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              ΠΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ : 
            1) ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   

                        ΑΘΗΝΩΝ 
                2) ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   
                        ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
                   3) ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  
                        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                   4) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 
 

 
Θέμα: Ανάρτηση Διακήρυξης  Σύμβασης στον πίνακα ανακοινώσεων των Επιμελητηρίων 
 

Το Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», Φορέας: Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας διενεργεί 

Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 

ΧΟΛΟΚΗΣΤΕΚΤΟΜΗΣ, από το ΠΠΥΦΥ έτους 2015, CPV: 33162200-5, με συνολική εκτιμώμενη αξία 

σύμβασης 151.674,38 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (Κοζάνη: 40.974,38€ & Πτολεμαΐδα: 

110.700,00€) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

βάσει τιμής του Γενικού Νοσοκομείου «Μαμάτσειο»-«Μποδοσάκειο» για τα ακόλουθα είδη, όπως 

αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

1 

Τροκάρ Hasson ανοιχτής τεχνικής, 
ατραυματικό, διαφανές, με σπογγώδη 
απορροφητικό δακτύλιο στο εσωτερικό της 
κεφαλής της κάνουλας, διαμέτρου 5/12 mm, 
με βαλβίδα αέρος, με μηχανισμό διατήρησης 
του στυλεού στη κάνουλα, με ενσωματωμένο 
σταθεροποιητή και μειωτήρα και με 
δυνατότητα  αφαίρεσης αυτού. 

20 0 

2 

Τροκάρ κοιλίας, διαφανή σε όλο τους το μήκος, 
με σπογγώδη απορροφητικό δακτύλιο στο 
εσωτερικό της κεφαλής της κάνουλας, με 
τέσσερις βαλβίδες στεγανοποίησης, λόγχη 
σχήματος νυστεριού, με ατραυματικό κάλυμμα 
ασφαλείας της λόγχης και μηχανισμό οπλισμού 
και επαναφοράς της, διαμέτρου 11mm και 
μήκος 100mm. 

160 0 



2 
 

3 

Σετ Τροκάρ με μια λόγχη (σχήματος νυστεριού) 
και δυο διαφανείς κάνουλες διαμέτρου 5mm 
και μήκος 100mm, με τέσσερις βαλβίδες 
στεγανοποίησης, με μηχανισμό διατήρησης 
του στυλεού στην κάνουλα, ατραυματικό 
κάλυμμα ασφαλείας της λόγχης και μηχανισμό 
οπλισμού και επαναφοράς της, με σπογγώδη 
απορροφητικό δακτύλιο στο εσωτερικό της 
κεφαλής της κάνουλας. 

180 0 

4 

Τροκάρ άμεσης όρασης διαφανή σε όλο το 
μήκος τους, με διάμετρο 5, 11 & 12mm και 
μήκος 100mm, χωρίς κοπτική λάμα, αλλά με 
κωνικό άκρο σε γωνία κλίσης 30 μοιρών, 
αποτελούμενο από δύο πλαστικά πτερύγια με 
δυνατότητα διύνησης του ιστού σε στειλοειδή 
και πιστολοειδή λαβή, με σπογγώδη 
απορροφητικό δακτύλιο στο εσωτερικό της 
κεφαλής της κάνουλας και δύο θέσεις 
σταθεροποίησης διαμέσου ράμματος. 

10 0 

5 

Σετ τροκάρ κοιλίας μιας χρήσης, που 
αποτελείται από ένα πλήρες τροκάρ διαμέτρου 
5,5mm και μήκος 100mm με κοπτική λάμα 
τύπου V (νυστεριού) αμφίπλευρης κοπής, με 
ατραυματική ασπίδα ασφάλειας που καλύπτει 
πλήρως το κόπτουν άκρο, με ενσωματωμένο 
μετατροπέα, με εξωτερική βαλβίδα τύπου 
evoseal και εσωτερική βαλβίδα τύπου 
evosleeve για την αποφυγή του sprayback, για 
την μέγιστη ασφάλεια του προσωπικού και τη 
μη απώλεια πνευμοπεριτοναίου, με διάφανη 
κάνουλα με σπείρωμα σταθεροποίησης και 
κωνικό άκρο για την εύκολη είσοδο στο 
κοιλιακό τοίχωμα και μια επιπλέον διαφανή 
κάνουλα με σπείρωμα σταθεροποίησης. 

30 0 

6 

Σετ τροκάρ κοιλίας μιας χρήσης, που 
αποτελείται από ένα πλήρες τροκάρ διαμέτρου 
11mm και μήκος 100mm με κοπτική λάμα 
τύπου V (νυστεριού) αμφίπλευρης κοπής, με 
ατραυματική ασπίδα ασφαλείας που καλύπτει 
πλήρως το κόπτουν άκρο, με ενσωματωμένο 
μετατροπέα, με εξωτερική βαλβίδα τύπου 
evoseal και εσωτερική βαλβίδα τύπου 
evosleeve για την αποφυγή του sprayback, για 
την μέγιστη ασφάλεια του προσωπικού και τη 
μη απώλεια πνευμοπεριτοναίου, με διαφανή 
κάνουλα με σπείρωμα σταθεροποίησης και 
κωνικό άκρο για εύκολη είσοδο στο κοιλιακό 
τοίχωμα και με επιπλέον διάφανη κάνουλα με 
σπείρωμα σταθεροποίησης. 

30 0 

7 

Αυτόματα ενδοσκοπικά εργαλεία απολίνωσης 
αγγείων με περιστρεφόμενο στυλεό 360ο, 
εφοδιασμένα με 20 clips τιτανίου μεσαίου/ 
μεγάλου μεγέθους, με διάμετρο στυλεού 
10mm, με ένα στάδιο φόρτισης-πυροδότησης 
και μηχανισμό ασφαλούς συγκράτησης του clip 
στις σιαγόνες του εργαλείου, με δυνατότητα 
εξαγωγής του εργαλείου από το τροκάρ με ή 
χωρίς κλιπ στις σιαγώνες του εργαλείου και 
χρωματική ένδειξη μετρητή των τελευταίων 
τριών κλιπ στην θυρίδα της λαβίδας.  

100  0 
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8 

Λαπαροσκοπικές λαβίδες σύλληψης, 
διαμέτρου 5mm, μήκους 33cm, με τέσσερα 
ατραυματικά δόντια σε κάθε σκέλος για 
αποφυγή γλιστρήματος του ιστού, με 
εργονομικό μηχανισμό ασφαλούς κλειδώματος 
λαβής δυο φάσεων, με αύξηση της δύναμης 
συγκράτησης του ιστού με την προοδευτική 
πίεση της χειρολαβής όταν κλειδώσει και με 
περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά στυλεό. 

50 0 

9 

Λαπαροσκοπικές κυρτές ατραυματικές λαβίδες 
αποκόλλησης με λεπτά άκρα, διαμέτρου 5mm, 
με περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά 
μαύρο στυλεό, εφοδιασμένες με μονοπολική 
διαθερμία, με άκρο τύπου rat tooth. 

30 0 

10 

Λαπαροσκοπικά κυρτά ψαλίδια, διαμέτρου 
5mm, με περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά 
μαύρο στυλεό, εφοδιασμένα με μονοπολική 
διαθερμία, με την ιδία κοπτική ικανότητα σε 
όλο το μήκος τους. 

30 0 

11 

Ενδοσκοπικός σάκος περισυλλογής 
παρασκευασμάτων, στυλεό διαμέτρου 10-
11mm, με δύο στάδια λειτουργίας, α) 
εισαγωγή και έκταση με δυο μεταλλικά 
ελάσματα για άνοιγμα του σάκου και ευκολία 
εισαγωγής του υλικού προς αφαίρεση και β) με 
ατραυματικό μηχανισμό κλεισίματος του 
σάκου με κορδόνι. Κατασκευή σάκου ισχυρό, 
ανθεκτικό υλικό για αποφυγή διαρροών, 
μέγιστη χωρητικότητα μέχρι 225ml και 
δυνατότητα επανατοποθέτησης του εφόσον 
χρειαστεί. 

120 0 

12 

Σύστημα πλύσης –έκπλυσης-διαθερμίας 
αποτελούμενο από μία λαβή και ένα στειλεό, 
με πιστολοειδή λαβή, να φέρουν την 
δυνατότητα ενεργοποίησης της διαθερμίας 
από το χέρι και να είναι συμβατές με όλους 
τους τύπους συσκευών ηλεκτροδιαθερμίας και 
πλύσης αναρρόφησης. Οι στυλεοί να είναι 
περιστρεφόμενοι, σχήματος σπάτουλα, 
διαμέτρου 5mm και μήκους 34cm, να μπορούν 
να προσαρμόζονται πάνω στην ίδια λαβή στην 
ίδια επέμβαση και το άκρο τους να έχει την 
δυνατότητα να αποσύρεται πλήρως μέσα στο 
στυλεό για αποφυγή τραυματισμού ιστού ή 
οργάνου. 

20 0 

13 
Ενδοσκοπικές θηλιές πολυγλακτίνης, Νο 0 με 
μήκος ράμματος 45cm. 

10 0 

14 
Ενδοσκοπικές θηλιές πολυδιοξανόνης, Νο 0 με 
μήκος ράμματος 45cm. 

10 0 

15 
Βελόνη σύλληψης ραμμάτων ενδοκοιλιακά 
(τύπου Endoclose). 

10 0 
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16 

Σετ λαπαροσκοπικής χολής μιας χρήσης το 
οποίο αποτελείται από τροκάρ διαμέτρου 5-
11χιλ. με επιπλέον κάνουλα  και τροκάρ 
διαμέτρου 5χιλ. με επιπλέον κάνουλα. Όλα τα 
τροκάρ να διαθέτουν αιχμηρό άκρο σχήματος, 
νυστεριού V αμφίπλευρης κοπής, 100mm 
διάφανη ραβδωτή κάνουλα για 
σταθεροποίηση, λοξευμένου άκρου και 
ατραυματικό κάλυμμα ασφαλείας της λόγχης 
για ελαχιστοποίηση του τραύματος και 
προστασία των σπλάχνων για περισσότερη 
ασφάλεια. Τα τροκάρ να διαθέτουν διπλή 
βαλβίδα αεροστεγανότητας για αποφυγή 
απώλειας πνευμοπεριτοναίου και κάνουλα 
CO2 τριών δρόμων για να μην εκτοξεύονται 
επικίνδυνα αέρια στα πρόσωπα του 
προσωπικού. Ένα εργαλείο ενδοσκοπικής 
απολίνωσης διαμέτρου 10mm με δυο 
ξεχωριστά στάδια λειτουργιείας (φόρτισης και 
τοποθέτησης του κλιπ), δυνατότητα μερικού 
κλεισίματος του κλιπ για τη διεξαγωγή 
χολαγγειογραφίας, με 20 κλιπ τιτανίου 
μεσαίου – μεγάλου μεγέθους με 
βεντουζοθύλακες που ασφαλίζουν 
ομοιόμορφα – όχι grips. 

0 112 

17 

ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΛΑΒΙΔΩΝ μιας χρήσης, 

που αποτελείται από: ΔΥΟ (2) Λαπαροσκοπικές 

λαβίδες σύλληψης τύπου SHORT JOHANNE 

(STANDARD STRAIGHT GRASPER) διαμέτρου 

5mm μιας χρήσης με άκρα με τουλάχιστον 

δώδεκα δοντάκια για ατραυματική σύλληψη, 

με ισχυρό μηχανισμό κλειδώματος ratchet που 

λειτουργεί με κομβίο με εργονομικό σχεδιασμό 

για ευκολία χρήσης, με περιστρεφόμενο 

στειλεό κατά 360o, μήκος 33cm, με ευρύ 

άνοιγμα σιαγόνων γωνίας 60ο, με μονοπολική 

διαθερμία που λειτουργεί με ακίδα υπό γωνία 

για άριστη ορατότητα του χειρουργικού 

πεδίου, με πλήρως μονωμένο στειλεό για την 

αποφυγή ανεπιθύμητων εγκαυμάτων. Από ένα 

(1) Λαπαροσκοπικό κυρτό ψαλίδι μιας χρήσης 

τύπου METZENBAUM με σιαγόνες άριστης 

κοπτικής ικανότητας, διαμέτρου 5mm μιας 

χρήσης με περιστρεφόμενο στειλεό κατά 360ο 

μήκους 33cm, με ευρύ άνοιγμα σιαγόνων 

γωνίας 60ο, με μονοπολική διαθερμία που 

λειτουργεί με ακίδα υπό γωνία για άριστη 

ορατότητα του χειρουργικού πεδίου, με 

πλήρως μονωμένο στειλεό για την αποφυγή 

ανεπιθύμητων εγκαυμάτων. Μία (1) 

Λαπαροσκοπική λαβίδα διαχωρισμού ιστών 

μιας χρήσης με κυρτά άκρα τύπου Maryland 

διαμέτρου 5mm μιας χρήσης με 

περιστρεφόμενο στειλεό κατά 360ο, μήκους 

33cm, με ευρύ άνοιγμα σιαγόνων γωνίας 60ο, 

με μονοπολική διαθερμία που λειτουργεί με 

ακίδα υπό γωνία για άριστη ορατότητα του 

χειρουργικού πεδίου, με πλήρως μονωμένο 

στειλεό για την αποφυγή ανεπιθύμητων 

εγκαυμάτων. 

40  0 

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 850 112 962 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% 82.400,00 € 32.816,00 € 116.178,00 € 

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% 102.176,00 € 40.691,84 € 144.060,72 € 

 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, για το σύνολο της 

προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος.  

H ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών είναι η: 15.01.5019 ημέρα Τρίτη και ώρα 

09:00 πμ. 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η  22.01.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 

23:30 μ.μ. 

 

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ είναι η 29.01.2019 ημέρα 

Τρίτη  και ώρα 09:00 π.μ. 

H εγγυητική επιστολή συμμετοχής είναι 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς 

ΦΠΑ του προσφερόμενου τμήματος. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 

είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr). 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες. 

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. 

Δεν  γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  

Τα τεύχη της αριθμ. 11/2018 Διακήρυξης διατίθενται μέσω των ιστοσελίδων των 

Νοσοκομείων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας, ήτοι: www.mamatsio.gr & www.mpodosakeio.gr, 

καθώς επίσης και στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού  Μητρώου 

Δημοσιών Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 08.00 έως 14.30. 

http://www.mamatsio.gr/
http://www.mpodosakeio.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Αρμόδιοι: κ. Βασιλική Γρίβα και Αντώνιος Τσιτούρας 

Τηλέφωνο: 2463 3 51309 

E-mail: prometh@mpodosakeio.gr. 

 
 
 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
 
 

                                                                                       ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΡΔΑΚΑ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ 
 
Το Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», Φορέας: Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας διενεργεί 

Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 

ΧΟΛΟΚΗΣΤΕΚΤΟΜΗΣ, από το ΠΠΥΦΥ έτους 2015, CPV: 33162200-5, με συνολική εκτιμώμενη αξία 

σύμβασης 151.674,38 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (Κοζάνη: 40.974,38€ & Πτολεμαΐδα: 

110.700,00€) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

βάσει τιμής του Γενικού Νοσοκομείου «Μαμάτσειο»-«Μποδοσάκειο» για τα ακόλουθα είδη, όπως 

αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

1 

Τροκάρ Hasson ανοιχτής τεχνικής, 
ατραυματικό, διαφανές, με σπογγώδη 
απορροφητικό δακτύλιο στο εσωτερικό της 
κεφαλής της κάνουλας, διαμέτρου 5/12 mm, 
με βαλβίδα αέρος, με μηχανισμό διατήρησης 
του στυλεού στη κάνουλα, με ενσωματωμένο 
σταθεροποιητή και μειωτήρα και με 
δυνατότητα  αφαίρεσης αυτού. 

20 0 

2 

Τροκάρ κοιλίας, διαφανή σε όλο τους το 
μήκος, με σπογγώδη απορροφητικό δακτύλιο 
στο εσωτερικό της κεφαλής της κάνουλας, με 
τέσσερις βαλβίδες στεγανοποίησης, λόγχη 
σχήματος νυστεριού, με ατραυματικό 
κάλυμμα ασφαλείας της λόγχης και 
μηχανισμό οπλισμού και επαναφοράς της, 
διαμέτρου 11mm και μήκος 100mm. 

160 0 
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3 

Σετ Τροκάρ με μια λόγχη (σχήματος 
νυστεριού) και δυο διαφανείς κάνουλες 
διαμέτρου 5mm και μήκος 100mm, με 
τέσσερις βαλβίδες στεγανοποίησης, με 
μηχανισμό διατήρησης του στυλεού στην 
κάνουλα, ατραυματικό κάλυμμα ασφαλείας 
της λόγχης και μηχανισμό οπλισμού και 
επαναφοράς της, με σπογγώδη 
απορροφητικό δακτύλιο στο εσωτερικό της 
κεφαλής της κάνουλας. 

180 0 

4 

Τροκάρ άμεσης όρασης διαφανή σε όλο το 
μήκος τους, με διάμετρο 5, 11 & 12mm και 
μήκος 100mm, χωρίς κοπτική λάμα, αλλά με 
κωνικό άκρο σε γωνία κλίσης 30 μοιρών, 
αποτελούμενο από δύο πλαστικά πτερύγια 
με δυνατότητα διύνησης του ιστού σε 
στειλοειδή και πιστολοειδή λαβή, με 
σπογγώδη απορροφητικό δακτύλιο στο 
εσωτερικό της κεφαλής της κάνουλας και δύο 
θέσεις σταθεροποίησης διαμέσου ράμματος. 

10 0 

5 

Σετ τροκάρ κοιλίας μιας χρήσης, που 
αποτελείται από ένα πλήρες τροκάρ 
διαμέτρου 5,5mm και μήκος 100mm με 
κοπτική λάμα τύπου V (νυστεριού) 
αμφίπλευρης κοπής, με ατραυματική ασπίδα 
ασφάλειας που καλύπτει πλήρως το κόπτουν 
άκρο, με ενσωματωμένο μετατροπέα, με 
εξωτερική βαλβίδα τύπου evoseal και 
εσωτερική βαλβίδα τύπου evosleeve για την 
αποφυγή του sprayback, για την μέγιστη 
ασφάλεια του προσωπικού και τη μη 
απώλεια πνευμοπεριτοναίου, με διάφανη 
κάνουλα με σπείρωμα σταθεροποίησης και 
κωνικό άκρο για την εύκολη είσοδο στο 
κοιλιακό τοίχωμα και μια επιπλέον διαφανή 
κάνουλα με σπείρωμα σταθεροποίησης. 

30 0 

6 

Σετ τροκάρ κοιλίας μιας χρήσης, που 
αποτελείται από ένα πλήρες τροκάρ 
διαμέτρου 11mm και μήκος 100mm με 
κοπτική λάμα τύπου V (νυστεριού) 
αμφίπλευρης κοπής, με ατραυματική ασπίδα 
ασφαλείας που καλύπτει πλήρως το κόπτουν 
άκρο, με ενσωματωμένο μετατροπέα, με 
εξωτερική βαλβίδα τύπου evoseal και 
εσωτερική βαλβίδα τύπου evosleeve για την 
αποφυγή του sprayback, για την μέγιστη 
ασφάλεια του προσωπικού και τη μη 
απώλεια πνευμοπεριτοναίου, με διαφανή 
κάνουλα με σπείρωμα σταθεροποίησης και 
κωνικό άκρο για εύκολη είσοδο στο κοιλιακό 
τοίχωμα και με επιπλέον διάφανη κάνουλα 
με σπείρωμα σταθεροποίησης. 

30 0 

7 

Αυτόματα ενδοσκοπικά εργαλεία 
απολίνωσης αγγείων με περιστρεφόμενο 
στυλεό 360ο, εφοδιασμένα με 20 clips 
τιτανίου μεσαίου/ μεγάλου μεγέθους, με 
διάμετρο στυλεού 10mm, με ένα στάδιο 
φόρτισης-πυροδότησης και μηχανισμό 
ασφαλούς συγκράτησης του clip στις 
σιαγόνες του εργαλείου, με δυνατότητα 
εξαγωγής του εργαλείου από το τροκάρ με ή 
χωρίς κλιπ στις σιαγώνες του εργαλείου και 
χρωματική ένδειξη μετρητή των τελευταίων 
τριών κλιπ στην θυρίδα της λαβίδας.  

100  0 
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8 

Λαπαροσκοπικές λαβίδες σύλληψης, 
διαμέτρου 5mm, μήκους 33cm, με τέσσερα 
ατραυματικά δόντια σε κάθε σκέλος για 
αποφυγή γλιστρήματος του ιστού, με 
εργονομικό μηχανισμό ασφαλούς 
κλειδώματος λαβής δυο φάσεων, με αύξηση 
της δύναμης συγκράτησης του ιστού με την 
προοδευτική πίεση της χειρολαβής όταν 
κλειδώσει και με περιστρεφόμενο μονωμένο 
ηλεκτρικά στυλεό. 

50 0 

9 

Λαπαροσκοπικές κυρτές ατραυματικές 
λαβίδες αποκόλλησης με λεπτά άκρα, 
διαμέτρου 5mm, με περιστρεφόμενο 
μονωμένο ηλεκτρικά μαύρο στυλεό, 
εφοδιασμένες με μονοπολική διαθερμία, με 
άκρο τύπου rat tooth. 

30 0 

10 

Λαπαροσκοπικά κυρτά ψαλίδια, διαμέτρου 
5mm, με περιστρεφόμενο μονωμένο 
ηλεκτρικά μαύρο στυλεό, εφοδιασμένα με 
μονοπολική διαθερμία, με την ιδία κοπτική 
ικανότητα σε όλο το μήκος τους. 

30 0 

11 

Ενδοσκοπικός σάκος περισυλλογής 
παρασκευασμάτων, στυλεό διαμέτρου 10-
11mm, με δύο στάδια λειτουργίας, α) 
εισαγωγή και έκταση με δυο μεταλλικά 
ελάσματα για άνοιγμα του σάκου και 
ευκολία εισαγωγής του υλικού προς 
αφαίρεση και β) με ατραυματικό μηχανισμό 
κλεισίματος του σάκου με κορδόνι. 
Κατασκευή σάκου ισχυρό, ανθεκτικό υλικό 
για αποφυγή διαρροών, μέγιστη 
χωρητικότητα μέχρι 225ml και δυνατότητα 
επανατοποθέτησης του εφόσον χρειαστεί. 

120 0 

12 

Σύστημα πλύσης –έκπλυσης-διαθερμίας 
αποτελούμενο από μία λαβή και ένα στειλεό, 
με πιστολοειδή λαβή, να φέρουν την 
δυνατότητα ενεργοποίησης της διαθερμίας 
από το χέρι και να είναι συμβατές με όλους 
τους τύπους συσκευών ηλεκτροδιαθερμίας 
και πλύσης αναρρόφησης. Οι στυλεοί να 
είναι περιστρεφόμενοι, σχήματος σπάτουλα, 
διαμέτρου 5mm και μήκους 34cm, να 
μπορούν να προσαρμόζονται πάνω στην ίδια 
λαβή στην ίδια επέμβαση και το άκρο τους 
να έχει την δυνατότητα να αποσύρεται 
πλήρως μέσα στο στυλεό για αποφυγή 
τραυματισμού ιστού ή οργάνου. 

20 0 

13 
Ενδοσκοπικές θηλιές πολυγλακτίνης, Νο 0 με 
μήκος ράμματος 45cm. 

10 0 

14 
Ενδοσκοπικές θηλιές πολυδιοξανόνης, Νο 0 
με μήκος ράμματος 45cm. 

10 0 

15 
Βελόνη σύλληψης ραμμάτων ενδοκοιλιακά 
(τύπου Endoclose). 

10 0 
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16 

Σετ λαπαροσκοπικής χολής μιας χρήσης το 
οποίο αποτελείται από τροκάρ διαμέτρου 5-
11χιλ. με επιπλέον κάνουλα  και τροκάρ 
διαμέτρου 5χιλ. με επιπλέον κάνουλα. Όλα 
τα τροκάρ να διαθέτουν αιχμηρό άκρο 
σχήματος, νυστεριού V αμφίπλευρης κοπής, 
100mm διάφανη ραβδωτή κάνουλα για 
σταθεροποίηση, λοξευμένου άκρου και 
ατραυματικό κάλυμμα ασφαλείας της λόγχης 
για ελαχιστοποίηση του τραύματος και 
προστασία των σπλάχνων για περισσότερη 
ασφάλεια. Τα τροκάρ να διαθέτουν διπλή 
βαλβίδα αεροστεγανότητας για αποφυγή 
απώλειας πνευμοπεριτοναίου και κάνουλα 
CO2 τριών δρόμων για να μην εκτοξεύονται 
επικίνδυνα αέρια στα πρόσωπα του 
προσωπικού. Ένα εργαλείο ενδοσκοπικής 
απολίνωσης διαμέτρου 10mm με δυο 
ξεχωριστά στάδια λειτουργιείας (φόρτισης 
και τοποθέτησης του κλιπ), δυνατότητα 
μερικού κλεισίματος του κλιπ για τη 
διεξαγωγή χολαγγειογραφίας, με 20 κλιπ 
τιτανίου μεσαίου – μεγάλου μεγέθους με 
βεντουζοθύλακες που ασφαλίζουν 
ομοιόμορφα – όχι grips. 

0 112 

17 

ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΛΑΒΙΔΩΝ μιας 

χρήσης, που αποτελείται από: ΔΥΟ (2) 

Λαπαροσκοπικές λαβίδες σύλληψης τύπου 

SHORT JOHANNE (STANDARD STRAIGHT 

GRASPER) διαμέτρου 5mm μιας χρήσης με 

άκρα με τουλάχιστον δώδεκα δοντάκια για 

ατραυματική σύλληψη, με ισχυρό μηχανισμό 

κλειδώματος ratchet που λειτουργεί με 

κομβίο με εργονομικό σχεδιασμό για ευκολία 

χρήσης, με περιστρεφόμενο στειλεό κατά 

360o, μήκος 33cm, με ευρύ άνοιγμα 

σιαγόνων γωνίας 60ο, με μονοπολική 

διαθερμία που λειτουργεί με ακίδα υπό 

γωνία για άριστη ορατότητα του 

χειρουργικού πεδίου, με πλήρως μονωμένο 

στειλεό για την αποφυγή ανεπιθύμητων 

εγκαυμάτων. Από ένα (1) Λαπαροσκοπικό 

κυρτό ψαλίδι μιας χρήσης τύπου 

METZENBAUM με σιαγόνες άριστης κοπτικής 

ικανότητας, διαμέτρου 5mm μιας χρήσης με 

περιστρεφόμενο στειλεό κατά 360ο μήκους 

33cm, με ευρύ άνοιγμα σιαγόνων γωνίας 

60ο, με μονοπολική διαθερμία που 

λειτουργεί με ακίδα υπό γωνία για άριστη 

ορατότητα του χειρουργικού πεδίου, με 

πλήρως μονωμένο στειλεό για την αποφυγή 

ανεπιθύμητων εγκαυμάτων. Μία (1) 

Λαπαροσκοπική λαβίδα διαχωρισμού ιστών 

μιας χρήσης με κυρτά άκρα τύπου Maryland 

διαμέτρου 5mm μιας χρήσης με 

περιστρεφόμενο στειλεό κατά 360ο, μήκους 

33cm, με ευρύ άνοιγμα σιαγόνων γωνίας 

60ο, με μονοπολική διαθερμία που 

λειτουργεί με ακίδα υπό γωνία για άριστη 

ορατότητα του χειρουργικού πεδίου, με 

πλήρως μονωμένο στειλεό για την αποφυγή 

ανεπιθύμητων εγκαυμάτων. 

40  0 
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  ΣΥΝΟΛΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΚΟΖΑΝΗ ΣΥΝΟΛΑ 

  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% 82.400,00 € 32.816,00 € 116.178,00 € 

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% 102.176,00 € 40.691,84 € 144.060,72 € 

 
 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, για το σύνολο της 

προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος.  

H ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών είναι η: 15.01.5019 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 

πμ. 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η  22.01.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 23:30 μ.μ. 

 

 

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ είναι η 29.01.2019 ημέρα Τρίτη  και 

ώρα 09:00 π.μ. 

H εγγυητική επιστολή συμμετοχής είναι 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ του 

προσφερόμενου τμήματος. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες. 

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. 

Δεν  γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  

Τα τεύχη της αριθμ. 11/2018 Διακήρυξης διατίθενται μέσω των ιστοσελίδων των Νοσοκομείων 

Κοζάνης και Πτολεμαΐδας, ήτοι: www.mamatsio.gr & www.mpodosakeio.gr, καθώς επίσης και στην 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού  Μητρώου Δημοσιών Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

 

http://www.mamatsio.gr/
http://www.mpodosakeio.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 08.00 έως 14.30. 

Αρμόδιοι: κ. Βασιλική Γρίβα και Αντώνιος Τσιτούρας 

Τηλέφωνο: 2463 3 51309 

E-mail: prometh@mpodosakeio.gr. 

 
 
 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
 
 

                                                                                                                     ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΡΔΑΚΑ 
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