
                                                                      

                                                                               ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ 

Σαχ. Δ/νςθ: Ελενασ Βενιηελου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 

Σθλ.: 2271350106     

Φαξ:2271350241 

Email:paragelies@xioshosp.gr 

                            ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΙΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Χίου για τθν κάλυψθ άμεςων  και επιτακτικϊν αναγκϊν του, 

προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν προςφορά για τθν προμικεια των 

παρακάτω ειδϊν. 

Α. ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ 
ΝΟΟΚΟ-

ΜΕΙΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΛΙΚΟΤ 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΖΟ-
ΜΕΝΗ  ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙ 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΧΩΡΙ  

ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 17% 

1  Σετ 

λαπαροσκοπικής 

τολοκσστεκτομής  

5 500,00/TEM 5Χ500,00= 
2.500,00 

2.925,00 

 ΤΝΟΛΟ      

 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Αρικμόσ Αιτιματοσ 15662/09-09-2020 

ΚΑΕ 1311.01 

Κριτιριο Κατακφρωςθσ Χαμθλότερθ τιμι 

Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν Σετάρτθ 25-11-2020 

Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν Παραςκευή 27-11-2020 

Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν ΦΑΞ:2271350241 
e – mail:paragelies@xioshosp.gr 

 

                                          Γ.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 Βειόλα πλεπκνπεξηηνλαίνπ κήθνπο i)120mm κε δείθηε νπηηθήο επηβεβαίσζεο θαη 
επηζήκαλζε θίλεζεο γηα αζθαιή είζνδν ,πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα αηρκεξνύ άθξνπ 
θαη ζπλδεηηθό γηα ηνλ ζσιήλα παξνρήο CO2.  
Σξνθάξ 5mm κήθνπο 100mm, κε ζηπιεό ρσξίο θνπηηθό άθξν γηα ηελ αζύκκεηξε 
δηύλεζε ησλ ηζηώλ, δηαθαλή, κηαο ρξήζεο απνζηεηξσκέλα γηα ρξήζε ζε θάζε 

    ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            ΥΙΟ: 24/11/2020 

  2ε Τ.ΠΔ  ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΟΥΑΡ.                                    ΠΡΧΣ.: νηθ. 74 
   «  Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο  » 
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ιαπαξνζθνπηθή επέκβαζε. Η ρξήζε ηνπ Σξνθάξ κε ζηπιεό αζύκκεηξεο δηύλεζεο 
ειαρηζηνπνηεί ην ηξαύκα ζηα εζσηεξηθά ζηξώκαηα ηνπ θνηιηαθνύ ηνηρώκαηνο ώζηε λα 
απνθεύγνληαη κεηεγρεηξεηηθέο θήιεο, αηκνξξαγίεο θαη ν θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνύ 
ελδνθνηιηαθώλ δνκώλ. 
Σξνθάξ 10mm κήθνπο 100mm κε ζηπιεό ρσξίο θνπηηθό άθξν γηα ηελ αζύκκεηξε 
δηύλεζε ησλ ηζηώλ, δηαθαλή, κηαο ρξήζεο απνζηεηξσκέλα γηα ρξήζε ζε θάζε 
ιαπαξνζθνπηθή επέκβαζε. Η ρξήζε ηνπ Σξνθάξ κε ζηπιεό αζύκκεηξεο δηύλεζεο 
ειαρηζηνπνηεί ην ηξαύκα ζηα εζσηεξηθά ζηξώκαηα ηνπ θνηιηαθνύ ηνηρώκαηνο ώζηε λα 
απνθεύγνληαη κεηεγρεηξεηηθέο θήιεο, αηκνξξαγίεο θαη ν θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνύ 
ελδνθνηιηαθώλ δνκώλ. 
ΦΑΛΙΓΙ  Έλα θπξηό ςαιίδη δηακέηξνπ ζηπιενύ 5mm πνπ λα θέξεη αθξνδέθηε γηα 
ππνδνρή δηαζεξκίαο, κε κεραληζκό πεξηζηξνθήο 360* κνηξώλ 
GRASPER ΣΡΑΤΜΑΣΙΚΗ Λαβίδα ζύιιεςεο κε κεραληζκό θιεηζίκαηνο ζηαγόλσλ 
αλάινγα κε ην πάρνο ηνπ ηζηνύ & κεραληζκό θιεηδώκαηνο ηεο ιαβήο, δηακέηξνπ  
ζηπιενύ 5mm κε κεραληζκό πεξηζηξνθήο 360* κνηξώλ θαη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο 
δηαζεξκίαο 
GRASPER ΑΣΡΑΤΜΑΣΙΚΗ Λαβίδα ζύιιεςεο κε κεραληζκό θιεηζίκαηνο ζηαγόλσλ 
αλάινγα κε ην πάρνο ηνπ ηζηνύ & κεραληζκό θιεηδώκαηνο ηεο ιαβήο, δηακέηξνπ  
ζηπιενύ 5mm κε κεραληζκό πεξηζηξνθήο 360* κνηξώλ θαη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο 
δηαζεξκίαο 
Λαβίδα απνθόιιεζεο (ληηζεθηέξ) δηακέηξνπ 5mm, κε αηξαπκαηηθέο ζηαγόλεο & 
αθξνδέθηε γηα ππνδνρή δηαζεξκίαο, κε κεραληζκό πεξηζηξνθήο 360* κνηξώλ. 
Καζέηα ησλ  6ηεκ θιηπ απνιίλσζεο αγγείσλ πνιπνμπκεζπιελίνπ ηα νπνία λα 
θνπκπώλνπλ θαη λα αζθαιίδνπλ ζην ηζηό. κε εηδηθή απηνθόιιεηε ηαηλία 
ζηαζεξνπνίεζεο ζην ρεηξνπξγηθό πεδίν. ε κέγεζνο M/L. Σα θιηπ λα θέξνπλ CE, 
FDA πνπ απνδεηθλύεη θιηληθέο κειέηεο θαη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ Δπξσπατθή 
Οδεγία 2007/47/EC ε νπνία απνηειεί πξνζζήθε ζηελ νδεγία 93/42 / ΔΟΚ ηνπ 
πκβνπιίνπ, πνπ δειώλεη όηη όιεο νη εκθπηεύζηκεο ηαηξηθέο ζπζθεπέο πνπ έξρνληαη 
ζε επαθή κε ην θεληξηθό θπθινθνξηθό ζύζηεκα πξέπεη λα είλαη θαηεγνξίαο ΙΙΙ (RISK 
CLASSIII).                                                                                                                  
Κόιια ζύγθιηζεο δέξκαηνο απνζηεηξσκέλε από 100% 2-oθηπινθπαλναθξπιηθνύ 
εζηέξα γηα εθαξκνγή ζε ρεηξνπξγηθέο ηνκέο έσο θαη 30εθ . Με εηδηθά πηεξύγηα 
εθαξκνγήο γηα αζθαιή θαη άζεπηε εθαξκνγή. Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έσο θαη 
90 ιεπηά κεηά ηε πξώηε εθαξκνγή. 

 

                                          Δ. ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Η προςφορά που κα υποβλθκεί κα πρζπει να αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ 

εταιρείασ:( ΑΦΜ, πλιρθ επωνυμία, τθλζφωνο, φαξ, e-mail, και  ΦΠΑ), ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ και να  ζχει τθν παρακάτω μορφι: 

Αριθμόσ 
Αιτήματοσ 

Περιγραφή 
Τλικοφ 

Σιμή 
μονάδασ € 

(χωρίσ 
ΦΠΑ) 

Κωδικόσ 
Παρατ/ρίου 

Σιμή 
Παρατ/ρίου 

Κωδικό 
Εμπορίου 

GMDN Κωδικόσ 
ΕΚΑΠΣΤ 

        

 

Επιπλζον κα πρζπει να αναφζρεται – επί ποινι απόρριψθσ – ο χρόνοσ παράδοςθσ  των 
προςφερόμενων ειδϊν. Λόγω του επείγοντοσ τθσ προμικειασ, το νοςοκομείο επικυμεί τα 
προςφερόμενα είδθ να είναι ετοιμοπαράδοτα, ςε διαφορετικι περίπτωςθ διατθρεί το 
δικαίωμα να απορρίψει τθν  προςφορά αν κρίνει ότι ο χρόνοσ παράδοςθσ είναι μεγάλοσ ςε 
ςχζςθ με τισ ανάγκεσ του. 

ε περίπτωςθ που θ τιμι προςφοράσ του είδουσ υπερβαίνει τθν αντίςτοιχθ τιμι 
παρατθρθτθρίου, αυτι υποχρεωτικά απορρίπτεται. Σζλοσ, ςε περίπτωςθ που το είδοσ δεν 
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αντιςτοιχίηεται με το παρατθρθτιριο τιμϊν, αυτό κα αναφζρεται ςτθ ςτιλθ κωδικόσ 
παρατθρθτθρίου. 

Εναλλακτικζσ προςφορζσ και αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. τισ περιπτϊςεισ 
δφο ι περιςςοτζρων εναλλακτικϊν προςφορϊν ωσ κφρια κεωρείται αυτι με τα χαμθλότερθ τιμι, οι 
υπόλοιπεσ δεν κα αξιολογοφνται. 

Οι εταιρείεσ που κα αποςτείλουν προςφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα κα 
πρζπει απαραίτθτα να διακζτουν τα νόμιμα πιςτοποιθτικά για τθ διακίνθςθ και διανομι τουσ, και 
τα είδθ κα πρζπει απαραίτθτα να φζρουν τθν αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ CE. 

Επί τησ προςφοράσ τουσ οι ςυμμετζχοντεσ θα πρζπει να δηλώνουν υπεφθυνα ότι 
δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τισ οποίεσ 
οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ή μποροφν να αποκλειςθοφν. 

Σζλοσ το νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει δείγμα προκειμζνου να 
αξιολογιςει τισ προςφορζσ και οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ υποχρεοφνται  - επί ποινι απόρριψθσ – 
να το αποςτείλουν άμεςα. 

 

 

                                                                     Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

                                                                     Ε. ΚΑΝΣΑΡΑΚΗ 
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