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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 18.877,40 € ΜΔ ΦΠΑ
ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ
ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΗ ΣΗΜΖ

Σν Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ, ιακβάλνληαο
ππ’ φςηλ ηηο παξαθάησ απνθάζεηο:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Σελ ππ. αξηζ. 8/11-03-2021 (ΑΓΑ:612Σ469073-3Ρ) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ κε ηελ νπνία
εγθξίλεηαη ν πίλαθαο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2021.
Σελ ππ’ αξηζ. 43/5-11-2021 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε
ηξνπνπνίεζε ηνπ πίλαθα πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2021
Σελ ππ. αξηζ. 1639/01-12-2021 απφθαζε ηεο Γηνηθήηξηαο ηνπ Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» κε ηελ
νπνία εγθξίλεηαη απφ άπνςε ζθνπηκφηεηαο ε πξνκήζεηα «Δπηδέζκσλ» γηα ηε θάιπςε ησλ αλαγθψλ
ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Σελ ππ. αξηζ.2273/ 3-12-2021 (ΑΓΑ:ΦΕΑ3469073-ΗΓ7 ) αλάιεςε πίζησζεο.
Σελ ππ. αξηζ. 1717/15-12-2021(ΑΓΑ: ΧΞΝΓ469073-ΧΧΚ) απφθαζε Γηνηθήηξηαο γηα ηελ έγθξηζε
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.
Σελ ππ. αξηζ. 8/20-04-2022 (ΑΓΑ: Χ8ΑΟ469073-0ΘΞ) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ
«θπιίηζεην» γηα ηελ επαλάιεςε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ηελ αλνηρηή δηαδηθαζία
ζπιινγήο πξνζθνξψλ κε δηαπξαγκάηεπζε γηα ηα είδε πνπ δελ θαηαθπξψζεθαλ.

Πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα «Δπηδέζκσλ»
(CPV 33141110-4), (ΚΑΔ:1311), κε ζθνπφ ηελ εηήζηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα
πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2021. Δγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο 18.877,40 € κε ΦΠΑ θαη
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.

Γηα ην ζθνπφ απηφ απεπζχλεη πξόζθιεζε κε αλνηρηή δηαδηθαζία ζπιινγήο πξνζθνξώλ πξνο θάζε
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ επηζπκεί λα ππνβάιιεη νηθνλνκνηερληθή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε
ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο:
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Α’ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
Αλαζέηνπζα Αξρή

Γ. Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»

Σίηινο
πξνκήζεηαο/ CPV

ΔΠΗΓΔΜΟΗ (CPV: 33141110-4)

Πξνϋπνινγηζκόο
Γαπάλεο

18.877,40 ΜΔ ΦΠΑ

Υξεκαηνδόηεζε
Γ/λζε Τπνβνιήο
Πξνζθνξώλ
Σξόπνο Τπνβνιήο
Πξνζθνξώλ
Καηαιεθηηθή
Ζκεξνκελία
Τπνβνιήο
Πξνζθνξώλ
Σόπνο Γηεμαγσγήο
Γηαγσληζκνύ
Γεκνζηόηεηα
Γηάξθεηα
ζύκβαζεο
Υξόλνο ηζρύνο
πξνζθνξώλ




ΚΑΔ 1311
Αλάιεςε Τπνρξέσζεο : 2273/2021 (AΓΑ: ΦΕΑ3469073-ΗΓ7)

Γ. Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»
(Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σκήκα Πξσηνθφιινπ)
e-mail: promithion@xioshosp.gr

30/05/2022 , εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:00 κκ.

Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» (Γξαθείν Πξνκεζεηψλ)



ΚΖΜΓΖ
www.xioshosp.gr

ΔΝΑ (1) ΔΣΟ
(Με δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ)
Δθαηφλ νγδφληα (180) κέξεο (άξζ.97 ηνπ 4412/16), πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ
επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο (άξζ.97, Ν.4412/16).
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άξζξν 94

Σερληθή θαη
νηθνλνκηθή
πξνζθνξά

Πεξηέρεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή
επάξθεηα, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άξζξν 95
Πεξηιακβάλεη εγγξάθσο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (θαζαξή αμία ,
πνζφηεηεο ΦΠΑ, ζπλνιηθή ηηκή). Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί
θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο
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ζχκβαζεο. (Άξζξν 117 παξ. 3)

Αμηνιόγεζε
πξνζθνξώλ

Γηθαηνινγεηηθά
θαηαθύξσζεο

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, εθ ησλ αλαδφρσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ
θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο
πξφζθιεζεο.
Ο «πξνζσξηλφο αλάδνρνο» κεηά απφ ελεκέξσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
απνζηέιιεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο εηο δηπινύλ, ηα νπνία λα
έρνπλ ηζρύ 3 κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί
ζχκβαζε:
- Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ γηα γεληθή ρξήζε
- Βεβαίσζε Φνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο
- Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο.
- Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ.

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ (αξ.124 Ν.4782/21)
Τπνγξαθή ζύκβαζεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο
θαη ηελ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο κε ην 4% επί ηεο θαζαξήο ζπκβαηηθήο αμίαο
(αξ.21 Ν.4782/21).

- Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη – επί πνηλή απόξξηςεο – ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ
εηδψλ. Σν λνζνθνκείν επηζπκεί ηα πξνζθεξφκελα είδε λα είλαη εηνηκνπαξάδνηα, ζε δηαθνξεηηθή
πεξίπησζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη ηελ πξνζθνξά αλ θξίλεη φηη ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη
κεγάινο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ.
- Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
- Οη εηαηξείεο πνπ ζα απνζηείινπλ πξνζθνξά γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα
δηαζέηνπλ ηα λφκηκα πηζηνπνηεηηθά γηα ηε δηαθίλεζε θαη δηαλνκή ηνπο, θαη ηα είδε ζα πξέπεη απαξαίηεηα
λα θέξνπλ ηελ αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε CE.
- Δπί ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα δειώλνπλ ππεύζπλα όηη δελ βξίζθνληαη ζε
κία από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016 σο απόδεημε ηεο κε ύπαξμεο
ιόγσλ απνθιεηζκνύ.
- Σέινο, ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη δείγκαηα πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηηο
πξνζθνξέο θαη νη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξίεο ππνρξενχληαη – επί πνηλή απφξξηςεο – λα ηα απνζηείινπλ
άκεζα.

Ζ Αλαπιεξώηξηα Γηνηθήηξηα
Γηεπζύληξηα Ηαηξ. Τπεξεζίαο
ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»

Βνπηηέξνπ Διέλε
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ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΔΠΗΓΔΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ
1) ΔΠΗΓΔΜΟΗ ΔΛΑΣΗΚΟΗ ΔΞ ΔΛΑΣΗΚΟΤ ΝΖΜΑΣΟ
Οη ειαζηηθνί επίδεζκνη είλαη πθαζκάηηλεο ηαηλίεο πνπ απνηεινχληαη απφ βακβαθεξά θαη ειαζηηθά
λήκαηα θαηαιιήινπ πθάλζεσο (θαζαξή θαη ρσξίο ελψζεηο), ψζηε λα επηηπγράλεηαη ειαζηηθή
ζπκπεξηθνξά απηψλ. Οη παξπθέο ησλ ηαηληψλ ζα πξέπεη λα είλαη πθαζκάηηλεο (ππφ κνξθή νχγηαο) θαη
φρη θνκκέλεο. Ζ επηκήθπλζε ησλ ηαηληψλ κε ζχγρξνλε ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά (λα αθνινπζνχλ θαηά
πξνζέγγηζε ην λφκν ηεο ειαζηηθήο παξακφξθσζεο) ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 70% ηνπ
αξρηθνχ κήθνπο. Ζ δχλακε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επηκήθπλζε 70% πξέπεη λα είλαη θαη’ ειάρηζην
(minimum) 10N / αλά εθαηνζηφ (cm) δεινχκελνπ πιάηνπο. Οη ειαζηηθνί επίδεζκνη ζα επηκεθχλνληαη
ρσξίο ειάηησζε ηνπ πιάηνπο. Μεηά ηελ επαλαθνξά απφ ηελ ηάλπζε, ην κήθνο ηνπ δνθηκίνπ δελ ζα
uπεξβαίλεη ην 60% ηνπ κήθνπο πιήξνπο ηάλπζεο.
Να είλαη αλζεθηηθνί θαη λα κελ πξνθαινχλ εξεζηζκνχο ζην δέξκα.
Να έρνπλ ρξψκα αλνηθηφ θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηθαλφ αξηζκφ ζπλδεηήξσλ γηα ηε ζηεξέσζή ηνπο.
Σν βάξνο αλά κνλάδα επηθάλεηαο ησλ ειαζηηθψλ επηδέζκσλ δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 70
gr/m2.
Διαστάσεις
To πιάηνο ησλ ειαζηηθψλ επηδέζκσλ θαζνξίδεηαη ζε 5,10 θαη 15 εθαηνζηά (cm) θαη ην αξρηθφ κήθνο ζε
2,7 κέηξα (m) πεξίπνπ θαη ην ηειηθφ κήθνο ζε ηάλπζε 4.5 κέηξα (m) θαη’ ειάρηζην (minimum).Κάζε
ειαζηηθφο επίδεζκνο ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ αξηζκφ ζπλδεηήξσλ σο εμήο:
Γηα ην πιάηνο ησλ 5cm: έλαο ζπλδεηήξαο.
Γηα ην πιάηνο ησλ 10 cm: δχν ζπλδεηήξεο.
Γηα ην πιάηνο ησλ 15 cm: ηξεηο ζπλδεηήξεο.
1. 5cm: 9.500 ηεκάρηα
2. 10cm :8.550 ηεκάρηα
3. 15cm: 8.500 ηεκάρηα
Συσκευασία
Οη ειαζηηθνί επίδεζκνη ζα παξαδίδνληαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία εληφο ζεινθάλ ή πιαζηηθνχ πιηθνχ,
ηνπνζεηεκέλα ζε ραξηνθηβψηηα γηα ηελ απνζήθεπζή ηνπο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηηο θαηαπνλήζεηο
θαηά ηε κεηαθνξά. Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο δελ πξέπεη λα επεξεάδνπλ ην πεξηερφκελν θαη πξέπεη λα
παξέρνπλ πξνζηαζία απφ ηελ πγξαζία, ηε ξχπαλζε θαη λα αληέρνπλ ζηε κεηαθνξά.
Δπίζεο επί ηεο αηνκηθήο ζπζθεπαζίαο ζα αλαγξάθνληαη ηα εμήο ζηνηρεία:
-ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο (επσλπκία, ηφπνο)
-ην είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ
-νη δηαζηάζεηο ησλ ειαζηηθψλ επηδέζκσλ θαζψο θαη ην κήθνο ζε ηαλπζκφ
-ν ρξφλνο θαηαζθεπήο
-νδεγίεο ρξήζεσο θαη πιχζεσο ζηελ ειιεληθή γιψζζα
-ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο
3) ΓΤΦΔΠΗΓΔΜΟΗ ΣΑΥΔΗΑ ΠΖΞΔΧ
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Γπςεπίδεζκνη ηαρείαο πήμεσο (έσο 2min) κε κηθξή απψιεηα γχςνπ πξίλ θαη κεηά ηνλ εκπνηηζκφ ζην
λεξφ . Απαηηνχκελνο ρξφλνο δηαβξνρήο έσο 3 sec. Ζ ζχζηαζε ηνπ επηδέζκνπ γχςνπ λα είλαη θξεκψδεο.
Ακέζσο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξέπεη λα έρεη νκαιφ θαη ηέιεην θηλίξηζκα. Να γίλεηαη νκνηνγελήο
δηαβξνρή φισλ ησλ ζηξσκάησλ ηεο γπςνηαηλίαο θαηά ηελ εκβάπηηζε ζε λεξφ .
Διαστάσεις:
Οη δηαζηάζεηο ησλ γπςεπηδέζκσλ θαζνξίδνληαη ζε πιάηνο 10 εθαηνζηά (cm), 15 εθαηνζηά (cm) θαη
κήθνο 2 κέηξσλ(m).
1. 10cm: 4.000 ηεκάρηα
2. 15cm: 5.500 ηεκάρηα
4) ΔΠΗΓΔΜΟ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟ (ORTHO-BAN)
Δπίδεζκνο βάκβαθνο γηα ηνπνζέηεζε πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε γχςνπ. Οθείιεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο
απφ βακβάθη ή πιηθφ κε πθαζκάηηλν, λα επηηξέπεη ηελ αλαπλνή ηνπ δέξκαηνο, λα είλαη
απηνζπγθξαηνχκελνο, λα θφβεηαη εχθνια κε ην ρέξη, λα έρεη κεγάιε θάζεηε ειαζηηθφηεηα, λα κπνξεί λα
απνζηεηξσζεί, λα είλαη εππξνζάξκνζηνο, καιαθφο, απαιφο, απνξξνθεηηθφο θαη αθηηλνδηαπεξαηφο.
Διαστάσεις:
To πιάηνο ησλ επηδέζκσλ βάκβαθνο θαζνξίδεηαη σο εμήο:
1. 10 εθαηνζηά (cm): 3.000 ηεκάρηα
2. 15 εθαηνζηά (cm): 5.000 ηεκάρηα
5) ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΔ ΓΔΡΜΑΣΗΚΔ ΔΛΞΔΗ ΔΝΖΛΗΚΧΝ
Δηδηθέο δεξκαηηθέο απηνθφιιεηεο έιμεηο απφ αθξψδεο πιηθφ.
100 ηεκάρηα
6) COLLAR & CUFF
Ηκάληαο απφ αθξψδεο πιηθφ, ππναιιεξγηθφ, επελδεδπκέλν κε ζσιελνεηδή επίδεζκν, ν νπνίνο είλαη
πιεγκέλνο απφ ίλεο θπζηθνχ βακβαθηνχ, ην νπνίν δελ έρεη ππνζηεί θακία ρεκηθή επεμεξγαζία. Ο
ηκάληαο λα είλαη θνκκέλνο ζε ισξίδεο ζηηο αθφινπζεο δηαζηάζεηο:
πλνιηθφ κήθνο έσο 10κ., πάρνο 1cm θαη πιάηνο απφ 5cm–8cm.Να θφβεηαη ζε νπνηνδήπνηε επηζπκεηφ
κήθνο θαη ε ζπγθξάηεζε ηνπ λα εμαζθαιίδεηαη κε πιαζηηθά θιηπο ζηεξέσζεο, ζε ηθαλφ αξηζκφ γηα ην
ζχλνιν ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ηα νπνία λα δηαηίζεληαη εληφο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ πξντφληνο.
2.000 ηεκάρηα(20.000κέηξα)

7) ΛΔΤΚΟΠΛΑΣΖ (κεηάμη)
Σν ππφ πξνκήζεηα πιηθφ πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγην. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί
νη ηειεπηαίεο ηερλνινγηθέο κέζνδνη. Nα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη λα κε θέξεη ειαηηψκαηα ή αηέιεηεο
ζηελ θαηαζθεπή ηνπ. Nα κελ πξνθαινχλ εξεζηζκνχο ή αιιεξγία. O ιεπθνπιάζηεο λα είλαη
θαηαζθεπαζκέλνο ζε πελία. Tα πελία λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε θνπηηά ησλ 10 - 20 ηεκαρίσλ.
Διαστάσεις:
1. 9,14κέηξα Υ 2,5 εθαηνζηά: 8.500 ζπζθεπαζίεο
3. 9,14κέηξα Υ 7,5 εθαηνζηά: 5.500 ζπζθεπαζίεο
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8) ΑΓΗΑΦΑΝΖ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ ΔΠΗΘΔΜΑΣΑ ΚΑΛΤΦΖ ΤΓΚΡΑΣΖΖ
ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΖΡΧΝ
Να είλαη απφ κε δηαθαλέο θηικ πνιπνπξεζάλεο, απηνθφιιεην επίζεκα κε πδξφθηιε απνξξνθεηηθή γάδα
ζην ζεκείν επαθήο ηνπ θιεβνθαζεηήξα. Ζ θνιιεηηθή επηθάλεηα λα κελ εξεζίδεη ην δέξκα θαη λα κελ
πξνθαιεί αιιεξγίεο (ηχπνπ mepore). Να θέξεη πιαίζην ζηελ πάλσ πιεπξά γηα εχθνιε θαη ζηαζεξή
εθαξκνγή θαη εγθνπή ζην κέζν ηνπ επηζέκαηνο. Δπίζεο λα θέξεη 2 επηπιένλ ηαηλίεο γηα πην ηζρπξή
ζπγθξάηεζε ηνπ θιεβνθαζεηήξα. Παξέρνληαη ζε ζπζθεπαζίεο ησλ 100 ηεκαρίσλ.
Γηαζηάζεηο:
6cm Υ 8cm ± 1.5cm:θνπηηά (Βt)20.000
9) ΔΠΗΓΔΜΟΗ ΓΗΚΣΤΧΣΟΗ ΧΛΖΝΧΣΟΗ
Να πξνζθέξνληαη ζσιελσηνί δηθηπσηνί επίδεζκνη κεγάιεο ειαζηηθφηεηαο κε πςειφ πνζνζηφ
βάκβαθνο. Να κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ απιά θαη γξήγνξα. Ζ ζηεξέσζε λα είλαη αζθαιήο θαη
κεγάιεο δηάξθεηαο. πλνιηθφ κήθνο ησλ επηδέζκσλ αλά ζπζθεπαζία: πεξίπνπ 25 κέηξα. Να κπνξνχλ λα
θνπνχλ ζε επηζπκεηφ κέγεζνο ρσξίο λα θαηαζηξέθνληαη ή λα δεκηνπξγνχλ λήκαηα. Να πξνζθέξνληαη
γηα επίδεζε ή ζηεξέσζε: δαθηχισλ, ρεξηψλ, βξαρίνλα, πνδηνχ, θεθαιηνχ, θνξκνχ. Ζ ζχλζεζε φισλ ησλ
δηθηπσηψλ επηδέζκσλ λα είλαη 68% βακβάθη, 24% πνιπακίδην, 8% πνιπνπξεζάλε.
Διαστάσεις:
1. Νν 0 (γηα δάρηπια): ηεκάρηα 3
2. Νν2 (γηα άθξα):
ηεκάρηα 3
3. Νν8 (γηα θνξκφ): ηεκάρηα 5

10) ΔΠΗΘΔΜΑ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ ΚΑΛΤΦΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΜΔ ΓΑΕΑ
Απηνθφιιεην επίζεκα κε πδξφθηιε απνξξνθεηηθή nonwoven γάδα ζην ζεκείν επαθήο κε ην ηξαχκα. Ζ
θνιιεηηθή επηθάλεηα λα κελ εξεζίδεη ην δέξκα θαη λα κελ πξνθαιεί αιιεξγίεο. Να δηαηίζεληαη ζε
ζπζθεπαζίεο ησλ 50 ηεκαρίσλ.
Διαστάσεις:
3. 10 Υ 10 cm Σεκ. 11.000
4. 15 Υ 10 cm Σεκ. 10.500
5. 10 Υ 20 cm, Σεκ 11.500
6. 10 Υ 30 cm Σεκ. 8.650
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
-ΓΔΗΓΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Οη πξνκεζεπηέο κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζα πξέπεη:
1. Να δειψζνπλ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ ειαζηηθψλ επηδέζκσλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο
ηνπ.
2. Να θαηαζέζνπλ σο δείγκα κία απηνηειή ζπζθεπαζία απφ θάζε πξνζθεξφκελν είδνο.
3. Σπρφλ απνθιείζεηο απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, λα αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο
πξνζθνξέο.
4. Οη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα θαηαζέζνπλ βεβαίσζε ηνπ ΔΟΦ γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Μεηξψν
Καηαζθεπαζηψλ Ηαηξνηερλνινγηθψλ Πξντφλησλ αλ ηα πξντφληα είλαη ειιεληθήο θαηαζθεπήο ή
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αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ CE απφ αξκφδην επξσπατθφ νξγαληζκφ, αλ ηα πξντφληα είλαη
επξσπατθήο ή άιιεο θαηαζθεπήο.
5. Οη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ
νίθνπ φηη νη πξνζθεξφκελνη επίδεζκνη δελ πξνθαινχλ εξεζηζκνχο ζην δέξκα.
6. Μεηά ηελ θαηαθχξσζε, κε ηελ πξψηε παξαιαβή πνπ ζα γίλεηαη, ην Ννζνθνκείν ζα ζηέιλεη δείγκα
ζηνλ Δ.Ο.Φ. γηα εξγαζηεξηαθφ έιεγρν κε ΔΞΟΓΑ ΣΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ.
7. Μεηά ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ, φηαλ πξνζθνκηζηεί ζην Ννζνθνκείν πξντφλ πνπ είλαη πνηνηηθά
εθηξεπφκελν θαη ζα απνδεηθλχεηαη απφ δεηγκαηνιεςία, ζα ππάξρεη πνηληθή ξήηξα κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
3.000,00€.
Οη πξνκεζεπηέο, γηα ηελ θαιύηεξε αμηνιόγεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ, ζα πξνζθνκίζνπλ
δσξεάλ δείγκαηα γηα θάζε πξνζθεξόκελν είδνο.
Σα δείγκαηα ζα θέξνπλ απηνθόιιεηε εηηθέηα πνπ ζα αλαγξάθεη επθξηλώο ηελ επσλπκία ηνπ
πξνκεζεπηή θαζώο θαη ηνλ Α/Α ηνπ είδνπο σο νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε.

Δίδος

Ποζόηηηα

σνολο Υωρίς
ΦΠΑ

ύνολο με ΦΠΑ 9%

1

ΔΠΗΓΔΜΟΗ ΔΛΑΣΗΚΟΗ
ΔΞ ΔΛΑΣΗΚΟΤ
ΝΖΜΑΣΟ

1.1

Για το πλάτος των 5cm

9500

614,65

669,97

1.2

Για το πλάτος των 10 cm

8550

826,79

901,20

1.3

Για το πλάτος των 15 cm

8500

1190,00

1297,10

3

ΓΤΦΔΠΗΓΔΜΟΗ
ΣΑΥΔΗΑ ΠΖΞΔΧ

3.1

10 cm

4000

628,00

684,52

3.2

15 cm

5500

1243,00

1354,87

4

ΔΠΗΓΔΜΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟ
(ORTHO-BAN)

4.1

10 cm

3000

296,40

323,08

4.2

15 cm

5000

764,50

833,31

5

ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΔ
ΓΔΡΜΑΣΗΚΔ ΔΛΞΔΗ
ΔΝΖΛΗΚΧΝ
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5

6

100

172,00

187,48

2000

525,60

572,90

ΗΜΑΝΣΑ ΑΝΑΡΣΖΖ
ΥΔΗΡΟ COLLAR CUF

6

7

ΛΔΤΚΟΠΛΑΣΖ
(ΜΔΣΑΞΗ)

7.1

2.5 cm

8500

2779,50

3029,66

7.3

7.5 cm

5500

5031,40

5484,23

8

ΑΓΗΑΦΑΝΖ
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ
ΔΠΗΘΔΜΑΣΑ ΚΑΛΤΦΖ
ΤΓΚΡΑΣΖΖ
ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΖΡΧΝ

τμχ

8

6 cm x 8 cm ± 1,5 cm

20000

630,00

686,70

9

ΔΠΗΓΔΜΟΗ ΓΗΚΣΤΧΣΟΗ
ΧΛΖΝΧΣΟΗ

9.1

No 0

3

3,00

3,27

9.2

No 2

3

4,08

4,45

9.3

No 8

5

25,65

27,96

10

ΔΠΗΘΔΜΑ
ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ
ΚΑΛΤΦΖ
ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΜΔ ΓΑΕΑ

10.3

10x10 cm

11000

197,78

215,58

10.4

15x10 cm

10500

460,95

502,44

10.5

10x20 cm

11500

816,50

889,99

10.6

10x30 cm

8650

774,18

843,85

17318,72

18877,40

ύνολο
8

