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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον 

υπ΄αριθμ. Ν.4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) 

Αριθμ. φακέλου (80/22) 

 
Το ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη : 
 
α.Τις  διατάξεις του  Ν. 4412/08.08.16 (Α΄147) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών( Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/24 /ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 
β. Την με Αριθμ. Συν. 25η/10-11-2022 (θέμα 59ο) (ΑΔΑ: ΨΜΑΜ46904Ε-ΟΦ4) [ΑΔΑΜ: 
22REQ011636968] Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ». 
γ. Την με αριθμ. πρωτ. 21390/15-11-2022 Αρ. Δέσμευσης 6702 [ΑΔΑ:ΨΗ4Ρ4690ΩΜ-ΥΓ6] 
[ΑΔΑΜ: 22REQ011637089] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 
                                                        Προσκαλεί 
 

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια 

Χειρουργικών Μοσχευμάτων (υλικά ουρογυναικολογίας), για την κάλυψη των άμεσων αναγκών 
του Τμήματος Ουρογυναικολογίας του Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 29.140,00€+ΦΠΑ»  CPV: 33184100-4 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ, και συγκεκριμένα 
 
Α/Α 

Περιγραφή είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Συνολική τιμή 
χωρίς ΦΠΑ 

1. ΚΟΛΠΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΟΥΡΩΝ (οπισθοηβική τεχνική) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 3.700,00 € 

2. ΚΟΛΠΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΟΥΡΩΝ (εκ των έσω προς τα έξω) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2.350,00 € 

3. ΚΟΛΠΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ 
ΜΟΝΗΣ ΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 4.070,00 € 

  

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
Τμήμα: Προμηθειών 
Ταχ. Δ/νση: Βασ  Σοφίας 80 Τ.K. 11528  
Πληροφορίες: Ολ. Γιαγιάκου   
Τηλέφωνο: 210 33 81138 
e-mail: promith@hosp-alexandra.gr 

 
 
Αθήνα: 23-11-2022 
Αρ.  Πρωτ: 21918 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: 

 
1. ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
2. ΚΗΜΔΗΣ   
3. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 
Προς :  
 
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
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4. Εργαλείο άκρου Maryland μίας χρήσης, 
σύντηξης ιστών και ηλεκτροθερμικής 
συγκόλλησης, διατομής αγγείων 
λεμφαγγείων  

ΤΕΜΑΧΙΟ 3 2.295,00 € 

5. Ψαλιδοειδές ηλεκτρόδιο ηλεκτροθερμικής 
συγκόλλησης και διατομής αγγείων και 
σύντηξης ιστών 

ΤΕΜΑΧΙΟ  5 1.975,00 € 

6. Σύστημα ελάχιστης 
διακολπικής χειρουργικής για την εκτέλεση 
επεμβάσεων VNotes. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 9.500,00 € 

7. Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και 
διατομής αγγείων 

ΤΕΜΑΧΙΟ  5 3.250,00 € 

8. Ειδική κασέτα ραμμάτων PDO 0, από 
μονόκλωνο Polydioxanone 100% 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.000,00 € 

9. Ειδική κασέτα ραμμάτων από μονόκλωνο 
πολυπροπυλένιο μη απορροφήσιμο PP 0 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.000,00 €  

 
Προσφορές υποβάλλονται είτε για όλα τα είδη είτε για ορισμένα μόνο είδη. Ο μέγιστος αριθμός 
των ειδών που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 9 είδη.  
 
Η ανωτέρω προμήθεια θα είναι σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές 
[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ] και κριτήριο 
κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της  
τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος). 
 

Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 
29.140,00€ + ΦΠΑ (ή 36.133,60€ συμπ/νου ΦΠΑ) σε βάρος του ΚΑΕ  1311 του Τακτικού 
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 
 
 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

Τόπος υποβολής προσφορών 

Ημερομηνίες υποβολής 

προσφορών 

Ημερομηνία 

Αποσφράγισης 
προσφορών 

 Έναρξη Λήξη 

Στο Πρωτόκολλο του ΓΝΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
(Λούρου 4-2, Αθήνα Τ.Κ. 115 28) 
(κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) 

Τετάρτη  
23/11/2022 

Δευτέρα   
5/12/2022 

και ώρα 14.00 

Τρίτη 
06/12/2022 

και ώρα 10.00 π.μ. 

 

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε σε 
σφραγισμένο  φάκελο την προσφορά,  στο πρωτόκολλο του Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
αναγράφοντας: 
 

1.  Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
2.  Την περιγραφή του υπό προμήθεια είδους, 
3.  Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον αριθμό 
 πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης, 
4.  Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 
5.  Τα στοιχεία του αποστολέα, 
6.  Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ» 
 

Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 
 

Ισχύς προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών. Προσφορά 
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που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
 

 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
 

i.Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος 
αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τους 
οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του 
δημοσίου.  
ii.Αποδέχεται τους όρους της παρούσας  πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχτηκε 
σύμφωνα με αυτούς. 
iii.Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 
Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση η ακύρωση του διαγωνισμού. 
iv.Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 180 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την 
επομένη της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών. 

 

Τεχνική προσφορά : Όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά  που τεκμηριώνουν την τεχνική 
επάρκεια του οικονομικού  φορέα  σύμφωνα με το Παράρτημα της  παρούσης. 
Οποιοδήποτε έγγραφο ή πιστοποιητικό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές  της παρούσης. 
 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν να συμπεριλάβουν στον φάκελο της προσφοράς 
τους  Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης, απαντώντας 
υποχρεωτικά σε κάθε προδιαγραφή, με πληρότητα, σαφήνεια και αντίστοιχες παραπομπές στο 
Prospectus του κατασκευαστή. 
 

Οικονομική προσφορά: Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή 
χρηματοδότησης.  Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται 
δεκτές. 
Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο 
Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που 
έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται 
στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική 
ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 
13, - ΦΕΚ 31/τ.Α’/02.03.2011). 
 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
Ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων  συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα 
παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016.  
 

 α.    Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Που εκδίδεται έως τρείς (3) μήνες πριν από την 
υποβολή  του.  Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  ββ)   στις  
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο,  καθώς και όλα τα μέλη   
του   Διοικητικού   Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του 
Διοικητικού συμβουλίου 
 

β. Φορολογική ενημερότητα. (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο 
υποβολής του) 
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γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (Το παρόν πιστοποιητικό 
θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του) 
 

δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το  ισχύον καταστατικό της εταιρείας  από  όπου προκύπτουν 
τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό 
εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του) 
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) ημερών  
από τη σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται 
ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων. 
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα  ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιοδήποτε 
φάση αυτής.  
 

   Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα 
του  Νοσοκομείου. www.hosp-alexandra.gr  στην διαδρομή: Ενημέρωση →  Προκηρύξεις 
→ Προμήθειες →  απευθείας αναθέσεις κατόπιν έρευνας αγοράς (α/α 80/22). 
 

Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι  μετά την παραλαβή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου θα πρέπει να ενημερώνουν το Γραφείο Προμηθειών  
στο email: promith@hosp-alexandra.gr αναγράφοντας τον αριθμό της καθώς και τα στοιχεία 
της εταιρείας (επωνυμία, τηλέφωνα επικοινωνίας), για τυχόν διευκρινήσεις που μπορεί να 
προκύψουν. 
 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου ή (του αρμόδιου τμήματος). Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του 
διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή.  
 

Υπογραφή σύμβασης: 
Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση 
θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό 
χαρακτήρα. 
 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και η Αναθέτουσα Αρχή καλεί  
τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά.  
 
 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (Ν. 4412/16 - Άρθρο 72 - Εγγυήσεις) 
 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και εφόσον δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.  
 

 Α.   Εγγύηση συμμετοχής:  Στον παρόντα διαγωνισμό δεν απαιτείται.  
 

 Β.  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Στον παρόντα διαγωνισμό δεν 
απαιτείται. 
 

  Γ. Εγγύηση καλής λειτουργίας: Στον παρόντα διαγωνισμό δεν απαιτείται. 
 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης κι έως 
εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων.  

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη τμηματικά ανάλογα με τις 
εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου και εντός τριών ημερών μετά από έγγραφη παραγγελία. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από την λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται 
χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 

http://www.hosp-alexandra.gr/
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αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του 
άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 

Ενστάσεις – προσφυγές κατά της διαδικασία σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης 
πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127, 205 & 205Α 
του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση 
των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016. 
 

Για όσα δεν αναφέρονται λεπτομερώς στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις της 
κείμενης Νομοθεσίας. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   
 

 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  

του Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  

 

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:     ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
1. ΚΟΛΠΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ 

(οπισθοηβική τεχνική) 

10 τεμάχια  

Κολπική ταινία ελεύθερης τάσης για ακράτεια ούρων των γυναικών η οποία να εισάγεται 

διακολπικά (από τον κόλπο προς την υπερηβική περιοχή). Να αποτελείται από αποστειρωμένο 

μονόκλωνο πολυπροπυλένιο και μέγεθος πόρων > 75μ και να έχει πλαστικό περίβλημα 

ασφαλείας το οποίο να βοηθά την εύκολη τοποθέτησή του. Να διαθέτει θερμικά επεξεργασμένη 

κεντρική ζώνη μήκους 4.0cm, ετικέτα κεντραρίσματος, να έχει κλειστή πλέξη στην κεντρική 

ζώνη ώστε να διατηρεί το σχήμα της ανεξάρτητα από την τάση που δέχεται και να μην προκαλεί 

ερεθισμό ή τραυματισμό στην ουρήθρα. Η συσκευή να είναι εργονομική και να διαθέτει όλα τα 

απαραίτητα εργαλεία μιας χρήσης για την τοποθέτηση της ταινίας. Να υποστηρίζεται από 

επαρκείς πολυετείς κλινικές μελέτες.  

2. ΚΟΛΠΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ 

(εκ των έσω προς τα έξω) 

5 τεμάχια  

Κολπική ταινία ελεύθερης τάσης για την αντιμετώπιση της γυναικείας ακράτειας ούρων για 

οπισθοηβική προσπέλαση ή μέσω του θυροειδούς τρήματος, από μέσα προς τα έξω ή 

αντίστροφα. Να διαθέτει ειδικά σχεδιασμένα παθητικά αρθρούμενα άκρα, που να κινούνται 

ανεξάρτητα του σημείου που εφαρμόζει στην ουρήθρα, για απόλυτη προσαρμογή της ταινίας 

υποουρηθρικά. Να είναι κατασκευασμένη από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με χαμηλή 

ελαστικότητα και πόρους μεγάλης διαμέτρου, μήκους περίπου 450mm. Να περιλαμβάνει 

διαφανές προστατευτικό περίβλημα για αποφυγή τραυματισμών κατά την τοποθέτησή της.   Να 

τοποθετείται με εργαλεία πολλαπλών χρήσεων διαμέτρου  3 ή 4mm. 

3. ΚΟΛΠΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ ΜΟΝΗΣ ΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

10 τεμάχια  

Κολπική ταινία αποκατάστασης της γυναικείας ακράτειας ούρων μονής τομής από μονόκλωνο 

πολυπροπυλένιο χαμηλής ελαστικότητας 7,5% περίπου, με λειασμένες  άκρες και μήκους 

7,75cm με προσπέλαση εκ των έσω. Η ταινία να περιέχει ένα στατικό σημείο στερέωσης και ένα 

δυναμικό έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ακριβής τοποθέτηση καθώς και η αποφυγή 

μετανάστευσης της ταινίας την περίοδο ανάπτυξης ιστού. Να προσφέρεται σε αποστειρωμένο 

ατομικό  σετ με δύο ειδικούς εργονομικούς εισαγωγείς. 

 

4. ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

α) 3 τεμάχια  
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Εργαλείο άκρου Maryland μίας χρήσης, σύντηξης ιστών και ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης, 

διατομής αγγείων λεμφαγγείων (A/A 108 από Αρχείο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για το 

είδος  Συρραπτικά χειρουργείου με ΑΔΑ:99ΚΑ46ΜΨΙΦ-ΝΧ3).  

Εργαλείο άκρου Maryland μίας χρήσης, σύντηξης ιστών και ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης, 

διατομής αγγείων λεμφαγγείων για χρήση σε όλους τους τύπους ιστών ως και 7mm 

πιστοποιημένη. Να διαθέτει κυρτές κεραμικές σιαγώνες 22° για χρήση και ως dissecter με 

επίστρωση αντικολλητικού νανοϋλικού HMDSO (hexamethyldisiloxane) με μονόπλευρο άνοιγμα 

12,7mm και ενσωματωμένη λάμα διατομής ιστών. Με στειλεό μήκους 23 cm, διάμετρο 5mm με 

δυνατότητα περιστροφής 350° με μήκος συγκόλλησης ηλεκτροδίου 20,3 mm και μήκος κοπής 

18,5mm, για ασφαλέστερη συγκόλληση-διατομή, με ενσωματωμένο καλώδιο. Ενεργοποίηση με 

παρατεταμένο κλείσιμο της χειρολαβής και κατά συνέπεια των σιαγόνων, χωρίς τον κίνδυνο 

θερμικής διασποράς και καταστροφής του ιστού, με οπτικό και ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης της 

συγκόλλησης του αγγείου σε 1-4 δευτερόλεπτα, μειώνει τη θερμική διασπορά, το χειρουργικό 

καπνό και το χρόνο του χειρουργείου, με πίεση διάρρηξης μεγαλύτερη από 360 mmHg, για 

αντοχή της συγκόλλησης ακόμα και τρεις φορές τη συστολική πίεση 

β) 5 τεμάχια  

Ψαλιδοειδές ηλεκτρόδιο ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και σύντηξης 

ιστών προσαρμοζόμενο σε συμβατή λαβίδα πολλαπλών χρήσεων, με αυτόματη ολοκλήρωση του 

κύκλου απολίνωσης, ξεχωριστή σκανδάλη μηχανική κοπής και χειροδιακόπτη ενεργοποίησης. Να 

έχει συνολικό μήκος 25 εκ., κυρτότητα σιαγόνων 34 μοιρών, συνολικού μήκους 25 χιλ., μήκους 

συγκόλλησης 24 χιλ., μήκους κοπής 22 χιλ. και μέσο εύρος θερμικής διασποράς μικρότερο από 2 

χιλ. 

γ) 10 τεμάχια  

Σύστημα ελάχιστης διακολπικής χειρουργικής για την εκτέλεση επεμβάσεων VNotes. Να 

διαθέτει: α) Ειδική αποσπώμενη μεμβράνη γελης με δύο βαλβίδες για την δημιουργία και 

διατήρηση συνεχούς ροής πνευμοπεριτοναίου και απαγωγής καπνού, β) 

Ένα ατραυματικό διάφανο κόλπο – διαστολέα με σύστημα τοποθέτησης του, 

προσφέροντας περιφερειακή πρόσβαση στη περιοχή σε τρία ανατομικά μεγέθη (7cm – 9,5cm –

 11cm) για να καλύπτει τις ανάγκες διάφορων επεμβάσεων. γ) 3 αυτοσταθεροποιούμενα τροκάρ 

χαμηλού προφίλ διαμέτρου 5/10mm και 1 αυτοσταθεροποιούμενο τροκάρ χαμηλού προφίλ 

διαμέτρου 5/12mm. 

δ) 5 τεμάχια  

Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων, διπολικής ενέργειας, να είναι 

κατάλληλη για ηλεκτροθερμική συγκόλληση και διατομή αγγείων έως 7 ΜΜ, για λαπαροσκοπική 

χειρουργική, με πιστολοειδή λαβή, με σύστημα κλειδώματος στην λαβή, και λάμα διατομής ,με 

ενσωματωμένο μηχανισμό, λογισμικό μέτρησης της αντίστασης του ιστού στο καλώδιο του 

εργαλείου, ώστε να μην χρειάζεται ρύθμιση από την γεννήτρια. Να έχει μήκος στειλεού 37 εκ., 

διάμετρο 5 χιλ., με μήκος συγκόλλησης 20 χιλ. και μήκος κοπής 18 χιλ. Να διατίθεται με ευθείς 

σιαγόνες ή κυρτές τύπου MΑRYLAND. 

ε) 1 τεμάχιο  

Ειδική κασέτα ραμμάτων PDO 0, από μονόκλωνο Polydioxanone 100% βιο- απορροφήσιμο, προ-

τοποθετημένο σε τυφλού άκρου βελόνα με ενσωματωμένο ρυθμιστικό αντίχειρα πυροδότησης, 
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για το ειδικό εργονομικό εργαλείο πολλαπλών χρήσεων που διαθέτει το νοσοκομείο. 

Αποστειρωμένη συσκευασία μιας χρήσης.  

στ) 1 τεμάχιο  

Ειδική κασέτα ραμμάτων από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο μη απορροφήσιμο PP 0, προ-

τοποθετημένο σε τυφλού άκρου βελόνα με ενσωματωμένο ρυθμιστικό αντίχειρα πυροδότησης, 

για το ειδικό εργονομικό εργαλείο πολλαπλών χρήσεων που διαθέτει το νοσοκομείο. 

Αποστειρωμένη συσκευασία μιας χρήσης.  

Τεχνικές απαιτήσεις  (από Αρχείο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για το είδος 

Συρραπτικά Χειρουργείου με ΑΔΑ:99ΚΑ46ΜΨΙΦ-ΝΧ3) 

1.Να κατατεθεί κλινική βιβλιογραφία και να περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο δημοσιευμένες 

κλινικές μελέτες για το κάθε προσφερόμενο είδος ή κλινικές μελέτες με προϊόντα του ιδίου 

κατασκευαστικού οίκου με αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα και με MDR article 61 

Clinical Evaluation annex III, Clinical Evaluation and Post Market Clinical Follow up annex XIV 

και τα πνευματικά δικαιώματα των συγγραφέων. 

2.H Ημερομηνία λήξεως των εργαλείων να είναι άνω των 2 ετών. 

3.Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα πέραν από τα ζητούμενα 

της διακήρυξης αν αυτό θεωρηθεί σκόπιμο. Λόγος απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα μετά 

από χρήση σε χειρουργείο ή σε προσομοίωση χειρουργείου. 

4.Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, 

να προσκομίσει δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας που να δηλώνει ότι η προσφέρουσα θα 

ενημερώνεται για όλες τις πιθανές ανακλήσεις/αποσύρσεις προϊόντων, σχετικές με τα είδη που 

έχει προσφέρει στο διαγωνισμό. 

5. Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, να διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο/πιστοποιημένο προσωπικό 

από την κατασκευάστρια εταιρεία (πιστοποίηση έως 2 προηγούμενα έτη) για την τεχνική 

υποστήριξη στο χειρουργείο και εξουσιοδοτημένο τμήμα service με 24ωρη κάλυψη για πιθανό 

απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό. 

6. Για κάθε είδος και για όλες τις γενικές και ειδικές τεχνικές προδιαγραφές που ζητούνται θα 

πρέπει να συμπληρωθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπή σε κωδικό και σε σελίδα 

καταλόγου ή/και τεχνικών φυλλαδίων της κατασκευάστριας εταιρείας. Όλοι οι κωδικοί και οι 

τεχνικές προδιαγραφές που ζητούνται θα πρέπει να επισημαίνονται στους αντίστοιχους 

καταλόγους ή/και τα τεχνικά φυλλάδια, που θα επισυνάπτονται. Προσφορές που υποβάλλονται 

χωρίς να περιλαμβάνονται τα πιο πάνω στοιχεία να απορρίπτονται. 

7. Σε κάθε α/α στον οποίο προτείνεται αναλώσιμο που χρήζει εξοπλισμό/γεννήτρια για να 

λειτουργήσει, ο μειοδότης οφείλει να παραχωρήσει τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό δωρεάν 

προς χρήση για όσο διάστημα διαρκέσει η προμήθεια. 
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