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Δ  Ι  Α  Κ  Η   Ρ   Υ   Ξ   Η  
 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Για την προμήθεια ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΥΡΓΟ 

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ (ΜΕ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ, ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ MONITOR του Γενικού  Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Λήμνου 

CPV: 33162200-5 (Εργαλεία χειρουργείου) 

Προϋπολογισμού: 50.000,00 €  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΦΠΑ 24% 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ : 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021  

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

1. Διακήρυξη 

2. Παράρτημα Α (Πίνακας Ειδών - Τεχνικές Προδιαγραφές) 

3. Παράρτημα Β(Υπόδειγμα Σύμβασης ) 

4. Παράρτημα Γ (Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης ) 

5. Παράρτημα Δ (Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης) 

6. Παράρτημα Ε (Τ.Ε.Υ.Δ.)  
 

1. Διακήρυξη αριθμός :      12/2021 
 

Το Γενικό  Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας  Λήμνου   

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
 

Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, για την 

προμήθεια ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΥΡΓΟ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ (ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ, ΟΠΤΙΚΗ 

ΚΑΙ MONITOR του Γενικού  Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Λήμνου CPV: 33162200-5 

(Εργαλεία χειρουργείου) 

σύμφωνα με την διάταξη του άρθ. 117και του αρθ. 121του Ν. 4412/16,για την κάλυψη των 

αναγκών, του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Λήμνου, προϋπολογισμού 50.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στο συνημμένο παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

Διακήρυξης (Παράρτημα Α). 
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ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ 

ΚΗΜΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΛΗΜΝΟΥ 

07-06-2021          

ΏΡΑ 15:00 μ.μ 

26-05-2021 

08-06-2021 

ΏΡΑ 12:00 

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την  8 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00π.μ. στo  Γραφείo 

Προμηθειών  του Νοσοκομείου από την αρμόδια Επιτροπή, που έχει ορισθεί για τον σκοπό αυτό.  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την πιο πάνω αναγραφόμενη ημερομηνία, οπότε θα 

ελεγχθούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και θα γίνει η αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών 

Προσφορών. 

Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στον διαγωνισμό ή 

οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν βεβαίωση εκπροσώπησης. 

Διακήρυξη με τους όρους, τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού καθώς και συμπληρωματικές 

πληροφορίες θα δίνονται κάθε εργάσιμη ημέρα τις ώρες εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και μέχρι 

την προηγούμενη ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Εφ’ όσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν. 4412/2016. 

Εφ’ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές 

με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο άρθρο 121του Ν.4412/2016. 

Τελευταία ημέρα υποβολής προσφορών ορίζεται η προηγούμενη εργάσιμη της διενέργειας του 

διαγωνισμού. ( 7 Ιουνίου 2021,  ημέρα Δευτέρα και ώρα έως 15:00μ.μ , στο Πρωτόκολλο του 

Νοσοκομείου) 

 Προσφορές που θα παραληφθούν μετά το πέρας της ορισθείσας ημέρας δε θα γίνονται αποδεκτές και 

θα επιστρέφονται με έξοδα του προσφέροντος. 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Συνοπτικός Διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες 

προσφορές 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ & 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 
26-05-2021 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
8 Ιουνίου 2021 

 ημέρα Τρίτη  Ώρα: 12:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Εργαλεία χειρουργείου 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33162200-5 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΛΗΜΝΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 

ΑΡΧΗΣ 

(στην οποία υπάρχει πλήρης, άμεση και δωρεάν 

πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης) 

www.limnoshospital.gr 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 50.000,00 € 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΚΑΕ 1311 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τεμάχια 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Έξι (6) μήνες με Δικαίωμα παράτασης για άλλους  

 έξι (6) μήνες 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και 

τρίτων νόμιμες κρατήσεις 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΥΡΓΟ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ (με ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ, 

ΟΠΤΙΚΗ και MONITOR) 

Α/Α ΕΊΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 

Τροκάρ κοιλίας με λόγχη 

σχήματος νυστεριού, διαμέτρου 

5mm 

100 

Τροκάρ κοιλίας με λόγχη 4,14mm 

αμφοτερόπλευρης κοπτικής λάμας από 

ανοξείδωτο ατσάλι  σχήματος νυστεριού, 

διαμέτρου 5mm, μήκους κάνουλας 100mm 

και μήκος ραβδώσεων σταθεροποίησης 

50mm, διαφανές σε όλο το μήκος και 

χαμηλού προφίλ. Για περιορισμό κηλίδωσης 

κάμερας και εργαλείων να διαθέτει 

τεχνολογία συλλογής, απομάκρυνσης και 

απορρόφησης των υγρών από ειδικό 

δακτύλιο/σπόγγο στο εσωτερικό της κεφαλής 

της κάνουλας   ή αντίστοιχο.Υψηλής 

διεισδυτικής ικανότητας με άκρο οδηγό 

διείσδυσης κοιλιακού τοιχώματος τύπου 

“dolphin nose” και εργονομική λαβή 

χαμηλού προφίλ για ομαλή και με ακρίβεια 

ελεγχόμενη εισαγωγή για ευκολότερη 

τοποθέτηση του τροκάρ. Με τριπλή βαλβίδα 

αεροστεγανότητας για την αποφυγή απώλειας 

http://www.limnoshospital.gr/
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πνευμοπεριτόνεου, με βαλβίδα έγχυσης και 

εκκένωσης αερίου, με προστατευτικό 

κάλυμμα/ασπίδα της λόγχης, με μηχανισμό 

οπλισμού και επαναφοράς της, ηχητική και 

οπτική επιβεβαίωση στην θέση ασφάλειας. Η 

κορυφή της κάνουλας να έχει σχήμα χωνιού 

για κατευθυνόμενη εισαγωγή των εργαλείων 

που διευκολύνει τον χειρουργό ή αντίστοιχο. 

2 

Τροκάρ κοιλίας με λόγχη 

σχήματος νυστεριού, διαμέτρου 

5/11mm 

50 

 Τροκάρ κοιλίας με λόγχη 8,53mm 

αμφοτερόπλευρης κοπτικής λάμας από 

ανοξείδωτο ατσάλι σχήματος νυστεριού, 

διαμέτρου 5/11mm, μήκους  κάνουλας 

100mm  , διαφανές σε όλο το μήκος χαμηλού 

προφίλ. Για περιορισμό κηλίδωσης 

κάμερας να διαθέτει τεχνολογία συλλογής, 

απομάκρυνσης και απορρόφησης υγρών 

από ειδικό δακτύλιο στο εσωτερικό της 

κεφαλής της κάμερας ή αντίστοιχο, υψηλής 

διεισδυτικής ικανότητας με άκρο οδηγό 

διείσδυσης  κοιλιακού τοιχώματος τύπου  

“dolphin nose” και εργονομική λαβή.  Με 

τριπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας για την 

αποφυγή απώλειας πνευμοπεριτόνεου, με 

βαλβίδα έγχυσης και εκκένωσης αερίου 

τριών δρόμων, για  ταχεία κάθετη 

εκτόνωση ενδοκοιλιακού περιεχομένου, 

ελαχιστοποιώντας την επαφή του με τη 

χειρουργική ομάδα, με προστατευτικό 

κάλυμμα της λόγχης, με μηχανισμό οπλισμού 

και επαναφοράς της, ηχητική και οπτική 

επιβεβαίωση στην θέση ασφάλειας. Η κορυφή 

της κάνουλας να έχει σχήμα χωνιού για 

κατευθυνόμενη εισαγωγή των εργαλείων που 

διευκολύνει τον χειρουργό. Να είναι απόλυτα 

σταθερό στο κοιλιακό τοίχωμα διαθέτοντας 

εγκάρσιες ομόκεντρες ραβδώσεις μήκους 

50mm στην κάνουλα και δύο θέσεις 

σταθεροποίησης ραμμάτων. Με κουμπί 

απελευθέρωσης του ενσωματωμένου 

μετατροπέα για μείωση του χειρουργικού 

χρόνου.  To τροκάρ και η κάνουλα να 

ασφαλίζουν μεταξύ τους  

3 

Τροκάρ Hasson ανοιχτής τεχνικής 

διαμέτρου 5/12mm με τυφλό άκρο 

χαμηλού προφίλ και διαφανές σε 

όλο το μήκος  

50 

Τροκάρ Hasson ανοιχτής τεχνικής διαμέτρου 

5/12mm με τυφλό άκρο, χαμηλού προφίλ και 

διαφανές σε όλο το μήκος .Εργονομική λαβή 

χαμηλού προφίλ για ομαλή και με ακρίβεια 

ελεγχόμενη εισαγωγή για ευκολότερη 

τοποθέτηση του τροκάρ. Για περιορισμό 

κηλίδωσης κάμερας να διαθέτει τεχνολογία 

συλλογής, απομάκρυνσης και απορρόφησης 

των υγρών από ειδικό δακτύλιο στο 
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εσωτερικό της κεφαλής της κάνουλας - της 

κάμερας ή αντίστοιχο. Με βαλβίδα έγχυσης 

και εκκένωσης αερίου, με μηχανισμό 

ασφάλειας του στειλεού στην κάνουλα, με 

ενσωματωμένο σταθεροποιητή και 

τουλάχιστον 2 φτερά καθήλωσης 

ραμμάτων για ασφαλή τοποθέτηση στο 

κοιλιακό τοίχωμα με μοχλό ρύθμισης του 

ύψους της κάνουλας και μειωτήρα με 

δυνατότητα αφαίρεσης αυτού. Λεία 

ατραυματική διαφανή κάνουλα εσωτερικής 

διαμέτρου12,95mm, μήκους 100mm 

λοξευμένη στο άκρο της ελαχιστοποιώντας 

την δύναμη διείσδυσης, με βαλβίδα CO2 

τριών δρόμων για ταχεία κάθετη εκτόνωση 

ενδοκοιλιακού περιεχομένου, 

ελαχιστοποιώντας την επαφή του με τη 

χειρουργική ομάδα και κουμπί 

απελευθέρωσης του ενσωματωμένου 

μετατροπέα για μείωση του χειρουργικού 

χρόνου .Να είναι απόλυτα σταθερό στο 

κοιλιακό τοίχωμα διαθέτοντας τέσσερις 

θέσεις σταθεροποίησης ραμμάτων. Το άκρο 

της κάνουλας να είναι οβάλ σχηματίζοντας 

γωνία 45o για εξαγωγή μεγάλων 

4 

Λαπαροσκοπικές κυρτές 

ατραυματικές λαβίδες 

αποκόλλησης με λεπτά άκρα 

50 

Λαπαροσκοπικές κυρτές ατραυματικές 

λαβίδες αποκόλλησης με λεπτά άκρα, 

διαμέτρου 5mm, με περιστρεφόμενο 

μονωμένο ηλεκτρικά μαύρο στειλεό, 

εφοδιασμένες με  ακροφύσιο ταυτόχρονα 

θηλυκό και αρσενικό για σύνδεση με 

μονοπολική διαθερμία, με άκρο τύπου rat 

tooth (1Χ2) για την σύλληψη ιστού ή 

αντίστοιχο, πλήρως μονωμένο, με για 

περισσότερη λειτουργικότητα και σε 

σημείο απόμακρο από το πεδίο κίνησης του 

χεριού του χειρουργού για περισσότερη 

ασφάλεια με το μικρότερο δυνατόν τραύμα. 

Μήκος 31εκ. 

5 
 Λαπαροσκοπικά κυρτά ψαλίδια, 

διαμέτρου 5mm 
50 

 Λαπαροσκοπικά κυρτά ψαλίδια, διαμέτρου 

5mm, με περιστρεφόμενο μονωμένο 

ηλεκτρικά μαύρο στειλεό, εφοδιασμένα με 

ακροφύσιο ταυτόχρονα θηλυκό και 

αρσενικό για σύνδεση με μονοπολική 

διαθερμία, για περισσότερη 

λειτουργικότητα και σε σημείο απόμακρο 

από το πεδίο κίνησης του χεριού  του 

χειρουργού για περισσότερη ασφάλεια με 

την ίδια κοπτική ικανότητα σε όλο το μήκος 

τους. Μήκος 31 εκ. 
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6 
Σύστημα πλύσης-έκπλυσης-

διαθερμίας  
50 

Σύστημα πλύσης-έκπλυσης-διαθερμίας 

αποτελούμενο από μία λαβή και έναν στειλεό, 

με πιστολοειδή λαβή, να φέρουν την 

δυνατότητα ενεργοποίησης της διαθερμίας 

από το χέρι, να είναι συμβατές με όλους τους 

τύπους συσκευών ηλεκτροδιαθερμίας και 

πλύσης αναρρόφησης και να διαθέτουν δεξί 

κομβίο αναρρόφησης σε πιστολοειδή μορφή 

λαβής για καλύτερη εργονομία. Οι στειλεοί 

να είναι περιστρεφόμενοι, να παρέχουν 

ευρεία γκάμα άκρων (άγκιστρο, 90 μοιρών, 

δεξιάς γωνίας, σπάτουλας, ακίδας, με 

υποδοχή για laser καθώς και απλής Άγκιστρο: 

διάμετρος 5mm, μήκος 34cm 

 

ή 

ενδοσκοπική πλύση-αναρρόφηση 5mm και 

ενεργό άκρο L hook πλήρως 

προσυναρμολογημένη και έτοιμη προς 

χρήση, με σωλήνες. Να λειτουργεί με όλα 

τα συστήματα πλύσης-αναρρόφησης 

(βαρύτητας και πίεσης) για αυξημένη 

λειτουργικότητα. Με δυνατότητα 

απόκρυψης και επανεμφάνισης του  hook 

για αυξημένη ασφάλεια και διπλό αυλό 

αυξημένης έγχυσης για 

αποτελεσματικότερη εκκένωση νερού στο 

χειρουργικό πεδίο. Μήκος στειλεού 34 εκ. 

 

 

7 
Αυτόματα ενδοσκοπικά εργαλεία 

απολίνωσης αγγείων  
50 

 

Αυτόματα ενδοσκοπικά εργαλεία απολίνωσης 

αγγείων με διάμετρο στειλεού 10 mm και 

μήκους 29cm εφοδιασμένα με 20 clips 

τιτανίου μεσαίου / μεγάλου μεγέθους τα 

οποία να διαθέτουν επιμήκεις και εγκάρσιες 

αυλακώσεις ή βεντουζοθύλακες  για την 

ασφαλέστερη συγκράτηση των αγγείων εντός 

των αγκτήρων κατά την σύγκλιση αυτών. Με 

περιστρεφόμενο στειλεό 360o, με ένα στάδιο 

φόρτισης-πυροδότησης και δυο ξεχωριστά 

στάδια λειτουργίας (φόρτισης και 

τοποθέτησης του κλιπ),για αποφυγή  

τραυματισμού των ιστών κατά την 

αυτόματη φόρτιση του κλίπ, με δυνατότητα 

εξαγωγής του εργαλείου από το τροκάρ με ή 

χωρίς. Με δυνατότητα μερικού κλεισίματος 

του κλίπ για την διεξαγωγή 

χολαγγειογραφίας. 
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 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1) Η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ 

2) ΩΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΘΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΕΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΌΧΙ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ  

3) ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ. 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ  

4) Η ΜΕΙΟΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ 

ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 

ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΘ' ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑ 

ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ. 

 

Δημοσίευση – Άλλοι όροι 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και 

για ανάρτηση  στους πίνακες ανακοινώσεων: 

1) Εμπορικού – Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών  

2) Επιμελητηρίου Λέσβου 

3) Εμπορικό Σύλλογο Λήμνου 

4) Δήμο Λήμνου 

5) Γενικού Νοσοκομείου Λήμνου 

6) Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείο στο www.limnoshospital.gr  

Και στους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς Λήμνου 

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προκηρύξεων του Δημοσίου Νόμοι 

και διατάξεις. 

                                                                                         Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   

 

                                                                                       ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΝΤΑΡΑΣ                                             

8 
Ενδοσκοπικός σάκος 

περισυλλογής παρασκευασμάτων 
50 

Ενδοσκοπικός σάκος περισυλλογής 

παρασκευασμάτων, στειλεό διαμέτρου 10-

11mm, με δύο στάδια λειτουργίας, α) 

εισαγωγή και έκταση με δύο μεταλλικά 

ελάσματα ή πλήρες περιμετρικό έλασμα για 

άνοιγμα του σάκου, ράμμα περίπαρσης και 

ευκολία εισαγωγής του υλικού προς αφαίρεση 

και ενσωματωμένη λεπίδα κοπής του 

ράμματος  και β) με ατραυματικό μηχανισμό 

κλεισίματος του σάκου με κορδόνι. 

Κατασκευή σάκου ισχυρό, 

9 
Ενδοσκοπικές θηλιές 

πολυγλακτίνης 
30 

Ενδοσκοπικές θηλιές πολυγλακτίνης ή 

αντίστοιχο, Νο 0 με μήκος ράμματος 45cm ή 

53 cm Ενδοσκοπικές θηλιές πολυδιοξανόνης 

ή αντίστοιχο, Νο 0 με μήκος ράμματος 45cm 

ή 53 cm 

http://www.limnoshospital.gr/
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