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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής  

προσφορών για την προμήθεια Λαβίδων Ηλεκτροθερμικής Συγκόλλησης  για 
τις ανάγκες 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 με email ή  φαξ έως και την 01/04/2019 

 

        
 

                                                                                     H Aν. Διοικήτρια 
 

       
 
 

  
                ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

A/
A 

KAE  
ΠΡΟΫ
ΠΟΛ
ΟΓΙΣ
ΜΟΥ ΥΛΙΚΟ   

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ
ΟΣ CPV 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 1311 

Ενδοσκοπική λαβίδα , 
 ηλεκτροθερμικής 
συγκόλλησης και διατομής 
αγγείων, διαμέτρου 5 χιλ.   
με κυρτές σιαγώνες με 
νανοϋλικά, σύλληψη του 
ιστού με το κλείσιμο της 

χειρολαβής και κατ’ 
επέκταση των σιαγώνων, 
ενεργοποίηση με 
παρατεταμένο κλείσιμο της 
χειρολαβής και κατά 
συνέπεια των σιαγόνων, 
ενσωματωμένο καλώδιο, η 
οποία επιτρέπει 
συγκόλληση αγγείων, 
λεμφαγγείων και ιστών 
πάχους μέχρι και 7mm, 
χωρίς τον κίνδυνο θερμικής 
διασποράς και 
καταστροφής του ιστού, 
ενεργοποιούμενη από το 
χέρι και με οπτικό και 
ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης 
της συγκόλλησης του 

αγγείου σε 2-4 
δευτερόλεπτα , μήκους 
23,37,44,εκ.,μήκος 
σύγκλησης 20 χιλ., με πίεση 
διάρρηξης μεγαλύτερη από 
360mmHg, μήκος κοπής 18 
χιλ. Να διαθέτει ξεχωριστή 
σκανδάλη μηχανικής κοπής.  

 
 

 

1 τεμ 
 

765,00 € 
33169000-2 765,00 € 

                                                                                                ΣΥΝΟΛΟ 765,00€ 

 
 
 
 
 
 
 
 


