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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Βακμόσ Αςφαλείασ 

Ιωάννινα, 20.09.2019 

 

Αρικ. Ρρωτ. : 12337 
 

 ΠΡΟ:  

Κάθε ενδιαφερόμενο  
με ανάρτηςη ςτο διαδίκτυο 

Σμήμα  : Οι κονομικ ό -  Γρα φεί ο 
Προμ ηθειϊ ν  

 

Ταχ. Δ/νςθ : Λεωφόροσ Μακρυγιάννθ 
Τ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
Ρλθροφορίεσ : Σ. Γκορίτςα 
Τθλζφωνο : 2651080625 
Fax : 2651029470 
Email : s.goritsa@gni-hatzikosta.gr  

 ΚΟΙΝ: Γραμ. Νοςοκ. Φ/Α/1/ 
    

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΡΙΘΜ. 73/19 ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

για την προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ  (ΚΑΕ 1311, CPV 33162200-5) 
 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ -ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ  

ΚIΤΘIΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 
Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τθσ τιμισ 

(ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΙΜΘ) 

ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 
Θμερομθνία: 25.09.2019, Θμζρα: Σετάρτη, Ϊρα: 10.00 π.μ. 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ Γραφείο Ρρομθκειϊν του Νοςοκομείου 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΟΣΚΛΘΣΘΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΟΥΓΕΙΟΥ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ 19.140,14€ με Φ.Π.Α. 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ Ζνα (1) ζτοσ 

 
Το Γενικό Νοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατηθκϊςτα» ζχοντασ υπόψθ: 

1. Το Ν.4412/2016 κακϊσ και τισ λοιπζσ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ 

2. Τθν αρικμ. 24/30.08.2019 (κ.12) απόφαςθ ΔΣ του Νοςοκομείου (ΑΔΑ: Ω7ΘΦ46906Ω-2Ψ4 και ΑΔΑΜ: 

19REQ005585748) και 

3. Τθν αρικμ. 116/01.01.2019 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (ΑΔΑ:Ω31946906Ω-66Μ και ΑΔΑΜ: 19REQ005585776) 

 

Καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, για  τθν προμικεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ, 

ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 19.140,14 Ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα ιςχφει για ζνα 

(1) ζτοσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ, με δικαίωμα του Νοςοκομείου να τθν παρατείνει ςτθν περίπτωςθ που 

υπάρχουν αποκζματα, με ςυναίνεςθ του προμθκευτι. Tο χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον 

αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 
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ΣΟΠΟ - ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Γραφείο Ρρομθκειϊν Θμερομθνία: 25.09.2019 
Νοςοκομείου Θμζρα: Τετάρτθ 

Λ. Μακρυγιάννθ 50, 45445, ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ϊρα: 10.00 π.μ. 
  Κριτιριο κατακφρωςθσ κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά που προςδιορίηεται βάςει τθσ 

τιμισ. Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ των προςφορϊν μπορεί να προτείνει κατακφρωςθ τθσ προμικειασ για ολόκλθρθ, μεγαλφτερθ ι 

μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό μζχρι 30%, ςφμφωνα με το άρκρο 104 του Ν. 4412/16.  

Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα είναι εκπρόκεςμεσ και δεν γίνονται αποδεκτζσ.  

Για ό,τι δεν προβλζπεται από τθν παροφςα Διακιρυξθ εφαρμόηονται οι περί προμθκειϊν του Δθμοςίου διατάξεισ, όπωσ 

ιςχφουν κάκε φορά. 

 

 

 

 

 

                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

 

 

                                                    ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΚΑΡΒΟΤΝΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ/οικονομικοφσ φορείσ για εκατόν είκοςι (120) θμερολογιακζσ 

θμζρεσ, προκεςμία που αρχίηει από θμερομθνία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ 

μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Οι προςφορζσ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα  ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και 

υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςε δφο αντίγραφα (εκ των οποίων το ζνα κα φζρει τθν ζνδειξθ «ΡΩΤΟΤΥΡΟ»)  

μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

α. Θ λζξθ «Ρροςφορά». 

β. Θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ιτοι «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ» 

γ. Ο τίτλοσ τθσ πρόςκλθςθσ. 

δ. Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν). 

ε. Τα ςτοιχεία του ςυμμετζχοντα. 

Ο φάκελοσ κα πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ «Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ γραμματεία» και κα  

περιλαμβάνει τρεισ ξεχωριςτοφσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ με τισ ενδείξεισ:  

Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» 

Ο φάκελοσ περιζχει:  

1. Ριςτοποιθτικό ΓΕΜΘ ι ιςχφον καταςτατικό από όπου να προκφπτουν εμφανϊσ τα μζλθ του ΔΣ ςε περίπτωςθ ΑΕ, 

ΑΕΒΕ,ΑΒΕΕ ι του/των διαχειριςτι/των ςε περίπτωςθ Ο.Ε, Ε.Ε,ΙΚΕ κακϊσ και ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ, με 

χρόνο ζκδοςθσ ζωσ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Ρροσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων των παρ.1 

και 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλοφμε, μαηί με τθν προςφορά ςασ, να μασ αποςτείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογθτικά: 

2. Τθν υπεφκυνθ Διλωςθ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Γ. ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ 

εταιρείασ με χρόνο ζκδοςθσ μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

3. Φορολογικι ενθμερότθτα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΘ ΧΘΣΘ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΡΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΣ 

ΑΚΙΝΘΤΟΥ και να είναι ςε ιςχφ τον χρόνο υποβολισ τουσ 

4. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΝΡΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΕ ΔΘΜΟΡΑΣΙΕΣ  και να είναι ςε ιςχφ τον χρόνο υποβολισ τουσ. 

5.  Τπεφθυνη δήλωςη Ν. 1599/1986, ότι ο ςυμμετζχων/οικονομικόσ φορζασ: 

α) αποδζχεται πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ  

β) παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ του Νοςοκομείου για αναβολι ι 

ακφρωςθ – ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ  

γ) ότι θ προςφορά του ιςχφει και τον δεςμεφει για εκατόν είκοςι (120) θμερολογιακζσ θμζρεσ από θμερομθνία 

αποςφράγιςθσ των προςφορϊν 

δ) ότι θ θμερομθνία λιξθσ των προςφερόμενων εργαλείων να είναι άνω των δυο (2) ετϊν από τθν θμερομθνία παράδοςθ. 

 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα ανωτζρω δικαιολογθτικά για κάκε 

οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.  

Β. «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Στο φάκελο τοποκετοφνται τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Β, δθλαδι: 

1) ςυμπληρωμζνοσ ο Πίνακασ του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Δ.Ρίνακασ Τεχνικισ Ρροςφοράσ 

2) τα τυχόν δικαιολογθτικά (prospectus, τεχνικά φυλλάδια, πιςτοποιητικά ISO και CE προςφερόμενων προϊόντων)  

Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για όλα ι για επιμζρουσ είδθ, που κα αφοροφν όμωσ ολόκλθρθ τθ ηθτοφμενθ ποςότθτα κάκε 

είδουσ. 



[4] 

 

Γ. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Οικονομική προςφορά του υποψηφίου, με την τιμή ςε ευρϊ, ςφμφωνα με το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε.  Ρίνακασ Οικονομικισ 

Ρροςφοράσ. Στθν τιμι κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, κακϊσ και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ που 

προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, εκτόσ από τον ΦΡΑ, που κα δίνεται ξεχωριςτά. Σε περίπτωςθ αςυνικιςτα χαμθλισ 

οικονομικισ προςφοράσ, εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα από το άρκρο 88 του ν. 4412/2016. Απαραιτιτωσ κα πρζπει να 

αναγράφεται ο κωδικόσ και θ αντίςτοιχθ τιμι του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν τθσ ΕΡΥ και θ προςφορά να μθν υπερβαίνει αυτι. 

Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ απορρίπτεται. Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ ενδζχεται 

να ηθτιςει τθν προςκόμιςθ δειγμάτων μετά το άνοιγμα των προςφορϊν και μζχρι το πζρασ τθσ αξιολόγθςθσ.  

Επιςθμαίνεται ότι, κακϊσ οι φάκελοι που παραλαμβάνονται παραμζνουν κλειςτοί, δεν υπάρχει δυνατότθτα απόδοςθσ 

αρικμοφ πρωτοκόλλου. Πποιοσ ςυμμετζχων επικυμεί τθν επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τθσ προςφοράσ του, μπορεί, με δικι 

του πρωτοβουλία, να επικοινωνεί μζςω τθλεφϊνου ι email, με το γραφείο Ρρομθκειϊν. 

Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν 

κα γίνει ςε ζνα ςτάδιο, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, εκτόσ αν θ 

επιτροπι κρίνει ότι οι οικονομικζσ προςφορζσ πρζπει να αποςφραγιςτοφν ςε επόμενθ φάςθ. Θ αξιολόγθςθ κα ολοκλθρωκεί 

ςε επόμενθ, κλειςτι ςυνεδρίαςθ τθσ επιτροπισ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΓΤΗΕΙ  

Εγγφθςθ ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν απαιτοφνται.  

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ  

Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των 

ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων.  

Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά Ι δικαιολογθτικά. Από κάκε τιμολόγιο του αναδόχου 

κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε φορά Νόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ των αρμόδιων 

Υπουργείων.  

Οι κρατιςεισ οι οποίεσ βαρφνουν τον προμθκευτι είναι οι ακόλουκεσ: 

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 

όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν επιβάλλεται (άρκρο 350 παρ.3 του 

Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεφχοσ Β'). 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ 

ΟΓΑ 20%. 

γ) Κράτθςθ φψουσ 2% υπζρ των οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ, ςφμφωνα με το Ν.3580/2007 και τθν Δ.Υ6α/ΓΡ/οικ.36932/17-3-

2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β’/24-03-2009). 

δ) Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αξίασ 4 % επί 

του κακαροφ ποςοφ (άρκρο 24 του Ν. 2198/94, όπωσ ιςχφει). 

Ο αναλογοφν Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό (%) βαρφνει το Νοςοκομείο και κα υπολογίηεται χωριςτά. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί νόμιμων κρατιςεων ι/και φόρου ειςοδιματοσ ι 

οποιαδιποτε άλλθ τροποποίθςθ/ςυμπλιρωςθ τυχόν διατάξεων, οι όροι τθσ Ρροκιρυξθσ, κακϊσ και τθσ Σφμβαςθσ που 

πρόκειται να υπογραφεί µε τον Ανάδοχο, ςυμμορφϊνονται µε τισ νζεσ διατάξεισ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B. ΛΙΣΑ ΕΙΔΩΝ- ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/

Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ 

Ποςότη

τα ςε 

τεμ. 

Εκτιμϊμενη 

τιμή χωρίσ 

ΦΠΑ 

φνολο 

χωρίσ ΦΠΑ 

φνολο με 

ΦΠΑ 24% 

Κωδικόσ 

Π.Σ 

8 

Λαβίδα απολίνωςθσ μιασ χριςθσ 10 mm για 

λαπαροςκοπικι εφαρμογι που κλειδϊνει 

εςωτερικά, με κλίςθ εμπρόςκιασ ςιαγϊνασ 15ο , 

και ςφςτθμα περιςτροφισ 360ο . Να φζρει 20 

κλιπσ τιτανίου medium/Large με δυνατότθτα 

πλιρουσ ι μερικοφ κλειςίματοσ και απόκριςθ 

αφισ και ακοισ και για το μερικό και για το 

πλιρεσ κλείςιμο του κλιπ. 

10 89,00 € 890,00 € 1.103,60 € 55.7.18 

9 

Αυτόματα ενδοςκοπικά εργαλεία απολίνωςθσ 

αγγείων με περιςτρεφόμενο ςτειλεό, 

εφοδιαςμζνα με 15 clips τιτανίου ςε μζγεκοσ 

μεςαίο/μεγάλο, με διάμετρο ςτειλεοφ 5mm, με 

ζνα ςτάδιο φόρτιςθσ-πυροδότθςθσ, ζνδειξθ των 

τριϊν τελευταίων κλιπ, μθχανιςμόσ αποτροπισ 

πυροδότθςθσ όταν τελειϊςουν τα κλιπ και 

μθχανιςμό αςφαλοφσ ςυγκράτθςθσ. του clip ςτισ 

ςιαγόνεσ του εργαλείου. 

20 89,00 € 1.780,00 € 2.207,20 € 55.7.18 

10 

Εργαλείο πλφςθσ-αναρρόφθςθσ διακερμίασ .Να 

προςφζρεται επιλογι λαβϊν κυρτϊν ι ευκζων 

με χειριςμό διακερμίασ ςτο χζρι ι ςτο πόδι για 

επιλογι. Να φζρει ενςωματωμζνουσ ειδικοφσ 

ςωλινεσ 3 μζτρων που δεν αποφράςςονται, για 

ςφνδεςθ με δφο φιάλεσ οροφ για τθν ζκπλυςθ 

και με τθν αναρρόφθςθ. Να φζρει 

ενςωματωμζνα καλϊδια ςφνδεςθσ διακερμίασ . 

Να ςυνοδεφεται από θλεκτρόδια ζκπλυςθσ 

αναρρόφθςθσ με άκρα διακερμίασ διαφόρων 

ειδϊν τα οποία να αποςφρονται και να 

κλειδϊνουν όταν χρθςιμοποιείται θ ζκπλυςθ-

αναρρόφθςθ. Τα θλεκτρόδια να είναι μονωμζνα 

μζχρι το άκρο τουσ. Να ςυνοδεφεται επίςθσ από 

κάνουλεσ πλφςθσ αναρρόφθςθσ για χριςθ μόνο 

ωσ ςυςκευι ζκπλυςθσ αναρρόφθςθσ και από 

ειδικζσ κάνουλεσ εφαρμογισ laser. 

10 40,00 € 400,00 € 496,00 € 55.7.76 

11 

Ενδοςκοπικόσ ςάκοσ ςυλλογισ 

παραςκευαςμάτων 10mm, μιασ χριςθσ με 

μεταλλικό ζλαςμα ανοίγματοσ ςε τριγωνικό 

ςχιμα που να διευκολφνει τθν ταχεία ειςαγωγι 

–εξαγωγι παραςκευάςματοσ χωρίσ άςκοπουσ 

χειριςμοφσ και ςτακεροποίθςθσ του ςάκου. Να 

περιλαμβάνει ράμμα περίπαρςθσ. Nα υπάρχει θ 

δυνατότθτα να ανοίγει και να κλείνει πολλζσ 

φορζσ. Μζγιςτθσ χωρθτικότθτασ 215ml. 

20 100,10 € 2.002,00 € 2.482,48 € 

Δεν 

περιγράφ

εται 
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14 

Ενδοςκοπικόσ ςάκοσ ςυλλογισ 

παραςκευαςμάτων 5mm ,μιασ χριςθσ με 

μεταλλικό ζλαςμα ανοίγματοσ ςε τριγωνικό 

ςχιμα που να διευκολφνει τθν ταχεία ειςαγωγι 

–εξαγωγι παραςκευάςματοσ χωρίσ άςκοπουσ 

χειριςμοφσ και ςτακεροποίθςθσ του ςάκου.Να 

περιλαμβάνει ράμμα περίπαρςθσ .Να υπάρχει θ 

δυνατότθτα να ανοίγει και να κλείνει πολλζσ 

φορζσ.Μζγιςτθσ χωρθτικότθτασ 215ml. 

40 18,00 € 720,00 € 892,80 € 55.7.36 

15 

Αιμοςτατικό ψαλίδι υπεριχων με διάμετρο 

5mm,ςυχνότθτασ 36KHZ,με λεπίδα που να 

πάλλεται περιςτροφικά γφρω από διαμικθ 

άξονα ,με δυνατότθτα τομισ/απολίνωςθσ 

αγγείων διαμζτρου ζωσ 7 mm, μικουσ 37 cm για 

λαπαροςκοπικζσ επεμβάςεισ ι μικουσ 20cm για 

ανοιχτζσ επεμβάςεισ. 

12 440,00 € 5.280,00 € 6.547,20 € 55.7.84 

24 

Διαςτολείσ κοιλιακϊν τοιχωμάτων και 

προςταςίασ τραφματοσ χωρίσ LATEX μιασ χριςθσ 

ςε μζγεκοσ XL. Να φζρουν δφο (2) δακτυλίουσ 

ςτθν μία πλευρά για εφκολθ τοποκζτθςθ και ζνα 

(1) δακτφλιο ςτθν άλλθ χρωματιςμζνο για 

ζνδειξθ του μζρουσ ειςαγωγισ ςτθν τομι 

4 95,00 € 380,00 € 471,20 € 

Δεν 

περιγράφ

εται 

28 

Κυρτοί κυκλικοί αναςτομωτιρεσ, μεγζκουσ 25, 

29 και 33 mm, με δυνατότθτα δθμιουργίασ 

μεγαλυτζρου δυνατοφ αναςτομωτικοφ αυλοφ 

για αποφυγι ςτενϊςεων, με παράκυρο ελζγχου 

για το φψοσ κλειςίματοσ του κλιπ, με πορτοκαλί 

δείκτθ για ευκολία ανάγνωςθσ του φψουσ που 

βριςκόμαςτε, με αςφάλεια προπυροδότθςθσ και 

μθχανιςμό θχθτικοφ ελζγχου αςφαλοφσ 

πυροδότθςθσ, με κλιπσ από τιτάνιο και 

δυνατότθτα ςφγκλιςθσ του κλιπ από 1-2,5mm. 

Το κουμπί ςφγκλιςθσ κεφαλισ με το ςϊμα του 

αναςτομωτιρα να κλείνει δεξιόςτροφα για 

καλφτερθ εργονομία. 

8 241,70 € 1.933,60 € 2.397,66 € 56.7.57 

44 

Εργαλεία ευκείασ ςυρραφισ –διατομισ-

αναςτόμωςθσ ιςτϊν ,με κοπτικι λάμα, 

επαναφορτιηόμενα ,με μθχανιςμό αςφαλείασ, 

με αγκτιρεσ από τιτάνιο ,νζα κοπτικι λάμα ςε 

κάκε επαναφόρτιςθ και κατευκυνόμενθ 

ςφγκλιςθ ανάλογα με το πάχοσ του ιςτοφ. Να 

διακζτουν μθχανιςμό αςφαλείασ για αποφυγι 

πυροδότθςθσ ι επαναπυροδότθςθσ και να 

φζρουν προφορτωμζνθ και μία αντίςτοιχθ 

καςζτα. Να φζρουν ςιμανςθ CE. Να διατίκενται 

ςε μεγζκθ: 60 - 80 - 100mm για κανονικό & παχφ 

ιςτό αντίςτοιχα. 

10 160,00 € 1.600,00 € 1.984,00 € 56.7.30 
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45 

Ανταλλακτικζσ καςζτεσ για τουσ ανωτζρω 

κοπτορράπτεσ ωσ εξισ: 60 - 80 - 100mm για 

κανονικό & παχφ ιςτό. Οι καςζτεσ να είναι 

ςυμβατζσ με τουσ κοπτορράπτεσ που κα 

κατακυρωκοφν. 

10 45,00 € 450,00 € 558,00 € 56.7.23 

Συνολικι αξία χωρίσ ΦΡΑ 15.435,60€ 

  υνολική αξία με ΦΠΑ 24% 19.140,14 € 

  

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων 

υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΡΟΣ(1):  

– Θ Πνομα:  Επϊνυμο:  

Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα:   

Πνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:  

Θμερομθνία γζννθςθσ(2):   

Τόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ:  Τθλ:  

Τόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ:  Αρικ:  ΤΚ:  

Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax):  

Δ/νςθ Θλεκτρ. Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ 
(3)

, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 

1599/1986, δθλϊνω ότι δεν υπάρχει εισ βάροσ μου αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για κάποιον από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 

24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ 

απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ 

L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54),κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, 

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000(Αϋ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 

τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002,για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 

22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ 

Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ 

χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 

χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 

166),ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 

προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 

15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 

215 ). 

Θμερομθνία:      ……….20…… 

Ο – Θ Δθλ. 

 

(Υπογραφι) 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ. 

(2) Αναγράφεται ολογράφωσ. (3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ 

του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε 

άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου 

θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.  

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ-ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΠΙΝΑΚΑ) 

α.

α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΕΜ 

ΑΧΙΑ/

ΤΚΕΤΑ

ΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΙΑ-

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-

GMDN 

ΚΩΔ. 

ΕΚΑΠΣΤ 

ΚΩΔ. 

ΕΙΔΟΤ-

REF.NO. 

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟ

 ΟΙΚΟ-ΑΛΛΕ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

8 

Λαβίδα απολίνωςθσ μιασ χριςθσ 10 mm για 

λαπαροςκοπικι εφαρμογι που κλειδϊνει 

εςωτερικά, με κλίςθ εμπρόςκιασ ςιαγϊνασ 15ο , 

και ςφςτθμα περιςτροφισ 360ο . Να φζρει 20 

κλιπσ τιτανίου medium/Large με δυνατότθτα 

πλιρουσ ι μερικοφ κλειςίματοσ και απόκριςθ 

αφισ και ακοισ και για το μερικό και για το 

πλιρεσ κλείςιμο του κλιπ. 

10     

9 

Αυτόματα ενδοςκοπικά εργαλεία απολίνωςθσ 

αγγείων με περιςτρεφόμενο ςτειλεό, 

εφοδιαςμζνα με 15 clips τιτανίου ςε μζγεκοσ 

μεςαίο/μεγάλο, με διάμετρο ςτειλεοφ 5mm, με 

ζνα ςτάδιο φόρτιςθσ-πυροδότθςθσ, ζνδειξθ των 

τριϊν τελευταίων κλιπ, μθχανιςμόσ αποτροπισ 

πυροδότθςθσ όταν τελειϊςουν τα κλιπ και 

μθχανιςμό αςφαλοφσ ςυγκράτθςθσ. του clip ςτισ 

ςιαγόνεσ του εργαλείου. 

20     

10 

Εργαλείο πλφςθσ-αναρρόφθςθσ διακερμίασ .Να 

προςφζρεται επιλογι λαβϊν κυρτϊν ι ευκζων με 

χειριςμό διακερμίασ ςτο χζρι ι ςτο πόδι για 

επιλογι. Να φζρει ενςωματωμζνουσ ειδικοφσ 

ςωλινεσ 3 μζτρων που δεν αποφράςςονται, για 

ςφνδεςθ με δφο φιάλεσ οροφ για τθν ζκπλυςθ και 

με τθν αναρρόφθςθ. Να φζρει ενςωματωμζνα 

καλϊδια ςφνδεςθσ διακερμίασ . Να ςυνοδεφεται 

από θλεκτρόδια ζκπλυςθσ αναρρόφθςθσ με άκρα 

διακερμίασ διαφόρων ειδϊν τα οποία να 

10     
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αποςφρονται και να κλειδϊνουν όταν 

χρθςιμοποιείται θ ζκπλυςθ-αναρρόφθςθ. Τα 

θλεκτρόδια να είναι μονωμζνα μζχρι το άκρο τουσ. 

Να ςυνοδεφεται επίςθσ από κάνουλεσ πλφςθσ 

αναρρόφθςθσ για χριςθ μόνο ωσ ςυςκευι 

ζκπλυςθσ αναρρόφθςθσ και από ειδικζσ κάνουλεσ 

εφαρμογισ laser. 

11 

Ενδοςκοπικόσ ςάκοσ ςυλλογισ παραςκευαςμάτων 

10mm, μιασ χριςθσ με μεταλλικό ζλαςμα 

ανοίγματοσ ςε τριγωνικό ςχιμα που να 

διευκολφνει τθν ταχεία ειςαγωγι –εξαγωγι 

παραςκευάςματοσ χωρίσ άςκοπουσ χειριςμοφσ και 

ςτακεροποίθςθσ του ςάκου. Να περιλαμβάνει 

ράμμα περίπαρςθσ. Nα υπάρχει θ δυνατότθτα να 

ανοίγει και να κλείνει πολλζσ φορζσ. Μζγιςτθσ 

χωρθτικότθτασ 215ml. 

20     

14 

Ενδοςκοπικόσ ςάκοσ ςυλλογισ παραςκευαςμάτων 

5mm ,μιασ χριςθσ με μεταλλικό ζλαςμα 

ανοίγματοσ ςε τριγωνικό ςχιμα που να 

διευκολφνει τθν ταχεία ειςαγωγι –εξαγωγι 

παραςκευάςματοσ χωρίσ άςκοπουσ χειριςμοφσ και 

ςτακεροποίθςθσ του ςάκου.Να περιλαμβάνει 

ράμμα περίπαρςθσ .Να υπάρχει θ δυνατότθτα να 

ανοίγει και να κλείνει πολλζσ φορζσ.Μζγιςτθσ 

χωρθτικότθτασ 215ml. 

40     

15 

Αιμοςτατικό ψαλίδι υπεριχων με διάμετρο 

5mm,ςυχνότθτασ 36KHZ,με λεπίδα που να 

πάλλεται περιςτροφικά γφρω από διαμικθ άξονα 

,με δυνατότθτα τομισ/απολίνωςθσ αγγείων 

διαμζτρου ζωσ 7 mm, μικουσ 37 cm για 

λαπαροςκοπικζσ επεμβάςεισ ι μικουσ 20cm για 

ανοιχτζσ επεμβάςεισ. 

12     

24 

Διαςτολείσ κοιλιακϊν τοιχωμάτων και προςταςίασ 

τραφματοσ χωρίσ LATEX μιασ χριςθσ ςε μζγεκοσ 

XL. Να φζρουν δφο (2) δακτυλίουσ ςτθν μία 

πλευρά για εφκολθ τοποκζτθςθ και ζνα (1) 

δακτφλιο ςτθν άλλθ χρωματιςμζνο για ζνδειξθ του 

μζρουσ ειςαγωγισ ςτθν τομι 

4     

28 

Κυρτοί κυκλικοί αναςτομωτιρεσ, μεγζκουσ 25, 29 

και 33 mm, με δυνατότθτα δθμιουργίασ 

μεγαλυτζρου δυνατοφ αναςτομωτικοφ αυλοφ για 

αποφυγι ςτενϊςεων, με παράκυρο ελζγχου για το 

φψοσ κλειςίματοσ του κλιπ, με πορτοκαλί δείκτθ 

για ευκολία ανάγνωςθσ του φψουσ που 

βριςκόμαςτε, με αςφάλεια προπυροδότθςθσ και 

μθχανιςμό θχθτικοφ ελζγχου αςφαλοφσ 

πυροδότθςθσ, με κλιπσ από τιτάνιο και 

δυνατότθτα ςφγκλιςθσ του κλιπ από 1-2,5mm. Το 

8     
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κουμπί ςφγκλιςθσ κεφαλισ με το ςϊμα του 

αναςτομωτιρα να κλείνει δεξιόςτροφα για 

καλφτερθ εργονομία. 

44 

Εργαλεία ευκείασ ςυρραφισ –διατομισ-

αναςτόμωςθσ ιςτϊν ,με κοπτικι λάμα, 

επαναφορτιηόμενα ,με μθχανιςμό αςφαλείασ, με 

αγκτιρεσ από τιτάνιο ,νζα κοπτικι λάμα ςε κάκε 

επαναφόρτιςθ και κατευκυνόμενθ ςφγκλιςθ 

ανάλογα με το πάχοσ του ιςτοφ. Να διακζτουν 

μθχανιςμό αςφαλείασ για αποφυγι πυροδότθςθσ 

ι επαναπυροδότθςθσ και να φζρουν 

προφορτωμζνθ και μία αντίςτοιχθ καςζτα. Να 

φζρουν ςιμανςθ CE. Να διατίκενται ςε μεγζκθ: 60 

- 80 - 100mm για κανονικό & παχφ ιςτό αντίςτοιχα. 

10     

45 

Ανταλλακτικζσ καςζτεσ για τουσ ανωτζρω 

κοπτορράπτεσ ωσ εξισ: 60 - 80 - 100mm για 

κανονικό & παχφ ιςτό. Οι καςζτεσ να είναι 

ςυμβατζσ με τουσ κοπτορράπτεσ που κα 

κατακυρωκοφν. 

10     

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε-ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΠΙΝΑΚΑ) 

α.

α 
ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΤΕΜ

. 

ΤΙΜΘ 

ΑΝΑ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΘ

ΣΘΣ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ 

ΦΡΑ (€) 

ΦΡ
Α 

(%) 

ΚΩΔ. ΡΑ. 

ΤΙΜΩΝ 

ΕΡΥ 

ΤΙΜΘ 

ΡΑ. 

ΤΙΜΩΝ 

(€) 

8 

Λαβίδα απολίνωςθσ μιασ χριςθσ 10 mm για 

λαπαροςκοπικι εφαρμογι που κλειδϊνει εςωτερικά, με 

κλίςθ εμπρόςκιασ ςιαγϊνασ 15ο , και ςφςτθμα 

περιςτροφισ 360ο . Να φζρει 20 κλιπσ τιτανίου 

medium/Large με δυνατότθτα πλιρουσ ι μερικοφ 

κλειςίματοσ και απόκριςθ αφισ και ακοισ και για το 

μερικό και για το πλιρεσ κλείςιμο του κλιπ. 

10   
 

  

9 

Αυτόματα ενδοςκοπικά εργαλεία απολίνωςθσ αγγείων 

με περιςτρεφόμενο ςτειλεό, εφοδιαςμζνα με 15 clips 

τιτανίου ςε μζγεκοσ μεςαίο/μεγάλο, με διάμετρο 

ςτειλεοφ 5mm, με ζνα ςτάδιο φόρτιςθσ-πυροδότθςθσ, 

ζνδειξθ των τριϊν τελευταίων κλιπ, μθχανιςμόσ 

αποτροπισ πυροδότθςθσ όταν τελειϊςουν τα κλιπ και 

μθχανιςμό αςφαλοφσ ςυγκράτθςθσ. του clip ςτισ 

ςιαγόνεσ του εργαλείου. 

20   
 

  

10 Εργαλείο πλφςθσ-αναρρόφθςθσ διακερμίασ .Να 

προςφζρεται επιλογι λαβϊν κυρτϊν ι ευκζων με 
10   
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χειριςμό διακερμίασ ςτο χζρι ι ςτο πόδι για επιλογι. 

Να φζρει ενςωματωμζνουσ ειδικοφσ ςωλινεσ 3 μζτρων 

που δεν αποφράςςονται, για ςφνδεςθ με δφο φιάλεσ 

20οροφ για τθν ζκπλυςθ και με τθν αναρρόφθςθ. Να 

φζρει ενςωματωμζνα καλϊδια ςφνδεςθσ διακερμίασ . 

Να ςυνοδεφεται από θλεκτρόδια ζκπλυςθσ 

αναρρόφθςθσ με άκρα διακερμίασ διαφόρων ειδϊν τα 

οποία να αποςφρονται και να κλειδϊνουν όταν 

χρθςιμοποιείται θ ζκπλυςθ-αναρρόφθςθ. Τα 

θλεκτρόδια να είναι μονωμζνα μζχρι το άκρο τουσ. Να 

ςυνοδεφεται επίςθσ από κάνουλεσ πλφςθσ 

αναρρόφθςθσ για χριςθ μόνο ωσ ςυςκευι ζκπλυςθσ 

αναρρόφθςθσ και από ειδικζσ κάνουλεσ εφαρμογισ 

laser. 

11 

Ενδοςκοπικόσ ςάκοσ ςυλλογισ παραςκευαςμάτων 

10mm, μιασ χριςθσ με μεταλλικό ζλαςμα ανοίγματοσ 

ςε τριγωνικό ςχιμα που να διευκολφνει τθν ταχεία 

ειςαγωγι –εξαγωγι παραςκευάςματοσ χωρίσ άςκοπουσ 

χειριςμοφσ και ςτακεροποίθςθσ του ςάκου. Να 

περιλαμβάνει ράμμα περίπαρςθσ. Nα υπάρχει θ 

δυνατότθτα να ανοίγει και να κλείνει πολλζσ φορζσ. 

Μζγιςτθσ χωρθτικότθτασ 215ml. 

20   
 

  

14 

Ενδοςκοπικόσ ςάκοσ ςυλλογισ παραςκευαςμάτων 5mm 

,μιασ χριςθσ με μεταλλικό ζλαςμα ανοίγματοσ ςε 

τριγωνικό ςχιμα που να διευκολφνει τθν ταχεία 

ειςαγωγι –εξαγωγι παραςκευάςματοσ χωρίσ άςκοπουσ 

χειριςμοφσ και ςτακεροποίθςθσ του ςάκου.Να 

περιλαμβάνει ράμμα περίπαρςθσ .Να υπάρχει θ 

δυνατότθτα να ανοίγει και να κλείνει πολλζσ 

φορζσ.Μζγιςτθσ χωρθτικότθτασ 215ml. 
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15 

Αιμοςτατικό ψαλίδι υπεριχων με διάμετρο 

5mm,ςυχνότθτασ 36KHZ,με λεπίδα που να πάλλεται 

περιςτροφικά γφρω από διαμικθ άξονα ,με δυνατότθτα 

τομισ/απολίνωςθσ αγγείων διαμζτρου ζωσ 7 mm, 

μικουσ 37 cm για λαπαροςκοπικζσ επεμβάςεισ ι 

μικουσ 20cm για ανοιχτζσ επεμβάςεισ. 

12   
 

  

24 

Διαςτολείσ κοιλιακϊν τοιχωμάτων και προςταςίασ 

τραφματοσ χωρίσ LATEX μιασ χριςθσ ςε μζγεκοσ XL. Να 

φζρουν δφο (2) δακτυλίουσ ςτθν μία πλευρά για εφκολθ 

τοποκζτθςθ και ζνα (1) δακτφλιο ςτθν άλλθ 

χρωματιςμζνο για ζνδειξθ του μζρουσ ειςαγωγισ ςτθν 

τομι 

4   
 

  

28 

Κυρτοί κυκλικοί αναςτομωτιρεσ, μεγζκουσ 25, 29 και 33 

mm, με δυνατότθτα δθμιουργίασ μεγαλυτζρου δυνατοφ 

αναςτομωτικοφ αυλοφ για αποφυγι ςτενϊςεων, με 

παράκυρο ελζγχου για το φψοσ κλειςίματοσ του κλιπ, 

με πορτοκαλί δείκτθ για ευκολία ανάγνωςθσ του φψουσ 

που βριςκόμαςτε, με αςφάλεια προπυροδότθςθσ και 

8   
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μθχανιςμό θχθτικοφ ελζγχου αςφαλοφσ πυροδότθςθσ, 

με κλιπσ από τιτάνιο και δυνατότθτα ςφγκλιςθσ του κλιπ 

από 1-2,5mm. Το κουμπί ςφγκλιςθσ κεφαλισ με το 

ςϊμα του αναςτομωτιρα να κλείνει δεξιόςτροφα για 

καλφτερθ εργονομία. 

44 

Εργαλεία ευκείασ ςυρραφισ –διατομισ-αναςτόμωςθσ 

ιςτϊν ,με κοπτικι λάμα, επαναφορτιηόμενα ,με 

μθχανιςμό αςφαλείασ, με αγκτιρεσ από τιτάνιο ,νζα 

κοπτικι λάμα ςε κάκε επαναφόρτιςθ και 

κατευκυνόμενθ ςφγκλιςθ ανάλογα με το πάχοσ του 

ιςτοφ. Να διακζτουν μθχανιςμό αςφαλείασ για 

αποφυγι πυροδότθςθσ ι επαναπυροδότθςθσ και να 

φζρουν προφορτωμζνθ και μία αντίςτοιχθ καςζτα. Να 

φζρουν ςιμανςθ CE. Να διατίκενται ςε μεγζκθ: 60 - 80 - 

100mm για κανονικό & παχφ ιςτό αντίςτοιχα. 

10   
 

  

45 

Ανταλλακτικζσ καςζτεσ για τουσ ανωτζρω κοπτορράπτεσ 

ωσ εξισ: 60 - 80 - 100mm για κανονικό & παχφ ιςτό. Οι 

καςζτεσ να είναι ςυμβατζσ με τουσ κοπτορράπτεσ που 

κα κατακυρωκοφν. 
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