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Αρ. Πρωτ.: 1253

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληρ.:Τσάρα ∆ήµητρα
Τηλ.:26613-60868
Mail : d.tsara@gnkerkyras.gr
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ - ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ» ΜΕ CPV
33141118-0 & 33693000-4
ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 800,00€
συµπερ/µένου Φ.Π.Α.
ΣΧΕΤ.:

1. Ν.2955/2001
2. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11
3. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήµερα
4. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα µε το Ν. 3846/2012
5. Ν.4412/2016
6.Ν 3861/2010
7 Π.∆. 80/2016
8. Το αρ. Πρωτ.: 1252/22-01-2021 πρωτογενές αίτηµα
ης
ο
9. Αποφ.∆.Σ : 3 - θέµα 28 / 19-01-2021
10. Την µε αρ. πρωτ.: 1207/22-01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, Β.Ε.Ε.Π 0/37, αρ. ∆έσµευσης 37/0

και Α∆Α: 67BM4690Β3-ΘΑΤ (ΚΑΕ 1311α01),
Το Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας µέχρι την διενέργεια και ολοκλήρωση της ετήσιας
διαγωνιστικής διαδικασίας και προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες του για προµήθεια

«ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ - ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ»
παρακαλούµε για την κατάθεση κλειστής σφραγισµένης προσφοράς, για τα είδη που
αναγράφονται στο Παράρτηµα Α και µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιµές κατώτερες ή τουλάχιστον
ίσες του παρατηρητηρίου τιµών της ΕΠΥ, για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρηµένα σε αυτό
και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για τέσσερις µήνες.
Μαζί µε την κατάθεση της προσφοράς θα πρέπει να προσκοµίσετε Φορολογική
ενηµερότητα, Ασφαλιστική ενηµερότητα και Αντίγραφο ποινικού µητρώου, όλα σε
ισχύ για να καταρτιστεί η σχετική Σύµβαση.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
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Είδος υλικού

•

•

•

ΣΥΣΚΕΥΗ
ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ - ΦΟΡΗΤΗ
ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
(ΕΛΑΦΡΙΑ) ME :
∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΣΑΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΤΕΜAXIA

4

Γενικά χαρακτηριστικά της συσκευής :
1. Να έχει δυνατότητα ρύθµισης
της πίεσης έως 230 mmHg
2. Να υπάρχει η δυνατότητα
ελέγχου
πίεσης
στον
πυθµένα του τραύµατος.
3. Να έχει δυνατότητα επιλογής
συνεχόµενης, διαλείπουσας
και
µεταβαλλόµενης
ρύθµισης της ροής της
πίεσης.
4. Να έχει τη δυνατότητα
ηχητικών
και
οπτικών
συναγερµών.
5. Να έχει ελαφριά αντλία µε
βάρος έως 750 gr.
6. Να έχει διεπιφάνεια χρήστη /
αντλίας
στην
ελληνική
γλώσσα.
7. Να
έχει
δυνατότητα
αναβάθµισης του λογισµικού
της αντλίας.
8. Η αντλία να έχει ανεξάρτητη
λειτουργία από 12 έως 24
ώρες
και
να
φέρει
επαναφορτιζόµενη µπαταρία.
9. Να φέρει φίλτρο στην αντλία
για
αποφυγή
εισροής
εξιδρώµατος (στην αντλία).

10. Να φέρει CE MARK.
1

ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ MEDIUM, 18 X 12,5
X3,3 CM.
Σχόλια:
•
Να είναι µε αυτοκόλλητο σωλήνα
αναρρόφησης
του
εξιδρώµατος
και
αυτοκόλλητη µεµβράνη διαφανή για την
επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισµού του
τραύµατος.
•
Το σετ να περιέχει σπόγγο µε ιοντικό
άργυρο οµοιογενώς κατανεµηµένο στη
δοµή του.
•
Να είναι αποστειρωµένο µε λειασµένους
πόρους για µείωση του πόνου κατά τη
αφαίρεση.
•
Να έχει αποστειρωµένο σωλήνα µε δίσκο
απορρόφησης από µαλακή σιλικόνη που
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2

να φέρει φίλτρο για αποφυγή της
δυσοσµίας και αυτοκόλλητη µεµβράνη
αποστειρωµένη του ίδιου κατασκευαστικού
οίκου.
Κάθε αναλώσιµο που περιλαµβάνεται στο
σετ να είναι ατοµικά αποστειρωµένο,
καθώς και του ίδιου κατασκευαστικού οίκου
για τέλεια συµβατότητα.

ΚΑΝΙΣΤΡΟ – ∆ΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

TEMΑΧΙΑ

2

Σχόλια:
•
Να είναι απόλυτα συµβατά για τέλεια
προσαρµογή στο αντίστοιχο σετ επιδέσµων
(σπόγγων).
•
Να µετατρέπει το εξίδρωµα σε τζελ.
•
Να αναγράφεται πάνω στο µέσο συλλογής
του εξιδρώµατος η διαβάθµιση των ml.
•
Να φέρει φίλτρο για αποφυγή εισροής
εξιδρώµατος στην αντλία.
•
Να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου.
•
Να αποτελείται από το ειδικό κλειστό
δοχείο µε χωρητικότητα από 1.100 ml.
1.

2.

3.

Όλα τα επιµέρους τµήµατα ενός σετ θα
πρέπει να έχουν δική τους ξεχωριστή
συσκευασία.
Η κάθε συσκευασία θα πρέπει να
περιέχει σήµανση που θα περιλαµβάνει
εµπορική επωνυµία και διεύθυνση των
κατασκευαστών, εµπορικό κωδικό ή
εµπορική ονοµασία – περιγραφή
προϊόντος και κωδικό παρτίδας.
Επίσης θα πρέπει να έχει ένδειξη
οριακής ασφαλούς ηµεροµηνίας χρήσης
όπως προβλέπεται από το ΦΕΚ αρ.
φύλλου : 2198 2/10/2009 (αρ. ∆Υ8δ/Γ.Π.
οικ. 130648)

Οι προσφορές θα αποστέλλονται στο Πρωτόκολλο – Γραµµατεία του Νοσοκοµείου, Ισόγειο
∆ιοικητικές Υπηρεσίες σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο µέχρι την Παρασκευή 29/01/2021
και ώρα 14.00, ως εξής:
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ∆ΕΙΞΗ: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ»
 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ: Παρασκευή 29/01/2021 και ώρα 14.00,
 ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 1253 / 22-01-2021
Στις προσφορές να αναγράφεται ο κατασκευαστικός οίκος των ειδών και ότι φέρουν
σήµανση CE.
Παρακαλούµε στην προσφορά σας να αναφέρεται :
 Εάν τα υλικά είναι ετοιµοπαράδοτα
 Εάν όχι σε πόσο χρονικό διάστηµα θα είναι η παράδοση
O ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ

