ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τμήμα:
Πληρ.:
Τηλ.:
Φαξ:
Διεύθ.:

Οικονομικό
Γούση Γ.
2682361308
2682024837
Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

Πρέβεζα: 17/01/2022
Αρ.Πρωτ.: 676

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Καθετήρων για τις ανάγκες του χειρουργικού
τμήματος.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά έως Πέμπτη 20/01/2022 στο email
g.gousi@prevezahospital.gr του Νοσοκομείου , έως τις 11 πμ, για τα κάτωθη είδη για την κάλυψη των
αναγκών του χειρουργικού τμήματος του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 2.232,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1311.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από
την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος
κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ
ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.
Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤ/
ΤΕΜ

1

Καθετήρες TIEMAN όλα τα
νούμερα ΤΙΕΜΑΝ FOLLEY

300

2

Καθετήρες FOLLEY 3 WAY όλα
τα νούμερα

500

3

Καθετήρες Αιματουρίας τύπου
COUVELAIRE αποστειρωμένος
3way με άκρο COUVELAIRE
από υδρόφιλη σιλικόνη 100%
υδροθάλομο 80ml και μήκος
42cm.,20,22,24 ch

59

4

Σετ υπερυβικής παρακέντησης με
ενσωματωμένο 2- Way folley
καθετήρα μέγεθος 16 Fr

15

ΤΙΜΗ

ΑΞΙΑ
ΠΡΟ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ

5

Καθετήρες FOLLEY 3 WAY
σιλικονούχοι όλα τα νούμερα

250

Τεχνικές προδιαγραφές επι ποινής απόρριψης
1) Τα προσφερόμενα είδη να συνοδεύονται υποχρεωτικά από δείγματα επι ποινή απόρριψης προσφοράς.
2) Να αναφέρεται η χώρα προέλευσης των προϊόντων.
3) Όλα τα αποστειρωμένα Ι/Τ προϊόντα να εναρμονίζονται πιστά στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
(ΚΥΑ ΔΥ7/οικ.2480/94 ΦΕΚ679/94, όπως αντικαταστάθηκε από την ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/2009,
ΦΕΚ2198/Β/2-10-2009). Να εφαρμόζουν την οδηγία 93/42/Ε.Ο.Κ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΙΔΟΣ 1,: ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΤΙΕΜΜΑΝ
 Να προσφέρονται από 8-22cm και όλων των διαμετρημάτων.

Να είναι κατασκευασμένοι από αρκετά σκληρό υλικό για να μην λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα
τοιχώματα τους.

Το πρόσθιο άκρο τους να είναι αποστρογγυλομένο ώστε να μην τραυματίζουν και να
τοποθετούνται εύκολα.
 Να έχουν ευρείες πλευρικές οπές μπροστά για καλή παροχέτευση.
 Να προσφέρονται με κεκαμένο το πρόσθιο άκρο(TIEMMAN). και ευθείς επίσης
ΕΙΔΟΣ 2: ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3WAY
Nα προσφέρονται όλων των διαμετρημάτων και μηκών.
Να φέρουν ευρύ αυλό.
Να είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλο ελαστικό υλικό, ώστε να μην συμπίπτει ο αυλός
τους κατά την αναρρόφηση ή κατά την έγχυση υγρών ή όταν δέχονται εξωτερική πίεση.
 Να φέρουν υδροθάλαμο χωρητικότητας από 10-50 cc, ανθεκτικό στις πιέσεις κατά την
εφαρμογή τους στις ουρολογικές επεμβάσεις, ώστε να μην ρήγωνται.
 Να φέρουν ασφαλή και ελαστική βαλβίδα υδροθαλάμου, ώστε να διατηρείται απολύτως το
περιεχόμενό τους και να αφαιρείται τούτο ευχερώς.




ΕΙΔΟΣ 3: ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ COUVELAIRE .
 Nα προσφέρονται όλα τα μεγέθη, όλων των διαμετρημάτων και μηκών.
 Να είναι 3way και να είναι κατασκευασμένοι ή να διαθέτουν μεταλλικό ή πλαστικό σπείραμα
εντός του τοιχώματος του καθετήρα.
 Να είναι ακτινοσκιεροί, να έχουν ευρύ αυλό ώστε να πραγματοποιούνται ανεμπόδιστα εγχύσεις, αναρροφήσεις και παροχετεύσεις υγρών της ουροδόχου κύστης .
 Το άκρο τους να είναι κεκαμμένο και αμβλύ, ώστε να αποφεύγονται οι τραυματισμοί.
 Να έχουν ανθεκτικό υδροθάλαμο χωρητικότητας 80 cc με ελαστική και ασφαλή βαλβίδα.

ΕΙΔΟΣ 4: Σετ υπερυβικής παρακέντησης
το σετ No 16 περιλαμβάνει
 καθετήρα σιλικόνης
 κάνουλα παρακέντηση trocar
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