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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Βαθμόσ Αςφαλεύασ 

Ιωϊννινα, 13.04.2018 

 

Αριθ. Πρωτ. : 5048 
 

 ΠΡΟ:  

Κϊθε ενδιαφερόμενο  
με ανϊρτηςη ςτο διαδύκτυο 

Σμ όμα  : Οικ ονο μικ ό -  Γ ραφεύο  
Προμ ηθ ει ών  

 

Σαχ. Δ/νςη : Λεωφόροσ Μακρυγιϊννη 
Σ.Κ. : 450 01 ΙΨΑΝΝΙΝΑ 
Πληροφορύεσ : . Γκορύτςα 
Σηλϋφωνο : 2651080625 
Fax : 2651029470 
Email : s.goritsa@gni-hatzikosta.gr 

 ΚΟΙΝ: Γραμ. Νοςοκ. Υ/Α/1/ 
    

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΡΙΘΜ. 25/18 ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ  

για την προμόθεια αναλώςιμου υλικού αγγειοπλαςτικόσ, καρδιακού καθετηριαςμού, υλικού ευρεύασ και 
καθημερινόσ χρόςησ και ειδών ιματιςμού  (ΚΑΕ 1311, CPV 33111730-7) 

 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ -ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ  

ΚΡIΣΗΡIΟ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ Πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ, βϊςει τησ τιμόσ 

ΦΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Ημερομηνύα: 20-04-2018, Ημϋρα: Παραςκευό, Ώρα: 10.00 π.μ. 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Γραφεύο Προμηθειών του Νοςοκομεύου 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΨΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΟΤ ΚΑΘΕΣΗΡΙΑΜΟΤ, 

ΤΛΙΚΟΤ ΕΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΕΙΔΨΝ ΙΜΑΣΙΜΟΤ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 12.192,26€ με Υ.Π.Α. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΦΤΟ ΤΜΒΑΗ Εννϋα  (9) μόνεσ 

 
Σο Γενικό Νοςοκομεύο Ιωαννύνων «Γ. Φατζηκώςτα» ϋχοντασ υπόψη: 

1. Σο Ν.4412/2016 καθώσ και τισ λοιπϋσ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ 

2. Σην αριθμ. 8/29.03.2018 (θ.9) απόφαςη Δ του Νοςοκομεύου (ΑΔΑ: ΨΔΚΘ46906Ψ-ΖΥ9 και ΑΔΑΜ: 

18REQ002935386) και 

3. Σην αριθμ. 566/11.04.2018 Απόφαςη Ανϊληψησ Τποχρϋωςησ (ΑΔΑ:6ΡΥ246906Ψ-ΑΧ6 και ΑΔΑΜ: 

18REQ002935407) 

 

Καλεύ τουσ ενδιαφερόμενουσ να καταθϋςουν γραπτϋσ ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ, για  την προμόθεια υλικών 

αγγειοπλαςτικόσ, καρδιακού καθετηριαςμού, υλικού ευρεύασ και καθημερινόσ χρόςησ και ειδών ιματιςμού, 

ςυνολικού προώπολογιςμού 12.192,26 Ευρώ, ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α. Η ςύμβαςη που θα προκύψει θα ϋχει 

διϊρκεια εννϋα (9) μηνών, με δυνατότητα μονομερούσ, από πλευρϊσ του Νοςοκομεύου, παρϊταςησ  δύο (2) μηνών, ςε 

περύπτωςη μη εξϊντληςησ των ποςοτότων και του προώπολογιςμού. 
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ΣΟΠΟ - ΦΡΟΝΟ ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΥΟΡΩΝ  

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 
Γραφεύο Προμηθειών Ημερομηνύα: 20.04.2018 

Νοςοκομεύου Ημϋρα: Παραςκευό 
Λ. Μακρυγιϊννη 50, 45445, ΙΨΑΝΝΙΝΑ Ώρα: 10.00 π.μ. 

  Κριτόριο κατακύρωςησ θα εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ που προςδιορύζεται βϊςει 

τησ τιμόσ. Η επιτροπό αξιολόγηςησ των προςφορών μπορεύ να προτεύνει κατακύρωςη τησ προμόθειασ για ολόκληρη, 

μεγαλύτερη ό μικρότερη ποςότητα κατϊ ποςοςτό μϋχρι 30%, ςύμφωνα με το ϊρθρο 104 του Ν. 4412/16.  

Προςφορϋσ που κατατύθενται μετϊ την παραπϊνω ημερομηνύα και ώρα εύναι εκπρόθεςμεσ και δεν γύνονται 

αποδεκτϋσ.  

Για ό,τι δεν προβλϋπεται από την παρούςα Διακόρυξη εφαρμόζονται οι περύ προμηθειών του Δημοςύου διατϊξεισ, 

όπωσ ιςχύουν κϊθε φορϊ. 

 

 

 

 

 

                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

 

 

                                                    ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΚΑΡΒΟΤΝΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΙΦΤ ΠΡΟΥΟΡΩΝ  

Οι προςφορϋσ ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ ςυμμετϋχοντεσ/οικονομικούσ φορεύσ για εκατόν εύκοςι (120) ημερολογιακϋσ 

ημϋρεσ, προθεςμύα που αρχύζει από ημερομηνύα αποςφρϊγιςησ των προςφορών. Προςφορϊ που ορύζει χρόνο ιςχύοσ 

μικρότερο του παραπϊνω αναφερόμενου χρόνου απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.  

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΠΡΟΥΟΡΩΝ  

Οι προςφορϋσ ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα  ό ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό 

γλώςςα και υποβϊλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςε δύο αντύγραφα (εκ των οπούων το ϋνα θα φϋρει την ϋνδειξη 

«ΠΡΨΣΟΣΤΠΟ»)  μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, ςτον οπούο πρϋπει να αναγρϊφονται ευκρινώσ: 

α. Η λϋξη «Προςφορϊ». 

β. Η επωνυμύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ότοι ‘ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ «Γ. ΦΑΣΖΗΚΨΣΑ»” 

γ. Ο τύτλοσ τησ πρόςκληςησ. 

δ. Η καταληκτικό ημερομηνύα (ημερομηνύα λόξησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών). 

ε. Σα ςτοιχεύα του ςυμμετϋχοντα. 

Ο φϊκελοσ θα πρϋπει να φϋρει την ϋνδειξη «Να μην ανοιχθεύ από την ταχυδρομικό υπηρεςύα ό τη γραμματεύα» και θα  

περιλαμβϊνει τρεισ ξεχωριςτούσ ςφραγιςμϋνουσ φακϋλουσ με τισ ενδεύξεισ:  

Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ» 

Ο φϊκελοσ περιϋχει:  

1. Απόςπαςμα ποινικού μητρώου, ϋκδοςησ του τελευταύου τριμόνου πριν από την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω 

ειδοπούηςησ από το οπούο να προκύπτει ότι δεν ϋχουν καταδικαςτεύ με τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη, για κϊποιο  

από τα αδικόματα τησ παρ. 1 του  ϊρθρου 73 του Ν.4412/2016, ότοι ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη , δωροδοκύα, 

ϊπατη, τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, νομιμοπούηςη εςόδων από 

παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ, παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων. 

2. Πιςτοποιητικό-ϊ  από την αρμόδια κατϊ περύπτωςη αρχό, από το-α οπούο-α να προκύπτει  ότι κατϊ την  ημερομηνύα  

τησ ανωτϋρω ειδοπούηςησ εύναι ενόμεροι ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ  τουσ που αφορούν ςτισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ 

αςφϊλιςησ (κύριασ και επικουρικόσ) και ωσ προσ τισ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ του  

3. Πιςτοποιητικό ΓΕΜΗ ό ιςχύον καταςτατικό από όπου να προκύπτουν τα μϋλη τησ εταιρεύασ και 

4. Τπεύθυνη δόλωςη Ν. 1599/1986, ότι ο ςυμμετϋχων/οικονομικόσ φορϋασ: 

α) αποδϋχεται πλόρωσ τουσ όρουσ τησ παρούςασ διακόρυξησ  

β) παραιτεύται από κϊθε δικαύωμα αποζημύωςόσ του ςχετικϊ με οποιαδόποτε απόφαςη του Νοςοκομεύου για 

αναβολό ό ακύρωςη – ματαύωςη τησ διαδικαςύασ προμόθειασ και  

γ) ότι η προςφορϊ του ιςχύει και τον δεςμεύει για εκατόν εύκοςι (120) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ από ημερομηνύα 

αποςφρϊγιςησ των προςφορών. 

 

Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ για κϊθε 

οικονομικό φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη.  

Β. «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» 

το φϊκελο τοποθετούνται τα τεχνικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ, ςύμφωνα με τα ζητούμενα του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Β, 

δηλαδό: 

1) ςυμπληρωμϋνοσ ο Πύνακασ του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Γ-Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ 

2) τα τυχόν δικαιολογητικϊ (prospectus, τεχνικϊ φυλλϊδια, πιςτοποιητικϊ)  

Γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για όλα ό για επιμϋρουσ εύδη, που θα αφορούν όμωσ ολόκληρη τη ζητούμενη ποςότητα κϊθε 

εύδουσ.  
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Γ. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» 

Οικονομικό προςφορϊ του υποψηφύου, με την τιμό ςε ευρώ, ςύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ.  την τιμό θα 

περιλαμβϊνονται οι τυχόν υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, καθώσ και κϊθε ϊλλη νόμιμη επιβϊρυνςη που προβλϋπεται από τισ 

ιςχύουςεσ διατϊξεισ, εκτόσ από τον ΥΠΑ, που θα δύνεται ξεχωριςτϊ. ε περύπτωςη αςυνόθιςτα χαμηλόσ οικονομικόσ 

προςφορϊσ, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το ϊρθρο 88 του ν. 4412/2016. Απαραιτότωσ θα πρϋπει να 

αναγρϊφεται ο κωδικόσ και η αντύςτοιχη τιμό του Παρατηρητηρύου Σιμών τησ ΕΠΤ και η προςφορϊ να μην υπερβαύνει 

αυτό. 

Προςφορϊ που εύναι αόριςτη και ανεπύδεκτη εκτύμηςησ ό εύναι υπό αύρεςη απορρύπτεται. Η επιτροπό αξιολόγηςησ 

ενδϋχεται να ζητόςει την προςκόμιςη δειγμϊτων μετϊ το ϊνοιγμα των προςφορών και μϋχρι το πϋρασ τησ αξιολόγηςησ.  

Επιςημαύνεται ότι, καθώσ οι φϊκελοι που παραλαμβϊνονται παραμϋνουν κλειςτού, δεν υπϊρχει δυνατότητα απόδοςησ 

αριθμού πρωτοκόλλου. Όποιοσ ςυμμετϋχων επιθυμεύ την επιβεβαύωςη τησ παραλαβόσ τησ προςφορϊσ του, μπορεύ, με 

δικό του πρωτοβουλύα, να επικοινωνεύ μϋςω τηλεφώνου ό email, με το γραφεύο Προμηθειών. 

Η αποςφρϊγιςη του φακϋλου των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, των τεχνικών προςφορών και των οικονομικών 

προςφορών θα γύνει ςε ϋνα ςτϊδιο, ςε δημόςια ςυνεδρύαςη, κατϊ την ημερομηνύα και ώρα αποςφρϊγιςησ των 

προςφορών, εκτόσ αν η επιτροπό κρύνει ότι οι οικονομικϋσ προςφορϋσ πρϋπει να αποςφραγιςτούν ςε επόμενη φϊςη. Η 

αξιολόγηςη θα ολοκληρωθεύ ςε επόμενη, κλειςτό ςυνεδρύαςη τησ επιτροπόσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΓΤΗΕΙ  

Εγγύηςη ςυμμετοχόσ και καλόσ εκτϋλεςησ δεν απαιτούνται.  

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ  

Όλεσ οι πληρωμϋσ θα γύνονται ςε ευρώ με την προςκόμιςη των νομύμων δικαιολογητικών που προβλϋπονται από τισ 

ιςχύουςεσ διατϊξεισ κατϊ το χρόνο πληρωμόσ και ςε χρόνο προςδιοριζόμενο από την αναγκαύα διοικητικό διαδικαςύα για 

ϋκδοςη των ςχετικών χρηματικών ενταλμϊτων.  

Για όλεσ τισ πληρωμϋσ θα εκδύδονται τα απαραύτητα νόμιμα παραςτατικϊ Ι δικαιολογητικϊ. Από κϊθε τιμολόγιο του 

αναδόχου θα γύνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατόςεισ, ςύμφωνα με τουσ ιςχύοντεσ κϊθε φορϊ Νόμουσ και ςχετικϋσ Εγκυκλύουσ 

των αρμόδιων Τπουργεύων.  

Οι κρατόςεισ οι οπούεσ βαρύνουν τον προμηθευτό εύναι οι ακόλουθεσ: 

α) Τπϋρ Οργανιςμών Χυχικόσ Τγεύασ (Υ.Ε.Κ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %. 

β) Ο προβλεπόμενοσ από το ϊρθρο 64 Κεφ. Β παρ. 2 του Ν. 4172/13 φόροσ ειςοδόματοσ, ο οπούοσ παρακρατεύται 

κατϊ την πληρωμό του τιμόματοσ. 

γ) Τπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων: κρϊτηςη 0,06% επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ 

φόρων και κρατόςεων (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16). 

δ) Σϋλοσ χαρτοςόμου ποςοςτού 3% επύ του ποςού τησ ανωτϋρω κρϊτηςησ, πλϋον ειςφορϊσ υπϋρ Ο.Γ.Α. ποςοςτού 

20%. 

ε) Κρϊτηςη 0,06% η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, 

καθώσ και κϊθε ϊλλησ ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ υπϋρ τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών 

(Α.Ε.Π.Π), καθώσ και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογόσ τησ παρ. 3 του αρ. 350 του ν. 4412/2016 (Α΄147). την 

παραπϊνω κρϊτηςη παρακρατεύται επύςησ το αναλογούν χαρτόςημο 3% υπϋρ Δημοςύου και ΟΓΑ χαρτοςόμου 20%. 

Ο αναλογούν Υ.Π.Α. επύ τοισ εκατό (%) βαρύνει το Νοςοκομεύο και θα υπολογύζεται χωριςτϊ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

ΛΙΣΑ ΕΙΔΩΝ- ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΙΔΟΤ 

Ποςότη

τα ςε 

τεμ. 

Εκτιμ. 

τιμό 

χωρύσ 

ΥΠΑ 

ύνολο 

χωρύσ ΥΠΑ 

ύνολο με 

ΥΠΑ 

Κ

ωδ

ικ

όσ 

Π.

Σ 

1 

Καθετόρεσ ςτεφανιογραφύασ ημύςκληροι. Να διατύθενται ςε μεγϋθη 4-7FR και ςε 

όλουσ τουσ τύπουσ καμπυλότητασ. Να διαθϋτουν μεγϊλο εςωτερικό αυλό (καμπύλη 

ροόσ) και να δϋχονται εγχύςεισ υψηλών πιϋςεων. Να ϋχουν μαλακό ατραυματικό 

και ακτινοςκιερό ϊκρο. Να εύναι καταςκευαςμϋνοι από υλικό τϋτοιο, ώςτε να μην 

παραμορφώνονται  κατϊ την παραμονό τουσ ςτο ςώμα του αςθενούσ.Να 

διαθϋτουν ενςωματωμϋνο μεταλλικό πλϋγμα, ώςτε να ϋχουν περιςτροφικότητα  

και κατευθυντικότητα.Σο ακροφύςιο να εύναι εργονομικό και να μην γλιςτρϊει, 

ώςτε να διευκολύνει τουσ χειριςμούσ. 

150 22,00 3.300,00 € 4.092,00 € 
24.

4.8 

2 
Διαγνωςτικού  καθετόρεσ κοιλιογραφύασ. Να διατύθενται ςε διαμϋτρουσ 4-7F, ςε 

όλουσ τουσ τύπουσ και ςε διϊφ. μόκη. Να διαθϋτουν μεγϊλο εςωτερικό αυλό.Να 

αντϋχουν ςε υψηλϋσ πιϋςεισ μϋχρι 1200 psi. 

40 5,00 200,00 € 248,00 € 
24.

6.9 

3 υςκευϋσ αγγειακόσ αιμόςταςησ χωρύσ κολλαγόνο αλλϊ με δυνατότητα ςυρραφόσ 

του αγγεύου. 
4 125,50 502,00 € 622,48 € Δ.Α 

4 ύςτημα απόςυρςησ ξϋνων ςωμϊτων διαφόρων μεγεθών από το αγγειακό 

ςύςτημα. 
1 524,00 524,00 € 649,76 € 24.

6.7 

5 Ηλεκτρόδια προςωρινόσ βηματοδότηςησ χωρύσ μπαλόνι. 7 72,00 504,00 € 624,96 € Δ.Α 

6 Ηλεκτρόδια προςωρινόσ βηματοδότηςησ με μπαλόνι. 7 59,80 418,60 € 519,06 € Δ.Α 

7 
Μπαλόνια ενδοαορτικόσ αντλύασ χωρύσ οπτικό ύνα και ςύςτημα διαδερμικόσ 

ειςαγωγόσ. 
1 1.190,00 1.190,00 € 1.475,60 € Δ.Α 

8 Ειςαγωγϋασ ςύρματοσ αγγειοπλαςτικόσ 40 3,9 156,00 € 193,44 € Δ.Α 

9 Περιςτροφεύσ ςυρμϊτων. 40 4,5 180,00 € 223,20 € Δ.Α 

10 

Ενδοαυλικϋσ μεταλλικϋσ προθϋςεισ STENT ςτεφανιαύων αγγεύων, τοποθετημϋνα ςε 

μπαλόνι χαμηλού profile και υψηλόσ προωθητικότητασ με επικϊλυψη με ςυνθετικό 

μόςχευμα και ικανό ακτινοςκιερότητα.  

1 1.500 1.500,00 € 1.860,00 € Δ.Α 

11 Προεκτϊςεισ υψηλών πιϋςεων. 65 1,25 81,25 € 100,75 € Δ.Α 

12 

υςκευϋσ ορού μεγαλοςταγόνων για ϋγχυςη  ςκιαγραφικόσ ουςύασ  με εύκαμπτο 

ςωλόνα, με lower lock χωρύσ διακλαδώςεισ. Σο οπούο θα προςαρμόζεται  με τα 

ςυμβατικϊ υλικϊ  του μηχανόματοσ. 

1.135 0,132 149,82 € 185,78 € 

17.

11.

4 

13 
Κϊλλυμα  προπετϊςματοσ για τον αγγειογρϊφο  ARTIS ZEE SIEMENS διαςτϊςεισ 

περύπου 100Φ100cm 
1.200 0,939 1.126,80 € 1.397,23 € Δ.Α 

υνολικό αξύα χωρύσ ΥΠΑ 9.832,47 € 

  υνολικό αξύα με ΥΠΑ 24% 12.192,26 € 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ-ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

(ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΠΙΝΑΚΑ) 

α.α 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΕΜ 

ΑΦΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΙΑ-

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ-

GMDN 

ΚΩΔ. 

ΕΚΑΠΣΤ 

ΚΩΔ. 

ΕΙΔΟΤ-

REF.NO. 

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟ

 ΟΙΚΟ-ΑΛΛΕ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 

Καθετόρεσ ςτεφανιογραφύασ ημύςκληροι. Να διατύθενται 

ςε μεγϋθη 4-7FR και ςε όλουσ τουσ τύπουσ 

καμπυλότητασ. Να διαθϋτουν μεγϊλο εςωτερικό αυλό 

(καμπύλη ροόσ) και να δϋχονται εγχύςεισ υψηλών 

πιϋςεων. Να ϋχουν μαλακό ατραυματικό και 

ακτινοςκιερό ϊκρο. Να εύναι καταςκευαςμϋνοι από υλικό 

τϋτοιο, ώςτε να μην παραμορφώνονται  κατϊ την 

παραμονό τουσ ςτο ςώμα του αςθενούσ.Να διαθϋτουν 

ενςωματωμϋνο μεταλλικό πλϋγμα, ώςτε να ϋχουν 

περιςτροφικότητα  και κατευθυντικότητα.Σο ακροφύςιο 

να εύναι εργονομικό και να μην γλιςτρϊει, ώςτε να 

διευκολύνει τουσ χειριςμούσ. 

150     

2 

Διαγνωςτικού  καθετόρεσ κοιλιογραφύασ. Να διατύθενται 

ςε διαμϋτρουσ 4-7F, ςε όλουσ τουσ τύπουσ και ςε διϊφ. 

μόκη. Να διαθϋτουν μεγϊλο εςωτερικό αυλό.Να αντϋχουν 

ςε υψηλϋσ πιϋςεισ μϋχρι 1200 psi. 

40     

3 
υςκευϋσ αγγειακόσ αιμόςταςησ χωρύσ κολλαγόνο αλλϊ 

με δυνατότητα ςυρραφόσ του αγγεύου. 
4     

4 
ύςτημα απόςυρςησ ξϋνων ςωμϊτων διαφόρων μεγεθών 

από το αγγειακό ςύςτημα. 
1     

5 Ηλεκτρόδια προςωρινόσ βηματοδότηςησ χωρύσ μπαλόνι. 7     

6 Ηλεκτρόδια προςωρινόσ βηματοδότηςησ με μπαλόνι. 7     

7 
Μπαλόνια ενδοαορτικόσ αντλύασ χωρύσ οπτικό ύνα και 

ςύςτημα διαδερμικόσ ειςαγωγόσ. 
1     

8 Ειςαγωγϋασ ςύρματοσ αγγειοπλαςτικόσ 40     

9 Περιςτροφεύσ ςυρμϊτων. 40     

10 

Ενδοαυλικϋσ μεταλλικϋσ προθϋςεισ STENT ςτεφανιαύων 

αγγεύων, τοποθετημϋνα ςε μπαλόνι χαμηλού profile και 

υψηλόσ προωθητικότητασ με επικϊλυψη με ςυνθετικό 

μόςχευμα και ικανό ακτινοςκιερότητα.  

1     

11 Προεκτϊςεισ υψηλών πιϋςεων. 65     

12 

υςκευϋσ ορού μεγαλοςταγόνων για ϋγχυςη  

ςκιαγραφικόσ ουςύασ  με εύκαμπτο ςωλόνα, με lower 

lock χωρύσ διακλαδώςεισ. Σο οποιο θα προςαρμοζετε  με 

τα ςυμβατικα υλικα  του μηχανηματοσ. 

1.135     

13 
Κϊλλυμα  προπετϊςματοσ για τον αγγειογρϊφο  ARTIS 

ZEE SIEMENS διαςτϊςεισ περύπου 100Φ100cm 
1.200     
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ-ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

(ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΠΙΝΑΚΑ) 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΕΜ. 

ΣΙΜΗ 

ΑΝΑ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΣΡΗ

Η (€) 

ΤΝΟΛΟ ΦΨΡΙ 

ΥΠΑ (€) 
ΥΠΑ 
(%) 

ΚΨΔ. ΠΑΡ. 

ΣΙΜΨΝ 

ΕΠΤ 

ΣΙΜΗ ΠΑΡ. 

ΣΙΜΨΝ (€) 

1 

Καθετόρεσ ςτεφανιογραφύασ ημύςκληροι. Να διατύθενται ςε 

μεγϋθη 4-7FR και ςε όλουσ τουσ τύπουσ καμπυλότητασ. Να 

διαθϋτουν μεγϊλο εςωτερικό αυλό (καμπύλη ροόσ) και να 

δϋχονται εγχύςεισ υψηλών πιϋςεων. Να ϋχουν μαλακό 

ατραυματικό και ακτινοςκιερό ϊκρο. Να εύναι καταςκευαςμϋνοι 

από υλικό τϋτοιο, ώςτε να μην παραμορφώνονται  κατϊ την 

παραμονό τουσ ςτο ςώμα του αςθενούσ.Να διαθϋτουν 

ενςωματωμϋνο μεταλλικό πλϋγμα, ώςτε να ϋχουν 

περιςτροφικότητα  και κατευθυντικότητα.Σο ακροφύςιο να 

εύναι εργονομικό και να μην γλιςτρϊει, ώςτε να διευκολύνει 

τουσ χειριςμούσ. 

150   
 

  

2 

Διαγνωςτικού  καθετόρεσ κοιλιογραφύασ. Να διατύθενται ςε 

διαμϋτρουσ 4-7F, ςε όλουσ τουσ τύπουσ και ςε διϊφ. μόκη. Να 

διαθϋτουν μεγϊλο εςωτερικό αυλό.Να αντϋχουν ςε υψηλϋσ 

πιϋςεισ μϋχρι 1200 psi. 

40   
 

  

3 
υςκευϋσ αγγειακόσ αιμόςταςησ χωρύσ κολλαγόνο αλλϊ με 

δυνατότητα ςυρραφόσ του αγγεύου. 
4   

 
  

4 
ύςτημα απόςυρςησ ξϋνων ςωμϊτων διαφόρων μεγεθών από 

το αγγειακό ςύςτημα. 
1   

 
  

5 Ηλεκτρόδια προςωρινόσ βηματοδότηςησ χωρύσ μπαλόνι. 7   
 

  

6 Ηλεκτρόδια προςωρινόσ βηματοδότηςησ με μπαλόνι. 7   
 

  

7 
Μπαλόνια ενδοαορτικόσ αντλύασ χωρύσ οπτικό ύνα και ςύςτημα 

διαδερμικόσ ειςαγωγόσ. 
1   

 
  

8 Ειςαγωγϋασ ςύρματοσ αγγειοπλαςτικόσ 40   
 

  

9 Περιςτροφεύσ ςυρμϊτων. 40   
 

  

10 

Ενδοαυλικϋσ μεταλλικϋσ προθϋςεισ STENT ςτεφανιαύων 

αγγεύων, τοποθετημϋνα ςε μπαλόνι χαμηλού profile και υψηλόσ 

προωθητικότητασ με επικϊλυψη με ςυνθετικό μόςχευμα και 

ικανό ακτινοςκιερότητα.  

1   
 

  

11 Προεκτϊςεισ υψηλών πιϋςεων. 65   
 

  

12 

υςκευϋσ ορού μεγαλοςταγόνων για ϋγχυςη  ςκιαγραφικόσ 

ουςύασ  με εύκαμπτο ςωλόνα, με lower lock χωρύσ 

διακλαδώςεισ. Σο οποιο θα προςαρμοζετε  με τα ςυμβατικα 

υλικα  του μηχανηματοσ. 

1.13

5 
  

 
  

13 
Κϊλλυμα  προπετϊςματοσ για τον αγγειογρϊφο  ARTIS ZEE 

SIEMENS διαςτϊςεισ περύπου 100Φ100cm 

1.20

0 
  

 
  

 

 

 


