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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ KAI ΚΑΣΕΤΩΝ ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  ΤΟΥ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΗΜΑΘΙΑΣ» 

 
ΣΧΕΤΙΚΑ: 

1. Ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ τ. Α΄ 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα 

2. Η με αρ. 4/15-02-2023 (θέμα 43°)  Πράξη του Δ.Σ. του Γ. Νοσοκομείου Ημαθίας περί 
αναγνώρισης αναγκαιότητας και έγκρισης σκοπιμότητας προμήθειας Συρραπτικών εργαλείων  
και κασετών  

 
Η Υγειονομική Μονάδα Νάουσας  του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 

σχετικά, σας γνωστοποιεί ότι προβαίνει σε: 

Πρόσκληση υποβολής κλειστών προσφορών  προμήθειας Συρραπτικών εργαλείων για την κάλυψη 

των αναγκών της Υγειονομικής Μονάδας Νάουσας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και ύστερα από έκδοση της παρούσας πρόσκλησης, συνολικού 

προϋπολογισμού 24984,29€ χωρίς Φ.Π.Α. (30.772,62€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%. 

)Κριτήριο κατακύρωσης της ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για χρονικό διάστημα έως την 

εξάντληση του προϋπολογισμού ή  των ποσοτήτων  (συμβατική αξία). 
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Κατόπιν τούτων, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε τις κλειστές προσφορές  στο Γραφείο Προμηθειών της 
Υγ.Μ.Νάουσας έως και την 14  Μαρτίου  2023. 

 
Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα περιλαλαμβάνουν τα παρακάτω : 

I. τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», 

II. την «ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και 

III. τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» της προμήθειας, τα οποία περιλαμβάνουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 

4412/2016, κατά περίπτωση. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 

Με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», κατατίθενται τα εξής: 
 
 

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα με την οποία να δηλώνεται : 

α) η επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προϊόν που προσφέρεται καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της, 

β) ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, 

γ) ότι η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, 

δ) ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της 

σύμβασης, 

ε) ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα 6 μηνών, από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της  

στ) τα ζητούμενα υλικά θα παραδίδονται το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας της 

Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται για το σύνολο της ποσότητας ή τμηματικά, σύμφωνα με τις 

ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. 

Με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ », κατατίθενται τα εξής: 

 
Α. Η πλήρης τεχνική περιγραφή για το υπό προμήθεια είδος στην ελληνική γλώσσα, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας πρόσκλησης και τα συνυποβαλλόμενα πιστοποιητικά (βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους έγγραφα που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση προς τις τεχνικές 

προδιαγραφές καθώς και άλλα υπάρχοντα στοιχεία σχετικά με την παραγωγική και εμπορική ικανότητα της επιχείρησης του προσφέροντος που τεκμηριώνουν την 

ικανότητα του αναδόχου για την καλή εκτέλεση της σύμβασης -π.χ. Παραδόσεις, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης κ.ά.-).Επί ποινή αποκλεισμού να κατατεθούν τα 

Πιστοποιητικά ISO 9001:2015,14001:2015,οικ.1348/2004,ΣΉΜΑΝΣΗ CE. ,οι απαιτήσεις της Εγκυκλίου της ΕΚΑΠΥ 2501/03-08-2022 (ΑΔΑ : 6Ι8Λ46ΜΨΙΦ-Τ00 ) με θέμα «την Εναρμόνιση 

των φορέων υγείας με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα» όπως αυτές έχουν διατυπωθεί και ισχύουν από την έκδοση του συγκεκριμένου εγγράφου. 

Β. Η οικονομική προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας, στην οποία κατατίθενται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, διαμορφωμένα 

ως εξής: 

• Οι προσφερόμενες τιμές θα δίνονται σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση 

διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. 

• Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται η συγκεκριμένη ανάθεση και θα βαρύνει το 

Νοσοκομείο. 

• Ισχύει ότι οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης και τυχόν παράταση αυτής. 

Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του προσφερόμενου 

αντίτιμου μέχρι την οριστική παραλαβή της προμήθειας και την αποπληρωμή της. 

Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία του διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν 

τις τιμές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. Σε περίπτωση που το είδος δεν 

παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση. Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», κατατίθενται όσα αφορούν τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016 

και περιλαμβάνουν αναλυτικότερα: 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
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κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο 

από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθ. 73 του Ν. 4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση 

της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 

της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

Το απόσπασμα αφορά στους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 

Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και στον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισμούς. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό . 

2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, και είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του ή που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Σε περίπτωση 

εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά της περίπτωσης (2) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων προσκομίζεται αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. 

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης προσκομίζεται πιστοποιητικό 

εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

Παράλληλα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 

αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

3) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 

74 του ν. 4412/2016. 

 
Σχετικά με τα έγγραφα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν 

συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως επιφέρουν κυρώσεις και να φέρουν υπογραφή μετά την 

έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι η ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης). 

Το αντικείμενο της ανάθεσης θα αφορά στην κάλυψη της Υγειονομικής Μονάδας Νάουσας  του Γ. Νοσοκομείου Ημαθίας και η παράδοση 

θα εκτελεσθεί μετά την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. Σε περίπτωση εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων λόγω έκτακτων 

αναγκών Δημόσιας Υγείας, δύνεται η δυνατότητα διαφοροποίησης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης. 

 
Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό της Υγ. Μονάδας Νάουσας  του Γ. Νοσοκομείου Ημαθίας. 

 

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ενώ ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Η πληρωμή του προμηθευτή-αναδόχου, θα γίνει από την Υγ.Μ.Νάουσας  μετά την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την 

οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων, με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα παραστατικά (βάσει του Ν. 4152/13). 

 
Ο Ανάδοχος καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, συλλογικές συμβάσεις, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 

 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της διαγωνιστικής διαδικασίας ορίζεται η         14 Μαρτίου 2023  και ώρα     

11:00π.μ 

 
                                                                                                                                                        Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
                                                                                                                                                    Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ –ΥΓ.Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ  
                                                                                                                                                
 
                                                                                                                                                          Δρ.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
MEΦΠΑ 

ΦΠΑ 

  1 

Επαναφορτιζόμενο εργαλείο μιας χρήσης, 
ευθείας συρραφής-διατομής ιστών (8 
πυροδοτήσεων) προφορτωμένο με 
ανταλλακτική κεφαλή, με νέα κοπτική λάμα 
από ανοξείδωτο ατσάλι σε κάθε επαναφόρτιση 
και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης και 
επαναπυροδότησης. Ρυθμιζόμενη αμφίπλευρη 
πυροδότηση με ενισχυμένους σιαγώνες και 
διπλή κεντρική στήριξη για μεγαλύτερη αντοχή 
στις στρεβλώσεις. Χειρολαβές με 
ενσωματωμένο πολυμερές για βέλτιστο έλεγχο 
του εργαλείου. Να τοποθετεί δύο τριπλές 
ανισοϋψείς αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές 
συρραφής εκατέρωθεν της διατομής για 
αυξημένη ασφάλεια συρραφής, με αγκτήρες 
τιτανίου ορθογώνιας διατομής που να 
διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για 
αποφυγή στρέβλωσης του κλιπ, ύψους 
αντίστοιχα (2,4mm-2,7mm-3mm) για 
αγγειακούς/μεσαίους ιστούς, 
(3mm-3,5mm-4mm) για μεσαίους/παχείς 
ιστούς και (4mm-4,5mm-5mm) για πολύ παχείς 
ιστούς. 

          

02-15-3946 1A 
60mm για πολύ παχείς ιστούς (με ύψος 
ανοικτού κλιπ 4,0-4,5-5,0mm) 

320,00 2 640 793,6 24% 

02-15-3947 1B 
80mm για μεσαίους/παχείς ιστούς (με ύψος 
ανοικτού κλιπ 3,0-3,5-4,0mm) 

390,00 3 1170 1322,1 24% 

  1Γ 
100mm για πολύ παχείς ιστούς (με ύψος 
ανοικτού κλιπ 4,0-4,5-5,0mm) 

319,95 2 639,9 793,476 24% 

  2 

Ανταλλακτική κεφαλή για επαναφορτιζόμενο 
εργαλείο μιας χρήσης, ευθείας συρραφής-
διατομής ιστών,  με νέα κοπτική λάμα από 
ανοξείδτο ατσάλι σε κάθε επαναφόρτιση και 
μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης και 
επαναπυροδότησης. Να τοποθετεί δύο τριπλές 
ανισοϋψείς αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές 
συρραφής εκατέρωθεν της διατομής για 
αυξημένη ασφάλεια συρραφής, με αγκτήρες 
τιτανίου ορθογώνιας διατομής που να 
διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για 
αποφυγή στρέβλωσης του κλιπ, ύψους 
αντίστοιχα (2,4mm-2,7mm-3mm) για 
αγγειακούς/μεσαίους ιστούς, (3mm-3,5mm-
4mm) για μεσαίους/παχείς ιστούς και (4mm-
4,5mm-5mm) για πολύ παχείς ιστούς. 

          

  2Α 
60mm για πολύ παχείς ιστούς (με ύψος 
ανοικτού κλιπ 4,0-4,5-5,0mm) 

180,00 4 720 813,6 24% 

  2Β 
80mm για μεσαίους/παχείς ιστούς (με ύψος 
ανοικτού κλιπ 3,0-3,5-4,0mm) 

250,00 5 1250 1550 24% 

  2Γ 
100mm για μεσαίους/παχείς ιστούς (με ύψος 
ανοικτού κλιπ 3,0-3,5-4,0mm) 

280,00 2 560 694,4 24% 
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  3 

Κυκλικοί αναστομωτήρες με τριπλή γραμμή 
συρραφής για εκμηδενισμό των διαφυγών, 
κυρτοί με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου 
κλιμακωτής σχεδίασης διαφορετικού ύψους 
που προσδίδουν μεγαλύτερη ασφάλεια 
(3,0mm -3,5mm - 4,0mm & 4,0mm -4,5mm - 
5,0mm ), μεσαίους - παχείς & παχείς - πολύ 
παχείς ιστούς. Με ανακλινόμενη κεφαλή ώστε 
να εκμηδενίζεται η πιθανότητα κακοποίησης 
της αναστόμωσης κατά την απόσυρση του 
εργαλείου. Για ανοιχτές και λαπαροσκοπικές 
επεμβάσεις μήκους 22 και 35 εκ.  Να 
διατίθενται σε διαμέτρους, 21mm - 25mm - 
28mm - 31mm - 33mm. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 28mm (με 
ύψος ανοικτού κλιπ 3,0-3,5-4,0mm), 28mm 
(με ύψος ανοικτού κλιπ 4,0-4,5-5,0mm) 

550,00 2 1100 1364 24% 

  4 

Κυκλικοί αναστομωτήρες με τριπλή γραμμή 
συρραφής για εκμηδενισμό των διαφυγών, 
κυρτοί με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου 
κλιμακωτής σχεδίασης διαφορετικού ύψους 
που προσδίδουν μεγαλύτερη ασφάλεια 
(3,0mm -3,5mm - 4,0mm & 4,0mm -4,5mm - 
5,0mm ), μεσαίους - παχείς & παχείς - πολύ 
παχείς ιστούς. Με ανακλινόμενη κεφαλή ώστε 
να εκμηδενίζεται η πιθανότητα κακοποίησης 
της αναστόμωσης κατά την απόσυρση του 
εργαλείου. Για ανοιχτές και λαπαροσκοπικές 
επεμβάσεις μήκους 22 και 35 εκ.  Να 
διατίθενται σε διαμέτρους, 21mm - 25mm - 
28mm - 31mm - 33mm. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 25mm (με 
ύψος ανοικτού κλιπ 3,0-3,5-4,0mm), 28mm 
(με ύψος ανοικτού κλιπ 4,0-4,5-5,0mm) 

550,00 1 550 682 24% 

  5 

Κυκλικοί αναστομωτήρες με τριπλή γραμμή 
συρραφής για εκμηδενισμό των διαφυγών, 
κυρτοί με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου 
κλιμακωτής σχεδίασης διαφορετικού ύψους 
που προσδίδουν μεγαλύτερη ασφάλεια 
(3,0mm -3,5mm - 4,0mm & 4,0mm -4,5mm - 
5,0mm ), μεσαίους - παχείς & παχείς - πολύ 
παχείς ιστούς. Με ανακλινόμενη κεφαλή ώστε 
να εκμηδενίζεται η πιθανότητα κακοποίησης 
της αναστόμωσης κατά την απόσυρση του 
εργαλείου. Για ανοιχτές και λαπαροσκοπικές 
επεμβάσεις μήκους 22 και 35 εκ. Να 
διατίθενται σε διαμέτρους, 21mm - 25mm - 
28mm - 31mm - 33mm. , ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 31mm 
(με ύψος ανοικτού κλιπ 3,0-3,5-4,0mm), 
31mm (με ύψος ανοικτού κλιπ 4,0-4,5-5,0mm) 

550,00 4 2200 2728 24% 

  6 

Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και 
διατομής αγγείων και λεμφαγγείων για χρήση 
σε όλους τους τύπους ιστών έως και 7 ΜΜ 
πιστοποιημένη, με αυτόματη ολοκλήρωση του 
κύκλου απολίνωσης για περισσότερη 
ασφάλεια σε 1-4 sec μειώνει τη θερμική 
διασπορά, το χειρουργικό καπνό και το χρόνο 
του χειρουργείου. Με χειροδιακόπτη, 
κλείδωμα χειρολαβής για μικρότερη τάση στον 
ιστό κατά τη λειτουργία και ξεχωριστή 
σκανδάλη μηχανικής κοπής δυνατότητα 
επιλογής κοπής ή μόνο αιμόσταση, με κυρτές 
κεραμικές επικαλυμμένες σιαγώνες με 
νανουλικό HMDSO (hexamethyldisiloxane), 
 βελτιώνει την οπτική και την πρόσβαση του 
σημείου συγκόλλησης, μειώνει τη θερμική 
διασπορά, το χειρουργικό καπνό, την 
θερμοκρασία των σιαγόνων, το θερμικό 

765,00 9 6885 8537,4 24% 
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έγκαυμα, αμφίδρομου ανοίγματος, κατά 14ο 
μήκους 36mm, μήκους κοπής 34mm  για 
ασφαλέστερη συγκόλληση-διατομή, 
περιστρεφόμενη κατά 180ο, 
παραλληλόγραμμου άξονα μήκους 18cm για 
καλύτερη 
 λειτουργικότητα και πίεση διάρρηξης 
μεγαλύτερη από 360 mmHg, για αντοχή της 
συγκόλλησης ακόμα και τρεις φορές τη 
συστολική πίεση. 

  7 

Ψαλιδοειδής λαβίδα ηλεκτροθερμικής 
συγκόλλησης και διατομής αγγείων 
λεμφαγγείων για χρήση σε όλους τους τύπους 
ιστών και σύντηξης ιστών, έως 7 χιλ 
πιστοποιημένη με αυτόματη ολοκλήρωση του 
κύκλου απολίνωσης, ξεχωριστή σκανδάλη 
μηχανική κοπής δυνατότητα επιλογής κοπής ή 
μόνο αιμόσταση και χειροδιακόπτη 
ενεργοποίησης για 
περισσότερη ασφάλεια σε 2-4 sec μειώνει τη 
θερμική διασπορά, το χειρουργικό καπνό και 
το χρόνο του χειρουργείου. Συνολικού μήκους 
18.8 cm, μήκους συγκόλλησης 16.5mm για 
ασφαλέστερη συγκόλληση-διατομή, κυρτά 
κεραμικά άκρα βελτιώνει την οπτική και την 
πρόσβαση του σημείου συγκόλλησης, μειώνει 
τη θερμική διασπορά, το χειρουργικό καπνό, 
την θερμοκρασία των σιαγόνων, το θερμικό 
έγκαυμα και άνοιγμα σιαγώνων 28 μοίρες για 
περισσότερη λειτουργικότητα, 
και με πίεση διάρρηξης μεγαλύτερη από 360 
mmHg για αντοχή της συγκόλλησης ακόμα και 
τρεις φορές τη συστολική 
πίεση. 

765,00 7 5355 6640,2 24% 

02-15-3439 8 

Επαναφορτιζόμενο εργαλείο ευθείας 
συρραφής, διατομής, αναστόμωσης με 
πιστολοειδή λαβή και δυνατότητα άρθρωσης 
σε δέκα προκαθορισμένες θέσεις για αυξημένη 
προσβασιμότητα και ακρίβεια. Δυνατότητα 
άνοιγματος των σιαγόνων του εργαλείου από 
την χειρολαβή πυροδότησης. Να δέχεται 
κεφαλές ευθείες, αρθρούμενες, αρθρούμενες 
με κεκαμένο άκρο, για αυξημένη 
λειτουργικότητα. Με προ εγκαταστημένο 
ενισχυτικό γραμμών συρραφής και ημικυκλίου 
με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, κλιμακωτή 
σχεδίαση κεφαλής, σταθερό άκμονα, 
τουλάχιστον τέσσερα κλιπ πέραν του τελικού 
σημείου της γραμμής διατομής, με μηχανισμό 
αποφυγής προπυροδότησης και 
επαναπυροδότησης και διαφορετικό μέγεθος 
κλιπ σε κάθε μία από τις τρειςγραμμές 
συρραφής για μεγαλύτερη ασφάλεια, για 
διάφορα πάχη ιστών. Σε μεγέθη συρραφής 
30,45,60 mm για αυξημένη λειτουργικότητα. 
Να δύναται δυνατότητα πυροδότησης του 
εργαλείου για τουλάχιστον 25 φορές, για 
μεγαλύτερη οικονομία. Μήκους 16cm 

259,39 1 259,39 321,6436 24% 
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  9 

Ανταλλακτικές κεφαλές, αρθρούμενες, 
εφοδιασμένες με λάμα, συμβατές και κατά 
συνέπεια του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με 
τα παραπάνω εργαλεία του α/α 35 καθώς και 
με εργαλείο πολλαπλών χρήσεων συρραφής 
διατομής αναστόμωσης, που εφαρμόζει στο 
αποστειρωμένο κάλυμμα/χειριστήριο μιας 
χρήσεως στον α/α 36, με μικροεπεξεργαστή 
για αμφίδρομη επικοινωνία με τον 
προσαρμογέα και το ηλεκτρικό εργαλείο 
πολλαπλών χρήσεων, με τριπλή γραμμή 
συρραφής εκατέρωθεν της διατομής, με 
διαφορετικό ύψος ποδιού κλιπ σε κάθε 
γραμμή συρραφής και μηχανισμό 
αποφυγής επαναπυροδότησης για 
περισσότερη ασφάλεια. Να είναι συμβατές με 
μηχανικό αλλά και ηλεκτρικό ενδοσκοπικό 
εργαλείο συρραφής-διατομής-αναστόμωσης 
για αυξημένη λειτουργικότητα και οικονομία, 
σε διαστάσεις: 

          

02-15-3996 9Α 60mm για μεσαίους/παχείς ιστούς (με ύψος 
ανοικτού κλιπ 3,0-3,5-4,0mm) 

395,000 2 790 979,6 24% 

  10 
 
Εξωλκέας (αποσυρραπτικό) κλιπς δέρματος, με 
πλαστικές χειρολαβές 

1,500 300 450 558 24% 

  11 
Συρραπτικό δέρματος μεγάλου μεγέθους 
αγκτήρων (κλιπ), με σταθερή κεφαλή, με 35 
κλιπς, αποστειρωμένο, μιας χρήσεως 

2,000 900 1800 2232 24% 

  12 

Αυτόματες λαβίδες απολίνωσης αγγείων με 
μηχανισμό ασφαλούς σύγκλισης των clip, 
μήκους 29.2cm, εφοδιασμένες με 20 clip 
τιτανίου με επιμήκεις και εγκάρσιες  
αυλακώσεις  (4.3x6.0mm), μεσαίου μεγέθους. 
Για καλύτερη ορατότητα κατά την τοποθέτηση, 
να διαθέτει άκρο με τουλάχιστον 300 κλίση και 
μπλε χρωματισμένα clip. Να διαθέτει ένδειξη 
των τελευταίων clip. 

115,000 1 115 142,6 24% 

  13 

 
 Αυτόματη λαβίδα απολίνωσης αγγείων με 
μηχανισμό ασφαλούς σύγκλεισης του κλιπ, 
μήκους 33,7cm εφοδιασμένες με 20 κλιπ 
τιτάνιου με επιμήκεις και εγκάρσιες 
αυλακώσεις, (6.3mm x 10.8mm) μεγέθους 
μεγάλο και χρώματος κλιπ μπλε. για καλύτερη 
ορατότητα κατά την τοποθέτηση, να διαθέτει 
άκρο με τουλάχιστον 30ο κλίση και μπλε 
χρωματισμένα κλιπ. να διαθέτει ένδειξη των 
τελευταίων κλιπ 

125,00 4 500 620 24% 

   
 

ΣΥΝΟΛΟ: 24984,29 30772,62   
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