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ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 09/02/2022 στις 11:30 π.μ με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
για τα κάτωθι είδη, για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου , συνολικού
προϋπολογισμού 816,99€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1311.
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. Να
αναφερθεί εάν είναι άμεσα διαθέσιμα:


Α/Α

Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση
νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ
Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΑΖΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣ

ΑΞΙΑ

1

Σετ σπόγγοι με ιοντικό άργυρο,
αρνητικής πίεσης για την επίτευξη
αεροστεγούς αποκλεισμού του
τραύματος(10*7,5*3,3cm)
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ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: Να είναι
απόλυτα συμβατά για τέλεια
προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ
επιδέσμων (σπόγγων).Να
αποτελείται από το ειδικό κλειστό
δοχείο με χωρητικότητα από
800ml.
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ΚΩΔ.
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(1) ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΙ
Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης με αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης
του εξιδρώματος και αυτοκόλλητη μεμβράνη διαφανή για την επίτευξη αεροστεγούς
αποκλεισμού του τραύματος. Το σέτ να περιέχει σπόγγο με ιοντικό άργυρο ομοιογενώς
κατανεμημένο στη δομή του, αποστειρωμένο, με λειασμένους πόρους για μείωση του πόνου
κατά την αφαίρεση, αποστειρωμένο σωλήνα με δίσκο απορρόφησης από μαλακή σιλικόνη που
να φέρει φίλτρο για αποφυγή της δυσοσμίας και αυτοκόλλητη μεμβράνη αποστειρωμένη του
ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Κάθε αναλώσιμο που περιλαμβάνεται στο σετ να είναι ατομικά
αποστειρωμένο καθώς και του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για τέλεια συμβατότητα.
Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης small 10*7,5*3,3cm 6 ΤΕΜΑΧΙΑ
Όλα τα επιμέρους τμήματα ενός σετ να έχουν δική τους ξεχωριστή συσκευασία. Η κάθε
συσκευασία περιέχει σήμανση που θα περιλαμβάνει εμπορική επωνυμία και διεύθυνση των
κατασκευαστών, εμπορικό κωδικό ή εμπορική ονομασία – περιγραφή προϊόντος, κωδ.
Παρτίδας ένδειξη οριακής ασφαλούς ημερομηνίας χρήσης όπως προβλέπεται από το ΦΕΚ αρ
φύλλου 2198 2/10/2009 (αρ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648)
(2) ΔΟΧΕΙΟ
Να είναι απόλυτα συμβατά για τέλεια προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ επιδέσμων (σπόγγων).
Να μετατρέπει το εξίδρωμα σε τζελ. Να αναγράφεται πάνω στο μέσο συλλογής του
εξιδρώματος η διαβάθμιση των ml. Να φέρει φίλτρο για αποφυγή εισροής εξιδρώματος στην
αντλία. Να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου.
Να αποτελείται από το ειδικό κλειστό δοχείο με χωρητικότητα από 800ml- 3 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ:
 Δυνατότητα ρύθμισης της πίεση έως 230 mmHg
 Δυνατότητα ελέγχου πίεσης στον πυθμένα του τραύματος
 Δυνατότητα επιλογής συνεχόμενης, διαλείπουσας και μεταβαλλόμενης ρύθμισης της ροής
της πίεσης
 Δυνατότητα ηχητικών και οπτικών συναργεμών
 Ελαφριά αντλία με βάρος εως 750γρ
 Διεπιφάνεια χρήστη /αντλίας στα ελληνικά
 Δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού της αντλίας
 Ανεξαρτησία λειτουργίας της αντλίας απο 12 εως 24 ώρες με επαναφορτιζόμενη μπαταρία
 Φίλτρο στην αντλία για αποφυγή εισροής εξιδρώματος στην αντλία
 Να φέρει CE MARK

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΥ
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