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                        ΑΔΑ:  

         Αρ.Πρωτ.: 661/03.02.22 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια χειρουργικού υλικού για τη διενέργεια χειρουργείων 
όλων των ειδικοτήτων στο Γ.Ν. Θήρας» 
ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας 
           β. Την με Αρ. Πρωτ. 621/03.02.22 εισήγηση του Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας . 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Έντεκα χιλιάδες ευρώ ( 11.000 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α  

Κριτήριο αξιολόγησης Ημερομηνία δημοσίευσης στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Χαμηλότερη Τιμή 3 Φεβρουαρίου 2022 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Ανοιχτές προσφορές στο mail: 
supplies@santorini-hospital.gr  και 

στο fax: 2286035459 
14 Φεβρουαρίου 2022 Δευτέρα 13:00 μ.μ. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια των παρακάτω χειρουργικών υλικών τα 
οποία θα πρέπει να πληρούν τις αναφερόμενες στον πίνακα τεχνικές προδιαγραφές. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΡΑΦΕΣ  
Ποσότητες  
σε τεμάχια 

Σύστημα πλέγματος για 
αποκατάσταση 
Βουβωνοκήλης. 

Σύστημα προσχηματισμένου πλέγματος με κώνο ,μεσαίου και 
μεγάλου μεγέθους, τύπου PROLENE 3D PATCH  

40(20+20) 
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Κάλυμμα Λαβής 
Χειρουργικού Προβολέα 
μιας χρήσεως.  

Να είναι κατασκευασμένο από αντιστατικό πολυαιθυλένιο υψηλής 
αντοχής και να είναι non latex.Να έχουν εργονομικό σχεδιασμό .Να 
είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους λαβής χειρουργικού προβολέα 
.Διαστάσεων διαμέτρου 5,5cm περίπου και μήκους 13cm. 

1000 

Καλύμματα επεμβάσεων 
ισχίου  

220 Χ 280 εκ. περίπου, αποστειρωμένα, με σχισμή σχήματος U, 
αδιαπέρατα σε υγρασία και μικρόβια. 

30 

Συσκευή παροχέτευσης 
τραυμάτων ενηλίκων 

Μονάδα αναρρόφησης για χειρουργική παροχέτευση υπό κενό (PE - 
PVC) μιας χρήσης, 450 ml-600ml  ,αποστειρωμένη. Με 1 σωληνάριο 
σύνδεσης 2 σωληνάκια παροχέτευσης και 1 βελόνα Alene. Σε μεγέθη 
14,16,18  

60 
(20+20+20) 

Λαβίδα μονοπολική 
διαθερμίας μιας χρήσης 

Λαβίδα μονοπολική αποστειρωμένη μιας χρήσης με 2 κουμπιά "click" 
push-buttons με διακόπτη τύπου CUT-COAG που περιλαμβάνει 
ηλεκτρόδιο "λεπίδα". 

1000 

 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 

 

• Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο. 

• Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: supplies@santorini-hospital.gr   ή στο fax: 
2286035459 έως τις 14.02.2022  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13:00. 

• Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 24.01.01.80 (Υγειονομικό Υλικό)  του 
εγκεκριμένου για το 2022 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση 
τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.  

• Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο. 

• Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. 

• Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή . 
 

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 
3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 

 

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ 

 

 

 

 
 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

http://www.santorini-hospital.gr/
mailto:info@santorini-hospital.gr
mailto:supplies@santorini-hospital.gr
ΑΔΑ: 6ΤΓ1ΟΡΡ3-Λ8Λ


		2022-02-03T17:13:17+0200
	Athens




