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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ &
ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
2η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ
«ΚΤΛΙΣΔΙΟ»

Υίορ:19/11/2021
Απιθ. Ππυη.: 83/2021

Γξαθείν Πξνκεζεηψλ
Πιεξνθνξίεο: Γ. ΑΒΓΔΛΗΧΓΖ
Σει.: 22713/50258
E-mail:promithion@xioshosp.gr
ΠΡΟΚΛΗΗ ΜΔ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΒΔΛΟΝΧΝ» CPV 33141320-9
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 13.100,00 € ΜΔ ΦΠΑ
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ
ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ

Σν Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ, ιακβάλνληαο
ππ’ φςηλ ηηο παξαθάησ απνθάζεηο:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Σελ ππ’ αξηζ. 8/11-03-2021 (ΑΓΑ:612Σ469073-3Ρ) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ κε ηελ νπνία
εγθξίλεηαη ν πίλαθαο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2021.
Σελ ππ’ αξηζ. 43/5-11-2021 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε
ηξνπνπνίεζε ηνπ πίλαθα πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2021
Σελ ππ’ αξηζ. 37/30-9-21 (ΑΓΑ: 699Ρ469073-Φ4Υ) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ κε ηελ νπνία
εγθξίλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κε έξεπλα αγνξάο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.4782/21 αξ.50.
Σελ ππ’ αξηζ. 8/11-3-2021 (ΑΓΑ:ΦΕΑ2469073-ΜΕ), απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ
«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη απφ άπνςε ζθνπηκφηεηαο ε πξνκήζεηα « ΙΑΣΡΙΚΧΝ
ΒΔΛΟΝΧΝ » γηα ηε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ
Σελ ππ’ αξηζ. 40/20-10-2021 (ΑΓΑ:693Ν469073-ΗΓΝ), απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ
«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνκήζεηα
«ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΒΔΛΟΝΧΝ»
Σελ ππ’ αξηζ. 633/6-4-2021 (ΑΓΑ: 6ΚΔΠ469073-ΜΥ2) αλάιεςε πίζησζεο.

Πποηίθεηαι λα πξνβεί ζηελ ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα «ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΒΔΛΟΝΧΝ»
(CPV 33141320-9), (ΚΑΔ: 1311), κε ζθνπφ ηελ εηήζηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα
πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2021. Δγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο 13.100,00 € κε ΦΠΑ θαη
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.

Γηα ην ζθνπφ απηφ απεπζχλεη ππόζκληζη με ανοισηή διαδικαζία ζςλλογήρ πποζθοπών πξνο θάζε
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ επηζπκεί λα ππνβάιιεη νηθνλνκνηερληθή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε
ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο:
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Α’ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Αναθέηοςζα Απσή

Γ. Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»

Σίηλορ
ππομήθειαρ/ CPV

ΗΑΣΡΗΚΔ ΒΔΛΟΝΔ (CPV 33141320-9)

Πποϋπολογιζμόρ
Γαπάνηρ

13.100,00 ΔΤΡΧ ΜΔ ΦΠΑ

Υπημαηοδόηηζη
Σπόπορ Τποβολήρ
Πποζθοπών




ΚΑΔ 1311
Αλάιεςε Τπνρξέσζεο : 633/6-4-2021 (AΓΑ: 6ΚΔΠ469073-ΜΥ2)

e-mail: promithion@xioshosp.gr

Καηαληκηική
Ημεπομηνία
Τποβολήρ
Πποζθοπών

26 / 11 / 2021, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 14:00 κκ.

Σόπορ Γιεξαγυγήρ
Γιαγυνιζμού

Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» (Γξαθείν Πξνκεζεηψλ)

Γημοζιόηηηα
Γιάπκεια
ζύμβαζηρ
Υπόνορ ιζσύορ
πποζθοπών




ΚΖΜΓΖ
www.xioshosp.gr

ΔΝΑ (1) ΔΣΟ
(Με δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ)
Δθαηφλ νγδφληα (180) κέξεο (άξζ.97 ηνπ 4412/16), πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ
επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο (άξζ.97, Ν.4412/16).
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άπθπο 94

Σεσνική και
οικονομική
πποζθοπά

Πεξηέρεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή
επάξθεηα, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άπθπο 95
Πεξηιακβάλεη εγγξάθσο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (θαζαξή αμία ,
πνζφηεηεο ΦΠΑ, ζπλνιηθή ηηκή). Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί
θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο
ζχκβαζεο. (Άξζξν 117 παξ. 3)
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Αξιολόγηζη
πποζθοπών

Γικαιολογηηικά
καηακύπυζηρ

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, εθ ησλ αλαδφρσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ
θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο
πξφζθιεζεο.
Ο «πξνζσξηλφο αλάδνρνο» κεηά απφ ελεκέξσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
απνζηέιιεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ειρ διπλούν, ηα οποία να
έσοςν ιζσύ 3 μήνερ ππιν ηην ςποβολήρ ηοςρ, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί
ζχκβαζε:
- Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ γηα γεληθή ρξήζε
- Βεβαίσζε Φνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο
- Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο.
- Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ.

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ (αξ.124 Ν.4782/21)
Τπογπαθή ζύμβαζηρ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο
θαη ηελ εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ίζηρ με ηο 4% επί ηηρ καθαπήρ ζςμβαηικήρ αξίαρ
(αξ.21 Ν.4782/21).

- Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη – επί ποινή απόππιτηρ – ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ
εηδψλ. Λφγσ ηνπ επείγνληνο ηεο πξνκήζεηαο, ην λνζνθνκείν επηζπκεί ηα πξνζθεξφκελα είδε λα είλαη
εηοιμοπαπάδοηα, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη ηελ πξνζθνξά αλ
θξίλεη φηη ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη κεγάινο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ.
- Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
- Οη εηαηξείεο πνπ ζα απνζηείινπλ πξνζθνξά γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα
δηαζέηνπλ ηα λφκηκα πηζηνπνηεηηθά γηα ηε δηαθίλεζε θαη δηαλνκή ηνπο, θαη ηα είδε ζα πξέπεη απαξαίηεηα
λα θέξνπλ ηελ αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε CE.
- Δπί ηηρ πποζθοπάρ ηοςρ οι ζςμμεηέσονηερ θα ππέπει να δηλώνοςν ςπεύθςνα όηι δεν βπίζκονηαι ζε
μία από ηιρ καηαζηάζειρ ηυν άπθπυν 73 και 74 ηος Ν. 4412/2016 υρ απόδειξη ηηρ μη ύπαπξηρ
λόγυν αποκλειζμού.
- Σέινο, ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη δείγκαηα πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηηο
πξνζθνξέο θαη νη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξίεο ππνρξενχληαη – επί πνηλή απφξξηςεο – λα ηα απνζηείινπλ
άκεζα.

Η Γιοικήηπια
ηος Γ.Ν. Υίος «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»

Δλένη Κανηαπάκη
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Β’ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
2η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ

Χίοσ: 16.09.2021

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ
«ΚΤΛΙΣΕΙΟ»

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ

1. ΒΕΛΟΝΕ ΜΙΑ ΧΡΗΗ (ΔΙΑΦ. ΜΕΓΕΘΗ)
Οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και οι Μζκοδοι Ελζγχου των πλαςτικϊν ςυριγγϊν μιασ χριςθσ κακορίηονται με τθν
Τπουργικι απόφαςθ Α6 6404 δισ (ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91) «ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΤ
ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΤΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑ ΧΡΗΗ»
• Οι προδιαγραφζσ των βελονϊν πρζπει να είναι κακϋ όλα ςφμφωνεσ με τθν υπουργικι απόφαςθ Α6/6404
«Σεχνικζσ προδιαγραφζσ και Μζκοδοι Ελζγχου Πλαςτικϊν υριγγϊν και Βελονϊν μίασ χριςθσ» (ΦΕΚ 681
τ.Β’8.8.1991)
• Η ςυςκευαςία των ειδϊν πρζπει να πλθροί τισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ:
• τθν ετικζτα / ςυςκευαςία πρζπει να αναγράφονται με ευκρινι και ευανάγνωςτο τρόπο τουλάχιςτον τα
παρακάτω ςτοιχεία:
• Σο όνομα ι θ εμπορικι επωνυμία και τθ διεφκυνςθ του καταςκευαςτι. ε περίπτωςθ που ο καταςκευαςτισ
δεν ζχει ζδρα ςε χϊρα τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ, θ ετικζτα ι θ ςυςκευαςία πρζπει να περιλαμβάνουν επιπλζον
το όνομα και τθ διεφκυνςθ του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του.
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• Η ζνδειξθ «ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΟ»
• Η μζκοδοσ αποςτείρωςθσ
• Ο κωδικόσ τθσ παρτίδασ του οποίου να προθγείται θ ζνδειξθ «ΠΑΡΣΙΔΑ» (ι LOT)
• Η ζνδειξθ τθσ οριακισ θμερομθνίασ αςφαλοφσ χριςεωσ, εκφραηόμενθ ςε ζτοσ και μινα
• Η ζνδειξθ ότι το προϊόν προορίηεται για μία και μόνθ χριςθ
• Σισ ειδικζσ ςυνκικεσ αποκικευςθσ
• Κάκε προειδοποίθςθ ι/και λθπτζα προφφλαξθ
• Οι ανωτζρω πλθροφορίεσ μπορεί να παρζχονται υπό μορφι ςυμβόλων.
• Να ςυνοδεφονται από ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ και ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα.
•Σα ανωτζρω υλικά πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΙSO 13485-2003 και ο
καταςκευαςτισ ι ο αντιπρόςωποσ του καταςκευαςτι ςτθν Ελλάδα να φζρει Πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008. Σα
υλικά πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα από κοινοποιθμζνο οργανιςμό που βρίςκεται εγκαταςτθμζνοσ και
λειτουργεί νόμιμα ςτο ζδαφοσ ενόσ από τα Κράτθ Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να φζρουν ςε ευκρινι
κζςθ του τελικοφ περιζκτθ τουσ τθν προβλεπόμενθ ςιμανςθ CE, θ οποία αποδεικνφει τθν ςυμμόρφωςι τουσ
με τισ απαιτιςεισ τθσ Οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ, (ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιςθ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ προσ τισ
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09 και «περί
τεχνικϊν προδιαγραφϊν και μεκόδων ελζγχου πλαςτικϊν ςυριγγϊν και βελονϊν μιασ χριςθσ»- ΦΕΚ 681
τ.Β’8.8.1991)
• Εκτόσ και αν αναφζρεται ςαφϊσ, απαιτοφνται επίςθσ:
• Μιασ χριςθσ, ατομικι, διαφανισ, ςυςκευαςία με εφκολο άςθπτο άνοιγμα.
• Να αναγράφεται ςτθ ςυςκευαςία θ θμερομθνία παραγωγισ και θ θμερομθνία λιξθσ.
• Να είναι αποςτειρωμζνεσ (διάρκεια 3-5 ζτθ), μθ τοξικζσ και απαλλαγμζνεσ πυρετογόνων ουςιϊν. • Σο υλικό
τθσ βελόνασ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο χάλυβα, χωρίσ μαγνθτικζσ ιδιότθτεσ.
• Να φζρει προςτατευτικό κάλυμμα, εφκολα αφαιροφμενο από υλικό που κα πλθροί τθ ςφμβαςθ ISO 6009.
• Να είναι Latex Free

Εκτόσ από τισ γενικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ απαιτοφνται επίςησ τα εξήσ χαρακτηριςτικά:
Η πλαςτικι κεφαλι τθσ βελόνθσ να εφάπτεται αεροςτεγϊσ ςε ςφριγγεσ τφπου luer και luer lock. Η κωνικι
κεφαλι τθσ βελόνθσ να είναι ςφμφωνθ με τον τφπο ISO 594/1 και να φζρει διακριτικό χρϊμα (χρωματικόσ
κϊδικασ) που κα επιτρζπει τον προςδιοριςμό τθσ διαμζτρου τθσ βελόνθσ. Να είναι θμιδιαφανισ ςτο ςθμείο
ςφνδεςθσ με τθν ςφριγγα για τθν εφκολθ παρατιρθςθ τθσ παλινδρόμθςθσ του αίματοσ. Ευκφσ ςωλινασ
βελόνθσ, ςε κανονικό πάχοσ τοιχϊματοσ, χωρίσ ελαττϊματα καταςκευισ και μθ αποςποφμενα ςωματίδια. Η
εξωτερικι επιφάνεια του ςωλινα να είναι λεία. Σα αμβλφ άκρο τθσ βελόνθσ να είναι αιχμθρό, χωρίσ προεξοχζσ
και ελαττϊματα. Τλικά ςυςκευαςίασ: πλαςτικό φιλμ (blister) και ιατρικό (medical grade paper) που κα
διαςφαλίηει τθν αποςτείρωςθ. Να φζρει προςτατευτικό κάλυμμα, εφκολα αφαιροφμενο, με ατραυματικό
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άκρο, από υλικό που κα πλθροί τθ ςφμβαςθ ISO 6009. Διακζςιμο μζγεκοσ από 16G-30G και ςτα ανάλογα μικθ
(5/8’’-2’’).

2. ΒΕΛΟΝΕ ΦΙΣΟΤΛΑ
















Να είναι αποςτειρωμζνεσ ελεφκερεσ πυρετογόνων ςε ατομικι εφχρθςτθ ςυςκευαςία
Να είναι κοντισ λοξότμθςθσ ϊςτε τραυματίηουν όςο το δυνατόν λιγότερο ςτο ςθμείο παρακζντθςθσ
και θ αιμόςταςθ να είναι καλφτερθ και ταχφτερθ και να προκαλοφν λιγότερο πόνο ςτον αςκενι
Να μθν περιζχουν αλουμίνιο
Να είναι ςιλικοναριςμζνεσ με αδρανζσ υλικό ομοιόμορφα, εςωτερικά και εξωτερικά τθσ βελόνασ
Να ζχουν πολφ λεπτό τοίχωμα
Σα πτερφγια των βελονϊν να είναι ανατομικά ςχεδιαςμζνα (να επιτρζπουν ςτακερι λαβι και να μθν
ολιςκαίνουν),ζτςι ϊςτε το προςωπικό να τισ χειρίηεται ςτακερά και με αςφάλεια κατά τθν
παρακζντθςθ
Η ροι του αίματοσ να είναι ομαλι, ειδικά ςτο ςθμείο ζνωςθσ τθσ βελόνασ με τον πλαςτικό αυλό
Μικοσ βελόνασ από 20 ΜΜ ζωσ 30ΜΜ και να ακολουκοφν το διεκνζσ πρότυπο ΙSO9626:1991 (Ε) ι
ιςοδφναμο ΕΝ2.
Μικοσ ςωλινα 15.Ηποιότθτα του πλαςτικοφ να είναι άριςτθ, το υλικό να είναι διαυγζσ και άχρωμο και
να μθν ςτρεβλϊνεται εφκολα.
Διάμετροι βελονϊν 16G , 17G
Η αρτθριακι βελόνα να φζρει οπι (backeye)
Σα προϊόντα να φζρουν τθ ςιμανςθ «CE» ςφμφωνα με τθν κοινοτικι οδθγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-94 που
αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και αυτό να αποδεικνφεται με αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ
ςιμανςθσ «CE» τθσ παραγωγοφ εταιρείασ από αναγνωριςμζνο κοινοποιθμζνο οργανιςμό τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Βελόνεσ παρακζντθςθσ αρτθριοφλεβϊδουσ επικοινωνίασ (φίςτουλασ) μεγζκουσ 16G. Και μικουσ
διαδρομισ 15cm με back eye
Βελόνεσ παρακζντθςθσ αρτθριοφλεβϊδουσ επικοινωνίασ (φίςτουλασ) μεγζκουσ 17G. Και μικουσ
διαδρομισ 15cm με back eye

Να αναγράφεται ςτθ ςυςκευαςία θ θμερομθνία αποςτείρωςθσ και λιξθσ και να ζχουν υπόλοιπο ηωισ
τουλάχιςτον δφο(2) ζτθ μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ.

3. ΒΕΛΟΝΕ ΟΦΤΟΝΩΣΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΕΝΣΗΗ (Ραχιαίασ αναιςθηςίασ) με οδηγό.









Να είναι αποςτειρωμζνεσ ελεφκερεσ πυρετογόνων ςε ατομικι εφχρθςτθ ςυςκευαςία
Καλι ςτιριξθ βελόνασ και χειριςμόσ.
Να φζρουν οδθγό
Να είναι υποαλλεργικζσ
Ανεξάρτθτθ αποςτειρωμζνθ ςυςκευαςία .
Σα προϊόντα να φζρουν τθ ςιμανςθ «CE» ςφμφωνα με τθν κοινοτικι οδθγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-94 που
αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και αυτό να αποδεικνφεται με αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ
ςιμανςθσ «CE» τθσ παραγωγοφ εταιρείασ από αναγνωριςμζνο κοινοποιθμζνο οργανιςμό τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Διάμετροσ βελόνθσ 25G και μικοσ ζωσ και 90mm
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3.1. ετ ραχιαίασ αναιςθηςίασ Νο 22 χωρίσ οδηγό







Set ραχιαίασ αναιςκθςίασ μιασ χριςθσ με βελόνθ ραχιαίασ Νο 22 G, χωρίσ οδθγό.
Σο set πρζπει να περιζχει όλα τα είδθ προετοιμαςίασ τθσ ραχιαίασ αναιςκθςίασ αποςτειρωμζνα, ςε
εφχρθςτο διςκάκι ςτακερό. Αποςτειρωμζνο πεδίο μιασ χριςθσ με οπι, λαβίδα, τολφπια και γάηεσ.
α. Πλαςτικι ςφριγγα 2-3ml
β. Πλαςτικι ςφριγγα 5ml
γ Βελόνεσ 22 G και βελόνα λεπτϊν τοιχωμάτων μεταλλικισ κεφαλισ
δ Βελόνα ραχιαίασ αναιςκθςίασ από υλικό υψθλισ ποιότθτασ με μεγάλθ ευχζρεια ςτθν μετακίνθςθ του
ςτυλεοφ, μικουσ 90mm και δακτυλολαβι πλαςτικι, υψθλισ διαφάνειασ, εφχρθςτθ. Σο τζλοσ τθσ
βελόνθσ να είναι τφπου Quincke ( με λοξότμθςθ).

3.2 ετ επιςκληριδίου αναιςθηςίασ.





1.
2.
3.
4.

Να είναι αποςτειρωμζνα ελεφκερα πυρετογόνων και ςε ατομικι εφχρθςτθ ςυςκευαςία
Σα προϊόντα να φζρουν τθ ςιμανςθ «CE» ςφμφωνα με τθν κοινοτικι οδθγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-94 που
αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και αυτό να αποδεικνφεται με αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ
ςιμανςθσ «CE» τθσ παραγωγοφ εταιρείασ από αναγνωριςμζνο κοινοποιθμζνο οργανιςμό τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Να αναγράφεται ςτθ ςυςκευαςία θ θμερομθνία αποςτείρωςθσ και λιξθσ και να ζχουν υπόλοιπο ηωισ
τουλάχιςτον δφο(2) ζτθ μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ.
Σο ςετ να περιλαμβάνει.
Επιςκλθρίδεια βελόνα 18G και μικοσ 80mm
Φίλτρο 0,2μ.
Πλαςτικι ςφριγγα 10ml, χαμθλισ αντίςταςθσ.
ωλθνάκι επιςκλθριδείου (για ςυνεχι ζγχυςθ ςτον επιςκλθρίδειο χϊρο)

4. ΒΕΛΟΝΕ ΓΙΑ ΕΓΧΤΗ ΔΙΑΛΤΜΑΣΟ ΕΝΣΟ ΕΜΦΤΣΕΤΜΑΣΟ PORT
Περιγραφι είδουσ:






Βελόνεσ γωνιακζσ κεκκαμζνεσ 900 Huber για χριςθ ςε εμφυτεφςιμα port.
Σο μεγεκόσ τουσ κα 20 G και ανάλογα μικθ με χρωματικι κωδικοποίθςθ. Θα πρζπει να ζχουν πτερφγια
ςτερζωςθσ ( πεταλοφδα ) για εφκολθ τοποκζτθςθ και προ ςυνδεδεμζνθ προζκταςθ πολυουρεκάνθσ
(αδρανζσ υλικό ςτθ χθμειοκεραπεία) μικουσ 20-30 cm, ςθμείο ςφνδεςθσ το οποίο να εφάπτεται
αεροςτεγϊσ ςε ςφριγγεσ Luer και Luer –Lock με δυο διακόπτεσ ροισ (ςφιγκτιρεσ)και επιπλζον και
επιπλζον μια είςοδο εγχφςεων με αντιμικροβιακό ςυνδετικό (πϊμα auto-flush) που αποτρζπει
ανάςτροφθ ροι αίματοσ και απόφραξθ κακετιρα με κετικι πίεςθ με δυνατότθτα δυναμικισ ζγχυςθσ .
Να είναι LATEXfree, DEHP-free και PVC-free, ςυμβατικι με τθ χοριγθςθ ταξανϊν (TAXOTERE και
TAXOL). Χωρίσ ςθμείο ζγχυςθσ Τ.
ε ατομικι αποςτειρωμζνθ ςυςκευαςία. Να ζχει πιςτοποιιςεισ CE και ISO.

5. ΒΕΛΟΝΕ ΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Εκτόσ από τισ γενικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ απαιτοφνται επίςθσ τα εξισ χαρακτθριςτικά:
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Να είναι εφχρθςτθ και να λειτοφργει άριςτα.
Να διακζτει διαφανζσ, ςκλθρό, κακετιρα (διαφανζσ).
Να είναι κατάλλθλθ για αιμόςταςθ, ςκλθροκεραπεία, ζγχυςθ και μαρκάριςμα.
Να διακζτει ενςωματωμζνο μθχανιςμό κλειδϊματοσ βελόνασ, stopper ειςαγωγισ και αςτεροειδι
ςχεδιαςμό για χριςθ ςε δφςκολεσ ανατομίεσ. Σο άκρο του κακετιρα να είναι ατραυματικό και να φζρει
ενςωματωμζνο μεταλλικό δακτφλιο. Η ζγχυςθ να γίνεται με κοινζσ ςφριγγεσ (τφπου Luer Lock ι όχι).
Διαςτάςεισ βελόνθσ : 19- 25 G και 4-8 mm. Διαςτάςεισ κακετιρα: 1.8-2.3 mm και 120-230 cm. (για χριςθ
ςε βρογχοςκόπιο, κολονοςκόπιο, γαςτροςκόπιο) Όςον αφορά ςε χριςθ ςτο πεπτικό ςφςτθμα:
Σο άκρο τθσ βελόνθσ να ςχθματίηει λοξι τομι γωνίασ 14ο και 30ο για ανϊτερο και κατϊτερο πεπτικό
αντίςτοιχα, ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ καλφτερθ εφαρμογι ςτο βλεννογόνο.

ΝΑ ΣΑΛΟΤΝ ΔΕΙΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑ ΕΙΔΗ

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΑΡΑΝΣΙΝΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΝΣΟΤ ΕΤΦΡΟΤΝΗ

ΠΑΝΣΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΤΟΒΑΛΑΝΣΩ
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ΕΖΣΟΤΜΔΝΔ ΠΟΟΣΖΣΔ ΑΝΑ ΔΗΓΟ

Α/Α

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ

ΠΟΟΣΟ
ΦΠΑ

ΠΟΟΣΖΣΑ

ΤΝΟΛΗΚΟ
ΠΟΟ
ΥΧΡΗ ΦΠΑ

ΤΝΟΛΗΚΟ
ΠΟΟ
ΜΔ ΦΠΑ
9% θαη 17%

ΒΔΛΟΝΔ ΜΗΑ ΥΡΖΖ
19G

50.000

1.100,00

1.287,00

21G

40.000

880,00

1.029,60

23G

40.000

880,00

1.029,60

25G

15.000

330,00

386,10

27G

6.000

132,00

154,44

2.244,00

2.445,96

396,00

431,64

1.
17%

ΒΔΛΟΝΔ ΦΗΣΟΤΛΑ
2.

16G

17.000
9%

17G

3.

3.000

ΒΔΛΟΝΔ
ΟΦΤΟΝΧΣΗΑΗΑ
ΠΑΡΑΚΔΝΣΖΖ (Ραρηαίαο
αλαηζζεζίαο)
κε νδεγφ
25G

450

17%

1.341,00

1.568,97

400

17%

400,00

468,00

150

9%

1.275,00

1.389,75

ΔΣ ΡΑΥΗΑΗΑ
ΑΝΑΗΘΖΗΑ
3.1

(ρσξίο νδεγφ)
22G

3.2

ΔΣ ΔΠΗΚΛΖΡΗΓΗΟΤ
ΑΝΑΗΘΖΗΑ
18G

4.

ΒΔΛΟΝΔ ΓΗΑ ΔΓΥΤΖ
ΓΗΑΛΤΜΑΣΟ ΔΝΣΟ
ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΟ PORT
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20G

5.

320

17%

1.600,00

1.872,00

120

9%

933,60

1.017,62

11.511,60

13.080,68

ΒΔΛΟΝΔ
ΚΛΖΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ
19-25G

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ
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