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

Πρέβεζα: 07/02/2022
Αρ.Πρωτ. 1364

Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Γούση Γ.
Τηλ.: 2682361310
Φαξ:
2682024837
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ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Παρασκευή 11/02/2022 στις 11:30 π.μ
σε κλειστό φάκελο υπόψιν τμήμα Προμηθειών για τα κάτωθι είδη, για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου ,
συνολικού προϋπολογισμού 1.240,00€ 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
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Κόλλες σύγκλισης τραυμάτων
δέρματος
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(1) ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ
Πλαστική προέκταση 100cm-120cm. Να διαθέτει κλείστρο για άμμεση διακοπή και στα άκρα
σύνδεσης luer lock ερμητικά χωρίς διαρροή ορού στη σύνδεση με το φλεβοκαθετήρα. Ατομική
συσκευασία, αποστειρωμένα. Ο σωλήνας να είναι μαλακής συνδέσεως θηλυκό-αρσενικό.
(3) ΚΟΛΛΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Να έχουν μικροπορώδη κατασκευή.

Να επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.

Υλικό κατασκευής μη υφασμένο ραιγιον.

Να φέρουν ενισχυτικές ίνες για μεγαλύτερη αντοχή.

Να έχουν υποαλλεργική κόλλα

Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του χρόνου αποθήκευσης σε κάθε ατομική
συσκευασία.

Κάθε ατομική συσκευασία να αναγράφει τις διαστάσεις του προιόντος και να είναι διάφανη
για εύκολη αναγνωρισή του.

Το προϊόν να φέρει σήμανση CE.

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΥ
ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

