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Σν Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ θαη επηηαθηηθώλ αλαγθώλ ηνπ, ιακβάλνληαο
ππ’ όςηλ ηηο παξαθάησ απνθάζεηο:
Σελ ππ’ αξηζ. 37/30-9-21 (ΑΓΑ: 699Ρ469073-Φ4Υ) απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ κε ηελ νπνία
εγθξίλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κε έξεπλα αγνξάο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.4782/21 αξ.50.
2. Σελ ππ’ αξηζ. 4/17-02-21 απόθαζε ηεο Γηνηθήηξηαο ηνπ Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» κε ηελ νπνία
εγθξίλεηαη από άπνςε ζθνπηκόηεηαο ε πξνκήζεηα «ΑΟΡΣΙΚΧΝ ΔΝΓΟΜΟΥΔΤΜΑΣΧΝ
ΤΠΔΡΝΔΦΡΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ» γηα ηε θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ
3. Σελ ππ’ αξηζ. 1441/2021 αλάιεςε πίζησζεο.
1.

Πποηίθεηαι
λα πξνβεί ζηελ ζύλαςε ζύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα
«ΑΟΡΣΙΚΧΝ
ΔΝΓΟΜΟΥΔΤΜΑΣΧΝ ΤΠΔΡΝΔΦΡΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ» ,
κε ζθνπό ηελ δεκηνπξγία
παξαθαηαζήθεο θαη ηελ εηήζηα θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ.
Γηα ην ζθνπό απηό απεπζύλεη ππόζκληζη με ανοισηή διαδικαζία ζςλλογήρ πποζθοπών πξνο θάζε
ελδηαθεξόκελν νηθνλνκηθό θνξέα πνπ επηζπκεί λα ππνβάιιεη νηθνλνκνηερληθή πξνζθνξά, ζύκθσλα κε
ηνπο παξαθάησ όξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο:
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Αλάιεςε Τπνρξέσζεο : 1441/2021

Γ. Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»
(Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σκήκα Πξσηνθόιινπ)
e-mail: promithion@xioshosp.gr

08-11-21, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:00 κκ.

Γ.Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ)



ΚΗΜΓΗ
www.xioshosp.gr

ΔΝΑ (1) ΔΣΟ
(Με δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά από απόθαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ)
Δθαηόλ νγδόληα (180) κέξεο (άξζ.97 ηνπ 4412/16), πξνζεζκία πνπ αξρίδεη από ηελ
επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο δύλαηαη λα παξαηαζεί, εθόζνλ δεηεζεί από ηελ
αλαζέηνπζα αξρή πξηλ από ηελ ιήμε ηεο (άξζ.97, Ν.4412/16).
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άπθπο 94

Σεσνική και
οικονομική
πποζθοπά

Αξιολόγηζη
πποζθοπών

Πεξηέρεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηελ ηερληθή
επάξθεηα, ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ζύκθσλα κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άπθπο 95
Πεξηιακβάλεη εγγξάθσο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (θαζαξή αμία ,
ΦΠΑ, ζπλνιηθή ηηκή). Η ππνβνιή κόλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θώιπκα γηα
ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο.
(Άξζξν 117 παξ. 3)
Η θαηαθύξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ρακειόηεξε πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, εθ ησλ αλαδόρσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ
θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο ηεο
πξόζθιεζεο.
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Γικαιολογηηικά
καηακύπυζηρ

Ο «πξνζσξηλόο αλάδνρνο» κεηά από ελεκέξσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
απνζηέιιεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ειρ διπλούν, ηα οποία να
έσοςν ιζσύ 3 μήνερ ππιν ηην ςποβολήρ ηοςρ, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί
ζύκβαζε:
- Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ γηα γεληθή ρξήζε
- Βεβαίσζε Φνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο
- Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο.
- Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ.

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ (αξ.124
Τπογπαθή ζύμβαζηρ Ν.4782/21) από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο, 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 ρξόλνο παξάδνζεο ησλ πξνζθεξόκελσλ
εηδώλ. Λόγσ ηνπ επείγνληνο ηεο πξνκήζεηαο, ην λνζνθνκείν επηζπκεί ηα πξνζθεξόκελα είδε λα είλαη
εηοιμοπαπάδοηα, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη ηελ πξνζθνξά αλ
θξίλεη όηη ν ρξόλνο παξάδνζεο είλαη κεγάινο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ.
- Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
- Οη εηαηξείεο πνπ ζα απνζηείινπλ πξνζθνξά γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα
δηαζέηνπλ ηα λόκηκα 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 ππνρξενύληαη – επί πνηλή απόξξηςεο – λα ηα απνζηείινπλ
άκεζα.

Η Γιοικήηπια
ηος Γ.Ν. Υίος «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»

Δλένη Κανηαπάκη
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Β΄ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
1.Δνδοαςλικό µόζσεςµα με ςπεπνεθπική ζηήπιξη για ηην ανηιμεηώπιζη ανεςπύζμαηορ
Κοιλιακήρ Αοπηή ( ζπονδςλυηό ζύζηημα ηπιών - (3) - ηεμασίυν ).
Κύξην ζηέιερνο κνζρεύκαηνο, από πθαληό πνιπεζηεξηθό πιηθό ( DACRON ) ξακκέλν ζε
απηνεθηεηλόκελεο ελδνπξνζέζεηο από NITINOL. Αξζξσηό γηα ηελ βέιηηζηε ηζνξξνπία ηνπ
κνζρεύκαηνο κέζα ζην ζάθθν ηνπ αλεπξύζκαηνο. Τπεξλεθξηθή ζηήξημε, από αθάιππηε κεηαιιηθή
απηνεθπηπζόµελε ελδνπξόζεζε πνπ πεξηέρεη αθίδεο γηα πξόζζεηε θαζήισζε ηνπ κνζρεύκαηνο.
Γηαζέηεη αζθάιεηεο δίλνληαο ηελ δπλαηόηεηα κεηαθίλεζεο ηνπ κνζρεύκαηνο αθόκε θαη κεηά ηελ
απειεπζέξσζε ηνπ. Σν θέξνλ ζύζηεκα είλαη πξν θνξησκέλν ζε πδξόθηια ζεθάξηα εηζαγσγήο
FLEXOR κε αηκνζηαηηθή βαιβίδα CAPTOR ρακεινύ πξνθίι 16 Fr γηα όια ηα κήθε θαη ηηο
δηακέηξνπ
(22-32
mm)
θαη
17FR
γηα
ηελ
δηάκεηξν
36mm.
Δηεξόπιεπξα ζθέιε κνζρεύκαηνο, από πθαληό πνιπεζηεξηθό πιηθό ( DACRON ) ξακκέλν ζε
απηνεθηεηλόκελε ζπεηξνεηδή ελδνπξόζεζε από NITINOL γηα ηελ θάιπςε αλεπξπζκαηηθώλ
ιαγνλίσλ δηακέηξνπ απν 8mm κέρξη θαη 24mm. Σν θέξνλ ζύζηεκα είλαη πξνθνξησκέλν θαη
νπιηζκέλν κέζα ζηα πδξόθηια ζεθάξηα κε αηκνζηαηηθή βαιβίδα CAPTOR ρακεινύ πξνθίι (12 14Fr).
2. ΜΠΑΛΟΝΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΗ
Μπαιόλη Μνξθνπνίεζεο πνιπνπξεζάλεο πνπ ζηεξεώλεηαη ζην πξόζζην άθξν ελόο άμνλα θαζεηήξα
ηξηπινύ απινύ ( δύν απινί πιήξσζεο θαη έλαο απιόο νδεγνύ ζύξκαηνο ) κε αηξαπκαηηθό άθξν. Να
δηαζέηεη δύν αθηηλνζθηεξνύο δείθηεο ζε απόζηαζε πεξίπνπ 40mm κεηαμύ ηνπο θαη αζθάιεηα
luerlock. Σν κπαιόλη κπνξεί λα πιεξσζεί ζε δηακέηξνπο από 10mm έσο 37mm. Δίλαη ζπκβαηό κε
ζεθάξη εηζαγσγέα ησλ 10Fr.
3. ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΟΓΗΓΑ ΤΡΜΑΣΑ
i. J 0.035’’ – 175mm Γηαγλσζηηθό νδεγό ζύξκα, πνπ ζα απνηειείηαη από έλαλ εζσηεξηθό ππξήλα ν
νπνίνο ζα είλαη ελσκέλνο κέζσ ελόο ζύξκαηνο αζθαιείαο κε ην εμσηεξηθό ζπείξακα. Σν εμσηεξηθό
ζπείξακα λα είλαη επηζηξσκέλν κε PTFE γηα επθνιόηεξε εηζαγσγή θαη εμαγσγή από ην αγγείν. Να
δηαηίζεληαη σο αθνινύζσο: Γηάκεηξνο: 0.035" Μήθνο: 80 - 260cm.
ii. J 0.035’’ – 260mm Γηαγλσζηηθό νδεγό ζύξκα, πνπ ζα απνηειείηαη από έλαλ εζσηεξηθό ππξήλα ν
νπνίνο ζα είλαη ελσκέλνο κέζσ ελόο ζύξκαηνο αζθαιείαο κε ην εμσηεξηθό ζπείξακα. Σν εμσηεξηθό
ζπείξακα λα είλαη επηζηξσκέλν κε PTFE γηα επθνιόηεξε εηζαγσγή θαη εμαγσγή από ην αγγείν. Σύπνη
ζπξκάησλ: AMPLATZ, AMPLATZ SUPER STIFF, ROSEN ΗΔΑVY DUTY, ΣΑΘΔΡΟΤ,
ΚΙΝΗΣΟΤ, ΓΙΠΛΟΤ ΑΚΡΟΤ.
Να δηαηίζεληαη σο
αθνινύζσο: Γηάκεηξνο: 0.035" Μήθνο: 80 - 260cm.
iii.
AMPLATZ
SUPER
STIFF
0.035’’
–
260mm
Γηαγλσζηηθό νδεγό ζύξκα, πνπ ζα απνηειείηαη από έλαλ εζσηεξηθό ππξήλα ν νπνίνο ζα είλαη ελσκέλνο
κέζσ ελόο ζύξκαηνο αζθαιείαο κε ην εμσηεξηθό ζπείξακα. Σν εμσηεξηθό ζπείξακα λα είλαη
επηζηξσκέλν κε PTFE γηα επθνιόηεξε εηζαγσγή θαη εμαγσγή από ην αγγείν. Να δηαηίζεληαη σο
αθνινύζσο: Γηάκεηξνο: 0.035" Μήθνο: 80 - 260cm
iiii. LUNDERQUIST EXTRA STIFF
 Κπξηό κε δηάκεηξν 7,5mm, ζηαζεξνύ ππξήλα από αλνμείδσην ράιπβα (Stainless Steel) κε
επηθάιπςε PTFE, δηακέηξνπ 0.035", κήθνπο 260 ή 300cm,
κε εύθακπην άθξν 15cm ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελόο εζσηεξηθνύ ρξπζνύ ζπεηξώκαηνο γηα
απμεκέλε νξαηόηεηα.
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 Με δηπιή θπξηόηεηα δηακέηξνπ 7,5mm ε πξώηε θαη 15mm ε δεύηεξε, ζηαζεξνύ ππξήλα απν
αλνμείδσην ράιπβα (Stainless Steel) κε επηθάιπςε PTFE, δηακέηξνπ 0.035", κήθνπο 260 ή
300cm, κε εύθακπην άθξν 4cm ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελόο εζσηεξηθνύ ρξπζνύ ζπεηξάκαηνο
15cm γηα απμεκέλε νξαηόηεηα.
4. ΤΓΡΟΦΙΛΟ ΟΓΗΓΟ ΤΡΜΑ AQUATRACK
Τδξόθηιν ζύξκα αγγεηνπιαζηηθήο πεξηθεξηθώλ αγγείσλ, κε ππξήλα από Nitinol, ζπλδεδεκέλν κε
αθηηλνζθηεξό πνιπκεξέο. Σν ζύξκα λα θέξεη ηέζζεξα ζηξώκαηα πδξόθηιεο επηθάιπςεο ζπλδεδεκέλα
κε ην θύξην ζώκα ηνπ κε ηελ ηερληθή Photolink πνπ εμαζθαιίδεη ηζρπξό δεζκό. Με ππξήλα από Nitinol
γηα λα εμαζθαιίδεη θαιύηεξν έιεγρν γηα ηελ απνθπγή δηάηξεζεο ή δηαρσξηζκνύ ησλ αγγείσλ ελώ νη
πδξόθηιεο ηδηόηεηεο ηνπ ζύξκαηνο παξακέλνπλ επί καθξόλ. Σξία εθαηνζηά πξνζρεκαηηζκέλνπ
αθηηλνζθηεξνύ άθξνπ. Ο πεξηζηξνθέαο (torque device) λα πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία.
Γηάκεηξνο: 0.035’’. Μήθνο: 150cm, 180cm θαη 260cm. Regular, Stiff, εςθεία θαη κςπηά.
5. ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΑΓΓΔΙΟΓΡΑΦΙΑ
Καζεηήξαο Αγγεηνγξαθίαο Πεξηθεξηθώλ Αγγείσλ από Nylon, κε πιέγκα θαη αθηηλνζθηεξό, (Tungsten
Tip), κε ιεπηπλόκελν άθξν γηα νκαιή εηζαγσγή ζην αγγείν αθόκα θαη ρσξίο ζεθάξη. Δζσηεξηθή
δηάκεηξνο απινύ 0.042" ζηα 4F, 0.048" ζηα 5F, αληνρή ζηα 1200 psi.
ΜΗΚΟ ΚΑΘΔΣΗΡΧΝ : 65cm – 90cm - 100cm - 110cm (αλάινγα ηελ ρξήζε),
ΓΙΑΜΔΣΡΟ : 4F,5F
ΥΗΜΑΣΑ: PIGTAIL, COBRA (5FR 65CM), J-CURVE 1,2,3, BERENSTEIN (5FR 65CM),
VERTEBRAL (5FR 100CM).
6. ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ ΚΑΘΔΣΗΡΑ PIGTAIL
Βαζκνλνκεκέλνο θαζεηήξαο PIG TAIL 5Fr - 7Fr
Mε ηε ζπρλόηεξε αλά κήθνο βαζκνλόκεζε γηα ελδναπιηθή κέηξεζε αλεπξπζκάησλ θαη ζηελώζεσλ
πξνεπεκβαηηθά.
Mήθνο: 65cm -110cm
Βαζκνλόκεζε κε 2, 10 θαη 20 ρξπζνύο δείθηεο
7. ΘΗΚΑΡΙ ΔΙΑΓΧΓΗ
Θεθάξη θαηαζθεπαζκέλν από πνιπαηζπιέλην κε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επίζηξσζε από 1.5% MDX
θαη αθηηλνζθηεξό άθξν. Η βαιβίδα λα έρεη 6 γισρίλεο θαη λα είλαη πςίζηεο αζθαιείαο κε επίζηξσζε
από πγξή ζηιηθόλε γηα νκαιή εηζαγσγή ηνπ θαζεηήξα ρσξίο ηξηβέο ε νπνία είλαη θαη απνζπώκελε. Η
θάλνπια ηνπ ζεθαξηνύ κπνξεί λα ππνζηεί παξακόξθσζε 105 κνηξώλ δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζηνλ
αζζελή λα βξίζθεηαη ζην θξεβάηη ηνπ ζε εκηθαζηζηή ζέζε. Μέγεζνο : 7Fr - 8Fr Μήθνο: 11cm - 45cm.
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