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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
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Πληροφορίες : Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα
℡Τηλέφωνο: 28433 40360
Fax:
28430 25352
promithies@ghsitia.gr
E-mail:
ΘΕΜΑ : Έρευνα αγοράς για άµεση προµήθεια Χειρουργικών Εργαλείων .
1. Παρακαλούµε να µας στείλετε τεχνική και οικονοµική προσφορά µέχρι τnν
Τετάρτη 12-12-2012 και ώρα 12.00 µ.µ για τα παρακάτω είδη.
Η υποβολή προσφοράς θα γίνει µέσω του προγράµµατος ΕΡΜΗΣ που είναι
διαθέσιµο

πατώντας

στον

σύνδεσµο

που

ακολουθεί:

http://www.or-

co.gr/index2.htm επιλέγοντας «Υποστήριξη»
2. Μαζί µε την προσφορά να κατατεθεί βεβαίωση ότι οι προσφερόµενες τιµές
είναι οι τιµές του παρατηρητηρίου τιµών της ΕΠΥ ή µικρότερες.
Α/Α Κωδικός Περιγραφή
1
130971 ΛΑΒΙ∆Α KELLY ΚΥΡΤΗ 14cm(ΚΩ∆.ΒΗ-135)
211529 ΛΑΒΙ∆Α HALSTEAD-MOSQUITO KYRTH 12,5cm
2
(ΚΩ∆.ΒΗ-111)
3
211530 ΨΑΛΙ∆Ι METZENBAUM ΚΥΡΤΟ 18cm (ΚΩ∆.BC-606)
211531 ΛΑΒΙ∆Α ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΥΡΤΗ MOSQUITO 20cm
4
(ΚΩ∆.ΒΗ-211)
211532 ΛΑΒΙ∆Α ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ BENGOLΕA ΚΥΡΤΗ
5
245ΜΜ(ΚΩ∆.ΒΗ-229)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
8 ΤΕΜΑΧΙΑ
8 ΤΕΜΑΧΙΑ
6 TEMAXIA
8 ΤΕΜΑΧΙΑ
2 ΤΕΜΑΧΙΑ

Οι Τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω ειδών είναι οι εξής:
1. Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10. Να κατατεθεί πιστοποιητικό
ανάλυσης του µετάλλου από τον κατασκευαστικό οίκο πρωτότυπο ή επίσηµα
επικυρωµένο. Τελικό φινίρισµα εργαλείων ΜΑΤ.
2. Τα εργαλεία να φέρουν:
• Κωδικό εργοστασίου αντίστοιχο µε του καταλόγου εργαλείων του ιδίου
Εργοστασίου
• Το εργοστάσιο κατασκευής
• Την επωνυµία της προσφέρουσας εταιρείας
• Τον αριθµό σειράς (serial number)
• CE MARK

♦ Τα ανωτέρω στοιχεία να είναι και επί των δειγµάτων επί ποινή απόρριψης
♦ Θα αξιολογηθεί θετικά εάν υπάρχει ειδική µήτρα επί του εργαλείου
καταχώρισης δεδοµένων µέσω του Η/Υ µε προοπτική την ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενη παρακολούθηση των χειρουργικών εργαλείων & τη
σύγχρονη οργάνωση της Κεντρικής Αποστείρωσης
3. Να υπάρχει συµφωνία µεγεθών και αιτούµενων ειδών µε τα προσφερόµενα.
Να αναγράφεται η σελίδα του επίσηµου καταλόγου του εργοστασίου, που
εικονίζεται ο προσφερόµενος κωδικός του εργαλείου.
4. Να κατατεθεί πρωτότυπος κατάλογος εργοστασίου, εάν δεν υπάρχει ήδη στο
Νοσοκοµείο.
5. Να µην προσφερθούν εργαλεία συγκεντρωτικών οίκων ή οίκων RELABEL,
Αλλά µόνον του εργοστασίου κατασκευής.
6. Εγγύηση εργαλείων 2 έτη. Να κατατεθεί ανάλυση εγγύησης του Προµηθευτή
και του ίδιου του εργοστασίου.
7. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά:
•

ISO εργοστασίου κατασκευής

•

ISO προµηθεύτριας εταιρείας για εµπορία & τεχνική υποστήριξη
Ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

•

Χώρα κατασκευής από το ίδιο το εργοστάσιο

•

ISO εργοστασίου πρώτης ύλης κατασκευής των χειρουργικών
εργαλείων

•

CE πιστοποίηση χειρουργικών εργαλείων

Όλα τα ανωτέρω να είναι πρωτότυπα ή επίσηµα επικυρωµένα
8. Να υπάρχει δυνατότητα της εταιρείας για άµεση συντήρηση των εργαλείων µε
αποδεδειγµένη τεχνική υπηρεσία επί ποινής απόρριψης
9. ∆είγµατα
Να κατατεθούν µε την Προσφορά αντιπροσωπευτικά δείγµατα από όλες τις
κατηγορίες των αιτούµενων εργαλείων και να φέρουν όλα τα στοιχεία που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 ( απαράβατος όρος).
Τµήµα Προµηθειών
Γ.Ν.Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ

