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ΘΕΜΑ :  

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ  

             ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ» 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, έχοντας υπόψη τις Διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α’ 147/ 

08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)»,  

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του για την προμήθεια Καθετήρων για τις ανάγκες του  Γ.Ν Δράμας, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να υποβάλλουν την Τεχνική και Οικονομική τους προσφορά από Δευτέρα 18.05.2020 έως Πέμπτη 28.05.2020 

και ώρα 14:00 μ.μ.  

 

Διαδικασία Προμήθειας:  

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει τιμής.  

 

Χρόνος ισχύος προσφορών:  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με τη συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες. 

 

Υποβολή Προσφορών: 

Οι προσφορές κατατίθενται Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση:  Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 

ΔΡΑΜΑ , Τ.Κ.: 661 32, με την ένδειξη  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ» 

υπόψη κας Τσίρλη Άννας, ΤΗΛ.: 2521350222, FAX : 2521025997. 

 

Κατάθεση προσφορών μέχρι και την Πέμπτη 28.05.2020, ώρα 14:00 μ.μ. 

 

 

ΑΔΑ: ΩΜΓ34690ΒΡ-ΧΔΧ



 

Τιμή προσφοράς:  

Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική εκτέλεση της υπηρεσίας.  

Να δηλώνεται και ο Φ.Π.Α. που υπόκειται το είδος. Κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, οι τιμές δεν 

επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών (Ν. 3918/2011 Άρθρο 13, όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 4052/2012 Άρθρο 14). Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος δεν είναι καταχωρημένο 

στο Παρατηρητήριο Τιμών, τότε οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή 

της Πρόσκλησης. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται με ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986) ότι δεν 

υπάρχει αντιστοίχιση με το Π.Τ. 

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.  

 

 

Ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει επίσης να καταθέσει:  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α/75), στην οποία να αναγράφονται  τα στοιχεία του 

Διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει ο προσφέρων καθώς και ότι:  

1. Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.  

2. Φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των 

παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση υπηρεσίας 

και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης/εκτέλεσης της 

υπηρεσίας. 

3. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες 

έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 

για αναβολή ή ακύρωση –ματαίωση της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας. 

6. Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 

7. Η παράδοση θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου. 

 

 

Χρηματοδότηση και Τρόπος πληρωμής:  

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την ολοκλήρωση και 

παράδοση της εν λόγω υπηρεσίας, και κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών και πρωτοκόλλου παραλαβής από την 

αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, που θα εκδοθεί στο όνομα του από την Αναθέτουσα Αρχή. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν 

όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκ της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας. 

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκ της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας. 

 Για εντάλματα πληρωμής άνω των 1.500,00 € απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας. 

 Για εντάλματα πληρωμής άνω των 3.000,00 € απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής και Ασφαλιστικής 

Ενημερότητας. 

 

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ 
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ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις  υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το Ν.4412/2016: 

 Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000€) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε 

περίπτωση Ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες 

από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση 

ένστασης κατά Διακήρυξης ή Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, η Ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (Άρθρο 127, Ν.4412/2016). 

 

 

 

                                  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

              

Στο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική/ Οικονομική Προσφορά» θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, επί ποινή 

απόρριψης, τα κάτωθι: 

1)  Πλήρης τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών. Θα έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα και θα είναι 

σε πλήρη ανταπόκριση - παραπομπή ανά κεφάλαιο και παράγραφο - με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

2) Ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus). Τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) και άλλα έντυπα, 

εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική Γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται 

από μετάφραση στη Ελληνική.  

 

3)  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75)  υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, 

όπου θα δηλώνεται:  

 Η επιχειρηματική μονάδα στην οποία κατασκευάζεται το προϊόν, στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος 

κατασκευαστής. 

 Ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης που κατασκευάζει το τελικό προϊόν έχει αποδεχθεί έναντι του την 

εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση Κατακύρωσης. 

 

4)  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75)  υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, , 

όπου θα δηλώνεται ότι η προμηθεύτρια εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, θα είναι 

εξουσιοδοτημένη από την κατασκευάστρια εταιρεία για την αποκλειστική διακίνηση των προϊόντων της στα Ελληνικά 

Δημόσια, Στρατιωτικά και Ιδιωτικά Νοσοκομεία ώστε να διασφαλίζεται η ορθή/έγκαιρη προμήθεια των προϊόντων στο 

Νοσοκομείο η οποία θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία καθώς και η τήρηση όλων των διαδικασιών 

ιχνηλασιμότητας σε πιθανή ανάκληση/απόσυρση προϊόντος.  

 

5)  Πιστοποιητικά   

Οι προμηθευτές οφείλουν να καταθέσουν : 

 Έγκυρο Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας σειράς ISO 9001  για τον προμηθευτή  καθώς επίσης και 

έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 13485 για τον κατασκευαστή.  Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή 

(Νοσοκομείο) δεν απορρίπτει προσφορά προμηθευτή που πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί 

μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές 

πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον 

τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί από την Πρόσκληση 

Ενδιαφέροντος. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, 

κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων 

και εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 56,  ότι το έργο, προϊόν ή υπηρεσία, για το οποίο δηλώνει ότι πληροί 

το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι (ή υπερκαλύπτει) στις απαιτήσεις που ορίζει η Πρόσκληση. 
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 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης, σύμφωνα με την  Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ. Π. οικ./1348/2004  (Φ.Ε.Κ. 32 Β/16-1-2004) 

«Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», εκτός εάν δεν 

πρόκειται για ιατροτεχνολογικό προϊόν.  

 Πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (Οδηγία 93/42/Ε.Ε. ή άλλη, εάν δεν πρόκειται για 

ιατροτεχνολογικό προϊόν) που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας με τα οποία 

βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων. 

 

 6)  Πλήρης κατάλογος στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις παρόμοιων ή ίδιων ειδών, ημερομηνίες 

παραγγελίας, παράδοσης και οι τυχόν υποχρεώσεις παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (Δημοσίου ή Ιδιωτικού 

τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο Δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά 

έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην 

περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν, ή εάν τούτο δεν είναι 

δυνατόν, δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή.  

 

7)  Δείγματα 

Όλοι οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο, επί ποινή απόρριψης, μαζί με τις προσφορές τους να καταθέσουν δείγματα, 

τα οποία θα πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απολύτως επαρκή (Άρθρο 214, Ν.4412/2106). Τα δείγματα θα 

αποστέλλονται μέσα σε συσκευασία πακέτου με την ένδειξη ΔΕΙΓΜΑΤΑ και θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία του 

διαγωνισμού.  

Σε κάθε δείγμα θα αναγράφονται τα εξής : 

1) Το όνομα του προμηθευτή 

2) O κωδικός αριθμός του είδους σύμφωνα με τoυς πίνακες στο Μέρος Β’ της Διακήρυξης. 

Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπο εμφανή σύμφωνα με τα παραπάνω δεν γίνονται δεκτά. 

Η απόρριψη ή αποδοχή του προσφερόμενου είδους θα κριθεί από τα αποτελέσματα της χρήσης τους, κατά το 

στάδιο της Τεχνικής Αξιολόγησης από τους υπεύθυνους των κλινικών του Νοσοκομείου. 

 

 

 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΙΔΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (CPV 33141200-2) 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ 

 

ΚΩΔ. 

ΦΟΡΕΑ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

     

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

    

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

6156 1 

 Σετ - διπολικό διαφλέβιο βηματοδότη (προσωρινής 

 διαφλεβίου βηματοδότησης με μπαλόνι),  

 βαθμονομημένος - ακτινοσκιερός. 

 Set Kits Bipolar pacing with balloon. 

80    59,80 € 13%     67,574 € 

 

 4.784,00 € 

 

 5.405,92 € 

7113 2 

 Καθετήρας SENΚ STAKEN οισοφάγου για κιρσούς  

 οισοφάγου, τριπλής ροής με δύο μπαλόνια ελέγχου, 

 από κόκκινο λάστιχο,  μήκους 100 cm περίπου,  

 διαβαθμισμένα και ακτινοσκιερά.  Να μην τσακίζει  

 εύκολα και να μην τραυματίζει το άκρο του. 

 3 LUMEN  No 15. 

20   45,50 € 24%     56,42 €     910,00 €  1.128,4 € 
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7114 3 

 Καθετήρας SENΚ STAKEN οισοφάγου για κιρσούς  

 οισοφάγου,τριπλής ροής με δύο μπαλόνια ελέγχου,  

 από κόκκινο λάστιχο, μήκους 100 cm περίπου, 

 διαβαθμισμένα και ακτινοσκιερά. Να μην τσακίζει  

 εύκολα και να μην τραυματίζει το άκρο του. 

 3 LUMEN  Νο 18. 

12  45,50 € 24%      56,42 €     546,00 €   677,04 € 

5683 4 

 Καθετήρες TIEMANΝ κοινοί πλαστικοί,  

 κατασκευασμένοι από PVC. LATEX FREE 22 CH.   

 Το ρύγχος του καθετήρα θα είναι του ιδίου 

 πάχους με το υπόλοιπο μέρος του καθετήρα.               

400   0,65 € 13%        0,7345 €   260,00 €    293,8 € 

6902 5 
 Καθετήρες TIEMΑΝΝ 2-WAY, σκληροί, με μπαλόνι 

10-15 ml, μήκους 41-42cm, CH / FR 12. 

120  5,46 € 13%    6,1698 € 
    655,2 € 

   740,376 € 

7619 6 

 Καθετήρες LEVIN εντερικής σίτισης με οδηγό σύρμα 

 για να διευκολύνει την προώθησή του, από PVC 

 εξαιρετικής ποιότητας, από σιλικόνη, κλειστού  

 άκρου με 4 πλάγιες οπές, με οδηγό από ανοξείδωτο 

 χάλυβα και προστατευτικό κάλυμμα άκρου, με  

 συνδετικό από πολυουρεθάνη για μακράν  

 παραμονή. Ο καθετήρας να  είναι βαθμονομημένος 

 από 20  έως 80cm, να είναι ατραυματικός,  

 ακτινοσκιερός, αποστειρωμένος, μήκους 120cm, με 

 λίπανση  για εύκολη τοποθέτηση με συνδετικό  

 Funnel and Male Luer Lock και σε ατομική  

 συσκευασία  Νο 12 FR. 

60 10,50 € 13%   11,865 €   630,00 €   711,9 € 

7620 7 

 Καθετήρες LEVIN εντερικής σίτισης με οδηγό σύρμα 

 για να διευκολύνει την προώθησή του, από PVC  

 εξαιρετικής ποιότητας, από σιλικόνη, κλειστού  

 άκρου με 4 πλάγιες οπές, με οδηγό από ανοξείδωτο 

 χάλυβα και προστατευτικό κάλυμμα άκρου, με  

 συνδετικό από πολυουρεθάνη για μακράν  

 παραμονή. Ο καθετήρας να είναι  βαθμονομημένος  

 από 20 έως  80cm, να είναι ατραυματικός,  

 ακτινοσκιερός, αποστειρωμένος, 

 μήκους 120cm, με λίπανση για εύκολη τοποθέτηση 

 με συνδετικό Funnel and Male Luer Lock και σε  

 ατομική συσκευασία  Νο 14 FR. 

100     10,50 € 13%    11,865 €  1.050,00 €   1.186,5 € 

5704 8 

 Καθετήρες  αιματουρίας FOLEY 3 WAY SPIRAL  

 DUFOUR, CH20  30CC, από Latex με επικάλυψη   

 πολυουρεθάνης. 

20    14,00 € 13%     15,82 €     280,00 €    316,4 € 

5705 9 

 Καθετήρες αιματουρίας FOLEY 3 WAY SPIRAL  

DUFOUR, CH22  30CC, από Latex με επικάλυψη  

 πολυουρεθάνης. 

20    14,00 € 13%     15,82 €    280,00 €    316,4 € 

6256 10 
 Συσκευή – Καθετήρας οξείας περιτοναϊκής διάλυσης  

 TROCAR κοιλίας 30 cm ενηλίκων 

20    13,74 € 13% 15,5262 €      274,8 € 310,524 € 

6174 11 
 Σετ περικάρδιο παρακέντησης (Set Peri Vac)  

 Pericardial Fluid  Aspiration / Drainage Producer Kit. 

4   230,00 € 24%     285,2 €    920,00 € 1.140,8 € 
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6528 12 
 Καθετήρες χοληδόχου πόρου FOGARTY  5 FR,   

 μήκους  23 cm περίπου. 

10    50,00 € 24%    62,00 €   500,00 €  620,00 € 

6529 13 
 Καθετήρες  χοληδόχου πόρου FOGARTY  6 FR,   

 μήκους  23 cm περίπου. 

10    50,00 € 24%    62,00 €   500,00 €  620,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.     11.590,00 €  

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.     13.468,06 €  

 

 

 

 

 

                                                                       ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   (επί ποινή αποκλεισμού): 

 

 

 

                                                             ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ  3 - WAY DUFOUR  ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ  

                                                                     AΠΟ LATEX ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ SPIRAL 

 

 Καθετήρας αιματουρίας - προστατεκτομής DUFOUR  3-Way, μιας χρήσης, αποστειρωμένος, από Latex με επικάλυψη 

πολυουρεθάνης.  

 Μη κυτταροτοξικός.  

 Να έχει ευρείς αυλούς επιτρέποντας την ανεμπόδιστη έγχυση και παροχέτευση υγρών της ουροδόχου κύστης.  

 Οι πλάγιες οπές του να είναι μεγάλες, λείες και στρογγυλοποιημένες για να μην τραυματίζουν.  

 Το πρόσθιο άκρο του να είναι κυρτό, ανοιχτό, στρογγυλοποιημένο, λείο και μη τραυματικό, με τουλάχιστον δύο ζεύγη 

αντικριστών οπών μπροστά από το μπαλόνι. 

 Ο υδροθάλαμος (μπαλόνι) να είναι περιεκτικότητας 30ml έως 50ml και να φουσκώνει συμμετρικά. 

 Να είναι αποστειρωμένοι, μήκους 40cm, ενισχυμένοι με spiral κατά μήκος του σωλήνα. 

 Η βαλβίδα τους να είναι ελαστική και ασφαλής  ώστε να διατηρείται απολύτως το περιεχόμενο του και να αφαιρείται τούτο με 

ευκολία, όταν απαιτείται. 

 

 

                              ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΕΦ' ΑΠΑΞ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΤΙΕΜΑΝΝ 

 

Ανοικτού άκρου με πλάγια οπή, σε μεγέθη 8 CH,10 CH, 12 CH, 14 CH, 16 CH, 18 CH, 20 CH, 22 CH,  μιας χρήσης, αποστειρωμένοι. 

Συγκεκριμένα, για τον καθετήρα μεγέθους 22 CH, το ρύγχος του θα είναι του ιδίου πάχους με το υπόλοιπο μέρος του καθετήρα. 

 Καθετήρες αναρρόφησης από ΡVC,  ακτινοσκιεροί, ατραυματικοί, λείοι, μήκους 45cm και 57cm, ανοικτού άκρου με βαλβίδα 

ρυθμιζόμενης αναρρόφησης, σε μεγέθη 10 CH, 12 CH, 14 CH, 16 CH, 18 CH, μιας χρήσης, αποστειρωμένοι. 

 Να προσφέρονται όλων των διαμετρημάτων, από 8-22cm. 

 Το υλικό τους να είναι αρκετά σκληρό, ώστε να μη λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα τοιχώματα τους. 

 Το πρόσθιο άκρο τους να είναι κυρτό και στρογγυλεμένο, ώστε να τοποθετούνται εύκολα και να μη τραυματίζουν. 

 Να έχουν πλευρικές οπές μπροστά, ευρείες, για καλή παροχέτευση. 

 Να προσφέρονται με κεκαμμένο το πρόσθιο άκρο προς τα άνω (TIEMANN). 

 Η υποδοχή να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 
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                                                                      ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ LEVIN 

 

 Καθετήρες LEVIN από ΡVC ακτινοσκιεροί. 

 Βαθμονομημένοι ανά εκατοστό, από τα 5 cm έως τα 75 cm. 

 Ατραυματικοί, αποστρογγυλεμένου ανοιχτού άκρου, με 4 πλαϊνές οπές, μήκους 125 cm, μιας χρήσης, αποστειρωμένοι.  

 Μεγέθη από 6 έως 21. 

 Κατά την αξιολόγηση θα εξετασθεί αν είναι πλήρως εφαρμόσιμοι και συμβατοί με τη διάμετρο και το μέγεθος των αντίστοιχων 

ουροσυλλεκτών που χρησιμοποιούν οι κλινικές του Νοσοκομείου, προκειμένου να μην παρατηρείται απώλεια των 

παροχετευόμενων υγρών. Αν διαπιστωθεί πως δεν είναι, θα απορρίπτονται. 

 

 

 

 ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

 Οι εσωτερικοί αυλοί του καθετήρα να είναι στρογγυλοί ώστε να εμποδίζεται η αναδίπλωση του καθετήρα και να εξασφαλίζεται 

ακριβής καρδιακή παροχή. 

 Η άκρη του καθετήρα να είναι σφαιρική ώστε να είναι ατραυματικός και να είναι εύκολη η είσοδος του. 

 Το μπαλκόνι να καλύπτει την άκρη του καθετήρα. 

 Να προσφέρεται με δύο αυλούς. 

 Οι καθετήρες προσωρινής βηματοδότησης να έχουν ένα αυλό που να δέχεται την είσοδο ηλεκτροδίου προσωρινής 

βηματοδότησης. 

 Ο αυλός της δεξιάς κοιλίας στον καθετήρα προσωρινής βηματοδότησης, να έχει διαβαθμίσεις. 

 Να είναι κατασκευασμένοι βάσει των ΙSO - STANDARDS και να φέρουν την πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών ( CE - 

MARK ). 

 Να είναι ακτινοσκιεροί, βαθμονομημένοι. 

 

 

 

Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε 

κάποιον από αυτούς. 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                                                                                                         Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
                                                                                                                        κ. ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ 
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