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   «Η ΔΛΠΙ» 

Σκήκα Οηθνλνκηθό 

Γξ. Πξνκεζεηώλ 

Πιεξνθνξίεο  : Μαξίλα εηάθε 

Σει: 213 2039 142  

Φαμ: 213 2039 242 

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ  

ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ  

MEMOΝΩΜΔΝΩΝ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΩΝ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ 

Σο ΓΝΑ «Η ΔΛΠΙ», ζε εθαξκνγή ηνπ Ν.4412/2016 άξζξν 47, θαη πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη 

δηαγσληζκό, γηα ηελ πξνκήζεηα «μεμονωμένων επγαλείων ενδοζκοπικών επεμβάζεων» , καλεί 

όινπο ηνπ ελδηαθεξόκελνπο οικονομικούρ θοπείρ, να ςποβάλλοςν ζσόλια -  πποηάζειρ - 

παπαηηπήζειρ  επί ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών ηος Νοζοκομείος. 

Σα παξαπάλσ, πξέπεη λα  πξέπεη λα είλαη γξακκέλα ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή Γιώζζα θαη εθηόο από 

ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη εγγξάθσο θαη ζε καγλεηηθή κνξθή, ζην 

Πξσηόθνιιν  ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Ημεπομηνία έναπξηρ ςποβολήρ, νξίδεηαη η επομένη ηα ανάπηηζηρ  ηηρ  παπούζαρ ππόζκληζηρ 

ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ (http//www.elpis.gr) , και ζηο ΔΗΓΗ δειαδή ε 16ε – 

11 -2017 . 

 Η δηαδηθαζία δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο   θα διαπκέζει δέκα πένηε  (15) ημέπερ , έσο θαη ηηο 30-11-

2017. 

 

 

Ηλεκηπονική Γιεύθςνζη Γξ. Πξνκεζεηώλ :  

msetaki@0283.syzefxis.gov.gr 

Σηλ. Δπικοινωνίαρ :213 2039 142 

Φαξ Γξακκαηείαο ηνπ Ννζνθνκείνπ:213 2039 145 

Σασ. Γιεύθςνζη: Γημηηζάναρ 7 – Ακπειόθεπνη – Αζήλα 

Σ.Κ. 11474  

 

  Η ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 

         ΔΙΡΗΝΗ ΚΑΡΙΑΣΛΗ 

Κοινοποίηζη: 

Γξ. Πξνκεζεηώλ 



 

α/α ΚΩΔ.ΝΟ. Περιγραφή είδους 

Α   ΜΔΜΟΝΩΜΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΩΝ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ: 

1 300251-2 
ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΚΑΘΉΛΧΗ ΡΑΜΜΑΣΧΝ, ηύπνπ βειόλεο γηα ζύγθιηζε ησλ νπώλ 
εηζόδνπ ησλ ηξνθάξ κε ειαηήξην θαη άθξν ζρήκαηνο κνλνύ άγθηζηξνπ 

2 311350-2 
Δλδνζθνπηθνί ζάθθνη ζπιιήςεσο  παξαζθεπαζκάησλ, κε  ξάκκα πεξίπαξζεο  
θαη πιήξεο πεξηκεηξηθό κεηαιιηθό έιιαζκα αλνίγκαηνο θαη ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ, 
ρσξεηηθόηεηαο 190cc κε ζηπιεό  εθαξκνγήο 10mm.  

3 311350-3 ΤΚΔΤΗ ΠΛΤΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ, κε ζσιήλεο 

4 311350-4 
ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΉ ΛΑΒΙΓΑ ζύιιεςεο κεγάισλ νξγάλσλ 5 ή 10 mm, ηύπνπ 
Babcock κε πιήξσο αηξαπκαηηθά ζθέιε, κνλσκέλε κέρξη ηα άθξα ηεο.  

5 311364 

Απηόκαην ελδνζθνπηθό εξγαιείν 10mm κίαο ρξήζεσο κε 15 θιηπ  ηηηαλίνπ κε 
εγθάξζηεο απιαθώζεηο, κε δύν μερσξηζηά ζηάδηα ιεηηνπξγίαο (θόξηηζεο θαη 
ηνπνζέηεζεο ηνπ θιηπ) θαη δύν ιεηηνπξγηθέο ζθαλδάιεο, κε δπλαηόηεηα κεξηθνύ 
θιεηζίκαηνο, κε ζρεδηαζκό αζθαινύο ζύγθιηζεο ηνπ θιηπ θαη κεραληζκό 
κπινθαξίζκαηνο όηαλ απηό αδεηάζεη. Μεγάιν (L). 

6 311350-16 
Tξνθάξ δηακέηξνπ  5-12 mm κε πηζηνινεηδή ιαβή, θάλνπια 100mm, 
ελζσκαησκέλν ζηαζεξνπνηεηή θαη κεηαιιηθή θνπηηθή  ιάκα γηα ηελ είζνδν ζηελ 
πεξηηνλαηθή θνηιόηεηα ππό άκεζε όξαζε.  

7 311350-1 
Tξνθάξ ηπθινύ αηξαπκαηηθνύ άθξνπ γηα αλνηρηή ιαπαξνζθνπηθή ηερληθή ηύπνπ 
HASSΟN κεγέζνπο 5-12 mm, κε αηξαπκαηηθό ζύζηεκα ζηαζεξνπνίεζεο 
απνηεινύκελν από αηκνζηαηηθό ζπόγγν, κπαιόλη, κε βαιβίδα CO2 ηνπιάρηζηνλ 2 
ζέζεσλ θαη κε ελζσκαησκέλν κεηαηξνπέα. Να ζπλνδεύεηαη από ζύξηγγα 
πιήξσζεο. 

8 311350-5 

Σξνθάξ 5-11 mm κε αηρκεξό άθξν ζρήκαηνο V, κε ελζσκαησκέλν απηόκαην 
κεηαηξνπέα, δπλαηόηεηα αθαίξεζεο ηνπ άλσ ηκήκαηνο γηα εμαγσγή 
παξαζθεπάζκαηνο κε θνκβίν αζθαιείαο, 100mm δηαθαλή ξαβδσηή θάλνπια,  κε 
πξνζηαηεπηηθή αζπίδα αζθαιείαο θαη κε βαιβίδα CO2 ηξηώλ δξόκσλ. 

9 311350-6 
Σξνθάξ 5mm κε αηρκεξό άθξν ζρήκαηνο V, κε πξνζηαηεπηηθή αζπίδα αζθαιείαο 
100 mm δηαθαλή ξαβδσηή θάλνπια θαη κε βαιβίδα CO2 ηξηώλ δξόκσλ. 

10 Νέν Δίδνο 

Σξνθάξ νπηηθό 5-12 mm κε αηξαπκαηηθό άθξν, κε ελζσκαησκέλν απηόκαην 
κεηαηξνπέα, δπλαηόηεηα αθαίξεζεο ηνπ άλσ ηκήκαηνο γηα εμαγσγή 
παξαζθεπάζκαηνο κε θνκβίν αζθαιείαο, 150mm δηαθαλή ξαβδσηή θάλνπια θαη 
κε βαιβίδα CO2 ηξηώλ δξόκσλ.LONG 



11 Νέν Δίδνο 
Σξνθάξ νπηηθό 5 mm κε αηξαπκαηηθό άθξν, 150mm δηαθαλή ξαβδσηή θάλνπια 
θαη αηξαπκαηηθό θάιπκκα αζθαιείαο θαη κε βαιβίδα CO2 ηξηώλ δξόκσλ. LONG 

12 311350-10 
Δλδνζθνπηθή ιαβίδα ζύιιεςεο ηύπνπ grasper 5 mm, κε αηξαπκαηηθέο ζηαγόλεο 
κήθνπο 30-35 cm πεξηζηξεθόκελεο κε κεραληζκό ratchet κε δύν ιεηηνπξγηθέο 
ζθαλδάιεο θιεηδώκαηνο. 

13 311350-14 
Αηξαπκαηηθή ελδνζθνπηθή ιαβίδα ζύιιεςεο, 5 mm κε δόληηα, ζπξηδσηή, ηζρπξή 
κε  δύν ιεηηνπξγηθέο ζθαλδάιεο θιεηδώκαηνο θαη πεξηζηξεθόκελν ζηπιεό θαηά 360 
κνίξεο. 

14 311350-7 
Λαβίδα δηαρσξηζκνύ ησλ ηζηώλ, ελδνζθνπηθό ληηζεθηέξ θπξηό, 5mm πιήξσο 
κνλσκέλν κέρξη ην άθξν ηνπ κε κνλνπνιηθή δηαζεξκία. 

15 311350-8 Φαιίδη, θπξηό, ελδνζθνπηθό 5mm πιήξσο κνλσκέλν κε κνλνπνιηθή δηαζεξκία. 

16 311350-17 Δλδνζθνπηθνί βξόρνη κε ξάκκα 2/0 από πιεθηό πνιπεζηέξα κε απνξξνθεζηκν  

      

Β 311350 ΔΣ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ μιάρ σπήζηρ, με ηην ηεσνική 
HASSΟN, πος να πεπιλαμβάνει ηα εξήρ: 

  1ηκρ 
Tξνθάξ ηπθινύ αηξαπκαηηθνύ άθξνπ γηα αλνηρηή ιαπαξνζθνπηθή ηερληθή ηύπνπ 
HASSΟN κεγέζνπο 5-12 mm, κε αηξαπκαηηθό ζύζηεκα ζηαζεξνπνίεζεο 
απνηεινύκελν από αηκνζηαηηθό ζπόγγν, κπαιόλη, κε βαιβίδα CO2 ηνπιάρηζηνλ 2 
ζέζεσλ θαη κε ελζσκαησκέλν κεηαηξνπέα. Να ζπλνδεύεηαη από ζύξηγγα 
πιήξσζεο. 

  1ηκρ 
Σξνθάξ 5-11 mm κε αηρκεξό άθξν ζρήκαηνο λπζηεξηνύ ακθίπιεπξεο θνπήο, κε 
100mm ξαβδσηή δηάθαλε θάλνπια κε ελζσκαησκέλν απηόκαην κεηαηξνπέα, πνπ 
λα επηηξέπεη ηελ εμαγσγή παξαζθεπάζκαηνο ρσξίο ηελ αθαίξεζε ηνπ κεηαηξνπέα, 
κε αηξαπκαηηθό θάιπκκα αζθαιείαο θαη κε βαιβίδα CO2 ηξηώλ δξόκσλ 

  1ηκρ Σξνθάξ 5 mm κε αηρκεξό άθξν ζρήκαηνο λπζηεξηνύ ακθίπιεπξεο θνπήο, κε 100 
mm ξαβδσηή δηάθαλε θάλνπια κε πξνζηαηεπηηθή αζπίδα αζθαιείαο ηεο ιόγρεο 
θαη κε βαιβίδα CO2 ηνπιάρηζηνλ δύν δξόκσλ  

  1ηκρ 
Κάλνπια δηακέηξνπ 5 mm, 100 mm, ξαβδσηή δηάθαλε, κε αηξαπκαηηθό θάιπκκα 
αζθαιείαο ηεο ιόγρεο θαη κε βαιβίδα CO2 ηνπιάρηζηνλ δύν δξόκσλ 

  1ηκρ 

Δξγαιείν ελδνζθνπηθήο απνιίλσζεο, δηακέηξνπ 10 mm, κε 20 θιηπ ηηηαλίνπ 
medium-large κε δπλαηόηεηα επηινγήο ελόο ή δύν ζηαδίσλ ιεηηνπξγίαο, κε 
κεραληζκό αζθαιείαο ν νπνίνο λα κελ επηηξέπεη ζηηο ζηαγόλεο ηνπ εξγαιείνπ λα 
θιείζνπλ επί απνπζίαο θιηπ. 



  1ηκρ 
Αηξαπκαηηθή ελδνζθνπηθή ιαβίδα ζύιιεςεο ηύπνπ grasper 5 mm, κε κία ή δύν 
ιεηηνπξγηθέο ζθαλδάιεο θιεηδώκαηνο θαη κε πηζαλά ρξσκαηηζκέλε ξνδέια 
πεξηζηξνθήο. 

  1ηκρ Αηξαπκαηηθή ελδνζθνπηθή ιαβίδα ζύιιεςεο, 5 mm κε δόληηα, ζπξηδσηή, ηζρπξή 
κε δύν ιεηηνπξγηθέο ζθαλδάιεο θιεηδώκαηνο θαη κε πηζαλά ρξσκαηηζκέλε ξνδέια 
πεξηζηξνθήο. 

  1ηκρ 
Λαβίδα δηαρσξηζκνύ ησλ ηζηώλ, ελδνζθνπηθό ληηζεθηέξ, 5mm πιήξσο κνλσκέλν 
κε ηαπηόρξνλε ζειπθή θαη αξζεληθή  δηαζεξκία  ζε  ζεκείν  απόκαθξν  από  ην  
πεδίν  θίλεζεο  ηνπ  ρεξηνύ  ηνπ  ρεηξνπξγνύ  θαη  κε  πηζαλά ρξσκαηηζκέλε 
ξνδέια πεξηζηξνθήο. 

  1ηκρ 
Φαιίδη, θπξηό, ελδνζθνπηθό 5mm πιήξσο κνλσκέλν κε ηαπηόρξνλε ζειπθή θαη 
αξζεληθή δηαζεξκία ζε ζεκείν απόκαθξν από ην πεδίν θίλεζεο ηνπ ρεξηνύ ηνπ 
ρεηξνπξγνύ θαη κε πηζαλά ρξσκαηηζκέλε ξνδέια πεξηζηξνθήο. 

      

Γ   ΔΣ ΓΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΜΙΑ ΥΡΗΗ 

  312456 

 εη ελδνζθνπηθήο ρεηξνπξγηθήο κηαο ρξήζεο εηδηθά γηα επεκβάζεηο άλσ θαη θάησ 
θνηιίαο,  γπλαηθνινγηθώλ επεκβάζεσλ, νπξνινγηθώλ επεκβάζεσλ & θήιεο. Σν ζεη 
λα πεξηιακβάλεη α) 1 ηξνθάξ 5mm κε κηα ιόγρε, κήθνο ζηεηιενύ 100mm β) 1 
ηξνθάξ 5/11mm κε κηα ιόγρε, , κήθνο ζηεηιενύ 100mm. γ) κηα δηαθαλή θάλνπια 
δηακέηξνπ 5mm. δ) 1 ηξνθάξ Hasson δηακέηξνπ 5-12mm, κήθνο ζηεηιενύ 100mm. 
Σα ηξνθάξ λα έρνπλ ιόγρε ζρήκαηνο λπζηεξηνύ, λα είλαη δηαθαλή ζε όιν ηνπο ην 
κήθνο, , κε ελζσκαησκέλν απνξξνθεηηθό ζπόγγν πνπ ζπιιέγεη ηα πγξά θαηά ηελ 
ελαιιαγή εξγαιείσλ, κε αηξαπκαηηθό θάιπκκα αζθαιείαο ηεο ιόγρεο θαη 
κεραληζκό νπιηζκνύ θαη επαλαθνξάο ηεο, κε κεραληζκό δηαηήξεζεο ηνπ ζηεηιενύ 
ζηε θάλνπια, κε ελζσκαησκέλν ζηαζεξνπνηεηή θαη ελζσκαησκέλν κεησηήξα κε 
δπλαηόηεηα αθαίξεζεο απηνύ, κε ρακειό πξνθίι, δ) 1 απηόκαηε ιαβίδα 
απνιίλσζεο κε έλα ζηάδην ππξνδόηεζεο θαη απηόκαηεο θόξησζεο ηνπ θιηπ 
κεζαίνπ/κεγάινπ κεγέζνπο θαη κεραληζκό αζθαινύο ζπγθξάηεζεο ησλ θιίπ ζηηο 
ζηαγόλεο 
Σα εξγαιεία λα εκπεξηέρνληαη ζε κηα εληαία απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία γηα ηνλ 
θαιύηεξν ρεηξηζκό ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηξνπξγείνπ.  

      

Δ 300476 ΑΠΟΣΔΙΡΧΜΔΝΟ ΚΑΛΤΜΜΑ ΚΑΛΧΓΙΟΤ ΔΝΓΟΚΟΠΙΟΤ 

      

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1.ε όια ηα πιηθά λα πεξηιακβάλεηαη ην θπιιάδην νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή νίθνπ κεηαθξαζκέλν 

ζηα ειιεληθά .  

2.Σα εξγαιεία λα έξρνληαη απνζηεηξσκέλα θαη ζηε ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε CE Mark. 

Απαηηνύληαη δεκνζηεπκέλεο θιηληθέο κειέηεο γηα ην θάζε είδνο.   

3.H εκεξνκελία ιήμεσο ησλ εξγαιείσλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2 εηώλ.  

4.Λόγνο απόξξηςεο ζα απνηειεί ην απνηέιεζκα κεηά από ρξήζε ζην ρεηξνπξγείν ή ζε πξνζνκνίσζε 

ρεηξνπξγείνπ.  

5.Καηάινγνο πειαηώλ (Ννζνθνκεία πνπ πξνκεζεύνληαη ηα είδε) .  

6.Τπεύζπλε δήισζε ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο όπνπ ζα δειώλεηαη ην εξγνζηάζην θαη ε 

ρώξα θαηαζθεπήο ηνπ εξγαιείνπ θαη ην εξγνζηάζην  θαη ε ρώξα ζπζθεπαζίαο θαη δηαλνκήο (ζε 

πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθά) όπσο επίζεο CE, ISO θαη DOC ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο.  

7.Η πξνκεζεύηξηα εηαηξεία , ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ θαηαζθεπάζηξηα, λα είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλε από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία γηα ηελ απνθιεηζηηθή δηαθίλεζε ησλ πξντόλησλ ηεο 

ζηα Διιεληθά Γεκόζηα, ηξαηησηηθά θαη Ιδησηηθά Ννζνθνκεία ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζή/έγθαηξε 

πξνκήζεηα ησλ πξντόλησλ ζην Ννζνθνκείν, ε νπνία ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία, 

θαζώο θαη ε ηήξεζε όισλ ησλ δηαδηθαζηώλ ηρλειαζηκόηεηαο ζε πηζαλή αλάθιεζε/απόζπξζε 

πξντόληνο ή κεηά από ηελ ζπκπιήξσζε ηεο "Κάξηαο Αλαθνξάο Πεξηζηαηηθώλ Υξεζηώλ 

Ιαηξνηερλνινγηθώλ Πξνηόλησλ9ιεπθή θάξηα)" από ηνλ ρξήζηε. 

 8. Η πξνκεζεύηξηα εηαηξεία, λα δηαζέηεη άξηηα εθπαηδεπκέλν/πηζηνπνηεκέλν πξνζσπηθό από ηελ 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία (πηζηνπνίεζε έσο 2 πξνεγνύκελα έηε) γηα ηελ αζθαιέζηεξε 

θαζνδήγεζε/παξνπζίαζε ησλ πξντόλησλ ζηνπο ρξήζηεο θαζώο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε απηώλ ζηα 

ρεηξνπξγεία ηνπ Ννζνθνκείνπ πάληα κεηά από έγθξηζε ηνπ Γ.. θαη εμνπζηνδνηεκέλε ηερληθή 

ππνζηήξημε γηα πηζαλό απαξαίηεην ζπλνδό εμνπιηζκό. 


