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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής  

προσφορών για την προμήθεια ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 
ΔΙΑΤΟΜΗΣ  ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ  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 03/04/2019 

 

        
 

                                                                                     H Aν. Διοικήτρια 
 

       
 
 

  
                ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
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ΜΟΝΑΔ
ΟΣ CPV 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 1311 

Ενδοσκοπικό επαναφορτιζόμενο 
εργαλείο ευθείας συρραφής, 
διατομής και αναστόμωσης με 
πιστολοειδή λαβή και 
δυνατότητα άρθρωσης σε δέκα 
(10) προκαθορισμένες θέσεις 
6εκ.,16εκ., 26εκ.Δυνατότητα 
ανοίγματος των σιαγόνων του 
εργαλείου από τη χειρολαβή 
πυροδότησης. Να δέχεται 
κεφαλές ευθείες, αρθρούμενες 
με καμπυλωτή μύτη, 
αρθρούμενες με προ 
εγκατεστημένο ενισχυτικό 
γραμμών συρραφής και 
ημικυκλίου με ενσωματωμένη 
κοπτική λάμα, κλιμακωτή 
σχεδίαση κεφαλής σταθερό 
άκμονα, τουλάχιστον τέσσερα 
κλιπ πέραν του τελικού σημείου 
της γραμμής διατομής και 
μηχανισμό αποφυγής 
επαναπυροδότησης. Σε μεγέθη 
συρραφής 30mm, 45mm και 
60mm και διαφορετικό μέγεθος 
κλιπ σε κάθε μία από τις τρείς 
γραμμές συρραφής, για 
διαφορετικά πάχη ιστών. Να 
δύναται δυνατότητα 
πυροδότησης του εργαλείου για 
τουλάχιστον 25 φορές, για 
μεγαλύτερη οικονομία.  
 

 
 

 

1 τεμ 
 

260,00 € 
33169000-2 260,00 € 

  

Ανταλλακτικές κασέτες 
αρθρούμενες με κεκαμένο άκρο, 
εφοδιασμένες με λάμα, για  τα 
παραπάνω εργαλεία με 
διαφορετικό ύψοςκλιπ σε κάθε 
γραμμή συρραφής και 
μηχανισμό αποφυγής 
επαναπυροδότησης, σε 
διαστάσεις 60mm   

 

5 τεμ 385,00 € 33169000-2 1925,00 € 

                                                                                                ΣΥΝΟΛΟ 2.185,00€ 

 


