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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ &
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«ΚΤΛΙΣΔΙΟ»

Υίορ: 05-11-21
Απιθ. Ππυη.: 79/05-11-21

Γξαθείν Πξνκεζεηψλ
Πιεξνθνξίεο: Β. Παγνχδε
Σει.: 22713/50258
E-mail:promithion@xioshosp.gr
ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ
ΜΔ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ « ΤΛΙΚΧΝ ΑΓΓΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ - ΣΔΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ»
CPV 33111730-7
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 9.866,14€ ΜΔ ΦΠΑ
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ
ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ

Σν Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ, ιακβάλνληαο
ππ’ φςηλ ηηο παξαθάησ απνθάζεηο:
Σελ ππ’ αξηζ. 8/11-3-21 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ν πίλαθαο
πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2021.
2. Σελ ππ’ αξηζ. 1504/03-11-21 (ΑΓΑ: ΩΘΦ469073-1ΑΓ) απφθαζε ηεο Γηνηθήηξηαο 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.
3. Σελ ππ’ αξηζ. 4/17-02-21 απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» κε ηελ νπνία
εγθξίλεηαη απφ άπνςε ζθνπηκφηεηαο ε πξνκήζεηα «ΤΛΙΚΧΝ ΑΓΓΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ ΣΔΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ» γηα ηε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
4. Σελ ππ’ αξηζ. 471/2021 αλάιεςε πίζησζεο.
1.

Πποηίθεηαι λα πξνβεί ζηελ ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα «ΤΛΙΚΩΝ ΑΓΓΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ ΣΔΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ» κε ζθνπφ ηελ εηήζηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα
πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2021. Δγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο 9.866,14€ κε ΦΠΑ θαη
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.

Γηα ην ζθνπφ απηφ απεπζχλεη επαναληπηική 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. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»

Σίηλορ
ππομήθειαρ/ CPV

ΤΛΙΚΑ ΑΓΓΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ - ΣΔΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ (CPV 33111730-7)

Πποϋπολογιζμόρ
Γαπάνηρ

9.866,14 ΜΔ ΦΠΑ
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ΚΑΔ 1311
Αλάιεςε Τπνρξέσζεο : 471/2021

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

15-11-21, ημέπα Γεςηέπα και ώπα 14:00 μμ.

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



ΚΗΜΓΗ
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.
Η 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). Η 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

Η 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
Οδηγά ζύπμαηα μακπιά (0,35), (260 cm)

100

792,00

30

455,4

1

113,36

Οδεγά ζχξκαηα αγγεηνγξαθίαο ζε δηακέηξνπο 0,025΄- 0,038΄ θαη ζε
κήθε 260 cm. Να δηαζέηνπλ δηπιφ ππξήλα πνπ λα γίλεηαη βαζκηαία
θσληθφο γηα ειαρηζηνπνίεζε ηξαπκαηηζκνχ ηνπ αγγείνπ. Να
δηαζέηνπλ ειεθηξνζηαηηθή επηθάιπςε PTFE ζε φιν ην κήθνο ηνπ
ππξήλα πνπ ηνπο πξνζδίδεη ειεπζεξία ζηελ θίλεζε θαη νκαιή
νιηζζεξφηεηα γηα πξφζβαζε αθφκα θαη ζε πνιχ δχζθνιεο αλαηνκίεο.
. Να δηαζέηνπλ επζχ ή θπξηφ ηχπνπ J άθξν. Να έρνπλ δπλαηφηεηα
δηακφξθσζεο απφ ην ρξήζηε απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ζχξκαηνο
ρσξίο λα απαηηείηαη εηδηθφ εξγαιείν
ΦΟΤΚΧΣΗΡΔ ΜΙΑ ΥΡΗΗ
- Η ιαβή λα είλαη ηχπνπ ζθαλδάιεο
- Να δηαηίζεληαη ζε ηχπνπο καλνκέηξνπ 20&30ΑΣΜ
- Ο θνριίαο ηνπ εκβφινπ λα έρεη βξαρχ βήκα, ψζηε λα επηηπγράλεηαη
βξαδεία αχμεζε ηεο πίεζεο
- Να ζπκπεξηιακβάλεηαη ζπλδεηηθφ κε αηκνζηαηηθή βαιβίδα θαη
εηζαγσγέα ζχξκαηνο θαη πεξηζηξνθέα
- Η ζχξηγγα θνπζθψκαηνο λα είλαη δηαθαλήο ζε φιε ηεο ηελ
επηθάλεηα
ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ ΔΝΓΟΣΔΦΑΝΙΑΙΟΤ
ΘΡΟΜΒΟΤ
- Να είλαη ζπκβαηνί κε νδεγφ θαζεηήξα 6F
- Να είλαη απφ PEBAX
-Να είλαη ηχπνπ RAPID EXCHANGE
Να δηαζέηεη ζπξκάηηλε πεξηέιημε πεπιαηπζκέλσλ ηλψλ κε ηερλνινγία
εληαίνπ ηνηρψκαηνο κεηαβιεηήο πιέμεο κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη
ε δηάκεηξνο ηνπ εζσηεξηθνχ απινχ γηα άξηζηε δπλαηφηεηα
πεξηζηξνθήο θαη θαηεχζπλζεο θαζψο θαη αληίζηαζε ζηε ζηξέβισζε
Να δηαζέηεη αθηηλνζθηεξφ δείθηε ζην άθξν ηνπ ψζηε λα είλαη νξαηφο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ θαη λα βνεζά ζηε ζσζηή
ηνπνζέηεζε πξηλ απφ ηελ αλαξξφθεζε ησλ ζξκβνηηθψλ πιηθψλ απφ
ηα αγγεία.
Να δηαζέηεη εμαηξεηηθά πςειφ δείθηε αλαξξθφθεζεο (Fow Rate)
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ψζηε λα ηνλ θαζηζηά ηδαληθφ γηα αλαξξφθεζε αθφκα θαη κεγάισλ θαη
εθηεηακέλσλ ζξφκβσλ.
Να δηαζέηεη εμαηξεηηθά ρακειφ πξνθίι θαζψο θαη αηξαπκαηηθφ άθξν
Να δηαζέηεη πδξφθηιε επηθάιπςε πεξηθεξηθά (distal) κε απνηέιεζκα
ηελ πξφζβαζε ζην ζξφκβν αθφκα θαη ζε δχζθνιεο αλαηνκίεο.
Να δηαζέηεη κεγάιν εζσηεξηθφ απιφ γηα αχμεζε ηεο δχλακεο
αλαξξφθεζεο.
Σν πιηθφ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θιηληθέο κειέηεο κε αξηζκφ
αζζελψλ, πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ
ΔΝΓΟΣΔΦΑΝΙΑΙΔ ΠΡΟΘΔΔΙ ΠΟΛΤΣΡΧΜΑΣΙΚΧΝ
ΚΡΑΜΑΣΧΝ ΜΔ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΟΤΙΑ ΣΤΠΟΤ LIMUS
ΚΑΙ ΣΑΘΔΡΟ ΠΟΛΤΜΔΡΔ

20

6960,00

100

8,48

Με ελεξγή εθιπφκελε θαξκαθεπηηθή νπζία ηχπνπ Zotarolimus πνπ
λα είλαη πξνηνπνζεηεκέλεο ζε θαζεηήξα κε κπαιφλη ηαρείαο
ελαιιαγήο (rapid exchange) θαηαζθεπαζκέλεο απφ πνιπζηξσκαηηθφ
ζχξκα (εμσηεξηθή επηθάλεηα απφ θξάκα θνβαιηίνπ θαη ππξήλα απφ
θξάκα πιαηίλαο- ηξηδίνπ)
Να είλαη δηαζέζηκεο ζε εχξνο δηακέηξσλ απφ 2.0 κέρξη θαη 5.0 mm θαη
κήθε απφ 8mm έσο 38mm κε δπλαηφηεηα κεηά δηαζηνιήο ζηα 6.0mm
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιηθφ πνπ λα επηηξέπεη ηελ αζθαιή
δηελέξγεηα απεηθνληζηηθψλ εμεηάζεσλ καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ (MRI)
ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεζεί έλδεημε ηέηνηαο εμέηαζεο
- Να έρνπλ ρακειφ πξνθίι ≤0.0036¨ (≤91κm).
- Να κελ απνθιείνπλ πιάγηνπο θιάδνπο.
- Να είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζε παξάπιεπξε αξηεξία δηακέζνπ ηνπ
πιέγκαηφο ηνπο θαζψο επίζεο θαη ε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζε απηή.
- Σν ζψκα ηνπ θαζεηήξα λα έρεη πδξφθηιε επηθάιπςε, λα δηαζέηεη
κπαιφλη πςειήο νλνκαζηηθήο πίεζεο θαη 2 αθηηλνζθηεξνχο δείθηεο
- Να ηεθκεξηψλεηαη απφ κειέηεο φηη έρνπλ κηθξφ βαζκφ
επαλαζηέλσζεο.
- Να ππάξρεη κεγάιε θιηληθή εκπεηξία απφ ηε ρξήζε ηνπ πνιπκεξνχο
Αςηοκόλληηοι ελαζηικοί επίδεζμοι
Απηνθφιιεηνο ειαζηηθφο επίδεζκνο, αεξνδηαπεξαηφο,κεγάιεο
ζπγθνιεηηθήο ηθαλφηεηαο κε αληηαιιεξγηθή θνιιεηηθή νπζία θαη
δηάθξηηε λγξακκή ζην θνξέα ηνπ, ηθαλφο γηα ηζρπξέο επηδέζεηο πνπ
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δελ πξέπεη λα ραιαξψλνπλ Να είλαη ζε δηαζηάζεηο 10 cm x 4,5 cm
EΠΙΚΔΚΑΛΤΜΔΝΔ ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ ΠΡΟΘΔΔΙ (ΜΟΝΟΤ
ΣΔΝΣ) ΣΔΦΑΝΙΑΙΧΝ ΜΔ PTFE

1

490,5

3

1046,4

- Να είλαη απφ θξάκα ρξσκίνπ – θνβαιηίνπ κε επηθάιπςε άκνξθνπ
θαξβηδίνπ ηνπ ππξηηίνπ (γηα κείσζε ηεο ζξνκβνγέλλεζεο)
επελδεδπκέλε κε κεκβξάλε πνιπνπξεζάλεο
Να πξνζθέξεηαη ζε ηξία πάρε δνθίδσλ ultra-thin struts thickness 60
κm (γηα αγγεία δηακέηξνπ έσο 3.0 mm) θαη 80 κm (γηα αγγεία
δηακέηξνπ > 3.0 mm) θαη 120 κm (γηα αγγεία δηακέηξνπ έσο 4.5 – 5.0
mm) πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ζπλδπαζκφο ιεπηνχ πάρνπο θαη
ηθαλνπνηεηηθήο αθηηληθήο δχλακεο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο
Να δηαηίζεληαη ζε δηακέηξνπο 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 mm θαη κήθε
15, 20, 26 mm .
ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΜΔ Sirolimus
- Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε λαλνηερλνινγία (Nanolute Tehnology)
πνπ επηηξέπεη ζηε θαξκαθεπηηθή νπζία λα δηεηζδχζεη σο ηα απψηεξα
ζηξψκαηα ηνπ αγγείνπ.
Να δηαηίζεηαη ζε δηακέηξνπο 1.5, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 mm
θαη κήθε 10, 15, 20, 25, 30,35,40 mm
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