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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                              Πύργος  11-09-2019 
           ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ                                                                                   
  6η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                     Αρ. Πρωτ.:19238  
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑ 
ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΡΓΟΤ 

 

 

 

 

 

 

  

 ΘΕΜΑ:  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  1ης ΦΑΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ  ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

             ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑ, Ν.Μ. ΠΤΡΓΟΤ ΓΙΑ: 

             •   «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ -ΤΡΡΑΠΣΙΚΑ» 

 
Σο Γενικό Νοςοκομείο Ηλείασ-Νοςθλευτικι Μονάδα Πφργου, κατόπιν του υπ’αρικμ. 

18926/06-09-19 Πρακτικοφ που ςυντάχκθκε από τθν Επιτροπι Σεχνικών Προδιαγραφών (θ 

οποία ςυγκροτικθκε με τθν υπ΄αρικμ.22θ/04-07-2019 Απόφαςθ Δ..) (ΑΔΑ: 6Χ5Ν46907Ε-Φ1Δ) 

για τθν προμικεια του είδουσ «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ-ΤΡΡΑΠΣΙΚΑ» για το Γ.Ν.Ηλείασ, Ν.Μ. 

Πφργου, καλεί κάκε ενδιαφερόμενο να επιςκεφτεί τον ιςτότοπο του ΕΗΔΗ ςτθν ιςτοςελίδα 

των «Διαβουλεφςεων» και να ςυμμετάςχει ςτθν 1θ Δθμόςια Διαβοφλευςθ των Σεχνικών 

Προδιαγραφών για τθν προμικεια των Ειδών που αναφζρκθκαν ανωτζρω.  Οι τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ κα αναρτθκοφν και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Νοςθλευτικισ Μονάδασ Πφργου του 

Γενικοφ Νοςοκομείου Ηλείασ (www.nosokomeiopyrgoy.gr). Οι παρατθριςεισ των 

ενδιαφερόμενων φορζων υποβάλλονται απευκείασ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του ΕΗΔΗ 

με τθν επιλογι «Καταχώρθςθ χολίου». Η διάρκεια τθσ διαβοφλευςθσ ορίηεται για το χρονικό 

διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερολογιακών θμερών από τθν ανάρτθςθ τθσ παροφςασ 

ανακοίνωςθσ ςτον ιςτότοπο του ΕΗΔΗ, με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ ςχολίων τθν 

ΠΕΜΠΣΗ  26-09-2019.   

 

Παρακαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμθριωμζνεσ παρατθριςεισ και να 

επιςθμάνουν τουσ όρουσ των προδιαγραφών που ενδζχεται να κζςουν ςε κίνδυνο τον 

διαγωνιςμό και να δθμιουργιςουν ενςτάςεισ ι ερωτιματα κατά τθν χρονικι περίοδο από τθν 

δθμοςίευςθ ωσ τθν αποςφράγιςθ των προςφορών. 

 

Γραφείο: Προμθκειών 
Σαχ. Δ/νςθ: Ε.Ο. Πφργου- Πατρών 
Σ. Κ: 27131 
Πλθροφορίεσ: Ζουμπάκθ Ι.  
Σθλ.: 2621082784 
Φαξ: 2621082378 
e-mail: promithiesgnpyr@gmail.com 

ΠΡΟ  

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

www.nosokomeiopyrgoy.gr
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            To Nοςοκομείο δεν δεςμεφεται να υιοκετιςει τισ προτάςεισ και κα αποφαςίςει για τθν 
οριςτικοποίθςθ των Σεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτιρια ώςτε να επιτευχκεί θ 
μζγιςτθ δυνατι ςυμμετοχι προμθκευτών, εξαςφαλίηοντασ όμωσ ταυτόχρονα τθν ποιότθτα 
των παρεχόμενων υπθρεςιών μασ. 

 
υνθμμζνα ακολουκοφν οι Σεχνικζσ προδιαγραφζσ και ειδικοί όροι. 

 
 
 
 
 
                                                                                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑ 
 
 
 

                                                                                           ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
Συνημμζνα: 
Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 
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ΑΡ.ΠΡΩΣ. 18926/06-09-2019 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΡΡΑΠΣΙΚΑ 

Α ΠΡΟΚΟΜΙΖΟΤΜΕ ΣΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΡΡΑΠΣΙΚΑ: 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥ 

1 

Ασηόμαηα εσθύγραμμα επαναθορηιζόμενα ζσρραπηικά εργαλεία 60 mm με αγκηήρες (κλιπς)  
από ηιηάνιο ορθογώνιας διαηομής  και πεπλαησζμένοσς σποδοτείς ηων κλιπς ανάλογα με ηο 

πάτος ηοσ ιζηού και με ζηαθερό ζησλεό να έτει δσναηόηηηα ζηαδιακής ζύγκλιζης και να 
διαθέηει μητανιζμό αζθαλείας ποσ να αποηρέπει ηη ζύγκλιζη ηοσ εργαλείοσ όηαν είναι 

ανεπιηστώς θορηιζμένο ή θορηιζμένο με πσροδοηημένη κεθαλή, ζε κάθε εργαλείο να σπάρτει 
προθορηιζμένη και μια ανηίζηοιτη καζέηα 

α για λεπτους ιστους 

β  για παχυς ιστους 

2 

 Ασηόμαηα εσθύγραμμα επαναθορηιζόμενα ζσρραπηικά εργαλεία 90 mm με αγκηήρες (κλιπς)  
από ηιηάνιο ορθογώνιας διαηομής  και πεπλαησζμένοσς σποδοτείς ηων κλιπς ανάλογα με ηο 

πάτος ηοσ ιζηού και με ζηαθερό ζησλεό να έτει δσναηόηηηα ζηαδιακής ζύγκλιζης και να 
διαθέηει μητανιζμό αζθαλείας ποσ να αποηρέπει ηη ζύγκλιζη ηοσ εργαλείοσ όηαν είναι 

ανεπιηστώς θορηιζμένο ή θορηιζμένο με πσροδοηημένη κεθαλή, ζε κάθε εργαλείο να σπάρτει 
προθορηιζμένη και μια ανηίζηοιτη καζέηα.  

α για παχυς ιστους 

3 

 Εργαλεία εσθείας ζσρραθής-διαηομής αναζηόμωζης ιζηών  επαναθορηιζόμενο με νέα κοπηική 
λάμα ζε κάθε επαναθόρηιζη και μητανιζμό αποθσγής προπσροδόηηζης, με ιζτσρούς 

αγκηήρες ορθογώνιας διαηομής,  80 mm , ζε κάθε εργαλείο να σπάρτει προθορηιζμένη και μια 
ανηίζηοιτη καζέηα.  

α για λεπτους ιστους 

β  για παχυς ιστους 

4 
Ανηαλλακηικές  κεθαλές µε νέα κοπηική λάµα και µε ιζτσρούς αγκηήρες ηιηανίοσ ορθογώνιας 

διαηοµής για ηα παραπάνω εργαλεία 80 mm.  

α για λεπτους ιστους 

β  για παχυς ιστους 

5 

 Εργαλεία εσθείας ζσρραθής-διαηομής αναζηόμωζης ιζηών  επαναθορηιζόμενο με νέα κοπηική 
λάμα ζε κάθε επαναθόρηιζη και μητανιζμό αποθσγής προπσροδόηηζης, με ιζτσρούς 

αγκηήρες ορθογώνιας διαηομής,  60 mm , ζε κάθε εργαλείο να σπάρτει προθορηιζμένη και μια 
ανηίζηοιτη καζέηα.  

α για λεπτους ιστους 

β  για παχυς ιστους 
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6 
Ανηαλλακηικές  κεθαλές µε νέα κοπηική λάµα και µε ιζτσρούς αγκηήρες ηιηανίοσ ορθογώνιας 

διαηοµής για ηα παραπάνω εργαλεία 60 mm.  

α για λεπτους ιστους 

β  για παχυς ιστους 

7 

 Κσρηοί κσκλικοί αναζηομωηήρες ενεργού μήκοσς περιποσ 22 εκ με ηριπλή γραμμή ζσρραθής 
και και διαθορεηικού μεγέθοσς κλιπ ηιηάνιοσ ζε κάθε γραμμή ζσρραθής και κλιμακωηό 

ζτεδιαζμό ηης κεθαλης , με αθαιρούμενη, ανακλινόμενη κεθαλή, διαμέηροσ αναζηόμωζης.  

α 28 mm 

β  31 mm 

  ΥΝΟΛΟ 

 

 

Η επιτροπι: 

1) ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΔΛΙΚΗ ΔΠΙΜΔΛΗΣΡΙΑ  Α΄ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

2) ΑΠΑΛΙΓΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ  Γ/ΝΣΗ ΔΤ ΟΤΡΟΛΟΓΙΑ 

3) ΜΠΟΤΓΙΟΤΚΛΗ  ΓΗΜΗΣΡΙΟ   ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ Β΄ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΗ        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


