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7 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός

για τη προµήθεια << Εργαλείων Χειρουργείου CPV

33162200-5>>, προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας.

Λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.

του

Π.∆.

118/2007

(ΦΕΚ

150/Α/10-7-2007)

«Κανονισµός

Προµηθειών

∆ηµοσίου», όπου αναλογικά εφαρµόζεται,
2.

Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α΄ 19/1.2.95) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και

Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων.
3.

To Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους

και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α΄ 247 /27.11.1995)
4.

Το Π.∆. 394/1996 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», όπως τροποποιήθηκε

µε το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005, κατά το µέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις
του Π.∆. 118/2007 και του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64 /16.3.2007), όπως ισχύει
αναλογικά.
5.

Το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και

λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 81/4.4.2005), όπως ισχύει σήµερα.
6.

Το Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 134 /18.6.2007)
7.

Το Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των

Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 256/2.11.2001), όπως ισχύει σήµερα.
8.

Το Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου

∆ικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 204 /19.7.1974)
9.

Το Π.∆. 166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία

2000/35/29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις
εµπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α' 138/5.6.2003) όπως τροποποιήθηκε..
10.

του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/22-3-1994) «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος»,

11. Του Ν. 3867/2010, Άρθρο 27, παρ 11 περί εκτέλεσης έργων, προµήθειας και
ανάθεσης υπηρεσιών µέχρι του ποσού των 45.000,00€ χωρίς προηγούµενη έγκριση
σκοπιµότητας από άλλο όργανο.
12 Την υπ’αριθµ: 378/17-05-2013 απόφαση του Ενιαίου ∆ιοικητικού Συµβουλίου των
∆ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων Νοµού Λασιθίου για έγκριση προκήρυξης πρόχειρου
διαγωνισµού.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός

για τη προµήθεια << Εργαλείων Χειρουργείου CPV

33162200-5>>( α)Λαπαροσκοπικά, β)Συρραπτικές µηχανές νοσοκοµειακής χρήσης
µχ και γ)Χειρουργικά είδη και εργαλεία µχ ), προϋπολογισθείσας δαπάνης
45.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες
του Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας.
Η παρών διαγωνισµός αναρτάται και διατίθεται στην ιστοσελίδα του
Νοσοκοµείου www.ghsitia.gr και η Περίληψη της ∆ιακήρυξης στο Πρόγραµµα
∆ιαύγεια. Στην ιστοσελίδα διατίθεται και το αρχείο του Προγράµµατος Ερµής.
Άρθρο 1: Τρόπος και Χρόνος Υποβολής της Προσφοράς
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους εντός κλειστού
φακέλου, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:
•

Η λέξη <<ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>

•

Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας: ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΓΝ-ΚΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

•

Ο αριθµός πρωτοκόλλου και το θέµα του διαγωνισµού

•

Η ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού

•

Τα στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στον κυρίων φάκελο τοποθετούνται, σε χωριστούς σφραγισµένους φακέλους
που φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, τα έξής:
1.1

Παραστατικό

εκπροσώπησης, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο

διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο τους.
1.2

Υπεύθυνη δήλωση παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε
ισχύει, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία πρέπει:
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού.

ii. Να δηλώνεται ότι ο συµµετέχων αποδέχεται πλήρως τους όρους του
διαγωνισµού.
iii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του, ο
συµµετέχων είναι ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του,
που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
iv. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του, ο
συµµετέχων είναι φορολογικά

ενήµερος ως προς τις

φορολογικές

υποχρεώσεις του.
v. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του, ο
συµµετέχων είναι εγγεγραµµένος στο οικείο επαγγελµατικό επιµελητήριο.
vi. Να δηλώνεται ότι ο συµµετέχων δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή και δεν
αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του δηµοσίου.
vii.

Να δηλώνεται ότι τα προσφερόµενα είδη φέρουν σήµανση CE.

viii.

Να δηλώνεται ότι ο συµµετέχων, σε περίπτωση κατακύρωσης του
διαγωνισµού σε αυτόν, θα προσκοµίσει, εφόσον του ζητηθεί, όλα τα
αποδεικτικά των παραπάνω στοιχείων έγγραφα.

2. Κλειστός φάκελος µε την ένδειξη <<ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>, όπου τοποθετείται
η τεχνική προσφορά σε δύο αντίγραφα µε σαφή τεχνική περιγραφή.
3. Κλειστός φάκελος µε την ένδειξη <<ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>, όπου
τοποθετείται η οικονοµική προσφορά σε δύο αντίγραφα. Η οικονοµική προσφορά θα
πρέπει να περιλαµβάνει:
• Την προσφερόµενη τιµή χωρίς ΦΠΑ
• Το ποσοστό του ΦΠΑ
• Τον κωδικό και την τιµή του Παρατηρητηρίου τιµών της ΕΠΥ(εφόσον υπάρχει)
Οι προσφερόµενες τιµές θα πρέπει να είναι µικρότερες ή ίσες της τιµής του
Παρατηρητηρίου.
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να υποβληθεί στη Γραµµατεία του ΓΝΚΥ
Σητείας έως τις 02/08/2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 µµ.
Άρθρο 2: ∆ιαδικασία ∆ιαγωνισµού
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την Παρασκευή 02/08/2013
και ώρα 13:30µµ από τριµελή Επιτροπή.

Οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά δύνανται
να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών. Κατά την ηµέρα
αυτή, και µόνον αυτή, µπορούν εφόσον το επιθυµούν να λάβουν γνώση για τα
έγγραφα συµµετοχής των συµµετεχόντων.
Η Επιτροπή αφού εξετάσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφορών, στη συνέχεια
(την ίδια ηµέρα) θα προβεί στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και θα
συντάξει σχετικό

Πρακτικό, το οποίο θα κοινοποιηθεί στο αρµόδιο αποφασίζον

όργανο προς έγκριση.
Η κατακύρωση θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή για κάθε είδος χωριστά.
Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του αντίστοιχου διαγωνισµού του ΠΠΥΥ, η ισχύς της
σύµβασης που θα προκύψει από την παρούσα παύει αζηµίως για το Νοσοκοµείο.
Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε
αιτιολογηµένη γνωµοδότηση µπορεί να προτείνει κατακύρωση της προµήθειας για
ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό δεν µπορεί να
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην
περίπτωση µικρότερης ποσότητας.
Το Νοσοκοµείο κατά την υπογραφή της σύµβασης θα διατηρεί το δικαίωµα να
αυξοµειώνει τις υπό προµήθεια ποσότητες των ειδών τα οποία αναφέρονται στο
Παράρτηµα της ∆ιακήρυξης, επίσης να αυξοµειώνει τις ποσότητες των ειδών µε τις
ποσότητες διαφορετικών ειδών κατά τη διάρκεια της σύµβασης, εντός της
προϋπολογισθείσας δαπάνης ανάλογα µε τις ανάγκες του Νοσοκοµείου.
Άρθρο 3: Τιµές Προσφορών-Νόµισµα
Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ (€) και θα αναγράφονται ολογράφως και
αριθµητικώς. Προσφορές που δε δίνουν τις τιµές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση
ευρώ µε ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν
δίνεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα είδους, προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 4: Χρόνος Ισχύος Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες επί εκατόν είκοσι (120)
ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει
χρόνο ισχύος µικρότερο του προαναφεροµένου ,απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εάν οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους και
αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν και για
το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.
Άρθρο 5:Παράδοση –Παραλαβή
Οι παραδόσεις των ειδών στο Νοσοκοµείο θα γίνονται τµηµατικά, κατόπιν έγγραφης
παραγγελίας αποσταλείσας µε τηλεοµοιοτυπία (fax), εντός τριών (3) εργάσιµων
ηµερών από της λήψης αυτής. Σε περίπτωση υπέρβασης του συµφωνηθέντος
χρόνου παράδοσης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις µε τη
µορφή προστίµων ως εξής: Για καθυστέρηση παράδοσης, πρόστιµο ίσο µε 50 € για
κάθε εργάσιµη ηµέρα καθυστέρησης πέραν της αµοιβαία συµφωνηθείσης.
Άρθρο 6:Πληρωµή -Κρατήσεις
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µε επιταγή βάσει θεωρηµένου χρηµατικού
εντάλµατος πληρωµής, αφού προσκοµίσει :
Τιµολόγιο,
Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής,
Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµέρωσης,
Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή επιβαρύνεται µε τις παρακάτω κρατήσεις : 1,5%
για το Μ.Τ.Π.Υ., 2% χαρτόσηµο επί του Μ.Τ.Π.Υ., 4% φόρος, 2% σύµφωνα µε την
∆Υ6α/Γ.Π./οικ.36932/17.3.09 κοινή υπουργική απόφαση και κάθε άλλη νόµιµη
κράτηση.
Άρθρο 7:Χρόνος Ισχύος Σύµβασης
Ο χρόνος ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί θα είναι για τρείς µήνες. Το
Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα αυτοδίκαιης παράτασης για δύο (2) επιπλέον µήνες,
χωρίς να απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του προµηθευτή.

Η σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί µε συγκεκριµένη αιτιολογία και κατόπιν
έγγραφης συµφωνίας των συµβαλλοµένων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.4
του αρ.24 του Π.∆. 118/07.
Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του αντίστοιχου διαγωνισµού του ΠΠΥΥ, η ισχύς της
σύµβασης που θα προκύψει από την παρούσα παύει αζηµίως για το Νοσοκοµείο.

Ο Αν. ∆ιοικητής του ΓΝ-ΚΥ Σητείας

Μακρονικολάκης Εµµανουήλ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ-ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝ∆ΕΙΚΤ
ΙΚΗ
ΤΙΜΗ/ΤΙ
ΜΗ
ΠΑΡΑΤΗ
ΡΗΤΗΡΙ
ΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1. 173557

Βελόνα
πνευµοπεριτοναίου

µε δείκτη επισήµανσης κίνησης
προστατευτικού καλύµµατος αιχµηρού
άκρου µήκους 120mm.

7

30

2. 173551

Τροκάρ µε αιχµηρό άκρο
σχήµατος V 5mm
Να διατίθενται σε ΣΕΤ
που το κάθε Σετ να
περιλαµβάνει 1
εισαγωγέα + 2 κάνουλες

Να διαθέτει ατραυµατική ασπίδα
ασφαλείας που να καλύπτει πλήρως το
κόπτον άκρο, εγκάρσιες αύλακες
σταθεροποίησης, διπλή εσωτερική
βαλβίδα αεροστεγανότητας για
δυνατότητα εξαγωγής
παρασκευάσµατος χωρίς απώλεια

58

20

3. 173554

Τροκάρ µε αιχµηρό άκρο
σχήµατος V 10-11mm.
Να διατίθενται σε ΣΕΤ
που το κάθε Σετ να
περιλαµβάνει 1
εισαγωγέα + 2 κάνουλες)

4. 173566

Αυτόµατα ενδοσκοπικά
εργαλεία απολίνωσης
αγγείων µχ.

173567

Αυτόµατα ενδοσκοπικά
εργαλεία απολίνωσης
αγγείων µχ.

5.

6 173561

7 173558

8 194867

9 135208
10 173571

11 80936

Λαπαροσκοπικό ψαλίδι
κυρτό 5mm µονωµένο σε
όλο του το µήκος
Λαπαροσκοπικό
ντισεκτέρ κυρτό 5mm
µονωµένο σε όλο του το
µήκος
Λαπαροσκοπική λαβίδα
ισχυρής σύλληψης ιστών
5mm, µε οδοντωτά σκέλη
Βελόνα κλεισίµατος των
οπών των τροκάρ
Σάκοι συλλήψεως
παρασκευασµάτων µε
στυλεό εφαρµογής
διαµέτρου 10mm

Εργαλεία πλύσης –
αναρρόφησης µε σωλήνες
σύνδεσης.

πνευµοπεριτοναίου και βαλβίδα αερίων
3 θέσεων. Μήκος κάνουλας 100mm.
Να διαθέτει ατραυµατική ασπίδα
ασφαλείας που να καλύπτει πλήρως το
κόπτον άκρο, ενσωµατωµένο
µετατροπέα, εγκάρσιες αύλακες
σταθεροποίησης, διπλή εσωτερική
βαλβίδα αεροστεγανότητας για
δυνατότητα εξαγωγής
παρασκευάσµατος χωρίς απώλεια
πνευµοπεριτοναίου και βαλβίδα αερίων
3 θέσεων. Μήκος κάνουλας 100mm.
Με περιστρεφόµενο στειλεό,
εφοδιασµένα µε 20 clips τιτανίου και
διάµετρο στειλεού 10mm, δυο στάδια
πυροδότησης και µέγεθος:ΜεσαίοΜεγάλο που το κλιπ να κλειδώνει
πρώτα από την άκρη των σκελών
Με περιστρεφόµενο στειλεό,
εφοδιασµένα µε 15 clips τιτανίου και
διάµετρο στειλεού 10mm, δυο στάδια
πυροδότησης και µέγεθος: Μεγάλο που
το κλιπ να κλειδώνει πρώτα από την
άκρη των σκελών
Με δυνατότητα σύνδεσης µε διαθερµία.

70

20

121,6

20

254,87

1

50

20

Με δυνατότητα σύνδεσης µε θηλυκή και
αρσενική διαθερµία. Μήκος στυλεού
31cm.

68

20

Mε δυο µηχανισµούς κλειδώµατος – δυο
σκανδάλες. Μήκος στυλεού 31cm.

112,99

30

5
Mε ένδειξη κατεύθυνσης ανοίγµατος
του σάκου, πλήρες περιµετρικό
µεταλλικό έλασµα ανοίγµατος και
σταθεροποίησης του σάκου και ράµµα
περίπαρσης. Χωρητικότητα σάκου
190cc
Τα εργαλεία να είναι 34cm, να
λειτουργούν µε σύστηµα βαρύτητας και
να είναι προσυναρµολογηµένα και

134,26

20

120

20

12 173576
13 173572

14 216827

15 216828

16 173585

17 173581

18 173512

19 173514

20 216707

21 173493

22 173490

23 216829

Ενδοσκοπικοί βρόγχοι
απολίνωσης
Ενδοσκοπικοί
κοπτοράπτες
επιδεχόµενοι κεφαλές
60mm
Ανταλλακτικές κεφαλές
για τα παραπάνω
εργαλεία
Ανταλλακτικές κεφαλές
για τα παραπάνω
εργαλεία
Αιµοστατική γάζα
οξυδώµενης κυτταρίνης
για λαπαροσκοπικές
επεµβάσεις
Θήκες αποστειρωµένες
νάιλον µχ για κάλυψη της
οπτικής ίνας στις
λαπαροσκοπικές
επεµβάσεις.
Κυρτοί κυκλικοί
αναστοµωτήρες
µεγέθους 31mm
Ευθείς κυκλικοί
αναστοµωτήρες
αιµοροιδεκτοµής
µεγέθους 33mm
Ευθύγραµµα συρραπτικά
εργαλεία µήκους
συρραφής 55-60mm
Ανταλλακτικές κεφαλές
για τα ευθύγραµµα
συρραπτικά εργαλεία
µήκους συρραφής 5560mm
Ευθύγραµµα συρραπτικά
εργαλεία µήκους
συρραφής 55-60mm
Ανταλλακτικές κεφαλές
για τα ευθύγραµµα
συρραπτικά εργαλεία
µήκους συρραφής 5560mm

έτοιµα προς χρήση
Απορροφήσιµοι µεγέθους 0

38

3

Na δέχονται κεφαλές ευθείες ή
αρθρούµενες µε νέα κοπτική λάµα σε
κάθε επαναφόρτιση

305

2

Μήκος συρραφής 60mm για λεπτούς
ιστούς

319,1

1

Μήκος συρραφής 60mm για παχείς
ιστούς

357

1

10,00

10

7,00

10

Με ανακλινόµενη κεφαλή, µια
χειρολαβή και κλιπς ορθογώνιας
διατοµής
Με αποσπώµενη κεφαλή, µια χειρολαβή
και κλιπς ορθογώνιας διατοµής

440

1

475

2

Για λεπτούς ιστούς µε κλιπς από
τιτάνιο και µια λαβή σύγκλισης
πυροδότησης
Για λεπτούς ιστούς µε κλιπς από
τιτάνιο

180

2

60

1

Για παχύς ιστούς µε κλιπς από τιτάνιο
και µία λαβή σύγκλισης πυροδότησης.

160

2

Για παχύς ιστούς µε κλιπς από τιτάνιο.

55

1

24 216712

25 179528

26 173498

Ευθύγραµµα συρραπτικά
εργαλεία µήκους
συρραφής 90mm
Ανταλλακτικές κεφαλές
για τα ευθύγραµµα
συρραπτικά εργαλεία
µήκους συρραφής 90mm
Ευθύγραµµα συρραπτικά
εργαλεία µήκους
συρραφής 55-60mm

27 173501

Ευθύγραµµοι
επαναφορτιζόµενοι
κοπτοράπτες µήκους
συρραφής 55-60mm

28 173504

Ειδικές ανταλλακτικές
κεφαλές µήκους
συρραφής 55-60mm για
τον ευθύγραµµο
επαναφορτιζόµενο
κοπτοράπτη.
Συρραπτικά εργαλεία
δέρµατος µε 35 κλιπς
πλατιά LARGE.
Εξολκέας κλιπ
συρραπτικού δέρµατος
Αυτόµατες λαβίδες
περίπαρσης µιας χρήσης,
εντέρου
Λαπαροσκοπικές
αιµοστατικές λαβίδες για
το αυτοελεγχόµενο
σύστηµα
ηλεκτροθερµικής
συγκόλλησης και
διατοµής αγγείων µέχρι
7 mm του νοσοκοµείου
µας.
Aιµοστατικές λαβίδες
ανοιχτής χειρουργικής
για το αυτοελεγχόµενο
σύστηµα
ηλεκτροθερµικής
συγκόλλησης αγγείων

29 216713

30 183343
31 173526

32 173528

33 173530

Για παχείς ιστούς µε κλιπς από τιτάνιο
ορθογώνιας διατοµής και µια λαβή
σύγκλισης πυροδότησης
Για παχείς ιστούς µε κλιπς από τιτάνιο
ορθογώνιας διατοµής

175

1

55

1

Για παχείς ιστούς µε σταθερό στειλεό,
περιστρεφόµενη και αρθρούµενη
κεφαλή και κλείδωµα αυτής για χαµηλή
πρόσθια εκτοµή.
Με κλιπς από τιτάνιο ορθογώνιας
διατοµής για λεπτούς ιστούς, µε νέα
κοπτική λάµα σε κάθε επαναφόρτιση
και δυνατότητα αµφίπλευρης
πυροδότησης
Με κλιπς από τιτάνιο ορθογώνιας
διατοµής για λεπτούς ιστούς

460

2

270

1

120

1

3,5

50

0,885

30

190

3

678

1

574.95

1

Μίας χρήσης
Με κλιπ σχήµατος Β, ενσωµατωµένο
ράµµα νάιλον 2-0 και µήκος συρραφής
65mm
Να είναι µήκους 37 εκ. και να
διαθέτουν ενεργά άκρα σχήµατος V,
διάµετρο λαβίδας 5mm µε
ενσωµατωµένη κοπτική λάµα
ενεργοποιούµενες από την χειρολαβή.

Να είναι µήκους 16.5 εκ. και να
διαθέτουν κυρτά άκρα 15ο για
θυρεοειδεκτοµές.

34 173527

35 173515

36 173531

37 173533

38 180982

39 180997

40 162795

µέχρι 7mm του
νοσοκοµείου µας.
Ανταλλακτικό
εξάρτηµα(πλαστικό) για
την λαβίδα πολλαπλών
χρήσεων του
µηχανήµατος
ηλεκτροσυγκόλλησης
αγγείων του
Νοσοκοµείου µας.
Εργαλεία απολίνωσης
αγγείων µε κλιπ τιτανίου
µε µηχανισµό σύγκλισης
των CLIP από την
κορυφή προς τη βάση µε
15 CLIP LARGE.
Καλώδιο διπολικό για
σύνδεση µε λαβίδες
ελεγχόµενες από
ποδοδιακόπτη µήκους
3,6mm πολλαπλων
χρήσεων συµβατό µε το
υπάρχον σύστηµα του
Νοσοκοµείου
Λαβίδα διπολική
CUSING µήκους 17,8
cm και ενεργό άκρο 1,5
mm ενεργοποιούµενη
από διακόπτη
πολλαπλών χρήσεων
συµβατή µε το διπολικό
καλώδιο και το υπάρχον
σύστηµα του
Νοσοκοµείου µας.
Αεροθάλαµοι ταχείας
χορήγησης αίµατος και
υγρών.
Αντιµικροβιακά φίλτρα
θέρµανσης και ύγρανσης
Αναισθησιολογικού
κυκλώµατος.
Αντλίες(Πλήρες
Σετ)Συνεχούς
ενδοφλέβιας
µετεγχειρητικής (µε

344,03

4

112,62

2

38,94

2

524,65

1

30,00

10

9,25

150

25

20

41 188410

42 180949

43 180995
44 24568

45 24569

46 24570

47 24571

48 172440
49 173266

50 49131
51 66076

δυνατότητα
κατ’επίκληση).Αντλία:
MICREL RYTHMIC
(MODEL 703)
082211436002
Αντλίες χορήγησης
φαρµάκων µχ για
µετεγχειρητική
αναλγησία, µε σύνδεσµο
τύπου καρφί για την
σύνδεση µε πτυσσόµενο
ασκό.Αντλία: MICREL
RYTHMIC (MODEL
703) 082211436002
Αυτοκόλλητες πλάκες
γείωσης διαθερµίας
ενηλίκων µχ.
∆ιαθερµία µχ µε τρίαινα
Ενδοτραχειακός
σωλήνας CUFF MURPHY
6,5MM
Ενδοτραχειακός
σωλήνας CUFF MURPHY
7,00MM
Ενδοτραχειακός
σωλήνας CUFF MURPHY
7,5MM
Ενδοτραχειακός
σωλήνας CUFF MURPHY
8,00MM
Θήκες διαθερµίας
αυτοκόλλητες µχ
Ισοθερµικά πεδία
αλουµινίου 120cm
x220cm
Καπέλα ανδρικά δετά
πίσω
Κασέτες θέρµανσης
υγρών & αίµατος. Μέσω
ξηράς θέρµανσης, µε
ένδειξη τοποθέτησης
σωστού –λάθους. Με δύο
εισόδους χορήγησης &
ενσωµατωµένη συσκευή
ορού ή σήµατος στην

25

30

0,978

100

2,35

100

0,45

10

0,45

30

1,00

30

1,10

60

1,744

50

2,85

100

0,026

2000

25,00

20

52 27993
53 170983

54 124971

55 77250

56 19077
57 194895
58 157494
59 180985

60 180984

61 180998

62 180988

63 202856

έξοδο.
Κουβέρτες θέρµανσης
ενηλίκων
Κύκλωµα αναισθησίας
ενηλίκων πλήρες µχ από
pvc, µε ασκό 2 λίτρων.
Λαβίδες βιοψίας για
χρήση µέσω
γαστροσκοπίου(πολλαπλ
ών χρήσεων)
Λάστιχο αναρρόφησης µε
ρύγχος YANKAUER
ελεγχόµενης
αναρρόφησης.
Μπλούζα χειρουργική
ενισχυµένη Large
Οδηγός ενδοτραχειακών
σωλήνων 12 ch
Οισοφάγεια στηθοσκόπια
χωρίς θερµόµετρο Νο 18
Σετ επισκληριδίου
αναισθησίας πλήρεςβελόνες-φίλτρα
καθετήρα σε συσκευασία
µχ
Σετ συνδυασµένης
επισκληριδίου και
ραχιαίας
αναισθησίας(πλήρες)
Σύστηµα
µέσης(αιµατηρής)
µέτρησης απολύτως
συµβατό µε το
MONITOR DELTA
(INFINITY) του
αναισθησιολογικού
µαχανήµατος PRIMUS
DRAGER που διαθέτει
το Νοσοκοµείο µας.
Σύστηµα µέσης µέτρησης
απολύτως συµβατό µε το
MONITOR MINDRAY
(PM 9000 EXPRESS)
Σωλήνας θέρµανσης
διπλού αυλού

7,5

20

7,2

50

250,00

1

2,11

100

2,6

30

25,5

20

5,00

30

11,9

60

23,90

60

12

10

10

16,5

20

64 96490
65 96491
66 96492
67 124973
68 124972

69 19095

70 182920

σχεδιασµένος ώστε να
εξασφαλίζεται η
θέρµανση του αίµατος ή
των υγρών µέχρι το άκρο
σύνδεσης µε τον ασθενή.
Χειρουργικά οθώνεια
40x35cm
Χειρουργικά οθώνεια
45x65cm
Χειρουργικά οθώνεια
55x80cm
Χειρουργικό
πεδίο(σεντόνι) 75x90cm
Χειρουργικό
πεδίο(σεντόνι)
90x150cm
Χειρουργικό
πεδίο(σεντόνι)
150x240cm
Ποδονάρια χειρουργίου
πλαστικά µχ

2,45

50

4,35

50

5,95

50

0,88

20

1,64

20

2,6

20

0,011

10.000

