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                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΘΕΜΑ: Yποβολή  οικονομικής  προσφοράς  για  προμήθεια  τριών  (3)  λαπαροσκοπικών  σετ
πολλαπλών  χρήσεων, για  τις  ανάγκες  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Πατρών  με  κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της
τιμής.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το  Γενικό  Νοσοκομείο  Πατρών,  σύμφωνα  με  την  44η/17-10-2017  απόφαση Δ.Σ  θέμα  48ον  με
ΑΔΑ:ΩΨΖΔ46906Λ-1ΙΑ  προτίθεται  να  προβεί  στην  προμήθεια,  με  τη  διαδικασία  της  δημοσίευσης  στο
διαδίκτυο  και  τη  συλλογή  προσφορών,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική  άποψη  προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  της  τιμής (η  οποία  δεν  μπορεί  να  είναι
υψηλότερη αυτής του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ)  για τα παρακάτω είδη  προϋπολογισμού
20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:
Στην περίπτωση που η τιμή προσφοράς σας είναι υψηλότερη αυτής του Π.Τ παρακαλούμε όπως αποστείλετε
Υπεύθυνη Δήλωση, βάσει οδηγιών της Ε.Π.Υ.

1. ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΕΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ. ΣΕΤ 3

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
 Κάνουλα πολλαπλών χρήσεων από ανθρακόνημα με ανταλλακτικές βαλβίδες σιλικόνης και σπείρωμα

διαμέτρου 5-6mm, μήκους 9-10cm και μήκος συστήματος πρόσβασης 5-6cm. Να έχει πιστοποίηση
για  την  δυνατότητα  αποστείρωσης  και  επαναχρησιμοποίησης  σε  κύκλο  αποστείρωσης  134°C σε
κλιβάνους υψηλού κενού. Το κράμα της να εναρμονίζεται με τα standards ΕΝ10027-2 και να είναι
από 1.4301 & 1.4305. Να διαθέτει πιστοποίηση FDA και Ευρωπαικής Ένωσης και εγγύηση από τον
κατασκευαστικό οίκο 2 χρόνων.

Τροκάρ για την παραπάνω κάνουλα διαθέσιμο σε κοπτερό τριγωνικό άκρο, κοπτερό κωνικό άκρο και τυφλό
άκρο διαμέτρου 5-6 mm και μήκους 17-18 cm. Να έχει πιστοποίηση για την δυνατότητα αποστείρωσης και
επαναχρησιμοποίησης σε κύκλο αποστείρωσης 134°C σε κλιβάνους υψηλού κενού. Το κράμα του τροκαρ να
εναρμονίζεται  με  τα  standards  ΕΝ10027-2  και  να  είναι  από  1.4305.  Να  διαθέτει  πιστοποίηση  FDA  και
Ευρωπαικής Ένωσης και εγγύηση από τον κατασκευαστικό οίκο 2 χρόνων.

 Κάνουλα πολλαπλών χρήσεων από ανθρακόνημα με ανταλλακτικές βαλβίδες σιλικόνης και σπείρωμα
διαμέτρου  11  mm,  μήκους  10-11cm και  μήκος  συστήματος  πρόσβασης  5,5-6cm.  Να  διατίθεται
μειωτήρας  11-5,5mm Να  έχει  πιστοποίηση  για  την  δυνατότητα  αποστείρωσης  και
επαναχρησιμοποίησης σε κύκλο αποστείρωσης 134°C σε κλιβάνους υψηλού κενού. Το κράμα της να
εναρμονίζεται  με  τα  standards ΕΝ10027-2  και  να  είναι  από  1.4301  &  1.4305.  Να  διαθέτει
πιστοποίηση FDA και Ευρωπαικής Ένωσης και εγγύηση από τον κατασκευαστικό οίκο 2 χρόνων.

Τροκάρ για την παραπάνω κάνουλα διαθέσιμο σε κοπτερό τριγωνικό άκρο, κοπτερό κωνικό άκρο και τυφλό
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άκρο διαμέτρου 11 mm και μήκους 18-20 cm. Να έχει πιστοποίηση για την δυνατότητα αποστείρωσης και
επαναχρησιμοποίησης σε κύκλο αποστείρωσης 134°C σε κλιβάνους υψηλού κενού. Το κράμα του τροκαρ να
εναρμονίζεται  με  τα  standards  ΕΝ10027-2  και  να  είναι  από  1.4305.  Να  διαθέτει  πιστοποίηση  FDA  και
Ευρωπαικής Ένωσης και εγγύηση από τον κατασκευαστικό οίκο 2 χρόνων

 Κάνουλα πολλαπλών χρήσεων από ανθρακόνημα με ανταλλακτικές βαλβίδες σιλικόνης και σπείρωμα
διαμέτρου 12-13  mm, μήκους 10-11cm και  μήκος συστήματος  πρόσβασης 5-6cm. Να διατίθεται
μειωτήρας  12,5-5,5mm Να  έχει  πιστοποίηση  για  την  δυνατότητα  αποστείρωσης  και
επαναχρησιμοποίησης σε κύκλο αποστείρωσης 134°C σε κλιβάνους υψηλού κενού. Το κράμα της να
εναρμονίζεται  με  τα  standards ΕΝ10027-2  και  να  είναι  από  1.4301  &  1.4305.  Να  διαθέτει
πιστοποίηση FDA και Ευρωπαικής Ένωσης και εγγύηση από τον κατασκευαστικό οίκο 2 χρόνων.

Τροκάρ για την παραπάνω κάνουλα διαθέσιμο σε κοπτερό τριγωνικό άκρο, κοπτερό κωνικό άκρο και τυφλό
άκρο διαμέτρου 11,5 mm και μήκους 18,5 cm. Να έχει πιστοποίηση για την δυνατότητα αποστείρωσης και
επαναχρησιμοποίησης σε κύκλο αποστείρωσης 134°C σε κλιβάνους υψηλού κενού. Το κράμα του τροκαρ να
εναρμονίζεται  με  τα  standards  ΕΝ10027-2  και  να  είναι  από  1.4305.  Να  διαθέτει  πιστοποίηση  FDA  και
Ευρωπαικής Ένωσης και εγγύηση από τον κατασκευαστικό οίκο 2 χρόνων

 Λαβή πολλαπλών χρήσεων από ανθρακόνημα μήκους 14cm και μήκους ανοίγματος χειρολαβής 6cm
με μηχανισμό ratchet, και δυνατότητα περιστροφής του στυλεού κατά 360°. Να διαθέτει άκρο 45°
για βολική σύνδεση με την διαθερμία. Να διαθετει κάνουλα από ανθρακόνημα πολλαπλών χρήσεων
5mm ή και 10mm, σε μήκη 33cm ή και 45cm για την παραπάνω χειρολαβή. Ο στειλεός να είναι
μονωμένος  με  PPSU Να  έχει  πιστοποίηση  για  την  δυνατότητα  αποστείρωσης  και
επαναχρησιμοποίησης σε κύκλο αποστείρωσης 134°C σε κλιβάνους υψηλού κενού. Το κράμα της να
εναρμονίζεται με τα standards ΕΝ10027-2 και να είναι από 1.4301 & 1.4305. Να είναι ελεγμένη στα
5000V και  15mA.  Να  διαθέτει  πιστοποίηση  FDA και  Ευρωπαικής  Ένωσης  και  εγγύηση  από  τον
κατασκευαστικό οίκο 2 χρόνων

 Λαβή πολλαπλών χρήσεων από ανθρακόνημα μήκους 14cm και μήκους ανοίγματος χειρολαβής 6cm,
και δυνατότητα περιστροφής του στυλεού κατά 360°. Να διαθέτει άκρο 45° για βολική σύνδεση με
την διαθερμία. Να διαθετει κάνουλα από ανθρακόνημα πολλαπλών χρήσεων 5mm ή και 10mm, σε
μήκη 33cm ή και 45cm για την παραπάνω χειρολαβή. Ο στειλεός να είναι μονωμένος με  PPSU Να
έχει  πιστοποίηση  για  την  δυνατότητα  αποστείρωσης  και  επαναχρησιμοποίησης  σε  κύκλο
αποστείρωσης 134°C σε κλιβάνους υψηλού κενού. Το κράμα της να εναρμονίζεται με τα standards
ΕΝ10027-2 και να είναι από 1.4301 & 1.4305. Να είναι ελεγμένη στα 5000V και 15mA. Να διαθέτει
πιστοποίηση FDA και Ευρωπαικής Ένωσης και εγγύηση από τον κατασκευαστικό οίκο 2 χρόνων

1. Λαβίδα σύλληψης. Το κράμα της να εναρμονίζεται με τα standards ΕΝ10027-2 και να είναι  από
1.4542, 1.4021, 1.4034, 1.4310 & 1.4305. Να είναι  ελεγμένη στα 5000V και  15mA. Να διαθέτει
πιστοποίηση FDA και Ευρωπαικής Ένωσης.

2. Ατραυματική λαβίδα σύλληψης. Το κράμα της να εναρμονίζεται με τα standards ΕΝ10027-2 και να
είναι από 1.4542, 1.4021, 1.4034, 1.4310 & 1.4305. Να είναι ελεγμένη στα 5000V και 15mA. Να
διαθέτει πιστοποίηση FDA και Ευρωπαικής Ένωσης.

3. Babcock ατραυματική. Το κράμα της να εναρμονίζεται με τα standards ΕΝ10027-2 και να είναι από
1.4542, 1.4021, 1.4034, 1.4310 & 1.4305. Να είναι  ελεγμένη στα 5000V και  15mA. Να διαθέτει
πιστοποίηση FDA και Ευρωπαικής Ένωσης.

4. Κυρτό ψαλίδι Metzenbaum. Το κράμα της να εναρμονίζεται με τα standards ΕΝ10027-2 και να είναι
από 1.4542, 1.4021, 1.4034, 1.4310 & 1.4305. Να είναι ελεγμένη στα 5000V και 15mA. Να διαθέτει
πιστοποίηση FDA και Ευρωπαικής Ένωσης.

5. Κυρτό Dissecter. Το κράμα της να εναρμονίζεται με τα standards ΕΝ10027-2 και να είναι από 1.4542,
1.4021, 1.4034, 1.4310 & 1.4305. Να είναι ελεγμένη στα 5000V και 15mA. Να διαθέτει πιστοποίηση
FDA και Ευρωπαικής Ένωσης.

Το σετ να περιλαμβάνει τα παρακάτω υλικά.
2 σετ τροκαρ 5mm
1 σετ τροκαρ 10-11mm
1 σετ τροκαρ 12-13mm
2 λαβίδες με μηχανισμό συγκράτησης 
2 λαβίδες χωρίς μηχανισμό συγκράτησης
1 άκρο λαβίδα σύλληψης
1 άκρο λαβίδα σύλληψης ατραυματικη
1 άκρο κυρτό ψαλίδι metzembaum
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1 άκρο dissecter
1 άκρο babcock

Το κάθε λαπαροσκοπικο σετ πολλαπλών χρήσεων να έχει προϋπολογισμό 5.000 ΕΥΡΩ  χωρις ΦΠΑ.

Τα  προσφερόμενα  είδη  πρέπει  να  συμμορφώνονται  με  τις  απαιτήσεις  των  Διεθνών  και  Ευρωπαϊκών
προτύπων  και  να  φέρουν  την  προβλεπόμενη  σήμανση  CE.  Σημειώνεται  πως  αν  κριθεί  απαραίτητο,  το
Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση δειγμάτων των ζητούμενων ειδών.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

  Οι  προσφορές  (ΚΛΕΙΣΤΕΣ)  να  αποστέλλονται  μέχρι  και  Τρίτη  28-11-17  και  ώρα  12:00  μ  στο  Γρ.
Προμηθειών 2ος όροφος, Ταχύρρυθμο κτίριο όπου και θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών από την
επιτροπή στο οποίο και να αναγράφεται απαραιτήτως ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου, ο Α/Α του
είδους,  καθώς  επίσης  ο  κωδικός  CPV του  προϊόντος  (όπου  αυτός  υπάρχει)  ο  κωδικός  και  η  τιμή  του
Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ.,όπως και ο κωδικός GMDN στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
 Η παράδοση των ειδών θα γίνει   στην αποθήκη διαχείρησης υλικού του Νοσοκομείου μας, εντός δέκα (10)
ημερών, από την αποστολή του πρακτικού αγοράς .
Η παραπάνω προσφορά θα ισχύει για 180 ημέρες.
                                                                               

                                                                                  O Διοκητής του  Γ.Ν.Πατρών
                                                         
                                                                                        Θεόδωρος   Σερεμέτης 
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