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             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ  17/06/2020 

        4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ                              ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   4695 
    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

   

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  κατάθεσης προσφοράς για την 

προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με εξοπλισμό για 
ενδοουρολογικές επεμβάσεις, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.200,00€ 

με φπα». 
 

    Το Γενικό Νοσοκομείο  Διδυμοτείχου, με την 4686/16-06-2020  απόφασή του, αποφάσισε 

την προμήθεια με τα παρακάτω υλικά για τη διενέργεια ενδοουρολογικών επεμβάσεων 
συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.200,00€ με φπα. 

A/A 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ OVER 
THE WIRE 

Καθετήρας για την προσπέλαση στενώσεων της 
ουρήθρας από 100% διαφανή σιλικόνη , με ενισχυμένο 
κωνικό διαστολικό άκρο ειδικής επικάλυψης & κεντρική 
οπή , για καθοδήγηση πάνω από οδηγό σύρμα. Με 
μεγάλους αυλούς παροχέτευσης. Να φέρει 2 οπές 
πάνω και 2 οπές κάτω από το μπαλόνι για καλύτερη 
παροχέτευση . Μήκος 40cm και διάμετροι 10fr – 12fr – 
14fr – 16fr – 18fr – 20fr. 

10 297,60 

2 

ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ 
ΥΔΡΟΦΙΛΑ 

Οδηγά υδρόφιλα σύρματα υψηλής  ευελιξίας , 
κατασκευασμένα από πυρήνα Νιτινόλης , ενδιάμεσο 
μανδύα πολυουρεθάνης , και εξωτερικά στρώματα 
υδρόφιλής κάλυψης. Μήκος 150 cm , να φέρει 
3 cm εύκαμπτο άκρο που να επιτρέπει εύκολη 
καθοδήγηση στα τμήματα της ελικοειδούς ανατομίας 
του ουροποιητικού. Να παρέχει δυνατότητα επιλογής 
στο ίδιο σύρμα άκρου ( ευθύ – κεκαμένο )  για μέγιστη 
ευκολία και οικονομία στην χρήστη. 
Διάμετροι 0,035’’ και 0,038’’. 

10 595,20 

3 

ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ 
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΥ 
ΑΥΛΟΥ  

Ουρητηρικός καθετήρας 2πλού αυλού πολυουρεθάνης 
με υδρόφιλη επικάλυψη και ακτινοσκιερή διαγράμμιση. 
Μήκους 50cm με ατραυματικό άκρο. Να δέχεται οδηγό 
σύρμα 0,035 και 0,038 και να φέρει κανάλι έγχυσης 
διαμέτρου 0,050 και 0,035 για ταχύτατη έγχυση του 
σκιαστικού μέσου. Διάμετρος άκρου 4 και 6 Fr να έχει 
υψηλή ευελιξία για εύκολη καθοδήγηση στο 
ουροποιητικό. Διάμετρος καθετήρα 8fr και 10fr . 

10 620,00 

4 
ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ 
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ   

Ουρητηρικός από C-FLEX ανοικτού άκρου , υδρόφιλης 
επικάλυψης. Διάμετρος 6 Fr, μήκους 70 cm. , 2 
βαλβίδες προσαρμογής, διαφορετικού χρώματος και 
0.38 PTFE οδηγό σύρμα. 

10 496,00 

Τμήμα:    Οικονομικού  
Γραφείο:  Προμηθειών 

Ταχ.Δ/νση:  25ης Μαΐου 152  

Πληροφ.   : Ντινούδη Χρύσα 
Τηλέφωνο:  25533-50329 

FΑΧ:            25533 50330 
E-mail: promitheies@1132.syzefxis.gov.gr 

 

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

mailto:promitheies@1132.syzefxis.gov.gr
ΑΔΑ: ΨΞΠΖ4690Β9-ΩΚ6
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5 

ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΑ STENT 
(DOUBLE URETERAL 
STENTS) 

Σετ ενδοπροθέσεων τύπου PIGTAIL από θερμοστατική 
υδρόφιλη πολιουρεθάνη (TPU) που επιτρέπει στο υλικό 
να διατηρεί σταθερό σχήμα ανεπηρέαστο από την 
θερμότητα , με ράμμα στο έξω άκρο του, 
ακτινοσκιερό, με εκατοστιαία διαβάθμιση και επιπλέον 
ένδειξη ανά 5cm . Το σετ περιλαμβάνει καθετήρα με 
μεγάλες οπές , προωθητή μήκους περίπου 45cm, 
οδηγό σύρμα 0,035''  από ανοξείδωτο ατσάλι με 
επικάλυψη PTFE μήκους 150 cm και 2 
σφιγκτήρες. Ελάχιστη διάρκεια παραμονής (3) τρείς 
μήνες. Διάμετροι : 4,8 - 6 - 7 - 8    Mήκος : 24cm - 
30cm 

10 471,20 

6 
ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ 
LUNDERQUIST 

Οδηγά σύρματα (EXTRA STIFF) υψηλής σκληρότητας 
τύπου LUNDERQUIST , με επικάλυψη PTFE. Να 
φέρουν άπω άκρο εύκαμπτο 5cm και διάμετρο 0,035’’.  
Εκδόσεις με :Ευθύ άκρο : Μήκους 150 cm Κεκαμένο 
Άκρο : 80 cm 

10 682,00 

7 

ΛΟΥΠΕΣ 

ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ 
OLYMPUS 

Διπολικά ηλεκτρόδια (Λούπες)  διουρηθρικής εκτομής 

για το διπολικό ρεζεκτοσκόπιο Olympus , του 
Νοσοκομείου. 

5 1.550,00 

8 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 
ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΛΙΘΩΝ 
ΟΥΡΗΤΗΡΑ GRASPER 

Συσκευή σύλληψης και αφαίρεσης λίθων ουρητήρα , 
τύπου Grasper. Αποτελούμενο από τρείς (3) αρθρώσεις 
εγκλωβισμού κατασκευασμένες από ανοξείδωτο 
ατσάλι. Καθετήρας (sheath) μήκους 90 cm 
κατασκευασμένος από πολυαμίδιο διαμέτρου 3fr και 4fr 
αντίστοιχα. Διάμετρος σύλληψης 20 mm. 

1 248,00 

9 

ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟ 
Μ.Χ. 

Εύκαμπτο Video Ουρητηροσκόπιο Μ.Χ εξωτερικής 
διαμέτρου 9.0fr (3.0 mm) και μήκους 65 cm, με 
δυνατότητα άμεσης χρήσης με τη βοήθεια Laptop ή 
Tablet , χωρίς απαίτηση λοιπού συνοδευτικού 
εξοπλισμού ή επιπλέον Software. Να συνδέεται απ 
ευθείας στη συσκευή (Laptop / tablet) , και να στέλνει 
εικόνα μέσω του ‘’Camera App’’  που υπάρχει σε κάθε 

φορητή συσκευή. Διάμετρος καναλιού εργασίας : 3,6 
Fr. Εγγύς άκρο οργάνου :  Είσοδος καναλιού εργασίας 
/ Πλύση / Luer Lock. Άπω Άκρο : Δυνατότητα 
μετατόπισης 275° (πάνω / κάτω). Ανάλυση εικόνας : 
400 x 400 Pixels. Πηγή Φωτισμού : LED w / Fiber 
Optics in Handle 

1 1.240,00 

 

    Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.  
 

    Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να καταθέσετε την προσφορά σας έως τις 29  Ιουνίου 

2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30μμ. στο Γραφείο Προμηθειών, αφού προηγουμένως 
πρωτοκολληθεί από την Γραμματεία.   

      Η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή θα γίνει στις 30 Ιουνίου 
2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

 

    Οι προσφορές να αποστέλλονται-κατατίθενται στην διεύθυνση:  
Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, 25ης Μαΐου 152, Τ.Κ. 68300 Διδυμότειχο, Γραφείο 

Προμηθειών. 
  

   Η προσφορά σας πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα 

στοιχεία σας και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ 
ΕΝΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ». 

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών πραγματοποιείται την ίδια ημέρα όλα τα στάδια 
σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει. 
 

Μέσα στο  φάκελο της προσφοράς σας θα υποβάλλετε τα παρακάτω: 

 

1.    το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) ) συμπληρωμένο 

από τον συμμετέχοντα. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία της ανωτέρω δήλωσης θα 
πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών 

προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου υπογραφής. 

ΑΔΑ: ΨΞΠΖ4690Β9-ΩΚ6
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Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ, το οποίο έχει αναρτηθεί και σε 
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου http://www.did-hosp.gr 

(προμήθειες – προκηρύξεις)  και στο ΕΣΗΔΗΣ. Αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με 
τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. Το ΤΕΥΔ κατατίθεται με μόνη την υπογραφή του κατά 

περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 79 Α του Ν. 

4412/2016 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017. 
Το TEΥΔ αφορά: 

 οι διαχειριστές, όταν τα νομικά πρόσωπα είναι Ο.Ε., Ε.Ε. 
 ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικ. Συμβουλ., όταν τα νομικά   πρόσωπα 

είναι Α.Ε. 
 σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.  

 
Επισημαίνεται ότι: 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 
4412/2016 (Ά147), το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. 

Διευκρινίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 
2. Παραστατικό εκπροσώπησης,  εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς 

με αντιπρόσωπο / εκπρόσωπό τους. 
 

3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ευκρινή φωτοαντίγραφο ή 
απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του 

(για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και 
ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την 

υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιριών ή κάθε 

άλλου νομικού προσώπου. 

 
4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, υπογεγραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016,  στην οποία να 
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες και να 

δηλώνεται ότι:  

 αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης κι έχουν 

λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών. 
 παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση 

του Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με 

το άρθρο 106 του Ν.4412/2016. 
 δεν έχουν επιβληθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών  πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς, σύμφωνα με την περ. γ του  άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.4488/2017. 

 συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο διαγωνισμό. 

 ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.  

 

 
5. Τεχνική προσφορά η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που 

αναφέρονται.   
Ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην 

προσφορά του την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο 

προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της (πλήρης Διεύθυνση).  Εφόσον ο προσφέρων 
δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, σε δική του επιχειρηματική μονάδα, πρέπει να 

δηλώνει στην προσφορά του την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το 
προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης (πλήρης Διεύθυνση). Επίσης να επισυνάψει 

στην προσφορά του, υπεύθυνη δήλωση προς τον φορέα, όπου (ο ανάδοχος) θα δηλώνει ότι η 
κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία 

εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο 

νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί του την εκτέλεση της 

http://www.did-hosp.gr/
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συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου 
έγινε η αποδοχή.   

 
6. Θα πρέπει να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με αναλυτικές απαντήσεις στις τεχνικές 

προδιαγραφές – απαιτήσεις που επισυνάπτονται.   

 
7. Όλοι οι προσφέροντες πρέπει μαζί με τις προσφορές τους να καταθέσουν δείγμα, το οποίο 

θα πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απολύτως επαρκή όπως ορίζει το άρθρο 214 του 
Ν.4412/2016, εκτός κι αν η φύση ή η αξία του δεν το επιτρέπει, σε αυτή την περίπτωση ο 

προσφέρων θα καταθέτει prospectus και θα το αιτιολογεί γραπτώς και εφόσον ζητηθεί από 
την επιτροπή αξιολόγησης θα επιδείξει το είδος. 

 

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ: στην  οικονομική προσφορά θα αναφέρετε η τιμή χωρίς 
ΦΠΑ καθώς και το ΦΠΑ που αναλογεί. 

   Υπογραμμίζουμε ότι η τιμή δεν θα πρέπει να ξεπερνά την αναρτημένη τιμή του 
παρατηρητήριου τιμών και την εγκεκριμένη προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

    Στην προσφορά σας θα πρέπει να αναφέρεται τον κωδικό παρατηρητηρίου τιμών που 

ανήκει το είδος που προσφέρετε, καθώς και τον κωδικό GMDN. 
    Για το ουρητηροσκόπιο θα πρέπει να κατατεθεί προσφορά και θα μειοδοτήσει η 

εταιρεία που θα προσφέρει το οικονομικότερα τεχνικά αποδεκτό είδος, αλλά η 
προμήθεια θα πραγματοποιηθεί όταν παραστεί ανάγκη, μέχρι τον χρόνο λήξης της 

προσφοράς. Η ποσότητα είναι ενδεικτική.  
 

  Σημειώνεται, ότι το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση των 

ανωτέρω δικαιολογητικών κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
   Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά εντός πέντε ημερών από τη διαβίβαση σχετικής 

παραγγελίας από το Νοσοκομείο. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις 
ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από 

τις ανάγκες του. 

   Για ότι δεν αναφέρεται στην πρόσκληση ισχύουν τα αναφερόμενα στην περί προμηθειών 
του Δημοσίου Νομοθεσία.  

 
                                                                                                                                                       

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  

 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΓΚΟΥΛΝΤΟΥΔΗΣ 
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