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                                  Έρευνα αγοράς που αφορά  

Προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες , το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί
στην προμήθεια  των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία
της  δημοσίευσης  στο  διαδίκτυο  και  τη  συλλογή  προσφορών  σύμφωνα  με  τις  τεχν
προδιαγραφές που εγκρίθηκαν στην Β17/9ηΣΥΝ20-04-2018   με κριτήριο τη χαμηλότερη
τιμή  ,  η  οποία  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  το  τρέχον  Παρατηρητήριο  Τιμών  της Ε.Π.Υ
Ν.3846/2010 άρθρο 24. 

      Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών &
Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές
θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί  Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους
οποίους αντιστοιχίζονται  τα  αιτούμενα υλικά.  Οι  προμηθευτές  θα πρέπει  να αναφέρουν
επίσης  τον κωδικό GMDN και τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ των προσφερομένων ειδών αλλά και
τον  χρόνο  παράδοσης  τους,  σε  διαφορετική  περίπτωση  δε  θα  γίνονται  δεκτές  οι
προσφορές.

      Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω  fax,  e-mail ή
ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία
εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές
που  κατίθενται  μέσω  ταχυδρομείου,  από  την  ημερομηνία  και  ώρα  κατάθεσης  της
προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα
προσκομίζονται  ιδιοχείρως θα κατατίθενται  προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου
του  Νοσοκομείου.  Οι  προσφορές  που  θα  κατατίθενται  στην  υπηρεσία  πέρα  της
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. 

              Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 4 μήνες 



Καταληκτική ημερομηνία :08-10-2018
Καταληκτική ώρα : 13:00

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ

1.)Αυτόματος επαναφορτιζόμενος κυρτός κοπτοράπτης  λεπτών και παχέων  ιστών,με μήκος συρραφής
40mmκαι προφίλ 30mm   με ενσωματωμένη λάμα στη κασέτα του εργαλείου, και κλίπ από κράμα

τιτανίου, με δύο ξεχωριστές σκανδάλες για σύγκλιση και πυροδότηση αντίστοιχα και με δυνατότητα
εναλλαγής κασετών για διαφορετικούς τύπους ιστών στο ίδιο εργαλείο.

Για λεπτούς ιστούς ( ανοιχτό clip 3,5 mm-κλειστό 1,5 mm)   
       Για παχείς ιστούς (ανοιχτό clip 4,7 mm - κλειστό 2,00 mm)

2)Ανταλλακτικές κασέτες για τα παραπάνω εργαλεία 

3.)Εργαλείο ευθείας συρραφής-διατομής ιστών με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και
μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης για μεγαλύτερη ασφάλεια. Με ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας

εγκάρσιας διατομής για μεγαλύτερη αντοχή στις παράπλευρες πιέσεις σε μήκη

                                              Από 55-60mm εως 90-100mm για όλα τα είδη ιστού.

 
4.)Ανταλλακτικές κασέτες για τα παραπάνω εργαλεία 55-60mm εως 90-100mm για όλα τα είδη ιστού.

5.)Αυτόματες λαβίδες περίπαρσης οισοφάγου-εντέρου μίας χρήσεως, με ενσωματωμένο ράμμα
μονόκλωνου πολυαμιδίου, με 28 κλιπ από από ανοξείδωτο ατσάλι που κλείνουν σε σχήμα Β, μήκους

6,5 εκ.

6.)Αυτόματες λαβίδες περίπαρσης οισοφάγου-εντέρου μίας χρήσεως, με ενσωματωμένο ράμμα
πολύκλωνου πολυεστέρα, με 18 κλιπ από από ανοξείδωτο ατσάλι που κλείνουν σε σχήμα Β, μήκους 4,5

εκ.

Απαραίτητη  προϋπόθεση  η  κατάθεση  δείγματος  προς  αξιολόγηση   επί  ποινής
απόρριψης.

                     Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                           ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
                                          Msc IΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣκλωνοσ
                                   Μsc ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ


