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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 ΔΕΥΤΕΡΑ 14/02/2022 στις 11:30 π.μ με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για το κάτωθι είδος, για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου , συνολικού προϋπολογισμού
271,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1311.
Οι τιμές για το προσφερόμενο είδος 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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
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Αυτοκόλλητα διαφανή
χειρουργικά οθώνια
διατεμνόμενου τύπου,διαστάσεων
45*65 cm ± 5 cm
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(1) Χειρουργικά οθώνια
Να είναι αυτοκόλλητα διαφανή χειρουργικά οθώνια διατεμνόμενου τύπου. Να είναι
κατασκευασμένο από αδιάβροχη μεμβράνη πολυουρεθάνης που επιτρέπει την αναπνοή του
δέρματος, με τέτοια ειδική κατασκευή η οποία επιτρέπει την διαπερατότητα μόνο των

υδρατμών ώστε να μην εμποδίζεται η εφίδρωση του δέρματος ενώ να είναι αδιαπέραστη από
τα βακτηρίδια λόγω της μοριακής της, δομής (σε αντίθεση με την μεμβράνη πολυαιθυλενίου)
Να έχει ισχυρή συγκολλητική ικανότητα και η επίστρωση κόλλας να είναι υποαλλεργική .
Η μεμβράνη να είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στον τανυσμό εύκαμπτη και μεγάλη
προσαρμοστικότητα. Τα φύλλα να είναι διαφανή και να μην γυαλίζουν, να έχουν αντιστατική
επένδυση και να είναι αποστειρωμένα. Να προσφέρονται σε ατομική αποστειρωμένη
συσκευασία ενώ η εξωτερική τους συσκευασία να είναι ανθεκτική στην μακροχρόνια
αποθήκευση τους .
Διαστάσεις : (45 cm * 65cm ) ± 5 cm

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΥ

ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

