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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» διενεργεί έρευνα αγοράς για την δημιουργία
παρακαταθήκης υλικών για τo Παιδοχειρουργικό Τμήμα του Νοσοκομείου, σε
συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά
την 4η/28-2-2018 (Θέμα 85ο) συνεδρίασής του, ως εξής:



Σετ λαπαροσκοπικής σκωληκοειδεκτομής (5 τμχ)

Αποτελούμενο από
α) Ένα (1) τροκάρ των 5 mm με πλαστικό άκρο σε σχήμα νυστεριού. Με κάλυμμα
ασφαλείας που καλύπτει πλήρως το κοπτικό άκρο, με ραβδωτή κάνουλα για χρήση
χωρίς σταθεροποιητή, ενσωματωμένο κινητό μετατροπέα στεγανοποίησης και
τριπλή βαλβίδα εισόδου-εξόδου και παύσης ροής C02. Μήκος κάνουλας 70 mm.
β) Δύο (2) κάνουλες που να εφαρμόζουν στο προαναφερόμενο τροκάρ,
γ) Ένα (1) ψαλίδι μιας χρήσεως 5 mm, μήκους 19 εκ. με αρσενική και θηλυκή
διαθερμία και μόνωση ως το κατώτερο άκρο του στειλεού,
δ) Μία (1) λαβίδα σύλληψης μιας χρήσεως 5 mm, μήκους 31 εκ., με μόνωση ως
το κατώτερο άκρο του στειλεού, με δύο μηχανισμούς συγκράτησης του ιστού,
ε) Τρεις (3) ενδοσκοπικούς βρόγχους με ράμμα πολύκλωνο συνθετικό
απορροφήσιμο Νο 0, μήκος 53 cm.



Σετ λαπαροσκοπικής κρυψορχίας (5 τμχ)

Αποτελούμενο από
Α) Ένα (1) τροκάρ των 5 mm με πλαστικό άκρο σε σχήμα νυστεριού. Με κάλυμμα
ασφαλείας που καλύπτει πλήρως το κοπτικό άκρο, με ραβδωτή κάνουλα για χρήση
χωρίς σταθεροποιητή, ενσωματωμένο κινητό μετατροπέα στεγανοποίησης και
τριπλή βαλβίδα εισόδου-εξόδου και παύσης ροής C02. Μήκος κάνουλας 70 mm.
β) Δύο (2) κάνουλες που να εφαρμόζουν στο προαναφερόμενο τροκάρ,
γ) Μία (1) λαβίδα παρασκευής μιας χρήσεως 5 mm, μήκους 19 εκ. με αρσενική
και θηλυκή διαθερμία και μόνωση ως το κατώτερο άκρο του στειλεού,
δ) Ένα (1) ψαλίδι μιας χρήσεως 5 mm, μήκους 19 εκ. με αρσενική και θηλυκή
διαθερμία και μόνωση ως το κατώτερο άκρο του στειλεού,
ε) Μία (1) λαβίδα σύλληψης μιας χρήσεως 5 mm, μήκους 31 εκ., με μόνωση ως
το κατώτερο άκρο του στειλεού, με άρθρωση και με δύο μηχανισμούς συγκράτησης
του ιστού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν με κλειστές προσφορές, στις
οποίες να δίνεται ξεχωριστή τιμή για κάθε ένα από τα περιλαμβανόμενα είδη. Οι
τιμές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. και να
αναγράφεται απαραιτήτως ο κωδικός παρατηρητηρίου, σε διαφορετική περίπτωση
μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους σε
Δημόσιους Οργανισμούς ή ΝΠΔΔ προκειμένου να ληφθούν υπόψη ως συγκριτικά
στοιχεία τιμών.
Οι προσφορές να κατατεθούν στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου
μέχρι την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00 μ.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου
2018, και ώρα 14:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από την
αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Το αποτέλεσμα της
έρευνας αγοράς για την δημιουργία παρακαταθήκης για την Παιδοχειρουργική
Κλινική θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και θα
ανακοινωθεί στον ανακηρυχθέντα χορηγητή.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την έρευνα αγοράς στο τηλ. 2313-

312284. Αρμόδια υπάλληλος κ. Χαραλαμπίδου Ναυσικά.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

