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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΩΝ 

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ  ΝOΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 
 
 
Το Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», σε εκτέλεση της αριθμ.  

416/21-10-2015 AΔΑ: 7ΒΧ44690ΒΣ-ΧΟΑ απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με τις 

διατάξεις:  

1.του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4-4-2005, τεύχος Α΄) «Εθνικό σύστημα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

2.του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων» 

3. του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» 

4.τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 

5.του Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ ‘‘περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 

προµηθειών και υπηρεσιών’’, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 

Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 64/16-3-2007) 

6.τον Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 

οργανωτικά θέµατα Υπουργείου οικονοµικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014). 

7. Του Ν.3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου 

ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες 

διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών»  
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Προβαίνει στη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υποβολή 

σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια συσκευής ψυχρού φωτισμού για τον 

πύργο των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων του   Νοσοκομείου Κοζάνης, προϋπολογισμού 

4.000,00 € πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω εφόσον ασκούν δραστηριότητα 

συναφή με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης 

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

β) Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

γ) Συνεταιρισμοί. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, στο Γραφείο Προμηθειών του 

Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ:Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ, μέχρι την  10-11- 2015 

ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00 μ.μ. σε σφραγισμένο φάκελο, που θα αναγράφεται η λέξη 

“ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, ο τίτλος: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΩΝ 

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ο τίτλος της 

Αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια:  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ και τα 

στοιχεία του αποστολέα.  

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθοιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία 

μας μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  

Οι προσφορές θα υποβληθούν συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, (κυρίως φάκελος) ο 

οποίος θα περιέχει δύο (2) επιμέρους ανεξάρτητους σφραγισμένους φακέλους  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
1. Να διαθέτει λυχνία Xenon 300Watt.  

2. Να διαθέτει εναλλακτική λυχνία αλογόνου η οποία θα ενεργοποιείται αυτόματα σε 

περίπτωση που η κυρίως λυχνία τεθεί εκτός λειτουργίας ώστε να συνεχίζεται χωρίς 

διακοπή η επέμβαση.  

3. Η λυχνία xenon να είναι θερμοκρασίας χρώματος περίπου 6000οΚ και διάρκειας 

ζωής 500 ωρών τουλάχιστον. 

4. Να διαθέτει σύστημα ενημέρωσης για τον υπολειπόμενο χρόνο ζωής της λυχνίας. 

5. Να διαθέτει δυνατότητα μεταβολής της φωτεινότητας αυτόματα ή χειροκίνητα σε 

διαφορετικά επίπεδα. 

6. Να επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση της λυχνίας. 

7. Να διαθέτει πλήκτρα αφής για τον εύκολο καθαρισμό της. 
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8. Να διαθέτει σύστημα προστασίας, το οποίο να απαγορεύει την έξοδο του φωτός 

σε περίπτωση αποσύνδεσης του καλωδίου φωτισμού. 

9. Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με καλώδια διαφόρων κατασκευαστών. 

10. Να συνοδεύεται από καλώδιο φωτισμού μήκους 3m περίπου και διαμέτρου 5mm, 

το οποίο να μπορεί να αποστειρώνεται με ατμό. 

11. Να συνεργάζεται με οπτική του οίκου KARL STORZ τύπου HOPKINS II 0º  την 

οποία διαθέτει το Νοσοκομείο. 

12. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα διεθνή standard για τον 

ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. 

13. Να διαθέτει CE mark 

 
 

    

                                                                                             Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
 
 
 
                       
                                                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΥ            
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