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ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ 

           «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»                                        
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E-mail:promithion@xioshosp.gr                                  

 

ΠΡΟΚΛΗΗ  ΜΔ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΤΛΙΚΧΝ ΣΔΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΙΜΟΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΚΑΙ 

ΑΓΓΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ» 

Π/Τ 10.464,84 

CPV   33111730-7   

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ  

ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ 

 

Σν Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ,  ιακβάλνληαο  

ππ’ φςηλ ηηο παξαθάησ απνθάζεηο:.  

1. Σελ ππ’ αξηζ. 13/26-5-22 (ΑΓΑ: ΦΘΣΠ469073-3ΛΧ)  απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Γ. Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη απφ άπνςε ζθνπηκφηεηαο ε πξνκήζεηα «ΤΛΙΚΧΝ 

ΣΔΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΙΜΟΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΑΓΓΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ» γηα ηε θάιπςε ησλ  

αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

2. Σελ ππ’ αξηζ. 1194/8-6-22 (ΑΓΑ: ΦΑΘΑ469073-Η16)  αλάιεςε πίζησζεο. 

3. Σελ ππ. αξηζ. 27/3-8-22  (ΑΓΑ: ΦΝΧ1469073-ΙΚΥ) απφθαζε Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «θπιίηζεην» γηα 

ηελ έγθξηζε ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

4. Σελ ππ. αξηζ. 53/29-12-22 (ΑΓΑ: 6Ο0469073-ΗΦΓ) απφθαζε Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «θπιίηζεην» 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηεο πξφζθιεζεο ζπιινγήο πξνζθνξψλ. 

  

Πξνηίζεηαη  λα πξνβεί ζηελ ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα  «ΤΛΙΚΧΝ ΣΔΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΑΙΜΟΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΑΓΓΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ» ,  κε ζθνπφ  ηελ εηήζηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ , 

πιηθά ηα νπνία είηε απνξξίπηνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο είηε ζηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε (ιφγσ 

ππέξβαζεο ηνπ Π/Τ), είηε δελ ππήξμαλ πξνζθνξέο, ζηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε ζπζηεκηθφ αξηζκφ 

172048 θαη ζχκθσλα κε ηελ αξ.53/29-12-22 απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ απεπζχλεη πξφζθιεζε κε αλνηρηή δηαδηθαζία ζπιινγήο πξνζθνξψλ, 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΄  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ                                                                                                     
 

Αλαζέηνπζα Αξρή Γ. Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

Σίηινο 

πξνκήζεηαο/ Π/Τ 

CPV 

ΤΛΙΚΑ ΣΔΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΙΜΟΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΚΑΙ 

ΑΓΓΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ Π/Τ 10.464,84 (CPV 33111730-7) 

Υξεκαηνδόηεζε 

 ΚΑΔ 1311 

 Αλάιεςε Τπνρξέσζεο : 1194/2022 

 

Γ/λζε Τπνβνιήο 

Πξνζθνξώλ 

Γ. Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»  

(Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σκήκα Πξσηνθφιινπ) 

Σξόπνο Τπνβνιήο 

Πξνζθνξώλ 
ε έληππν θιεηζηφ θάθειν θαηάζεζεο ζην γξαθείν πξσηνθφιινπ 

Καηαιεθηηθή 

Ηκεξνκελία 

Τπνβνιήο 

Πξνζθνξώλ 

3-4-23, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:00 κκ. 

Σόπνο/ρξόλνο 

Γηεμαγωγήο 

Γηαγωληζκνύ 

Γ.Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»  (Γξαθείν Πξνκεζεηψλ) 

4-4-23, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 πκ. 

Γεκνζηόηεηα 
 ΚΗΜΓΗ 

 www.xioshosp.gr 

Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 

ΔΝΑ (1) ΔΣΟ  

(Με δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ) 

Υξόλνο ηζρύνο 

πξνζθνξώλ 

Δθαηφλ νγδφληα (180) κέξεο (άξζ.97 ηνπ 4412/16), πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ 

επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο (άξζ.97, Ν.4412/16). 

Σερληθή θαη 

νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άξζξν 94 

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΄ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άξζξν 95 

Πεξηιακβάλεη εγγξάθσο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (θαζαξή αμία , 

ΦΠΑ, ζπλνιηθή ηηκή). Η ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα 

ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 

(Άξζξν 117 παξ. 3) 

 

Αμηνιόγεζε 

πξνζθνξώλ  

 

Η 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.  
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Γηθαηνινγεηηθά 

θαηαθύξωζεο 

 

 

 

Ο ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο απνζηέιιεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά 

θαηαθχξσζεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ηα νπνία λα έρνπλ ηζρύ 3 κήλεο πξηλ 

ηελ ππνβνιήο ηνπο:  

-   Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ γηα γεληθή ρξήζε  

-   Βεβαίσζε Φνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο   

-   Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

-   Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

Τπνγξαθή ζύκβαζεο 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ (αξ.124 

Ν.4782/21) απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο κε ην 4% επί 

ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο. 

 

- Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

- Η παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο εηδψλ πνπ ζα παξαδίδεηαη ζηα θηίξηα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ 

«θπιίηζεην» πνπ ζηεγάδνληαη νη ελδηαθεξφκελεο Τπεξεζίεο ζα γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή, πνπ ζα 

εθδίδεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο. Σα δεηνχκελα πιηθά ζα παξαδίδνληαη ην αξγφηεξν κέζα ζε 

πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ δηαβίβαζε ηεο αληίζηνηρεο παξαγγειίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνο ηνλ 

πξνκεζεπηή. Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο θαηάιιεια γηα ηελ ρξήζε 

πνπ πξννξίδνληαη, ζα γίλεηαη κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή.  

- Δπί ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα δειώλνπλ ππεύζπλα όηη δελ βξίζθνληαη ζε       

κία από ηηο θαηαζηάζεηο ηωλ άξζξωλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016 ωο απόδεημε ηεο κε ύπαξμεο 

ιόγωλ απνθιεηζκνύ. 

- Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.,  

 α) Κξάηεζε 0,1% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ή ηξνπνπνηεηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Δληαίαο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ.Α.ΓΗ.Τ) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζ.350, παξ.3 ηνπ Ν.4412/16  

 β) Κξάηεζε 2% ππέξ ησλ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο (άξζ. 3 ηνπ Ν.3580/2007) 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ 

επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 

 Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο αμίαο 4% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

 

-  Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ηεο ππφ αλάζεζεο πξνκήζεηαο ή γηα θάζε είδνο μερσξηζηά θαη 

δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ  ηνπ είδνπο.    

Η επηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα εθφζνλ θξίλεη απαξαίηεην λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο  λα πξνζθνκίζνπλ δείγκαηα, βάζε ησλ νπνίσλ ζα γίλεη θαη ε αμηνιφγεζε, εθηφο ηα 

STENTS, ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΓΗΓΑ ΤΡΜΑΣΑ ΑΓΓΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ.  

                                                                                                                         Η Γηνηθήηξηα  

                                                                                                         ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

                                                                                                            

α.α Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

                                                                                                   

                                                                                                     ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΤΡΝΙΟΤΓΗ 
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Β΄ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ-ΠΟΟΣΗΣΔ-Π/Τ  ΤΛΙΚΧΝ ΣΔΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΑΙΜΟΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 2023 

 

1 Μνξθνκεηαηξνπείο πηέζεωλ (TRADUCERS)  ΠΟΟΣΗΣΑ Π/Τ ΜΔ 

ΦΠΑ 

 Μνξθνκεηαηξνπείο πηέζεσλ (TRADUCERS) κηάο ρξήζεσο πνπ 

θέξεη : α) ελζσκαησκέλν ην κηθξνθχθισκα κεηαηξνπήο ηεο 

πίεζεο, β) ζπζθεπή νξνχ κεγαινζηαγφλσλ, γ) πξνεθηάζεηο 

ζχλδεζεο πξνο ηνλ αζζελή πηέζεσλ 720 psi θαη κήθνπο πεξί ηα 

150 cm, δ) δχν ηξφπνπο έθπιπζεο / flash (πίεζε θαη εθειθπζκφ), 

ε) θίιηξν αεξαγσγφ ζην ηέινο ηεο ζπζθεπήο θαη δ) λα 

δηαηίζεληαη δσξεάλ ηα ζπλδεηηθά θαιψδηα θαη νη βάζεηο 

ζηήξημεο γηα λα είλαη ζπκβαηά κε ηα κεραλήκαηα ηνπ 

εξγαζηεξίνπ 

20 182,52 

 

ΦΠΑ 

17% 

2 SET ηκαηηζκνύ αγγεηνγξαθίαο απνζηεηξωκέλν κεξηαίαο 

πξνζπέιαζεο 

190 4957,29 

 SET ηκαηηζκνχ αγγεηνγξαθίαο απνζηεηξσκέλν κεξηαίαο 

πξνζπέιαζεο απνηεινχκελν απφ:  

1. Κάιπκκα ηξαπεδηνχ 150x180 cm αδηάβξνρν, εληζρπκέλν, 

απνξξνθεηηθφ. 

2 εληφλη αγγεηνγξαθίαο 2,0x3,0 m κεξηαίαο πξνζπέιαζεο 

αδηάβξνρν, εληζρπκέλν, πεξί ηελ νπή, nonwaven απνξξνθεηηθφ 

κε ζπλεκκέλν δηαθαλέο θαζ’φιν ην κήθνο ηεο κηαο πιεπξάο  

(θάξδνο 70 cm πεξίπνπ). 

3. 2 (Γχν) Υεηξνπξγηθέο κπινχδεο XL εληζρπκέλεο ζηα καλίθηα 

θαη εκπξφο κε 2 πεηζέηεο 40x40 cm γηα ην ζθνχπηζκα ησλ 

ρεξηψλ. 

4. Κάιπκκα παξαβάλ αθηηλνπξνζηαζίαο 1x1,20 m  κε ειαζηηθφ, 

πιαζηηθφ δηαθαλέο, ηεηξάγσλν. 

5. Κάιπκκα θινπνξνζθνπίνπ πιαζηηθφ, δηαθαλέο δηακέηξνπ 80 

cm πεξίπνπ κε ιάζηηρν. 

6. Λεθαλίδην πιαζηηθφ 500 ml θαη 3 κηθξά 250 ml 

7. Γάδεο δηαζηάζεσλ 10x20 cm κνλέο θαη δηπιέο. 

8. χξηγγεοManifold 10ml, rotator 

9. Manifold 3port 

  

 

 

 

 

 

ΦΠΑ 

17% 

3 εη Θεθαξηώλ κεξηαίαο αξηεξίαο  20 166,14 
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 Θεθάξη 6F κε κεγάιε αληνρή ζην «ηζάθηζκα», πιατλφ  

σιελίζθν θαη 3-way stop-cock. Οδεγφ ζχξκα κε επζχ ή J άθξν 

θαη δηάκεηξν 0,038΄. Γηαζηνιέα κε εηδηθά ζρεκαηηζκέλν θαη 

ζηξνγγπιεκέλν-αηξαπκαηηθφ άθξν. Αηκνζηαηηθή βαιβίδα κε 

πιεπξηθά ζπλδεηηθά, απηφκαην θιείζηκν.  Βειφλα Seldinger18 

G. Μήθνο 11 cm 

  

ΦΠΑ 

17% 

 

4 Θεθάξηα 6F καθξηά κεξηαίαο αξηεξίαο 5 438,75 

 Να είλαη απνθιεηζηηθήο ζρεδίαζεο γηα ηελ πξφζβαζε 

ειηθννεηδψλ αγγείσλ γηα εηζαγσγή απφ ηε κεξηαία αξηεξία θαη 

λα κπνξχλ λα γσλία κεγαιχηεξε ησλ 90 κνηξψλ λα ηζαθίδνπλ 

δηαηεξψληαο ην αξρηθφ ηνπο κέγεζνο θαη επηηξέπνληαο ηα λα 

ιπγίζνπλ ζε θάζε ζεκείν θαη θαηεχζπλζε πξνζπεξλψληαο αθφκε 

θαη ηελ πην δπζπξφζηηε αξηεξία. Να δηαζέηνπλ ιηπαληηθή 

εζσηεξηθή επηθάλεηα θαη πδξφθηιε εμσηεξηθή γηα ηελ εχθνιε 

εηζαγσγή ηνπ κέζα απφ ην δέξκα. Να είλαη πςεινχ 

αθηηλνζθηεξνχ άθξνπ γηα έιεγρν ηεο ζέζεο ηνπο. Ο επέιηθηνο 

θσληθφο δηαζηνιέαο ηνπ ζεθαξηνχ λα πεξλά εχθνια πάλσ απφ 

νδεγφ ζχξκα δηακέηξνπ 0,035΄ . Να δηαζέηνπλ αηκνζηαηηθή 

βαιβίδα απφ ζηιηθφλε αλζεθηηθή ρσξίο δηαξξνέο ψζηε λα κελ 

επηηξέπεη  ηελ παιηλδξφκεζε ηνπ αίκαηνο θαη ηελ αλαξξφθεζε 

ηνπ αέξα. Να δηαζέηεη παξάπιεπξε παξνρή κε ελζσκαησκέλν 

3way. Να δηαηίζεληαη ζε δηαζηάζεηο απφ 5 κέρξη 10 fr θαη κήθνο 

απφ 11 – 100 cm 

  

 

 

ΦΠΑ 

17% 

5 Οδεγά ζύξκαηα  αγγεηνγξαθίαο - ζηεθαληνγξαθίαο 210 1719,9 

 Οδεγά ζχξκαηα αγγεηνγξαθίαο ζε δηακέηξνπο 0,025΄- 0,038΄ θαη 

ζε κήθε 125, 145, 175 cm. Να δηαζέηνπλ δηπιφ ππξήλα πνπ λα 

γίλεηαη βαζκηαία θσληθφο γηα ειαρηζηνπνίεζε ηξαπκαηηζκνχ ηνπ 

αγγείνπ. Να δηαζέηνπλ ειεθηξνζηαηηθή επηθάιπςε PTFE ζε φιν 

ην κήθνο ηνπ ππξήλα πνπ ηνπο πξνζδίδεη ειεπζεξία ζηελ θίλεζε 

θαη νκαιή νιηζζεξφηεηα γηα πξφζβαζε αθφκα θαη ζε πνιχ 

δχζθνιεο αλαηνκίεο. . Να δηαζέηνπλ επζχ ή  θπξηφ ηχπνπ J άθξν. 

Να έρνπλ δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο  απφ ην ρξήζηε απφ 

νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ζχξκαηνο ρσξίο λα απαηηείηαη εηδηθφ 

εξγαιείν.  

  

 

ΦΠΑ 

17% 

6 Όδεγα ζύξκαηα καθξηά (0,35), (260cm) 60 491,4 

 Οδεγά ζχξκαηα αγγεηνγξαθίαο ζε δηακέηξνπο 0,025’ - 0,038’ 

θαη ζε κήθε 260 cm.  Να δηαζέηνπλ δηπιφ ππξήλα πνπ λα γίλεηαη 

βαζκηαία θσληθφο γηα ειαρηζηνπνίεζε ηξαπκαηηζκνχ ηνπ 

αγγείνπ. Να δηαζέηνπλ ειεθηξνζηαηηθή επηθάιπςε PTFE ζε φιν 

ην κήθνο ηνπ ππξήλα πνπ πξνζδίδεη ειεπζεξία ζηελ θίλεζε θαη 

νκαιή νιηζζεξφηεηα γηα πξφζβαζε αθφκα θαη ζε πνιχ δχζθνιέο 

αλαηνκίεο. Να δηαζέηνπλ επζχ ή θπξηφ ηχπνπ J άθξν. Να έρνπλ 

δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο απφ ην ρξήζηε απφ νπνηνδήπνηε 

ζεκείν ηνπ ζχξκαηνο ρσξίο λα απαηηείηαη εηδηθφ εξγαιείν. 

  

 

ΦΠΑ 

17% 

7 Καζεηήξεο SWAN-GANZ απινί 110 cm 1 34,88 
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ΦΠΑ 9% 

8 πζθεπή πηεζηηθήο αηκόζηαζεο 100 442,26 

 πζθεπή πηεζηηθήο αηκφζηαζεο θεξθηδηθήο αξηεξίαο 

βαζκνλνκεκέλε κηάο ρξήζεσο απνζηεηξσκέλε κεγάιεο αληνρήο 

δηαθαλνχο ρξψκαηνο γηα απφιπην έιεγρν ηνπ ζεκείνπ 

αηκφζηαζεο κε πεξηζηξνθηθή πίεζε θαη ξπζκηδφκελν θιείζηξν 

(Velcro) γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζην θιείζηκν 

  

ΦΠΑ 

17% 

 

 

 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ-ΠΟΟΣΗΣΔ-Π/Τ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΧΝ 

ΑΓΓΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2023. 

 

 

 

ΔΙΓΟ ΠΟΟΣΗ

ΣΑ 

Π/Τ ΜΔ 

ΦΠΑ 

Α1 ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ 

ΣΔΦΑΝΙΑΙΧΝ  

15 654,00 

    

 -   Να έρνπλ ρακειφ πξνθίι εηζφδνπ ≤0,016΄΄ θαη ≤ 0,019΄΄ πξνθίι 

πξνζπέιαζεο 

  - Να δηαζέηνπλ ηερλνινγία NoFold ζηε δηάκεηξν 1,25 mm 

  - Να δηαηίζεληαη ζε ηχπνπο Μonorail 

- Να έρνπλ ρακειή ηξηβή πςειή επειημία θαη πξνσζεηηθφηεηα 

- Να έρνπλ επηιεθηηθή πδξφθηιε επίζηξσζε θαη θσληθφ ζρεδηαζκφ 

κπαινληνχ γηα λα απνθεχγεηαη ν ηξαπκαηηζκφο ηνπ πγηνχο αγγείνπ 

- Να είλαη ζρεδηαζκέλα γηα ηελ ηερληθή KissingBalloon κε νδεγφ 

θαζεηήξα 6f 

 

  

 

ΦΠΑ 9% 

Α2 ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ 

ΣΔΦΑΝΙΑΙΧΝ ΜΗ ΓΙΑΣΑΣΑ (NON COMLIANT) 

4 196,2 

 Να είλαη πξνθσξηννκέλα ζε πνιπδπλακηθφ ζχζηεκα παξάδνζεο 

ηαρείαο ελαιιαγήο (rapidexchange) κε αλέλδνην αζθφ πνιχ πςειψλ 

πηέζεσλ (RBP ≥ 20 Atm) γηα εχθνιε πξνζπέιαζε αθφκα θαη ζε 

δχζθνιεο αλαηνκίεο θέξνλ άθξν εμαηξεηηθά ρακεινχ πξνθίι γηα 

αθξηβή ηνπνζέηεζε θαζψο θαη γηα ειαρηζηνπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο 

εγθισβηζκνχ ηνπ ζηελ ελδνπξφζεζε,  θαηά ηελ πξνζπάζεηα 

επαλαπξνζπέιαζεο 

  

 

 

ΦΠΑ 9% 
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Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιηθφ πνπ επηηξέπεη ηελ νκνηφκνξθε 

επέθηαζε θαη επαλαδίπισζε κεηά ηελ απνπιήξσζε ηνπ κπαινληνχ 

παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα δηαδνρηθψλ πιεξψζεσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αγγεηνπιαζηηθήο. 

Να θέξνπλ αλζεθηηθή επηιεθηηθή πδξφθηιε επηθάιπςε ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη γξήγνξε θαη αζθαιήο παξάδνζε ζην ζεκείν ηεο 

βιάβεο 

Να δηαηίζεληαη ζε δηακέηξνπο 2.0 έσο 5.0 mm κε ελδηάκεζα κεγέζε 

αλά 0.25 mm θαη ζε κήθε 6 έσο ηνπιάρηζηνλ 27 mm κε ελδηαλά 

άκεζα κήθε  3 ή 4 mm γηα δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο απιψλ θαη 

ζχλζεησλ βιαβψλ. 

Να δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλνπο αθηηλνζθηεξνχο δείθηεο γηα αθξηβή 

ηνπνζέηεζε 

Β 

 

 

 

ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ  ΔΝΓΟΣΔΦΑΝΙΑΙΟΤ 

ΘΡΟΜΒΟΤ  

1 222,3 

 - Να είλαη ζπκβαηνί κε νδεγφ θαζεηήξα 6F 

- Να είλαη απφ PEBAX 

-Να είλαη ηχπνπ RAPIDEXCHANGE 

Να δηαζέηεη ζπξκάηηλε πεξηέιημε πεπιαηπζκέλσλ ηλψλ κε 

ηερλνινγία εληαίνπ ηνηρψκαηνο κεηαβιεηήο πιέμεο κε απνηέιεζκα 

λα απμάλεηαη ε δηάκεηξνο ηνπ εζσηεξηθνχ απινχ γηα άξηζηε 

δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο θαη θαηεχζπλζεο θαζψο θαη αληίζηαζε 

ζηε ζηξέβισζε 

Να δηαζέηεη αθηηλνζθηεξφ δείθηε ζην άθξν ηνπ ψζηε λα είλαη 

νξαηφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ θαη λα βνεζά ζηε ζσζηή 

ηνπνζέηεζε πξηλ απφ ηελ αλαξξφθεζε ησλ ζξνκβνηηθψλ πιηθψλ 

απφ ηα αγγεία. 

Να δηαζέηεη  εμαηξεηηθά πςειφ δείθηε αλαξξθφθεζεο (FowRate) 

ψζηε λα ηνλ θαζηζηά ηδαληθφ γηα αλαξξφθεζε αθφκα θαη κεγάισλ 

θαη εθηεηακέλσλ ζξφκβσλ. 

Να δηαζέηεη εμαηξεηηθά ρακειφ πξνθίι θαζψο θαη αηξαπκαηηθφ 

άθξν 

Να δηαζέηεη πδξφθηιε επηθάιπςε πεξηθεξηθά (distal) κε 

απνηέιεζκα ηελ πξφζβαζε ζην ζξφκβν αθφκα θαη ζε δχζθνιεο 

αλαηνκίεο. 

Να δηαζέηεη κεγάιν εζσηεξηθφ απιφ γηα αχμεζε ηεο δχλακεο 

αλαξξφθεζεο. 

Σν πιηθφ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θιηληθέο κειέηεο κε αξηζκφ 

  

 

 

 

 

 

ΦΠΑ 

17% 
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αζζελψλ, πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ 

 

Γ EΠΙΚΔΚΑΛΤΜΔΝΔ ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ ΠΡΟΘΔΔΙ 

(ΣΔΝΣ)  

ΣΔΦΑΝΙΑΙΧΝ 

2 959,2 

 

 ΔΝΓΟΣΔΦΑΝΙΑΙΔ ΠΡΟΘΔΔΙ ΠΟΛΤΣΡΧΜΑΣΙΚΧΝ 

ΚΡΑΜΑΣΧΝ ΜΔ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΟΤΙΑ ΣΤΠΟΤ LIMUS 

ΚΑΙ ΣΑΘΔΡΟ ΠΟΛΤΜΔΡΔ 

Με ελεξγή εθιπφκελε θαξκαθεπηηθή νπζία ηχπνπ Zotarolimus πνπ 

λα είλαη πξνηνπνζεηεκέλεο ζε θαζεηήξα κε κπαιφλη ηαρείαο 

ελαιιαγήο (rapidexchange) θαηαζθεπαζκέλεο απφ πνιπζηξσκαηηθφ 

ζχξκα (εμσηεξηθή επηθάλεηα απφ θξάκα θνβαιηίνπ θαη ππξήλα απφ 

θξάκα πιαηίλαο- ηξηδίνπ)  

Να είλαη δηαζέζηκεο ζε εχξνο δηακέηξσλ απφ 2.0 κέρξη θαη 5.0 mm 

θαη κήθε απφ 8mm έσο 38mm κε δπλαηφηεηα κεηά δηαζηνιήο ζηα 

6.0mm 

Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιηθφ πνπ λα επηηξέπεη ηελ αζθαιή 

δηελέξγεηα απεηθνληζηηθψλ εμεηάζεσλ καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ 

(MRI) ζηελ πεξίπησζε  πνπ ηεζεί έλδεημε ηέηνηαο εμέηαζεο  

- Να έρνπλ ρακειφ πξνθίι ≤0.0036¨ (≤91κm). 

- Να κελ απνθιείνπλ πιάγηνπο θιάδνπο. 

- Να είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζε παξάπιεπξε αξηεξία δηακέζνπ 

ηνπ πιέγκαηφο ηνπο θαζψο επίζεο θαη ε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζε 

απηή. 

- Σν ζψκα ηνπ θαζεηήξα λα έρεη πδξφθηιε επηθάιπςε, λα δηαζέηεη 

κπαιφλη πςειήο νλνκαζηηθήο πίεζεο θαη 2 αθηηλνζθηεξνχο δείθηεο  

- Να ηεθκεξηψλεηαη απφ κειέηεο φηη έρνπλ κηθξφ βαζκφ 

επαλαζηέλσζεο. 

- Να ππάξρεη κεγάιε θιηληθή εκπεηξία απφ ηε ρξήζε ηνπ 

πνιπκεξνχο 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ΦΠΑ 9% 
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