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Σελ. 1

Αριθ. Πρφη. 38/18-06-20

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΜΔ ΣΖΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
ΤΛΛΟΓΖ ΚΛΔΗΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΩΝ ΤΛΗΚΩΝ (CPV 33162100-4)
ΜΔ ΚΟΠΟ ΣΖΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΖΚΖ
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ:
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ
Κξηηήξην θαηαθύξσζεο:
ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζε ηηκήο.
Ζ δηάξθεηα ηεο παξαθαηαζήθεο νξίδεηαη ζην έλα (1) έηνο.
Ζκεξνκελία & Υξόλνο δηελέξγεηαο: Παξαζθεπή 24 Ηνπιίνπ 2020 θαη ώξα 10.00
Σόπνο δηελέξγεηαο: Γξαθείν πξνκεζεηώλ Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ».

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υίνπ «θπιίηζεην»
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ν. 2362/95 ( ΦΔΚ Α’ 247) «Πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνύ, έιεγρνο δαπαλώλ θιπ.»
όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα.
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ν. 3329/2005 (ΦΔΚ Α’81) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ν.4152/2013 (ΦΔΚ Α’107), Τπνπαξάγξαθνο Ε.5 «πλαιιαγέο κεηαμύ
Δπηρεηξήζεσλ θαη Γεκνζίσλ Αξρώλ» θαη ηελ ελζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο
Οδεγίαο 2011/7/ΔΔ, αλαθνξηθά κε ην επηηόθην ππεξεκεξίαο.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ν.4250/26-03-2014 (ΦΔΚ Α’74)"Γηνηθεηηθέο απινπζηεύζεηο-θαηαξγήζεηο,
ζπγρσλεύζεηο Ννκηθώλ πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα".
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ν.4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)” όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα.
6. Σελ κε αξηζκ. 15/21-05-2020 (ΑΓΑ:9ΕΧ2469073-1ΞΒ) απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ
«θπιίηζεην», κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη από άπνςε ζθνπηκόηεηαο ε πξνκήζεηα
«Νεπξνρεηξνπξγηθώλ Τιηθώλ» κε παξαθαηαζήθε γηα ηε θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ
θαη ε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ζπιινγήο θιεηζηώλ
πξνζθνξώλ (ηερληθώλ & νηθνλνκηθώλ).
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7. Σελ κε αξηζκ. 9770/15-06-2020 (ΑΓΑ: ΦΦ42469073-Ζ9Λ) δέζκεπζε αλάιεςε πίζησζεο.
8. Σελ κε αξηζκ. 17/19-06-2020 (ΑΓΑ: ΧΛΓΠ469073-6ΛΔ) απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ
«θπιίηζεην», κε ηελ νπνία εγθξίλνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ε Πξόζθιεζε Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο κε ηελ δηαδηθαζία ζπιινγήο θιεηζηώλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα ηελ πξνκήζεηα
λεπξνρεηξνπξγηθώλ πιηθώλ κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία παξαθαηαζήθεο.
ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ
Γεκόζηα Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ηε Γηαδηθαζία πιινγήο Κιεηζηώλ πξνζθνξώλ
γηα ηελ πξνκήζεηα ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ κε ζθνπό ηελ δεκηνπξγία παξαθαηαζήθεο
θαη ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ:
1. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο είλαη ηε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά βάζε ηηκήο.
2. Ζ ημερομηνία διενέργειας ηεο δηαδηθαζίαο νξίδεηαη γηα ηε Παραζκεσή 24 Ηοσλίοσ 2020 θαη
ώρα 10.00 ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Γ. Ν. Υίνπ «θπιίηζεην».
3. Οι κλειζηές προζθορές θα καηαηίθενηαι μέτρι ηην Πέμπηη 23 Ηοσλίοσ 2020 και ώρα
14.00 ζηο γραθείο πρφηοκόλλοσ ηης Τπηρεζίας.
4. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε άιιν ηξόπν ζηελ Τπεξεζία
κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, ζεσξνύληαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο
λα απνζθξαγηζηνύλ.
5. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη
ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ ίδηα κέξα ζε κία δεκόζηα ζπλεδξίαζε από ηελ
επηηξνπή πνπ έρεη νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα απηό ην ζθνπό.
6. Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο δηθαηνύληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή εθπξόζσπνί ηνπο, εθόζνλ έρεη ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ζρεηηθό παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο.
7. Πληρφμή: H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξώ κεηά από πξνεγνύκελε ζεώξεζε ησλ ρξεκαηηθώλ
εληαικάησλ πιεξσκήο από ην αξκόδην ειεγθηηθό όξγαλν.
8. Γηθαίσκα πκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία έρνπλ νη αλαθεξόκελνη θαησηέξσ, εθόζνλ αζθνύλ
δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο:
 Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά.
 Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά.
 πλεηαηξηζκνί.
9. Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνύζεο πξόζθιεζεο θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθό Ζιεθηξνληθό
Μεηξών Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) θαη δεκνζηεύζεθε ζην δηαδίθηπν ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ www.xioshosp.gr
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
1) Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζεο εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 όπσο ηζρύεη θαη
ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθόο Κώδηθαο.
2) Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη ησλ
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ζε κία δεκόζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο (Άξζξν
117 παξ. 4) πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκείηαη ρξόλνο θαη λα επηηαρύλνληαη νη δηαδηθαζίεο νινθιήξσζεο
ηνπ δηαγσληζκνύ.
3) Κάζε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη δαθηπινγξαθεκέλε, ζπληάζζεηαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα ή
ζπλνδεύεηαη από επίζεκε κεηάθξαζή ηεο ζηελ ειιεληθή γιώζζα (άξζ. 4 ηνπ Ν.4412/16), κέζα ζε
θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν ζύκθσλα κε ην άξζ.92, παξ. 1,2,4 ηνπ Ν.4412/16.
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Οη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν πνπ ζα
εκπεξηέρεη ηνπο (ππό)-θαθέινπο πνπ αλαθέξνληαη αθνινύζσο, θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζ. 92, παξ.
2, ηνπ Ν. 4412/16 θαη ζύκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο:
 Κλειζηός (σπό)-θάκελος κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ζηνλ νπνίν
ηνπνζεηνύληαη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία όπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηελ
παξνύζα πξόζθιεζε ζε δύο ένησπα (πξσηόηππν θαη αληίγξαθν).
 Κλειζηός (σπό)-θάκελος κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηνλ νπνίν ζα
ηνπνζεηεζνύλ ηα Σερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δύο ένησπα (πξσηόηππν θαη αληίγξαθν).
 Κλειζηός (σπό)-θάκελος κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηνλ νπνίν ζα
ηνπνζεηείηαη ΜΟΝΟ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά επί ποινή απόρριυης, ζε δύο ένησπα (πξσηόηππν
θαη αληίγξαθν) θαζώο λα πξνζθνκίδεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (πρ cd).
Δηδηθόηεξα:
Α. ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΑΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ν νπνίνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:
α) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 όπσο εθάζηνηε ηζρύεη ζηελ νπνία λα δειώλεηαη εγγξάθσο όηη:
 Γελ ζπληξέρνπλ ιόγνη απνθιεηζκνύ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ησλ άξζ.73 & 74 ηνπ
λ.4412/2016 γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί απνθιεηζκόο από ηνλ δηαγσληζκό.
 Μπνξεί λα πηζηνπνηεζεί, ε εγγξαθή ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζε νηθείν Βηνηερληθό ή Δκπνξηθό
ή Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην θαζώο θαη όηη έρεη ηα θξηηήξηα επηινγήο ζύκθσλα κε ηα
νξηδόκελα ζην άξζ. 75 ηνπ λ.4412/16.
β) Δπηπιένλ, ρσξηζηή ππεύζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ζηελ νπνία λα
δειώλεη εγγξάθσο, επί ποινή αποκλειζμού πσο απνδέρεηαη ηα παξαθάησ:
 Ζ ηηκνιόγεζε ησλ πιηθώλ ηνπ ζα γίλεηαη κεηά ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο.
 ε πεξίπησζε ζύλαςεο ζύκβαζεο γηα ηα ελ ιόγσ πιηθά κεηά από δηαγσληζκό, παύεη λα ηζρύεη
ε παξαπάλσ δηαδηθαζία παξαθαηαζήθεο.
 ηελ πξνζθνξά ηνπ ζα αλαθέξεηαη ε αληίζηνηρε ηηκή θαη ν θσδηθόο ηνπ είδνπο ζην
Παξαηεξεηήξην Σηκώλ. ε πεξηπηώζεηο πνπ δελ ππάξρεη αληηζηνηρία, απηό ζα δειώλεηαη κε
ππεύζπλε δήισζε. Πξνζθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ, ζα
απνξξίπηνληαη. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ πιηθώλ ζην Ννζνθνκείν, νη ηηκέο ζην
Παξαηεξεηήξην Σηκώλ κεηαβιεζνύλ θαη είλαη ρακειόηεξεο, νη ηηκέο ησλ πξνζθεξόκελσλ
πιηθώλ ζα ελαξκνλίδνληαη κε ηελ ηειεπηαία ηηκή πνπ θαηαρσξήζεθε ζην Παξαηεξεηήξην
Σηκώλ.
 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ηα θαηαθπξσζέληα πιηθά ζηηο εκεξνκελίεο πνπ
δεηνύληαη από ην Ννζνθνκείν, κεηά από έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ, από ην Ννζνθνκείν κε ηελ
νπνία ζα ελεκεξώλεηαη γηα ηελ θαηαθύξσζε. ε πεξίπησζε άπξαθηεο παξέιεπζεο, ε
πξνκήζεηα ζα θαηαθπξώλεηαη ζηνλ ακέζσο επόκελν κεηνδόηε.
Β. ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ν νπνίνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη όια εθείλα ηα ηερληθά
ζηνηρεία (π.ρ.θπιιάδηα, prospectus θιπ) βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειόηεηα ησλ
πξνζθεξόκελσλ εηδώλ, κε βάζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνδηαγξαθώλ πνπ έρνπλ ηεζεί από ηελ
αλαζέηνπζα αξρή. εκεηώλεηαη όηη ζην θάθειν απηό δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη νηθνλνκηθά
ζηνηρεία.
Γ. ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ν νπνίνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επί ποινή
απορρίυεφς, μόνον ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα, απαξαίηεηα ζε δύο ανηίγραθα (εθ
ησλ νπνίσλ ην έλα πξσηόηππν θαη ην δεύηεξν αληίγξαθν), θαζώο επίζεο και ζε ειεθηξνληθή κνξθή
(cd) ζε κνξθή pdf.
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Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη ζύκθσλεο κε ην παξαηεξεηήξην ηηκώλ. ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα
αλαθέξεηαη ε αληίζηνηρε ηηκή θαη ν θσδηθόο ηνπ είδνπο ζην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ. ε πεξίπησζε πνπ
δελ ππάξρεη αληηζηνηρία, απηό ζα δειώλεηαη µε ππεύζπλε δήισζε.
Ζ πξνζθνξά ζα έρεη ηζρύ γηα ρξνληθό δηάζηεκα δέθα νθηώ (18) κελώλ, ν νπνίνο πξέπεη λα αλαθέξεηαη
ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. Μηθξόηεξεο δηάξθεηαο πξνζθνξά απνξξίπηεηαη.
Ζ πξνζθεξόκελε θαζαξή ηηκή κνλάδνο λα δίλεηαη ζε EUR, με δύο δεκαδικά υηθία. Δπίζεο λα
ππάξρεη μερσξηζηή ζηήιε κε ηηκή κνλάδνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 9% ή 17% αλάινγα κε
ζπληειεζηή ηνπ είδνπο.
Οη ηηκέο γηα θάζε είδνο ζα δίλνληαη ζύκθσλα κε ηελ αξίζκεζε ηνπ παξαξηήκαηνο ησλ ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ.
Οη πάζεο θύζεσο Τπεύζπλεο Γειώζεηο θαη Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα είλαη ελππόγξαθεο θαη κε ηελ
ζθξαγίδα ηεο εηαηξίαο.
Γελ γίλεηαη απνδεθηή ελαιιαθηηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά. ηελ πεξίπησζε απηή ζα απνξξίπηεηαη.
Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή
παξάδνζε/πξνκήζεηα ηνπ είδνπο/εηδώλ θαη δελ αλαπξνζαξκόδνληαη.

κέρξη

ηελ

νξηζηηθή

Οη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ην θόζηνο παξάδνζεο, κεηαθνξάο θαη νπνηνδήπνηε άιιν θόζηνο πνπ πηζαλόλ
λα πξνθύπηεη ζηα πιαίζηα ηεο παξάδνζεο.
Ζ ππνβνιή κόλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θώιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ
δηαγσληζκνύ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο.

Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ
ΣΟΤ Γ.Ν.ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»

α/α
ΔΛΔΝΖ ΒΟΤΣΗΔΡΟΤ
Γ/ΝΣΡΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΩΝ ΤΛΗΚΩΝ
Υίνο: 04.06.2020
Αξηζ. Πξση. 9054/4-6-20

Γηα ηελ αζθαιή δηελέξγεηα λεπξνρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία
παξαθαηαζήθεο αλαιώζηκσλ πιηθώλ δηόηη ε πιεηνςεθία ησλ επεκβάζεσλ αθνξνύλ ζε θαηαζηάζεηο
απεηιεηηθέο γηα ηε δσή ησλ αζζελώλ.

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΕΙΔΟ
RANEY CLIPS
AΗΜΟΣΑΣΗΚΟ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ ΒΑΜΒΑΚΗ
ΣΔΥΝΖΣΖ ΜΖΝΗΓΓΑ (ΠΛΑΣΗΚΖ ΔΠΑΝΟΡΘΩΖ ΜΖΝΗΓΓΑ)
ΠΛΑΚΔ-ΒΗΓΔ ΚΡΑΝΗΟΠΛΑΣΗΚΖ
ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΜΔΣΡΖΖ ΔΝΓΟΚΡΑΝΗΑ ΠΗΔΖ ΔΝΓΟΠΑΡΔΓΥΤΜΑΣΗΚΟΤ
ΜΔ ΥΔΗΡΟΣΡΤΠΑΝΟ
ΣΔΓΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ ΚΟΛΛΑ ΜΖΝΗΓΓΑ
ΓΔΣΡΔ ΣΗΣΑΝΗΟΤ ΚΡΑΝΗΟΤ
ΔΞΩΣΔΡΗΚΔ ΔΝΓΟΚΟΗΛΗΑΚΔ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΔΗ Δ.Ν.Τ.
ΔΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΕΟΜΔΝΩΝ ΒΑΛΒΗΓΩΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ ΤΓΡΟΚΔΦΑΛΟΤ
ΓΗΠΟΛΗΚΔ ΓΗΑΘΔΡΜΗΔ ΣΤΠΟΤ ISOCOOL
ΑΗΜΟΣΑΣΗΚΟ ΒΗΟΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΟ ΤΛΗΚΟ
ΔΞΩΣΔΡΗΚΖ ΟΦΤΗΚΖ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ Δ.Ν.Τ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
(ζύμθωνα με ηην απίθμηζη ηος παπαπάνω πίνακα ηων απαιηούμενων ειδών)

1. Πξνθνξησκέλε αληαιιαθηηθή θαζεηίλα ησλ 15 raney clips , γηα πηζηνινεηδή ιαβή πνιιαπιώλ
ρξήζεσλ, λα δηαηίζεηαη ζε 3 ηύπνπο πίεζεο επζύ θαη νδνλησηό. Η εηαιπεία να διαθέηει 2
πιζηολοειδείρ λαβίδερ και 2 λαβίδερ αθαίπεζηρ ηων clips. Ειάρηζηε πνζόηεηα θύιαμεο 15
θαζεηίλεο.

2. Αηκνζηαηηθό λεπξνρεηξνπξγηθό βακβάθη εγθεθάινπ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζε όιεο ηηο
λεπξνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ζπκπηεζκέλν ξαγηόλ. Να έρεη κεγάιε
απνξξνθεηηθόηεηα (λα απνξξνθά 5 θνξέο ην βάξνο ηνπ ζε ιηγόηεξν από έλα δεπηεξόιεπην) θαη
επθακςία, ππθλή ύθαλζε γηα πεξηζζόηεξε αληνρή, X-RAY αληρλεύζηκα θαη λα δηαζέηνπλ ξαθή κε
θνξδόλη αλαγλώξηζε πνπ δελ απνζπάηαη εύθνια ζε παθέην ησλ 10 ,ζηηο παξαθάησ δηαζηάζεηο:
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7mm x 7mm
13mm x 13mm
19mm x 19mm
13mm x 25mm
25mm x 25mm
13mm x 38mm
13mm x 52mm
13mm x 76mm
25mm x 76mm
76mm x 76mm
Ειάρηζηε πνζόηεηα θύιαμεο 10 παθέηα από θάζε δηάζηαζε.

Απαιηείηαι δειγμαηιζμόρ.
3. - Μήηξα κνζρεύκαηνο ζθιεξάο κήληγγαο κε ζπλζεηηθή βηναπνξξνθήζηκε, κε αληηζπκθπηηθή δξάζε
από ππεξθαζαξό θνιιαγόλν ηύπνπ 1 πνπ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε θαη πνιιαπιαζηαζκό ηλνβιαζηώλ
γηα πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο κήληγγαο . Εύπιαζηε αλζεθηηθή κε εληζρπκέλε δνκή (δηπιή ζηξώζε)
πάρνο 4mm γηα πιήξε ζπξξαθή, δηαζηάζεσλ :
5 x 5 cm (2 ηεκάρηα)
7,5 x 7,5 cm (2 ηεκάρηα)
10 x 12,5 cm (1 ηεκάρην)
-Μόζρεπκα κήληγγαο λα πξνζνκνηάδεη κε ηελ αλζξώπηλε ζθιεξά κήληγγα, από θνιιαγόλν ρνίξεηαο
δειαηίλεο θαη πνιπγαιαθηηθνύ νμένο, κε δηαηήξεζε δηαθάλεηαο κεηά ηελ εκθύηεπζε, νπδέηεξε σο
πξνο άιια πιηθά πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ, κε απνπζία θνξάο ηνπνζέηεζεο, απηνθόιιεηε
αιιά θαη ζπξξαθόκελε όπνπ απηό θαηαζηεί αλαγθαίν, κε πάρνο εώο 0,5 mm δηαζηάζεσλ :
2,5 x 2,5 cm (2 ηεκάρηα)
6 x 8 cm (2 ηεκάρηα)
15 x 15 cm (1 ηεκάρην)

Απαιηείηαι δειγμαηιζμόρ.
4. Πξναπνζηεηξσκέλα ζεη θξαληνπιαζηηθήο κε πξνθαζνξηζκέλν αξηζκό πεξηερνκέλνπ πιηθνύ θαη
δύν ηύπνπο πιαθώλ (ηύπνο Ι: Μία -1- πιάθα ηύπνπ ξνδέηαο θαη έμη -6- βίδεο, ηύπνο ΙΙ: Τξείο επζείεο
πιάθεο medium-long δύν νπώλ κε απρέλα θαη έμη -6- βίδεο) . Σε θάζε ζεη λα πεξηιακβάλνληαη νη
απαηηνύκελεο βίδεο (αξηζκόο αλάινγνο κε ηνλ αξηζκό ησλ νπώλ ησλ πιαθώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη).
Οη βίδεο λα είλαη απηνθόπηνπζεο κε δηάκεηξν 1.5mm θαη ύςνο 4mm-5mm θαη ην ύςνο ησλ πιαθώλ
λα κελ ππεξβαίλεη ηα 0.6mm. Τν ζεη λα θέξεη απηνθόιιεηεο ηαηλίεο ζηελ θάησ πιεπξά ηεο
ζπζθεπαζίαο γηα ηε ζηαζεξή ζηεξέσζε ηνπ ζην ηξαπέδη εξγαιεηνδνζίαο επηηξέπνληαο ηε ζηαζεξή θαη
εύθνιε ζπγθξάηεζε ησλ βηδώλ. Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε παξνρή ησλ ζρεηηθώλ εξγαιείσλ γηα ηελ
εκθύηεπζε ησλ πιηθώλ. Πέξαλ ησλ δύν πξναλαθεξνκέλσλ ηύπσλ ζεη πνπ απαηηνύληαη δεηείηαη λα
παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα εμαηνκίθεπζεο θαη πξνζαξκνγήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζεη όζνλ αθνξά ζηνλ
ηύπν ησλ πιαθώλ θαη θαη΄ επέθηαζε ζηνλ αξηζκό ησλ βηδώλ ζε πεξηπηώζεηο ηαθηηθώλ επεκβάζεσλ
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ςπρξώλ πεξηζηαηηθώλ εθόζνλ ην απαηηνύλ νη αλάγθεο ηεο πξνζπέιαζεο πνπ ζα επηιεγεί. Eιάρηζηε
πνζόηεηα θύιαμεο :
Τύπνο Ι ( πιάθα ηύπνπ ξνδέηαο) : 5 ηεκάρηα
Τύπνο ΙΙ (επζείεο πιάθεο medium-long δύν νπώλ κε απρέλα ) :8 ηεκάρηα
Η εηαηξεία ππνρξενύηαη λα αθήζεη δύν θαηζαβίδηα ηνπνζέηεζεο ζην λνζνθνκείν.

Απαιηείηαι δειγμαηιζμόρ.

5. Σεη θαζεηήξεο κέηξεζεο ελδνθξάληαο πίεζεο παξεγρπκαηηθνί. Να κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ ζε
νπνηνδήπνηε monitor κέζσ ελόο transduser, ώζηε λα κελ απαηηείηαη ε ρξήζε πξόζζεηνπ εμνπιηζκνύ.
Να είλαη επιύγηζηνη θαη ε κέηξεζε λα γίλεηαη πηεδνειεθηξηθά από micro chip θαη όρη κε νπηηθέο ίλεο. Να
έρνπλ ηε κηθξόηεξε δπλαηή δηάκεηξν ώζηε λα είλαη ην δπλαηόλ ιηγόηεξν επεκβαηηθνί θαη θαηάιιεινη
αθόκα θαη γηα παηδηαηξηθή ρξήζε. Να έρνπλ κέγηζηε ειάρηζηε απόθιηζε επί ηεο κέηξεζεο (drift),
κέγηζην 1mm Hg ζε 7 εκέξεο. Να είλαη ζπκβαηνί κε αμνληθό θαη καγλεηηθό ηνκνγξάθν.Να έρεη ην
ζεκείν κέηξεζεο ηεο πίεζεο ζε ζεκείν πνπ λα απνηξέπεη ηε θξαγή ηνπ θαζεηήξα θαηά ηελ είζνδό
ηνπ. Να κελ απαηηείηαη ε αιιαγή ηνπ θαζεηήξα πξηλ ηηο 30 εκέξεο.
- Να δηαηίζεηαη θαη θνξεηό κόληηνξ ζύλδεζεο ηνπ θαζεηήξα, αλεμάξηεηα από ην κόληηνξ ηνπ αζζελή.
- Να δηαηίζεηαη θαη ρεηξνηξύπαλν ηνπνζέηεζεο θαζεηήξα ελδνθξάληαο πίεζεο.
- Να δηαηίζεηαη θαη θξέδα ηνπνζέηεζεο θαζεηήξα ελδνθξάληαο πίεζεο.
Πνζόηεηα θύιαμεο 2 ζεη.

6. Σηεγαλνπνηεηηθή πδξνγέιε πνιπαζπιηθήο γιπθόιεο γηα κήληγγα εγθεθάινπ θαη ζπνλδπιηθήο
ζηήιεο 5ml. Να κελ είλαη ζε κνξθή ζπξέη. Να δηαηίζεηαη θαη αθξνθύζην καθξύ.
Πνζόηεηα θύιαμεο 5 ηεκάρηα.

7. Ελδνθξάληεο δέζηξεο ηηηαλίνπ , γηα θαζήισζε νζηηθνύ θξεκλνύ , απνζηεηξσκέλεο έηνηκεο πξνο
ρξήζε , απηόκαηεο ζύζθημεο ηεο δέζηξαο θαη απνθνπήο ηνπ ζηειέρνπο ζε ζπζθεπαζία ηνπ ελόο ζε
δηαζηάζεηο :
13mm (10 ηεκάρηα)
18mm ( 5 ηεκάρηα)
H εηαιπεία ςποσπεούηαι να διαθέζει ζηο νοζοκομείο ηο απαιηούμενο ζεη επγαλείων.

8. Σεη εμσηεξηθήο παξνρέηεπζεο Ε.Ν.Υ. Η παξνρέηεπζε λα κελ πεξηέρεη latex θαη PVC. Nα
δηαζέηεη δηπιή θιίκαθα πίεζεο πςειήο νξαηόηεηαο ζε mmHg (-3 έσο 20) θαη cmH2O (-5 έσο 27).
Να δηαζέηεη θύιηλδξν ρσξεηηθόηεηαο 100ml κε πδξόθνβν θίιηξν. Ο αζθόο ζπιινγήο λα έρεη
ρσξεηηθόηεηα 700ml. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα επζπγξάκκηζεο κε ζθόπεπηξν laser. Να κπνξεί λα
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ζπλδεζεί θαη κε θνηιηαθό θαζεηήξα θαη νζθπτθό θαζεηήξα Να πεξηέρεη θνηιηαθό θαζεηήξα γηα
παξνρέηεπζε Ε.Ν.Υ. , κήθνπο 35cm θαη πάρνπο 1,5mm ή 1,9mm εκπνηηζκέλν κε
αληηβηνηηθό Clindamycin & Rifampicin.

Πνζόηεηα θύιαμεο 4 ζεη. Απαιηείηαι δειγμαηιζμόρ.

9. Σεη πξνγξακκαηηδόκελσλ βαιβίδσλ παξνρέηεπζεο πδξνθεθάινπ απνηεινύκελν από:
- Οδεγό πεξηηνλατθνύ θαζεηήξα (Tunneler) εύθακπην κήθνπο 65cm
- Σεη θνηιηαθνύ θαζεηήξα κήθνπο 14 cm θαη πεξηηνλατθνύ θαζεηήξα κήθνπο 120 cm εκπνηηζκέλσλ
κε αληηβηνηηθό Clindamycin & Rifampicin.
- Βαιβίδα πδξνθεθάινπ πξνγξακκαηηδόκελε καγλεηηθά. Να κπνξεί λα ξπζκηζηεί ζε 8 δηαθνξεηηθέο
πηέζεηο θαη κε επηινγή “θιεηζίκαηνο” ηεο βαιβίδαο, ειάρηζηεο πίεζεο 400mmH2O. Να είλαη MRI
αλζεθηηθή έσο ηα 3 Tesla.

Πνζόηεηα θύιαμεο 2 ζεη. Η εηαιπία ςποσπεούηαι να παπέσει και ηο μησανιζμό εξωηεπικήρ
πύθμιζηρ ηηρ βαλβίδαρ.

10. Αληηθνιιεηηθέο δηπνιηθέο ιαβίδεο κήθνπο 21cm-25cm θαη πάρνπο 0,25cm, 0,5cm θαη 2cm ηύπνπ
isocool κε ην ζπκβαηό θαιώδην ζύλδεζεο ζηελ πεγή. Ο μειοδόηηρ θα διαθέηει και ηην πηγή
διπολικήρ λειηοςπγίαρ ζηα 4 Mhz.

11. Mε πθαζκέλν πιηθό κε δηάηαμε πνιιώλ ζηνηβάδσλ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ γξήγνξε αηκόζηαζε
ηξηρνεηδηθώλ ή κηθξώλ αγγείσλ ζε επεκβάζεηο εγθεθάινπ θαη ζπνλδπιηθήο ζηήιεο , από
νμεηδσκέλε αλαγελλεκέλε θπηηαξίλε, λα πεξηέρεη βαθηεξηνθηόλα ζπζηαηηθά, λα θάλεη ειάρηζηε
αληίδξαζε κε ηνπο ηζηνύο, 100% απνξξνθήζηκν ζε δηαζηάζεηο :

5 x 5 cm

(4 ηεκάρηα)

5 x 10 cm (4 ηεκάρηα)
10 x 10 cm (4 ηεκάρηα)
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Απαιηείηαι δειγμαηιζμόρ.

12. Εμσηεξηθή νζθπτθή παξνρέηεπζε Ε.Ν.Υ. κε νζθπτθό θαζεηήξα αθηηλνζθηεξό κήθνπο πεξίπνπ
80 cm closed tip. Πνζόηεηα θύιαμεο 1 ηεκάρην.

Σο Παράρηημα ηφν ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ αποηελεί αναπόζπαζηο ημήμα ηης
παρούζας Πρόζκληζης Δκδήλφζης Δνδιαθέρονηος με ηην διαδικαζία ζσλλογής κλειζηών
προζθορών.

