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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής  

προσφορών για την προμήθεια Συρραπτικών Εργαλείων για τις ανάγκες του Γ.Ν. 
Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας 

ΣΧΕΤ : α )  Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και  Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ» 

               β) Ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α΄36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων»  

            
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.  

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 

πρωτοκόλλου, η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης τα 

υλικά να είναι ετοιμοπαράδοτα. 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων. Η κατακύρωση θα 

γίνει ανά είδος με τη χαμηλότερη τιμή. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση 

στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η πλήρης συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και 

τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν 

τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή 

διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν με e-mail έως την 30/03/2023 και ώρα 11 π.μ. στο Γραφείο 
Προμηθειών της Υγ. Μ. Νάουσας 
      

      O ΑΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 

                                                                         Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ-Υ.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ 
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1 1311 

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 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. 
 

2 τεμ 765,00€ 30197320-5 1.530,00€ 

                                                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ            1.530,00 € 


