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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                      
                                 6η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

                                 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

                                 ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

                                 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  

                                 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ  
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο  Προμηθειών 

Πληροφορίες : κα. Τσερπέ Σταυρούλα Τηλέφωνο 27310 - 93343,  mailto:promht@hospspa.gr 
 

                                                                                        

 

            

                                                                                                                          
 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ″Χειρουργικών Μοσχευμάτων (πλεγμάτων) διπλής όψης 

για αποκατάσταση κοιλιοκήλης λαπαροσκοπικά ″. 

 
Σε εκτέλεση των: α) υπ’ αρ. 41η/12.12.2022 (θέμα 9ο) με ΑΔΑ: 6ΥΟ046907Η-ΝΤΥ Απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου & β)  υπ’ αρ. 367 με ΑΔΑ: Ω5ΓΩ46907Η-Γ84 Απόφασης Δέσμευσης Πίστωσης το Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. 

Μ. Σπάρτης προβαίνει στη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθειας ″″Χειρουργικών 

Μοσχευμάτων (πλεγμάτων) διπλής όψης για αποκατάσταση κοιλιοκήλης λαπαροσκοπικά ″ CPV : 33184100-4 για 

τα είδη όπως περιγράφονται παρακάτω:  

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  

Σετ αποτελούμενο από ημιαπορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψης 
δύο υλικών από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο ελαφριού βάρους 
και απορροφήσιμη αντισυμφητική μεμβράνη από υδρογέλη, 
ενωμένα με απορροφήσιμες ίνες, αποτελούμενο από μπαλόνι 
χαμηλού προφίλ προσαρμοσμένο στο πλέγμα,  σύριγγα 
πλήρωσης/ από-πλήρωσης του μπαλονιού, αντάπτορα, 
εργαλείο αναδίπλωσης.  

      

1 18εκ. * 23εκ. 1150,00 2 2300,00 

2 20εκ. * 25,5εκ. 1500,00 2 3000,00 

      ΣΥΝΟΛΟ 5300,00 

   Φ.Π.Α 13% 689,00 

   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α 

5.989,00 € 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ημερομηνία: 30.12.2022 

Αρ. Πρωτοκ : Φ/Λ/17/12912 

Αρ. Προσφοράς : 66 

ΠΡΟΣ  
 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ PORTAL TOY ΕΣΗΔΗΣ  

 
 

mailto:promht@hospspa.gr
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 Για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών επί 

ποινή απόρριψης :  

• Αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε ενός προϊόντος με 

παραπομπές σε επίσημα φυλλάδια ή εγχειρίδια. Θα δίνεται πλήρης και αναλυτική απάντηση (όχι 

μονολεκτικά: «ναι», «όχι», «συμφωνούμε», «υπερκαλύπτουμε») σε κάθε μία από τις παραγράφους των 

Τεχνικών Προδιαγραφών με την ίδια σειρά και αρίθμηση καθώς και παραπομπή στο σχετικό φυλλάδιο / 

προσπέκτους / κ.α. καθώς και σε κάθε  άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί  την  απόλυτη  συμφωνία  με  τις  

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

• Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO: 9001 & ISO: 13485. 

• Να προσκομισθούν πιστοποιητικά σήμανσης CE (DECLARATION OF CONFORMITY) της 

κατασκευάστριας εταιρείας για κάθε προσφερόμενο είδος. 

• Τέλος, θα πρέπει να προσκομισθούν δείγματα (εφ’ όσον ζητηθούν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης 

από την αρμόδια επιτροπή, να κατατεθούν από την ειδοποίηση εντός πέντε (5) ημερών) με 

σφραγίδα της εταιρείας και τον α/α του είδους σε κάθε δείγμα. Τα δείγματα να φέρουν κατάλληλη 

συσκευασία και αποστείρωση έτσι ώστε να δύναται η χρήση τους σε πραγματικό περιστατικό. 

 
 

-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται 

μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.hoslak.gr & στο ΚΗΜΔΗΣ 

https://access.eprocurement.gov.gr/.  

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την 

επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η παράδοση θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις ανάγκες της Ν. Μ. Σπάρτης. 

-ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. 

-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: έξι (6) μήνες. 

-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

• Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Προσφορά» της εταιρείας ………………. 

Με Αρ. Προσφοράς 66, Υπόψη κ. Τσερπέ Στ. Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης Τ.Κ: 231 00 

Σπάρτη Λακωνίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις 13-01-

2023 και ώρα 14:00 στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Ν. Μ. Σπάρτης.  

http://www.hoslak.gr/
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• Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται αποδεκτές. 

-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

1. Φορολογική & Ασφαλιστική ενημερότητα. 

2. Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης. 

3. Ποινικό μητρώο εκπροσώπου. 

4. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας. 

5. Πιστοποιητικό εγγραφής στο εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Ο.ΑΝ) σε ισχύ βάσει της ΚΥΑ181504/2016 – 

ΦΕΚ2454/Β/2016. 

-ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και 

ιδίως από :  

• Tο ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

• Το ν. 4605/01-04-2019 (Α’52) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016. 

• Tο ν. 4782/09-03-2021 (Α’ 36) 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. 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΕΥΔΟΞΙΑ 
 
 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ   

α/α Τεχνικές Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1  ΝΑΙ     

2  ΝΑΙ     

 




