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ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας «ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ».
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02-08-2019
σε κλειστό φάκελο, έως τις 11 πμ, για το κάτωθι είδος για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού
προϋπολογισμού 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 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:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ
Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.
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ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΔΗ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΕΙΔΟΣ Α/Α 1
Ενδοσκοπικό ψαλίδι κυρτό μίας χρήσης 5mm περιστρεφόμενο 360ο πλήρως μονωμένο με χρωματική κωδικοποίηση
ροδέλας περιστροφής και λαβής για να είναι ευδιάκριτη κατά την εκτέλεση των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων.
Αποστειρωμένα με δυνατότητα να συνδέονται με διαθερμία αρσενικού – θηλυκού βύσματος μονωμένο σε όλο το
μήκος του στυλεού.

ΕΙΔΟΣ Α/Α 2
α) ατραυματική
Λαπαροσκοπικές λαβίδες σύλληψης fenestrated, ατραυματικές, μήκους 33cm και διαμέτρου 5mm. Φέρουν σύνδεση
διαθερμίας και μονωμένο στυλεό που περιστρέφεται κατά 360ο.
ΕΙΔΟΣ Α/Α 3
β) τραυματική
Λαπαροσκοπικές λαβίδες σύλληψης ισχυρές clinch, τραυματικές, μήκους 33cm και διαμέτρου 5mm. Φέρουν σύνδεση
διαθερμίας και μονωμένο στυλεό που περιστρέφεται κατά 360ο.
ΕΙΔΟΣ Α/Α 4
Ενδοσκοπική λαβίδα διαμερισματοποίησης ιστών (ντισεκτέρ) μίας χρήσης 5mm περιστρεφόμενη 5mm, πλήρως
μονωμένη με χρωματική κωδικοποίηση ροδέλας περιστροφής και λαβής για να είναι ευδιάκριτη κατά την εκτέλεση
των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων. Να συνδέεται με διαθερμία αρσενικού-θηλυκού βύσματος σε σημείο απόμακρο
από το πεδίο κίνησης των δακτύλων του χειρουργού.
ΕΙΔΟΣ Α/Α 5
Αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων ανοικτής επέμβασης, με στειλεό διαμέτρου 5 mm, μήκους 23cm και δυνατότητα
αιμόστασης αγγείων διαμέτρου 5mm. Διαθέτει λεπίδα τιτανίου κυρτού άκρου η οποία πάλλεται με επιμήκη κίνηση σε
συχνότητα 55,5 Κhz, έχει δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών & ενεργοποίηση από το χέρι (hand activation) και
προσαρμοσμένη στον ιστό ενέργεια
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