚΖ ΥΟΛΟΚΤΣΔΚΣΟΜΖ» CPV : 

33192000-2                                   

ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΟΤ  ΔΣΟΤ 2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ 18.427,50€ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ 

ΣΟΤ ΦΠΑ ΚΑΗ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΗ ΣΗΜΖ 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ  θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ, 

πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ 

παξαθάησ εηδψλ: 

Α. ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΗΓΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ Φ.Π.Α. ΠΡΟΤΠΟΓΟΓΙΜΟ 

ΜΔ Φ.Π.Α. 

1. A.ΔΣ 

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΗΚΖ 

ΥΟΛΟΚΤΣΔΚΣΟΜΖ 

10 17% 6.250,00€ 

2. B.ΔΣ 

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΗΚΖ 

ΥΟΛΟΚΤΣΔΚΣΟΜΖ   

9 17% 5.587,5€ 

3. Γ.ΔΣ 

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΗΚΖ 

ΥΟΛΟΚΤΣΔΚΣΟΜΖ

   

9 17% 5.450€ 

4. Γ.Αποζηειπωμένο 

ηποκάπ ηύπος Hasson 

6 17% 570€ 

5. Δ.Αποζηειπωμένο 

ηποκάπ ηύπος Hasson 

6 17% 570€ 

    ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                               ΥΙΟ 19/10/2021 
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ε
 Τ.ΠΔ  ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ                                             ΑΡ.ΠΡΧΣ.:71 

   «   Κ Τ Λ Η Σ  Δ Η Ο  » 
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΦΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΔΣ 

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΗΚΖ ΥΟΛΟΚΤΣΔΚΣΟΜΖ» 

ΠΟΟΣΖΣΑ 30 ΔΣ 

Α. ΔΣ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΗΚΖ ΥΟΛΟΚΤΣΔΚΣΟΜΖ πνπ λα 

πεξηιακβάλεη:   

1. Βειφλα πλεπµνπεξηηνλαίνπ (Verres) κε επηθάιπςε ζηιηθφλεο, γηα αζθαιέζηεξε, 

ηαρχηεξε εηζαγσγή ζηελ πεξηηνλατθή θνηιφηεηα, απνζηεηξσκέλε µίαο ρξήζεο µε 

ερεηηθή θαη νπηηθή επηβεβαίσζε, µε ρξήζε νξνχ ρσξίο θίλδπλν δηαθπγήο CO2 

θαη ζχλδεζε Luer-Lock. 120mm * 1 ηεκάρην, 

2. Απνζηεηξσκέλν ηξνθάξ δηακέηξνπ 5-11mm κηαο ρξήζεο, κε αηρκεξφ άθξν 

ζηεηιενχ ζε ζρήκα λπζηεξηνχ 8,53mm ακθνηεξφπιεπξεο θνπηηθήο ιάκαο απφ 

αλνμείδσην αηζάιη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ASTM F899, πςειήο δηεηζδπηηθήο 

ηθαλφηεηαο κε άθξν νδεγφ δηείζδπζεο θνηιηαθνχ ηνηρψκαηνο ηχπνπ "dolphin 

nose" θαη εξγνλνκηθή ιαβή ρακεινχ πξνθίι γηα νκαιή θαη κε αθξίβεηα 

ειεγρφκελε εηζαγσγή γηα επθνιφηεξε ηνπνζέηεζε ηνπ ηξνθάξ. Γηαζέηεη 

ελζσκαησκέλε παξαβνιηθή αζπίδα πξνζηαζίαο νιφθιεξεο ηεο ιφγρεο θαη 

αληίζηνηρε έλδεημε ελεξγνπνίεζεο ή κε ηεο αζπίδαο. Ραβδσηή δηαθαλή θάλνπια 

εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 11,47 mm, κήθνπο 100 mm ιαμεπκέλε ζην άθξν ηεο 

ειαρηζηνπνηψληαο ηελ δχλακε δηείζδπζεο, κε βαιβίδα CO2 ηξηψλ δξφκσλ γηα 

ηαρεία θάζεηε εθηφλσζε ελδνθνηιηαθνχ πεξηερνκέλνπ, ειαρηζηνπνηψληαο ηελ 

επαθή ηνπ κε ηε ρεηξνπξγηθή νκάδα θαη θνπκπί απειεπζέξσζεο ηνπ 

ελζσκαησκέλνπ κεηαηξνπέα γηα κείσζε ηνπ ρεηξνπξγηθνχ ρξφλνπ * 1 ηεκάρην, 

3. Απνζηεηξσκέλε ξαβδσηή δηαθαλή θάλνπια 11mm, εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 11,47 

mm, εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 13,97mm κήθνπο 100 mm ινμεπκέλε ζην άθξν ηεο 

ειαρηζηνπνηψληαο ηελ δχλακε δηείζδπζεο, κε βαιβίδα CO2 ηξηψλ δξφκσλ γηα 

ηαρεία θάζεηε εθηφλσζε ελδνθνηιηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη θνπκπί 

απειεπζέξσζεο ηνπ ελζσκαησκέλνπ κεηαηξνπέα γηα κείσζε ηνπ ρεηξνπξγηθνχ 

ρξφλνπ. Να επηδέρεηαη πνιιαπιέο επηινγέο ζηεηιεψλ * 1 ηεκάρην, 

4. Απνζηεηξσκέλν ηξνθάξ δηακέηξνπ 5mm κηαο ρξήζεο, κε αηρκεξφ άθξν ζηεηιενχ 

ζε ζρήκα λπζηεξηνχ 4,14mm ακθνηεξφπιεπξεο θνπηηθήο ιάκαο απφ αλνμείδσην 

αηζάιη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ASTM F899, πςειήο δηεηζδπηηθήο ηθαλφηεηαο 

κε άθξν νδεγφ δηείζδπζεο θνηιηαθνχ ηνηρψκαηνο ηχπνπ "dolphin nose" θαη 

εξγνλνκηθή ιαβή ρακεινχ πξνθίι γηα νκαιή θαη κε αθξίβεηα ειεγρφκελε 

εηζαγσγή γηα επθνιφηεξε ηνπνζέηεζε ηνπ ηξνθάξ. Γηαζέηεη ελζσκαησκέλε 

παξαβνιηθή αζπίδα πξνζηαζίαο νιφθιεξεο ηεο ιφγρεο θαη αληίζηνηρε έλδεημε 

ελεξγνπνίεζεο ή κε ηεο αζπίδαο. Ραβδσηή δηαθαλή θάλνπια εζσηεξηθήο 

δηακέηξνπ 5,92 mm, ιαμεπκέλε ζην άθξν ηεο ειαρηζηνπνηψληαο ηελ δχλακε 

δηείζδπζεο, κε βαιβίδα CO2 δχν δξφκσλ. Γηακέηξνπ 5mm, κήθνπο 100 mm * 1 

ηεκάρην,  

5. Απνζηεηξσκέλε ξαβδσηή δηαθαλή θάλνπια 5mm, εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 5,92 

mm, εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 8,46mm κήθνπο 100 mm ιαμεπκέλε ζην άθξν ηεο 

ειαρηζηνπνηψληαο ηελ δχλακε δηείζδπζεο, κε βαιβίδα CO2 δχν δξφκσλ. Να 

επηδέρεηαη πνιιαπιέο επηινγέο ζηεηιεψλ * 1 ηεκάρην, 

6. Δξγαιείν ελδνζθνπηθήο απνιίλσζεο δηακέηξνπ 10mm, κήθνπο 29cm,κε δχν 

μερσξηζηά ζηάδηα ιεηηνπξγίαο (θφξηηζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ θιηπ), γηα 

απνθπγή ηξαπκαηηζκνχ ησλ ηζηψλ θαηά ηελ απηφκαηε θφξηηζε ηνπ θιηπ. Με 

δπλαηφηεηα κεξηθνχ θιεηζίκαηνο ηνπ θιηπ γηα ηελ δηεμαγσγή ρνιαγγεηνγξαθίαο. 

Να δηαζέηεη 20 θιηπ ηηηαλίνπ κεζαίνπ – κεγάινπ κεγέζνπο κε βεληνπδνζχιαθεο 

γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαη απνθπγή νιίζζεζεο ηνπ ηζηνχ απφ ην θιηπ, εχξνο 

αλνηθηνχ θιηπ 4,5mm, κήθνο θιεηζηνχ θιηπ 9mm θαη έλδεημε θαηακέηξεζεο θιηπ 

* 1 ηεκάρην,  
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7. Iζρπξή ελδνζθνπηθή ιαβίδα ζχιιεςεο ηχπνπ clinch, δηακέηξνπ 5mm, 

πεξηζηξεθφκελε θαηά 360 κνίξεο, κε δχν κεραληζκνχο θιεηδψκαηνο- δπν 

ζθαλδάιεο γηα πεξηζζφηεξε αζθάιεηα θαη ειεγρφκελε επηινγή κεηαμχ 

ειεγρφκελνπ θιεηζίκαηνο ησλ ζηαγφλσλ θαη ειεγρφκελνπ θιεηδψκαηνο. Μήθνο 

31 cm * 1 ηεκάρην, 

8. Αηξαπκαηηθή ελδνζθνπηθή ιαβίδα ζχιιεςεο ηζρπξή ηχπνπ grasper, δηακέηξνπ 

5mm, πιήξσο αηξαπκαηηθή, κε δχν κεραληζκνχο θιεηδψκαηνο- δπν ζθαλδάιεο 

γηα πεξηζζφηεξε αζθάιεηα θαη ειεγρφκελε επηινγή κεηαμχ ειεγρφκελνπ 

θιεηζίκαηνο ησλ ζηαγφλσλ θαη ειεγρφκελνπ θιεηδψκαηνο. Μήθνο 31 cm * 1 

ηεκάρην,  

9. Δλδνζθνπηθφ ςαιίδη θπξηφ, 5mm πιήξσο κνλσκέλν, κε δπλαηφηεηα ρξήζεο 

ζειπθήο θαη αξζεληθήο δηαζεξκίαο γηα πεξηζζφηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζε 

ζεκείν απφκαθξν απφ ην πεδίν θίλεζεο ηνπ ρεξηνχ ηνπ ρεηξνπξγνχ γηα 

πεξηζζφηεξε αζθάιεηα. Να δηαζέηεη θαη δπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο απφ ην ρέξη. 

Μήθνο 31 cm * 1 ηεκάρην θαη 

10. Δλδνζθνπηθφ ληηζεθηέξ θπξηφ, 5mm πιήξσο κνλσκέλν, κε δπλαηφηεηα ρξήζεο 

ζειπθήο θαη αξζεληθήο δηαζεξκίαο γηα πεξηζζφηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζε 

ζεκείν απφκαθξν απφ ην πεδίν θίλεζεο ηνπ ρεξηνχ ηνπ ρεηξνπξγνχ γηα 

πεξηζζφηεξε αζθάιεηα. Να δηαζέηεη θαη δπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο απφ ην ρέξη. 

Μήθνο 31 cm * 1 ηεκάρην. 

 

Β.ΔΣ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΗΚΖ ΥΟΛΟΚΤΣΔΚΣΟΜΖ  πνπ λα πεξηιακβάλεη: 

1. Λαβίδα ζχιιεςεο κε κεραληζκφ θιεηζίκαηνο ζηαγφλσλ αλάινγα κε ην πάρνο ηνπ 

ηζηνχ & κεραληζκφ θιεηδψκαηνο ηεο ιαβήο ζε δχν ζηάδηα, δηακέηξνπ καχξνπ 

ζηεηιενχ 5mm κε κεραληζκφ πεξηζηξνθήο 360 κνηξψλ θαη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο 

δηαζεξκίαο * 2 ηεκάρηα. 

2. Λαβίδα απνθφιιεζεο (ληηζεθηέξ) δηακέηξνπ καχξνπ ζηεηιενχ 5mm γηα απνθπγή 

αληαλάθιαζεο θσηφο, κε αηξαπκαηηθέο ζηαγφλεο & αθξνδέθηε γηα ππνδνρή 

δηαζεξκίαο, κε κεραληζκφ πεξηζηξνθήο 360 κνηξψλ * 1 ηεκάρην. 

3. Κπξηφ ςαιίδη δηακέηξνπ καχξνπ ζηεηιενχ 5mm γηα απνθπγή αληαλάθιαζεο θσηφο, 

πνπ λα δηαηεξεί ηελ ίδηα δπλαηφηεηα θνπήο ζε φιν ην κήθνο ησλ ζηαγφλσλ & λα 

θέξεη αθξνδέθηε γηα ππνδνρή δηαζεξκίαο, κε κεραληζκφ πεξηζηξνθήο 360 κνηξψλ * 1 

ηεκάρην. 

4. εη ηξνθάξ κε κηα ιφγρε (ζρήκαηνο λπζηεξηνχ) θαη δπν δηαθαλείο θάλνπιεο 

δηακέηξνπ 5/11mm αληίζηνηρα, κε απνξξνθεηηθφ ζπφγγν, κε ηέζζεξηο βαιβίδεο 

ζηεγαλνπνίεζεο γηα εμαζθάιηζε επαξθνχο πλεπκνπεξηηφλενπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

επέκβαζεο, αηξαπκαηηθφ θάιπκκα αζθαιείαο ηεο ιφγρεο θαη κεραληζκφ νπιηζκνχ 

θαη επαλαθνξάο ηεο, ερεηηθή θαη νπηηθή επηβεβαίσζε ηεο ζέζεο ηεο αζθάιεηαο, κε 

ελζσκαησκέλν ζηαζεξνπνηεηή θαη ελζσκαησκέλν κεησηήξα κε δπλαηφηεηα 

αθαίξεζεο απηνχ, κε δχν ζέζεηο ζηαζεξνπνίεζεο δηακέζνπ ξάκκαηνο. Σν άθξν ηεο 

θάλνπιαο λα είλαη νβάι ζρεκαηίδνληαο γσλία 45 κνηξψλ * 1 ηεκάρην. 

5. εη ηξνθάξ κε κηα ιφγρε (ζρήκαηνο λπζηεξηνχ) θαη δπν δηαθαλείο θάλνπιεο 

δηακέηξνπ 5mm αληίζηνηρα, κε βαιβίδα αέξνο, κε ηέζζεξηο βαιβίδεο ζηεγαλνπνίεζεο 

γηα ηελ απνθπγή απψιεηαο πλεπκνπεξηηφλενπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο, κε 

κεραληζκφ δηαηήξεζεο ηνπ ζηεηιενχ ζηε θάλνπια, αηξαπκαηηθφ θάιπκκα αζθαιείαο 

ηεο ιφγρεο θαη κεραληζκφ νπιηζκνχ θαη επαλαθνξάο ηεο κε ερεηηθή θαη νπηηθή 

επηβεβαίσζε ηεο ζέζεο ηεο αζθάιεηαο, κε ζπνγγψδε απνξξνθεηηθφ δαθηχιην ζην 

εζσηεξηθφ ηεο θεθαιήο ηεο θάλνπιαο, γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θειίδσζεο πνπ 

πξνθαιείηαη θαηά ηελ επαλεηζαγσγή ηεο θάκεξαο/εξγαιείσλ, κε ηερλνινγία 

θαηεπζπλφκελεο εηζαγσγήο εξγαιείσλ ζηελ θεθαιή ηεο θάλνπιαο, κε ελζσκαησκέλν 

ζηαζεξνπνηεηή θαη δχν ζέζεηο ζηαζεξνπνίεζεο δηακέζνπ ξάκκαηνο, ζε δηαθνξεηηθά 

κήθε. Σν άθξν ηεο θάλνπιαο λα είλαη νβάι ζρεκαηίδνληαο γσλία 45 κνηξψλ * 1 

ηεκάρην. 

6. Βειφλεο πλεπκνπεξηηνλαίνπ κήθνπο 120mm, κε βαιβίδα αέξνο, κε νπηηθφ κεραληζκφ 

αιιαγήο ρξψκαηνο θαηά ηελ εηζαγσγή θαζψο, ερεηηθή επηβεβαίσζε εηζαγσγήο θαη 

δπλαηφηεηα επηπιένλ νπηηθήο επηβεβαίσζεο κε ρξήζε νξνχ δηακέζνπ Palmer test * 1 

ηεκάρην. 
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7. Απηφκαην ελδνζθνπηθφ εξγαιείν απνιίλσζεο αγγείσλ κε πεξηζηξεθφκελν ζηεηιεφ 

360 κνηξψλ, εθνδηαζκέλν κε 20 clips ηηηαλίνπ κεζαίνπ / κεγάινπ κεγέζνπο, κε 

δηάκεηξν ζηεηιενχ 10mm, κε έλα ζηάδην θφξηηζεο-ππξνδφηεζεο θαη κεραληζκφ 

αζθαινχο ζπγθξάηεζεο ηνπ clip ζηηο ζηαγφλεο ηνπ εξγαιείνπ, κε δπλαηφηεηα 

εμαγσγήο ηνπ εξγαιείνπ απφ ην ηξνθάξ κε ή ρσξίο θιηπ ζηηο ζηαγψλεο ηνπ εξγαιείνπ. 

Σν κήθνο ηνπ θιεηζηνχ θιηπ λα είλαη πάλσ 8,5mm. Με ρξσκαηηθή έλδεημε κεηξεηή 

ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ θιηπ ζηελ ζπξίδα ηεο ιαβίδαο * 1 ηεκάρην. 

 

            Γ.ΔΣ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΗΚΖ ΥΟΛΟΚΤΣΔΚΣΟΜΖ πνπ λα απνηειείηαη απφ :

  

1. Βειφλα πλεπκνπεξηηνλαίνπ κήθνπο i)120mm κε δείθηε νπηηθήο επηβεβαίσζεο θαη 

επηζήκαλζε θίλεζεο γηα αζθαιή είζνδν ,πξνζηαηεπηηθφ θάιιπκα αηρκεξνχ άθξνπ 

θαη ζπλδεηηθφ γηα ηνλ ζσιήλα παξνρήο CO2*1ηεκάρην . 

2. Σξνθάξ 5mm κήθνπο 100mm, κε ζηπιεφ ρσξίο θνπηηθφ άθξν γηα ηελ αζχκκεηξε 

δηχλεζε ησλ ηζηψλ,δηαθαλή,κηαο ρξήζεο απνζηεηξσκέλα γηα ρξήζε ζε θάζε 

ιαπαξνζθνπηθή επέκβαζε. Η ρξήζε ηνπ ηξνθάξ κε ζηπιεφ αζχκκεηξεο δηχλεζεο 

ειαρηζηνπνηεί ην ηξαχκα ζηα εζσηεξηθά ζηξψκαηα ηνπ θνηιαθνχ ηνηρψκαηνο ψζηε 

λα απνθεχγνληαη κεηεγρεηξεηηθέο θήιεο ,αηκνξξαγίεο θαη ν θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ 

ελδνθνηιηαθψλ δνκψλ* 2 ηεκάρηα 

3. Σξνθάξ 10mm κήθνπο 100mm κε ζηπιεφ ρσξίο θνπηηθφ άθξν γηα ηελ αζχκκεηξε 

δηχλεζε ησλ ηζηψλ, δηαθαλή,κηαο ρξήζεο απνζηεηξσκέλα γηα ρξήζε ζε θάζε 

ιαπαξνζθνπηθή επέκβαζε. Η ρξήζε ηνπ ηξνθάξ κε ζηπιεφ αζχκκεηξεο δηχλεζεο 

ειαρηζηνπνηεί ην ηξαχκα ζηα εζσηεξηθά ζηξψκαηα ηνπ θνηιαθνχ ηνηρψκαηνο ψζηε 

λα απνθεχγνληαη κεηεγρεηξεηηθέο θήιεο,αηκνξξαγίεο θαη ν θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ 

ελδνθνηιηαθψλ δνκψλ * 2 ηεκάρηα. 

4.  Έλα θπξηφ ςαιίδη δηακέηξνπ ζηπιενχ 5mm πνπ λα θέξεη αθξνδέθηε γηα ππνδνρή 

δηαζεξκίαο, κε κεραληζκφ πεξηζηξνθήο 360* κνηξψλ* 1 ηεκάρην. 

5. GRASPER ΣΡΑΤΜΑΣΙΚΗ Λαβίδα ζχιιεςεο κε κεραληζκφ θιεηζίκαηνο ζηαγφλσλ 

αλάινγα κε ην πάρνο ηνπ ηζηνχ & κεραληζκφ θιεηδψκαηνο ηεο ιαβήο, δηακέηξνπ  

ζηπιενχ 5mm κε κεραληζκφ πεξηζηξνθήο 360* κνηξψλ θαη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο 

δηαζεξκίαο* 1 ηεκάρην. 

6. GRASPER ΑΣΡΑΤΜΑΣΙΚΗ Λαβίδα ζχιιεςεο κε κεραληζκφ θιεηζίκαηνο 

ζηαγφλσλ αλάινγα κε ην πάρνο ηνπ ηζηνχ & κεραληζκφ θιεηδψκαηνο ηεο ιαβήο, 

δηακέηξνπ  ζηπιενχ 5mm κε κεραληζκφ πεξηζηξνθήο 360* κνηξψλ θαη δπλαηφηεηα 

ζχλδεζεο δηαζεξκίαο* 1 ηεκάρην 

7. Μία ιαβίδα απνθφιιεζεο (ληηζεθηέξ) δηακέηξνπ 5mm, κε αηξαπκαηηθέο ζηαγφλεο & 

αθξνδέθηε γηα ππνδνρή δηαζεξκίαο, κε κεραληζκφ πεξηζηξνθήο 360* κνηξψλ* 1 

ηεκάρην. 

8. Καζέηα ησλ  6ηεκ θιηπ απνιίλσζεο αγγείσλ πνιπνμπκεζπιελίνπ ηα νπνία λα 

θνπκπψλνπλ θαη λα αζθαιίδνπλ ζην ηζηφ. κε εηδηθή απηνθφιιεηε ηαηλία 

ζηαζεξνπνίεζεο ζην ρεηξνπξγηθφ πεδίν. ε κέγεζνο M/L. Σα θιηπ λα θέξνπλ CE, 

FDA πνπ απνδεηθλχεη θιηληθέο κειέηεο θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ Δπξσπατθή 

Οδεγία 2007/47/EC ε νπνία απνηειεί πξνζζήθε ζηελ νδεγία 93/42 / ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ, πνπ δειψλεη φηη φιεο νη εκθπηεχζηκεο ηαηξηθέο ζπζθεπέο πνπ έξρνληαη 

ζε επαθή κε ην θεληξηθφ θπθινθνξηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη θαηεγνξίαο ΙΙΙ 

(RISK CLASS III) * 1 ηεκάρην. 

9. Κφιια ζχγθιηζεο δέξκαηνο απνζηεηξσκέλε απφ 100% 2-oθηπινθπαλναθξπιηθνχ 

εζηέξα γηα εθαξκνγή ζε ρεηξνπξγηθέο ηνκέο εψο θαη 30εθ . Με εηδηθά πηεξχγηα 

εθαξκνγήο γηα αζθαιή θαη άζεπηε εθαξκνγή. Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί εψο θαη 

90 ιεπηά κεηά ηε πξψηε εθαξκνγή* 1 ηεκάρην. 

 

ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΠΡΟΣΔΙΝΔΣΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΚΑΡ ΣΤΠΟΤ HASSON ΓΙΑ ΔΙΓΙΚΗ 

ΥΡΗΗ ΔΠΙ ΔΝΓΔΙΞΔΧΝ ΑΝΟΙΚΣΗ ΠΡΟΠΔΛΑΗ ΣΟΤ ΠΔΡΙΣΟΝΑΙΟΤ ΜΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
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Γ. Αποζηειπωμένο ηποκάπ ηύπος Hasson διαμέηπος 5-12mm μιαρ σπήζηρ, κε 

ζηαζεξνπνηεηή θαη 2 θηεξά θαζήισζεο ξακκάησλ γηα αζθαιή ηνπνζέηεζε ζην 

θνηιηαθφ ηνίρσκα κε κνριφ ξχζκηζεο ηνπ χςνπο ηεο θάλνπιαο. Δξγνλνκηθή ιαβή 

ρακεινχ πξνθίι γηα νκαιή θαη κε αθξίβεηα ειεγρφκελε εηζαγσγή γηα επθνιφηεξε 

ηνπνζέηεζε ηνπ ηξνθάξ. Λεία αηξαπκαηηθή δηαθαλή θάλνπια εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 

12,95 mm, κήθνπο 100 mm ινμεπκέλε ζην άθξν ηεο ειαρηζηνπνηψληαο ηελ δχλακε 

δηείζδπζεο, κε βαιβίδα CO2 ηξηψλ δξφκσλ γηα ηαρεία θάζεηε εθηφλσζε 

ελδνθνηιηαθνχ πεξηερνκέλνπ, ειαρηζηνπνηψληαο ηελ επαθή ηνπ κε ηε ρεηξνπξγηθή 

νκάδα θαη θαη θνπκπί απειεπζέξσζεο ηνπ ελζσκαησκέλνπ κεηαηξνπέα γηα κείσζε 

ηνπ ρεηξνπξγηθνχ ρξφλνπ  

 Δ. Σποκάπ Hasson ανοισηήρ ηεσνικήρ, αηπαςμαηικό, διαθανέρ, με ζπνγγψδε 
απνξξνθεηηθφ δαθηχιην ζην εζσηεξηθφ ηεο θεθαιήο ηεο θάλνπιαο, γηα ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηεο θειίδσζεο πνπ πξνθαιείηαη θαηά ηελ επαλεηζαγσγή ηεο 
θάκεξαο/εξγαιείσλ, δηακέηξνπ 5/12 mm, κε βαιβίδα αέξνο, κε κεραληζκφ 
δηαηήξεζεο ηνπ ζηεηιενχ ζηε θάλνπια, κε ελζσκαησκέλν ζηαζεξνπνηεηή θαη 
κεησηήξα κε δπλαηφηεηα αθαίξεζεο απηνχ, κε ρακειφ πξνθίι, κε ηερλνινγία 

θαηεπζπλφκελεο εηζαγσγήο εξγαιείσλ ζηελ θεθαιή ηεο θάλνπιαο θαη ηέζζεξηο 
ζέζεηο ζηαζεξνπνίεζεο δηακέζνπ ξάκκαηνο ην άθξν ηεο θάλνπιαο λα είλαη νβάι 
ζρεκαηίδνληαο γσλία 45 κνηξψλ . 

 

 

 

 

 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Αναθέηοςζα Απσή ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ XIOY «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

Σίηλορ ππομήθειαρ/ CPV  «ΔΣ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ 

ΥΟΛΟΚΤΣΔΚΣΟΜΗ»  CPV : 33192000-2                                   

Πποϋπολογιζμόρ Γαπάνηρ   18.427,50€ ΜΔ ΦΠΑ  

Υπημαηοδόηηζη  ΚΑΔ 1311 

 ΑΝΑΛΗΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΗ: 1231/08-7-2021  

ΑΓΑ: Χ2ΔΥ469073-06Γ 

Καηαληκηική Ζμεπομηνία Τποβολήρ 

Πποζθοπών 

 26/10/2021, ημέπα ΣΡΗΣΖ 

Γημοζιόηηηα Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο 

αλαξηάηαη: 

 ΓΙΑΤΓΔΙΑ Γ.Ν.ΥΙΟΤ 

 ΚΗΜΓΗ (http://www.eprocurement.gov.gr) 

 ηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

(www.xioshosp.gr) 

Γιάπκεια ζύμβαζηρ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ (Με δηθαίσκα ηξίκελεο 

παξάηαζεο κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ ηνπ 

Γ.Ν.Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ») 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.xioshosp.gr/
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ΔΓΓΤΖΔΗ  Δγγςηηική επιζηολή καλήρ εκηέλεζηρ 

ηεο ζχκβαζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 

4% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 

ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ρσξίο ΦΠΑ θαη 

θαηαηίζεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/2016 

αξ.72 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ.21 ηνπ 

Ν.4782/21. Η εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο 

θαηαπίπηεη ζηε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα 

νξίδεη. 

 

 

 

ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ 

ΠΛΖΡΧΜΖ 

ΚΡΑΣΖΔΗ 

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο 

(άξζξ.95.παξ.5), σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (αξζξ. 350 

παξ.3 θαη αξηζ.375 παξ.7ηνπ Ν.4412/16  φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4605/19 αξζξ.44) 

  

Σον Ππομηθεςηή βαπύνοςν οι παπακάηω 

νόμιμερ κπαηήζειρ :  

1. 0,07% επί ηεο αμίαο εθηφο ΦΠΑ, ππέξ 

Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ., φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ Ν.4605/19 

- Υαξηφζεκν 3% επί ηεο ΔΑΑΓΗΤ  

- Ο.Γ.Α 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ ηεο 

ΔΑΑΓΗΤ 

2. 2% ππέξ ησλ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο πνπ 

επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο (κεηά 

ηελ αθαίξεζε φισλ ησλ παξαπάλσ θξαηήζεσλ 

πιελ ηνπ θφξνπ)  

3. Τπέξ Αξρήο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ 

πξνζθπγψλ 0,06% 

- Σέινο ραξηνζήκνπ 3% επί ηνπ πνζνχ ηεο 

αλσηέξσ θξάηεζεο , πιένλ εηζθνξάο ππέξ 

Ο.Γ.Α 20% 

Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν 

πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 64 ηνπ Ν. 4172/2013 

θφξνο εηζνδήκαηνο 4%. 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

 

Γικαιολογηηικά καηακύπωζηρ: 

 

 ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΤ ΜΗΣΡΧΟΤ 

ΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΥΡΗΗ. 

            Υξφλνο ηζρχνο: ηξείο (3) κήλεο πξηλ ηελ 

ππνβνιή ηνπ.  

 ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΟ ΔΝΗΜΔΡΧΣΗΣΑ ΓΙΑ 

ΥΡΔΗ ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ 

(ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΟΣΗΣΑ)  

 Να είλαη ζε ηζρχεη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο 

ππνβνιήο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ 

αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, λα έρεη εθδνζεί 

ηξείο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.  

 ΒΔΒΑΙΧΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ 

ΔΝΗΜΔΡΟΣΗΣΑ           

  Να είλαη ζε ηζρχ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο 

ππνβνιήο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ 
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αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, λα έρεη εθδνζεί 

ηξείο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 

 ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟΤ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο λα κελ ηειεί ππφ 

πηψρεπζε, λα κελ έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο, λα κελ ηειεί ππφ 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή 

ή απφ ην δηθαζηήξην, λα κελ έρεη ππαρζεί 

ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, 

λα κελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, λα κελ βξίζθεηαη ζε 

νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.                                                                                          

Όια ηα πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ 

εθδνζεί έσο ηξεηο  (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπο. 

 ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ / ΒΔΒΑΙΧΗ 

ΟΙΚΔΙΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ 

ΜΗΣΡΧΟΤ                                     

      Να έρεη εθδνζεί  ηξηάληα (30) εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 

 ΓΔΝΙΚΟ  ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΓΔΜΗ 

 ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ 

ΔΚΠΡΟΧΠΗΗ ΓΔΜΗ 

 
 Όια ηα πηζηνπνηεηηθά ΓΔΜΗ λα έρνπλ 

εθδνζεί  ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ ππνβνιή ηνπο.  

       

ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε 

δεθαπέληε (15) εκέξεο (αξ.124 Ν.4782/21) απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγύηζη 

καλήρ εκηέλεζηρ ίζηρ  με ηο 4% ηηρ καθαπήρ 

ζςμβαηικήρ αξίαρ (αξ.21 Ν.4782/21). 

 ε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη άπξαθηε ε πην πάλσ 

πξνζεζκία ή ν αλάδνρνο  δελ πξνζέιζεη λα 

ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε θεξχζζεηαη έθπησηνο κε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε θνξέα 

νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203 

ηνπ Ν.4412/2016. 

 Η θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 

ππέβαιιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ 

ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία ηνπ 

δηαγσληζκνχ καηαηψλεηαη (άξζξ.106 ηνπ 

Ν.4412/16) 

Η ζύκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθόπηεηαη κνλνκεξώο 

από ηελ εληνινδόρν Υπεξεζία ή λα 

αλαπξνζαξκόδεηαη κε θνηλή ζπκθωλία ηωλ δύν 

κεξώλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζύκβαζε ζηα πιαίζηα ηωλ 

Υπεξεζηώλ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ κε 

ζπκθεξόκελνπο όξνπο γηα όκνην πξνϊόλ-ππεξεζία ή 

αλ ηεζνύλ ζε ηζρύ λένη Νόκνη-Δηαηάμεηο-Οδεγίεο γηα 
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ην πξνϊόλ-ππεξεζία 

ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
Με απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε παξαιαβή 

ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πνπ 

ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11, εδάθην β, 

ηνπ άξζ. 221, ηνπ Ν.4412/16 θαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζ. 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ.  

Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ ή ηεο εθηέιεζεο 

ηνπ έξγνπ ζα νξηζηεί κε ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο. 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 
Γηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο 

Γηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ην ηκήκα πξνκεζεηψλ 

ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ζην 

ηει.2271350104 θαη ζην email: 

a.fafaliou@xioshosp.gr. 

Ημερομηνία έναρξησ υποβολήσ προςφορών 20/10/2021 

Ημερομηνία λήξησ υποβολήσ προςφορών 26/10/2021 

Τρόποσ υποβολήσ προςφορών ΦΑΞ:2271044311 
e – mail:a.fafaliou@xioshosp.gr 

 

Γ. ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

- Καηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ νη ηηκέο ησλ πξνζθεξφκελσλ 

εηδψλ δελ ζα πξέπεη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ 

Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ . Καηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκέο 

δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ 

Σηκψλ. (Ν. 3918/2011 άξζξν 13, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε  ηνλ Ν. 4052/2012 

άξζξν 14). ε πεξίπησζε πνπ ην ππφ πξνκήζεηα είδνο δελ είλαη θαηαρσξεκέλν ζην 

Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηφηε νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηελ 

αληίζηνηρε πξνυπνινγηδφκελε ηηκή ηεο δηαθήξπμεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη 

ε αληηζηνηρία ηνπ θσδηθνχ ηνπ θάζε είδνπο ζε θσδηθφ ηνπ Παπαηηπηηηπίος Σιμών. 

Αλ δελ ππάξρεη αληηζηνηρία: 

 ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (άξζξν 8 παξ. 4 

Ν.1599/1986 

- Να δειψλεηαη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

- Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο  ή αλά 

είδνο, ζε θάζε πεξίπησζε φκσο ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα θαίλεηαη ε θαζαξή 

ηηκή κνλάδνο αλά είδνο θαζψο θαη ε ζπλνιηθή αμία ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο  πξν 

ΦΠΑ  θαη κεηά ΦΠΑ. 

 Η πξνζθνξά πνπ ζα ππνβιεζεί ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηεο 

εηαηξείαο:  ΑΦΜ, πιήξε επσλπκία, ηειέθσλν, θαμ, e-mail ,Φ.Π.Α, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο θαη λα  έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Σνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε επσλπκία ………………………………,  θαη έδξα επί ηεο νδνχ 

…………………………………., αξηζ. …….... , Σει.: ……………………., Fax: 

………………………., e-mail: ……………………………, ΑΦΜ: ………………….., ΓΟΤ: 

…………………………..   
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Α/Α ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΣΔΜΑΥΗΟΤ 

ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ 

ΣΗΜΧΝ 

1       

2       

                                                                                                           

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 

 

 

                                                                                                                             …../…./2021 

                                                                                           Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 

 

 

- Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη – επί πνηλή απφξξηςεο – ν ρξφλνο 

παξάδνζεο  ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. Λφγσ ηνπ επείγνληνο ηεο 

πξνκήζεηαο, ην λνζνθνκείν επηζπκεί ηα πξνζθεξφκελα είδε λα είλαη 

εηοιμοπαπάδοηα, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

απνξξίςεη ηελ  πξνζθνξά αλ θξίλεη φηη ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη κεγάινο ζε 

ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 

- Οη εηαηξείεο πνπ ζα απνζηείινπλ πξνζθνξά γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα 

ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηνπλ ηα λφκηκα πηζηνπνηεηηθά γηα ηε 

δηαθίλεζε θαη δηαλνκή ηνπο, θαη ηα είδε ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξνπλ ηελ 

αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε CE. 

- Δπί ηηρ πποζθοπάρ ηοςρ οι ζςμμεηέσονηερ θα ππέπει να δηλώνοςν 

ςπεύθςνα όηι δεν βπίζκονηαι ζε μία από ηιρ καηαζηάζειρ ηων άπθπων 73 

και 74 ηος Ν. 4412/2016 για ηιρ οποίερ οι οικονομικοί θοπείρ 

αποκλείονηαι ή μποπούν να αποκλειζθούν. 

- Σέινο ην λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη δείγκαηα πξνθεηκέλνπ 

λα αμηνινγήζεη ηηο πξνζθνξέο θαη νη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο ππνρξενχληαη  

- επί πνηλή απφξξηςεο – λα ηα απνζηείινπλ άκεζα. 

                                                            

Ζ Γιοικήηπια  

ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος 

«κςλίηζειο» 

 

ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ ΔΛΔΝΖ 


