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ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας Χειρουργικού Υλικού
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15/07/2022 στις 11:30 π.μ με email για τα κάτωθι είδη, για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου ,
συνολικού προϋπολογισμού 681,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για προμήθεια Χειρουργικού
Υλικούν 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:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
•
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.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV:33192000-2
Α/Α ΕΙΔΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ

1 Σάκοι κολοστομίας

30

2 Σάκοι ειλεοστομίας

30

Σάκοι κολοστομίας για
δακτύλιο 60mm
3 ( ανοικτοί)

30

Βάσεις επίπεδες
4 κολοστομίας 60mm

10

5 Σάκοι ουρητηροστομίας

30

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ
Φ.ΠΑ.

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α

Γ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α/Α 1 Σάκοι κλειστοί αυτοκόλλητοι κολοστομίας.
Με οβάλ κολλητική επιφάνεια, εύκαμπτη που να περιέχει ιατρικής χρήσης μέλι manuka με επουλωτική και
αντιβακτηριδιακή δράση. Με φίλτρο κατακράτησης οσμών προστατευόμενο από εσωτερικό διπλό θάλαμο. με
υφασμάτινης υφής, αντιιδρωτικό κάλυμμα. Αδιαφανείς, με παράθυρο ελέγχου στομίου, και διαφανείς. προς
κοπή έως 60/80mm (κάθετος/οριζόντιος άξονας)
Α/Α 2 Σάκοι ανοιχτοί αυτοκόλλητοι ειλεοστομίας.
Με κολλητική επιφάνεια εύκαμπτη και φίλτρο κατακράτησης οσμών στην κορυφή του σάκου,
προστατευόμενο από εσωτερικό διπλό θάλαμο. Με ενσωματωμένο σύστημα ανοίγματος/κλεισίματος με
velcro. Με υφασμάτινης υφής, αντιιδρωτικό κάλυμμα. προς κοπή έως 60mm, διαφανείς και αδιαφανείς.
Α/Α 3 Σάκος συστήματος 2 τεμαχίων ανοιχτός,
Με αντιιδρωτικο μπεζ κάλυμμα και στις 2 πλευρές, φίλτρο στην κορυφή του, κρυβόμενη έξοδο που κλείνει με
velcro και δακτύλιο 60χιλ. με κλιπ ασφαλείας που κουμπώνει στη βάση.
Α/Α 4 Βάση οβάλ convex light 2 στρωμάτων
Για ταυτόχρονη απορρόφηση και προστασία από διάβρωση, με εγκοπές περιμετρικά για μέγιστη ευλυγισία
και ενσωματωμένες υποδοχές για ζώνη, με δακτύλιο 60mm και άνοιγμα 15-43 χιλ.
Α/Α 5 Σάκος αυτοκόλλητος ουρητηροστομίας
Διαφανής, με ενσωματωμένο οβάλ κολλητικό δυο στρωμάτων και εγκοπές περιμετρικά για μεγαλύτερη
ευλυγισία. Να έχει βαλβίδα αντεπιστροφης ώστε να μην επιτρέπει την παλινδρόμηση των ούρων και
εσωτερικά κανάλια διανομής των ούρων για μείωση του όγκου και του θορύβου. Να έχει μαλακό, υπό
αλλεργικό, αντιιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το σώμα και μαλακή κρυβούμενη έξοδο που
παροχετεύει εύκολα και μπορεί να συνδεθεί με ουροσυλλέκτη. Με προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού 1076 Χιλ.

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΥ
ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

