
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                                                       Θεσσαλονίκη 22 -03-2022
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                                           Aριθ. Πρωτ. 2852
 «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
(Εθν.  Αντίστασης  161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Διεύθυνση:  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τμήμα :  Οικονομικού
Γραφείο:  Προμηθειών
Πληροφορίες:  Τζήμα Δ.  Αντωνίου Θ.
Τηλέφωνο:  2313 304 464 
Email:  promagpavlos  @  outlook  .  com   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ.  2022-15/ΣΠ

«ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ TURIS) ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» CPV: 33125000-2

Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  προμήθεια  «ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ  ΑΓΚΥΛΩΝ  ΓΙΑ  ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΕΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  (ΣΥΣΤΗΜΑ  TURIS)  ΜΕ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  ΣΥΝΟΔΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»  CPV:  33125000-2,
προϋπολογισθείσας  δαπάνης 28.210,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016 σε
εφαρμογή  του  Πίνακα  Προγραμματισμού  Διαγωνισμών,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  Υγείας  του
διαχειριστικού έτους 2022 .

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1. του ν. 4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή) στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ,2014/25/ΕΕ και 2007/66/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.  του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου
των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας
και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,
3. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

Β. Τις αποφάσεις – έγγραφα:
1. Η με αριθ. Β7/7ης ΣΥΝ/16-03-2022 (ΑΔΑ:ΨΔ8Γ46906Ι-3Ο5 )απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου έγκρισης
της 3ΗΣ υποβολής Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών,  Προμηθειών και Υπηρεσιών του διαχειριστικού
έτους 2022,
2.  Το με αριθ.  πρωτ.  1925/10-02-2022  αίτημα του  Διευθυντή Ουρολογικής κλινικής με επισυναπτόμενες
τεχνικές προδιαγραφές αναφορικά με προμήθεια «ηλεκτροδίων και αγκυλών για διουρηθρικές επεμβάσεις
(σύστημα TURIs)»
3.  H με αριθ. Β14/5ης ΣΥΝ/28-02-2022 (ΑΔΑ:6Λ7Ε46906Ι-ΕΧ7) απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου αναφορικά με
την  έγκριση του με αριθμ. πρωτ. 1925/10-02-2022 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια
ηλεκτροδίων  και  αγκυλών  για  διουρηθρικές  επεμβάσεις  (σύστημα  TURIs)  με  παραχώρηση  συνοδού
εξοπλισμού» CPV: 33125000-2 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 28.210,00
€ με ΦΠΑ και τη διενέργεια διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016 σε εφαρμογή του
Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας του διαχειριστικού έτους 2022.
4.  Την  με  αριθ.  385/14-03-2022   (ΑΔΑ:9Κ6646906Ι-ΤΑΩ  )  (α/α  καταχώρησης:296  ,  ΚΑΕ:1311.01)  Πράξη
Διοικητή για την έγκριση δέσμευσης πίστωσης διενέργειας του διαγωνισμού.
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Αντικείμενο του διαγωνισμού-συνοπτικά στοιχεία

Είδος διαγωνισμού Σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  118  του  ν.

4412/2016

Αριθμός διαγωνισμού 2022-15/ΣΠ

Κριτήριο κατακύρωσης Η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη

προσφορά,  αποκλειστικά  βάσει  τιμής (χαμηλότερη

τιμή

Καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής

προσφορών

Δευτέρα 04 -04-2022   Ώρα 14:30 μ.μ.

Χρόνος διενέργειας Ημερομηνία 05-04-2022

Ημέρα Τρίτη  Ώρα 10:30 π.μ.

Τόπος διενέργειας Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»      Εθνικής Αντίστασης 161, 

ΤΚ 55134 Θεσσαλονίκη

Περιγραφή έργου  ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΕΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ TURIS) ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Κωδικός CPV 33125000-2

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 28.210,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

22.750,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Κρατήσεις επί της τιμής των ειδών Οι  τιμές  υπόκεινται  στις  υπέρ  του  Δημοσίου  και

τρίτων νόμιμες κρατήσεις

Τόπος υποβολής προσφορών Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»  -Γραμματεία  (Γραφείο

Πρωτοκόλλου)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 «ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ TURIS) ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Α. Τεχνικές προδιαγραφές ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή/τεμ
(Χωρίς 
ΦΠΑ)

1 ΑΓΚΥΛΗ TURis 30 ̊ΜΕΣΑΙΑ, ΜΟΝΟ 
ΣΥΡΜΑ 0.2MM, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ,
ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ

50 250 
ευρώ
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1. Να είναι ηλεκτρόδιο-αγκύλη σχεδιασμού μονού σύρματος, συμβατό με οπτική 30,̊ και κατάλληλο για 
διουρηθρικές επεμβάσεις υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό.

2. Η αγκύλη να έχει σύρμα πάχους 0,2mm και να είναι μεσαίου μεγέθους (τουλάχιστον 5,00mm πλάτους 
και 3,3mm ύψους).

3. Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος και η θερμική βλάβη στους παρακείμενους ιστούς να είναι 
λιγότερη από 0,2mm κατά μέσο όρο.

4. Να είναι κατάλληλο για διουρηθρική εκτομή προστάτη τουλάχιστον 120gr υπό αλατούχο φυσιολογικό 
ορό.

5. Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου (EO) και να έχει ημερομηνία 
λήξης της αποστείρωσης τουλάχιστον τρία έτη.

6. Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών εξαρτημάτων του 
υπάρχοντος ρεζεκτοσκοπίου (εσωτερική θήκη και οπτική) και του συμβατού διατατικού μέσου.

7. Να υπάρχει σήμανση στο ηλεκτρόδιο η οποία να υποδεικνύει ότι είναι κατάλληλο για χρήση υπό 
αλατούχο φυσιολογικό ορό.

8. Στο ηλεκτρόδιο να αναγράφεται ο κωδικός του για την εύκολη αναγνώρισή του.
9. Απαιτείται τουλάχιστον μια δημοσιευμένη, κλινική μελέτη με το προσφερόμενο είδος ή με προϊόν του 

ιδίου κατασκευαστικού οίκου με αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά.
10. Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα αν αυτό θεωρηθεί σκόπιμο. Λόγος 

απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα μετά από χρήση σε χειρουργείο ή σε προσομοίωση  
χειρουργείου.

11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό (ηλεκτροχειρουργική 
διαθερμία, ρεζεκτοσκόπιο και τυχόν καλώδια) δωρεάν προς χρήση έως την εξάντληση της ποσότητας 
(εάν δεν υπάρχει ήδη εγκατεστημένος στον νοσοκομείο). Ακολουθούν αναλυτικές προδιαγραφές 
συνοδού εξοπλισμού.
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή/τεμ
(χωρίς 
ΦΠΑ)

2 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΞΑΧΝΩΣΗΣ ΟΒΑΛ TURis, 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ

25 410 
ευρώ

1. Να είναι ηλεκτρόδιο εξάχνωσης σχήματος οβαλ με μονωμένη κεραμική πλάκα στην άνω επιφάνεια. Να 
είναι συμβατό με οπτικές 12 ̊και 30,̊ κατάλληλο για διουρηθρικές επεμβάσεις υπό αλατούχο 
φυσιολογικό ορό.

1. Η επιφάνεια στην κατεύθυνση εργασίας να είναι τουλάχιστον 3,8 mm².
2. Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος και η θερμική βλάβη στους παρακείμενους ιστούς να είναι 

λιγότερη από 0,2mm κατά μέσο όρο.
3. Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου (EO) και να έχει ημερομηνία 

λήξης της αποστείρωσης τουλάχιστον τρία έτη.
4. Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών εξαρτημάτων του 

υπάρχοντος ρεζεκτοσκοπίου (εσωτερική θήκη και οπτική) και του συμβατού διατατικού μέσου.
5. Να υπάρχει σήμανση στο ηλεκτρόδιο η οποία να υποδεικνύει ότι είναι κατάλληλο για χρήση υπό 

αλατούχο φυσιολογικό ορό.
6. Στο ηλεκτρόδιο να αναγράφεται ο κωδικός του για την εύκολη αναγνώρισή του.
7. Απαιτείται τουλάχιστον μια δημοσιευμένη, κλινική μελέτη με το προσφερόμενο είδος ή με προϊόν του 

ιδίου κατασκευαστικού οίκου με αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά.
8. Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα αν αυτό θεωρηθεί σκόπιμο. Λόγος 

απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα μετά από χρήση σε χειρουργείο ή σε προσομοίωση  
χειρουργείου.

9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό (ηλεκτροχειρουργική 
διαθερμία, ρεζεκτοσκόπιο και τυχόν καλώδια) δωρεάν προς χρήση έως την εξάντληση της ποσότητας 
(εάν δεν υπάρχει ήδη εγκατεστημένος στον νοσοκομείο). Ακολουθούν αναλυτικές προδιαγραφές του 
συνοδού εξοπλισμού.

Β. Τεχνικές προδιαγραφές ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1.1 Η διαθερμία να είναι κατάλληλη για όλες τις επεμβάσεις της γενικής χειρουργικής, γυναικολογίας, 

ουρολογίας (όπως διουρηθρικής προστατεκτομής υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό), κτλ.
1.2 Να είναι κατάλληλη για :

 μονοπολική χρήση
 διπολική χρήση
 εξάχνωση ιστού με χρήση αλατούχου φυσιολογικού ορού. Να διαθέτει δυνατότητα συνεχούς 

ενεργοποίησης.
 εκτομή του προστάτη με χρήση αλατούχου φυσιολογικού ορού. 
 εκπυρήνιση του προστάτη με χρήση αλατούχου φυσιολογικού ορού.
 ομαλή τομή σε μεταβλητούς ιστούς (π.χ. μύες και λίπος) με χρήση προηγμένης διπολικής 

τεχνολογίας.
1.3 Να διαθέτει τουλάχιστον:

 μια (1) υποδοχή για διπολική χρήση
 δυο (2) υποδοχές για μονοπολική χρήση 
 μια (1) υποδοχή για ουρολογικές επεμβάσεις με χρήση φυσιολογικού ορού (saline). Η 

συγκεκριμένη έξοδος να έχει δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης των συνδεδεμένων εργαλείων 
και ρύθμιση των αντίστοιχων αποθηκευμένων τιμών.

 μια (1) υποδοχή πλάκα γείωσης ασθενή.
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1.4 Να διαθέτει πίνακα ελέγχου για ρύθμιση των διαφόρων παραμέτρων και ισχύος ανάλογα με το είδος 
της επέμβασης. Επιπλέον, να εμφανίζονται ενδείξεις της ισχύος λειτουργίας καθώς και ενδείξεις σε 
περίπτωση βλάβης ή λάθους κατά την διάρκεια της λειτουργίας.

1.5 Η μέγιστη ισχύς:
 μονοπολικής καθαρή τομή να είναι τουλάχιστον 300W
 μονοπολικής αιμόστασης να είναι τουλάχιστον 120W
 διπολικήs κοπήs να είναι τουλάχιστον 100W
 διπολικήs αιμόστασης να είναι τουλάχιστον 120W
 κοπής υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό να είναι τουλάχιστον 320W
 εξάχνωσης υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό να είναι τουλάχιστον 320W
 αιμόσταση υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό να είναι τουλάχιστον 200W

1.6 Να διαθέτει λειτουργία/τεχνολογία με την οποία να ελαττώνεται ο κίνδυνος μηχανικής τομής ακόμα και
κατά την χρήση μεγάλης αγκύλης μονού σύρματος (πάχους το μέγιστο 0,2mm και διαστάσεων 
τουλάχιστον 5,3mm πλάτους και ύψους 4,3mm) για διουρηθρικές επεμβάσεις υπό αλατούχο 
φυσιολογικό ορό με το συνοδό ρεζεκτοσκόπιο.

1.7 Η πραγματική εφαρμοζόμενη ισχύς να εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ιστού (π.χ. την αντίσταση).
1.8 Να διαθέτει σύστημα εύκολης αποθήκευσης, επανεγγραφής, διαγραφής ρυθμίσεων ισχύος.
1.9 Όταν πραγματοποιούνται επεμβάσεις ρεζεκτοσκόπησης υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό να 

πραγματοποιείται αυτόματος έλεγχος για την ύπαρξη του σωστού διατατικού μέσου.
1.10 Στην μονοπολική χρήση όταν χρησιμοποιείται πλάκα γείωσης να πραγματοποιείται συνεχής έλεγχος

σωστής επαφής με τον ασθενή για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος θερμικής βλάβης.
1.11 Να διαθέτει κυκλώματα προστασίας και ελέγχου που εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία της 

γεννήτριας, τα οποία σε περίπτωση προβλήματος, να δίνουν οπτικοακουστικό σήμα και να 
απομονώνουν την έξοδο.

1.12 Να συνοδεύεται από ποδοδιακόπτη με καλώδιο τουλάχιστον 4m, ο οποίος να διαθέτει:
 Κομβίο για την λειτουργία κοπής
 Κομβίο για την λειτουργία αιμόστασης

1.13 Να συνοδεύεται από πλήρες σετ ρεζεκτοσκοπίου το οποίο να είναι κατάλληλο για χρήση με 
φυσιολογικό ορό, να έχει μέγιστο βάρος 290gr, να έχει μήκος εργασίας τουλάχιστον 190mm και να 
αποτελείται από τα παρακάτω εξαρτήματα:
1.13.1 Οπτική 30° διαμέτρου 4mm, η οποία να έχει μήκος εργασίας τουλάχιστον 280mm.  Οι φακοί να 

είναι κατασκευασμένοι από γυάλινο στοιχείο εξαιρετικά χαμηλής διασποράς (ED-Extra Low 
Dispersion) ή αντίστοιχης ποιότητας, για να παρέχουν μεγάλη ευκρίνεια και να μειώνεται στο 
ελάχιστο η χρωματική εκτροπή. Επίσης, να διαθέτει γυαλί από ζαφείρι για να μη χαράζεται 
ευκολά, να διαθέτει δακτυλίδι απορρόφησης της υγρασίας και δακτυλίδι από αλουμίνιο για 
άριστη στεγανοποίηση. Να αποστειρώνεται σε κλίβανο ατμού (autoclavable).

1.13.2 Δύο στοιχεία εργασίας (ένα ενεργητικής και ένα παθητικής κοπής) κατάλληλα για χρήση υπό 
αλατούχο φυσιολογικό ορό.

1.13.3 Εσωτερική θήκη κλιβανιζόμενη που να περιλαμβάνει τυφλό μαντρέν.
1.13.4 Eξωτερική θήκη 26Fr περιστρεφόμενη, συνεχούς ροής, με δύο κάνουλες, κλιβανιζόμενη.

1.14 Να συνοδεύεται από δύο καλώδια διαθερμίας για σύνδεση του ρεζεκτοσκοπίου με την διαθερμία, 
ένα οπτικό μαντρέν, μια σύριγγα τύπου Alexander, μια θήκη (με καπάκι) τοποθέτησης εργαλείων του 
ρεζεκτοσκοπίου για αποστείρωση σε κλίβανο ατμού και τυχόν επιπλέον παρελκόμενος εξοπλισμός για 
την ασφαλή λειτουργία του συστήματος.

                                    Η παραπάνω προμήθεια  θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1311.01 του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
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ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Σε κλειστό φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται:
Ο τίτλος: φάκελος προσφοράς για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια του είδους

««ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ TURIS) ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» CPV: 33125000-2

Αρ. Πρόσκλησης :   2022-15/ΣΠ

 Τα στοιχεία της εταιρίας
 Η διευκρίνιση: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

    Οι προσφορές, όσων επιθυμούν να συμμετέχουν, να υποβάλλονται  σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση του
Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»  (Εθνικής  Αντίστασης  161,  Τ.Κ.  55134,  Θεσσαλονίκη)  στο  Γραφείο  της  Γραμματείας
(πρωτόκολλο),  με  οποιοδήποτε  τρόπο  και  να  παραλαμβάνονται  με  απόδειξη,  με  την  απαραίτητη  όμως
προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι και την Δευτέρα  04-04-2022  Ώρα 14:30 μ.μ.
Διευκρινίζεται ότι οι προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα γίνουν αποδεκτές.

                                                               ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

1. Οικονομοτεχνική προσφορά
Ο  φάκελος  της  προσφοράς  θα  περιέχει  την  οικονομοτεχνική  προσφορά,  δηλαδή  τα  τεχνικά  στοιχεία  της
προσφοράς  που  πρέπει  να  είναι  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  που  αναφέρονται  στην  παρούσα
πρόσκληση, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε
ευρώ. 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ TURIS) ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
CPV: 33125000-2

Α/Α
ΕΙΔΟΣ -

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ
Σ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ ΣΕ

ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΕ ΕΥΡΩ

ΦΠΑ 24%
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΘΕΙΣΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ
ΦΠΑ

ΣΕ ΕΥΡΩ

1

ΑΓΚΥΛΗ TURis 30˚
ΜΕΣΑΙΑ, ΜΟΝΟ
ΣΥΡΜΑ 0.2MM,

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ,
ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ

50 250 12.500 3.000 15.500

2

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ
ΕΞΑΧΝΩΣΗΣ ΟΒΑΛ

TURis,
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ,
ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ

25 410        10.250 2.460 12.710

28.210,00
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Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο  της προμήθειας . 

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται ξεχωριστά.

Επίσης θα συμπληρώνεται και ο κωδικός και η τιμή Παρατηρητηρίου του προσφερόμενου υλικού, εφόσον
αυτό αντιστοιχεί

.Οικονομική Προσφορά που είναι ανώτερη της προϋπολογισθείσας δαπάνης ή της τιμής Παρατηρητηρίου
απορρίπτεται. 

Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά,  αποκλειστικά βάσει  της τιμής για το σύνολο της προμήθειας,  με την προϋπόθεση ότι με την
προσφορά του ικανοποιούνται οι όροι της πρόσκλησης.

2.  Υπεύθυνη Δήλωση  
Αποδοχής των όρων της πρόσκλησης και εκτέλεσης της σύμβασης σε περίπτωση επιλογής αναδόχου

3. Δικαιολογητικά συμμετοχής

α) Απόσπασμα του σχετικού ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση
της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι  εγκατεστημένος  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  πληρούνται  οι
προϋποθέσεις  της  παρ.  1  του  άρθρου  73  του  ν.  4412/2016.  Η  υποχρέωση  προσκόμισης  του  ως  άνω
αποσπάσματος  αφορά  και  στα  μέλη  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  εν  λόγω
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό. 
β) Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης,
είναι ενήμεροι για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
γ) Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά
περίπτωση,  αρχή  του  ελληνικού  κράτους,  ότι  κατά  την  ημερομηνία  της  ως  άνω  ειδοποίησης,  έχουν
εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).
δ) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου-αριθμός καταχώρησης στο
ΓΕΜΗ (παρ.  2  άρθρου 75)  του  Παραρτήματος  ΧΙ  του  Παραρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,  με  το  οποίο
πιστοποιείται  η  εγγραφή τους  σε  αυτό,  καθώς  και  το  ειδικό  επάγγελμά  τους  εγγεγραμμένοι  μέχρι  της
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι  νομικό πρόσωπο,  προσκομίζει  τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης  και  νόμιμης
εκπροσώπησης εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους (όπως
πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. τροποποιήσεων του καταστατικού ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης σε περίπτωση
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
  Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 05-40-2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 μ.μ.  στο
Γραφείο προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών και συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης—
κατακύρωσης με το οποίο γνωμοδοτεί  για  τον προσωρινό  ανάδοχο.  Το πρακτικό αυτό επικυρώνεται  με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας αρχής η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους
προσφέροντες.
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Επισημαίνεται ότι αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά
σφάλματα η Επιτροπή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με
το άρθρο 102 παρ. 4 του ν.4412/2016.
Σε περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.
Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118, περί απευθείας
ανάθεσης,  όποιος  έχει  έννομο συμφέρον,  μπορεί  να ζητήσει  την ακύρωση πράξης ή παράλειψης  της
αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της
αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), το οποίο
αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς
διοικητικής  προσφυγής.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε
τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο,

να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψήφιους
μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την αναθέτουσα αρχή. 

Η σύμβαση που θα προκύψει θα έχει διάρκεια ένα έτος ή μέχρι την ανάλωση της ποσότητας των ειδών.

ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Ως  τόπος  παράδοσης  ορίζεται  η  έδρα  του  Νοσοκομείου:  Εθνικής  Αντίστασης  161,  Τ.Κ.  55134

Θεσσαλονίκη.
Ο  ανάδοχος υποχρεούται  να  εφαρμόσει  τη  σύμβαση  από  την  υπογραφή  της  και  από  τα  δύο

συμβαλλόμενα μέρη και σύμφωνα με όσα αναγράφονται σ’ αυτή.
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να παραδώσει τμηματικά στους χώρους των αποθηκών του Νοσοκομείου με

δικά του μεταφορικά μέσα και εργατικά, τα είδη που θα του δοθούν με έγγραφη παραγγελία και η παραλαβή
θα γίνεται από 3μελή επιτροπή, που θα εκδίδει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

Τα παραδιδόμενα είδη συνοδεύονται απαραίτητα από τιμολόγια ή δελτία αποστολής, αναγράφονται τα
χαρακτηριστικά στοιχεία, τον κωδικό αριθμό της σύμβασης, τους κωδικούς αριθμούς της κατάστασης για κάθε
είδος την ποσότητα και την τιμή αυτών. Τα άνωθεν παραστατικά θα εκδίδονται προς το Νοσοκομείο.

Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από αρμόδια επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: 
Το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου και εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση του και την

προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου
200 παρ. 4 και 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο  και την πληρωμή.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και  κάθε  άλλη επιβάρυνση,  σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία,  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Ο Φ.Π.Α. επί της αξίας του τιμολογίου βαρύνει το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».   

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή
συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.
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ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:
 Οι  προσφορές  ισχύουν και  δεσμεύουν  τους  συμμετέχοντες  εκατόν  ογδόντα  (180)  ημέρες  από την

επόμενη μέρα της διενέργειας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθώς και καλής εκτέλεσης, δεν απαιτείται.
 Η  παρούσα  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  αναρτάται  ΚΗΜΔΗΣ  και  στο  διαδίκτυο  και

συγκεκριμένα  στην  ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου  στη  διαδρομή  (URL)
http://www.agpavlos.gr./ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.  Επισημαίνεται  ότι  οι
ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα του Νοσοκομείου για να ενημερώνονται
για τυχόν αλλαγές.
 Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ισχύουν οι διατάξεις

των νόμων και προεδρικών διαταγμάτων, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλαμβάνουν  την  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  από  την
ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας  http://www.agpavlos.gr/. Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν
να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα του Νοσοκομείου για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.

                                                                              

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

                                                                                          

              ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
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