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ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ
Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν, να υποβάλλουν προσφορά για
την προμήθεια επιδεσμικού υλικού (CPV 33141110-0) για τις ετήσιες ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ.
Νάξου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά μόνο βάσει τιμής της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο Παρατηρητήριο
τιμών της Ε.Π.Υ., εάν υπάρχουν ανά είδος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης €13.000,00 με
Φ.Π.Α, Κ.Α.Ε. 1311, με τις εξής ποσότητες:

ΕΙΔΟΣ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 12Χ100ΜΜ

ΤΕΜ
1500

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 6Χ100ΜΜ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΓΑΖΑ 10Χ8CM
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΓΑΖΑ 12Χ7CM
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΓΑΖΑ 15Χ8CM
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΓΑΖΑ 20Χ10CM

2000
2000
1000
2000
1500

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΓΑΖΑ 25Χ10CM

2000

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΓΑΖΑ 5CMΧ7,5CM
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΓΑΖΑ 7Χ6CM

2500
2000

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 2,5CMX9,14CM

700

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 5CMX9,14CM

100

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 10CMX2,5Μ

200

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 7,5CMX5Μ
ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ
ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ 90CMX100M
ΓΑΖΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ 10Χ10CM
ΓΑΖΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ 10Χ20CM
ΓΑΖΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ 5Χ5CM
ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 10CMX2M
ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 12CMX2M
ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 15CMX2M
ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 20CMX2M
ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 6CMX2M
ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 8CMX2M
ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 6ΧCM
ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 1,25CMX9,1M
ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 2,5CMX9,14M
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ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 5CMX5M
ΔΙΧΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΝΟ 0
ΔΙΧΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΝΟ 1
ΔΙΧΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΝΟ 10
ΔΙΧΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΝΟ 2
ΔΙΧΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΝΟ 3
ΔΙΧΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΝΟ 4
ΔΙΧΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΝΟ 5
ΔΙΧΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΝΟ 6
ΔΙΧΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΝΟ 7
ΔΙΧΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΝΟ 8
ΔΙΧΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΝΟ 9
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 10CMX4M
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 12CMX4M
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 15CMX4M
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 20CMX4M
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 6CMX4M
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 8CMX4M
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 10CMX2,7M

100
2
2
3
4
3
3
3
3
3
3
3
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900
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1200

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 15CMX2,7M

800

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 20CMX2,7M

500

ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΟΙ

100

ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 250ΜΜΧ200Μ

25

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΑΠΟΣΕΙΡΩΣΗΣ ΓΑΖΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 250Χ400ΜΜ
ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΠΑΙΔΩΝ
ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΑ LARGE
ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΑ MEDIUM
ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΑ SMALL
ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΑ X-LARGE
ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΑ X-SMALL
ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΣΚΛΗΡΑ LARGE
ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΣΚΛΗΡΑ MEDIUM
ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΣΚΛΗΡΑ SMALL
ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΣΚΛΗΡΑ X-LARGE
ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΣΚΛΗΡΑ X-SMALL
ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕ ΠΩΓΩΝΑ
ΝΑΡΘΗΚΕΣ ZIMER 1'
ΝΑΡΘΗΚΕΣ ZIMER 1/2'
ΝΑΡΘΗΚΕΣ ZIMER 3/4'
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ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 100CMX100CM
ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 50CMX50CM
ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ
ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΑ ΡΟΛΛΑ

250
500
250
900

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙ∆ΕΣΜΙΚΟΥ-ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
1. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 12Χ100 ΜΜ
ΚΑΙ 6Χ100 ΜΜ
Τα αυτοκόλλητα ράµµατα να είναι :
•
•
•
•
•
•
•

Αποτελεσµατικά και εύκολα στην εφαρµογή
Υποαλλεργικά, να µην προκαλούν ερεθισµούς
Αδιάβροχα, να µην αποκολλούνται από το νερό
∆ιευκολύνουν τη φυσική κίνηση του δέρµατος
Επιτρέπουν τον αερισµό του τραύµατος
Βοηθάνε αποτελεσµατικά στην επούλωση
Περιορίζουν την ανάπτυξη ουλών

2. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΓΑΖΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ
•
•
•

Χρησιµοποιείται για τη µετεγχειρητική περιποίηση τραυµάτων αλλά και για την
αποστειρωµένη περιποίηση µικροτραυµάτων.
Επίθεµα Γάζας αυτοκόλλητο αποστειρωµένο για ασφαλή προστασία των τραυµάτων.
Από µη υφασµένο υλικό µε απορροφητική αντικολλητική γάζα για την απορρόφηση
των εκκρίσεων χωρίς να κολλούν πάνω στο τραύµα και αυτοκόλλητο επίθεµα µε
υποαλλεργική συγκολλητική ουσία που επιτρέπει στο δέρµα να αναπνέει.

•

Η φαρδιά αυτοκόλλητη επιφάνεια περιµετρικά να διαθέτει ισχυρή συγκολλητική ισχύ
ώστε το επίθεµα να τοποθετείται εύκολα και να στερεώνεται µε σιγουριά.

3. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΕΠΙ∆ΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
•
•
•
•
•

Λευκό ρολό από συνθετικό µετάξι,
Να είναι υποαλλεργικό και να µην ερεθίζει το δέρµα
Να επιτρέπει στο δέρµα να αναπνέει ώστε να µην προκαλείται εφίδρωση.
Με πολυακρυλική κολλητική µάζα ώστε να γίνεται επικόλληση πάνω σε γάζες ή για
να γίνεται οποιαδήποτε άλλη στερεωτική χρήση
Να κολλάει ισχυρά ιδιαίτερα σε στεγνό δέρµα να αφαιρείται ανώδυνα και χωρίς να
αφήνει υπολείµµατα.

4. ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ
Να είναι υποαλλεργικός µε κατά µήκος ελαστικότητα.
Υψηλής ελαστικότητας και συµπίεσης.
Η κολλητική του επιφάνεια να είναι επιστρωµένη από υποαλλεργική κόλλα που
επιτρέπει την σταθερότητα του επιδέσµου για µακροχρόνια περίοδο και δεν αφήνει
υπολείµµατα.
• Να επιτρέπει τη διαπερατότητα του αέρα και των υδρατµών.
5. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ
•
•
•

•
•

Ταινία υφασµάτινη στερέωσης τύπου Leukoplast σε ρολλό.
Να κόβεται εύκολα στο επιθυµητό µήκος και να κολλάει µε ασφάλεια µε
υποαλλεργική κόλλα.

6. ΒΑΜΒΑΚΙ Υ∆ΡΟΦΙΛΟ
•
•
•
•
•

Βαµβάκι υδρόφιλο ρολό.
Συσκευασία 1kg. Ιατρικό 100% φυσικό βαµβάκι,
Να ξετυλίγεται εύκολα
Να είναι λευκό, µαλακό, απορροφητικό, πρακτικά άοσµο, καθαρό και µη τοξικό για
νοσοκοµειακή χρήση
Να φέρει σήµανση CE.

7. ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ 90CMΧ100Μ
•
•
•
•

Γάζα Απλή Τόπι 90cmx100m.
Να είναι υδρόφιλη σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ 14079-2003
(18κλ./cm²)
Αρίστης ποιότητας,
Πλάτους 90cm, σε πακέτα των 100 συνεχών µέτρων και σε αναδιπλώσεις του ενός
µέτρου.

8. ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ Υ∆ΡΟΦΙΛΗ 100 m
•
•
•

Γάζα Απλή Ακτινοσκιερή Τόπι 90cmx100m.
Να είναι υδρόφιλη ακτινοσκιερή σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ
14079-2003,
Αρίστης ποιότητας,

•

Πλάτους 90cm, σε πακέτα των 100 συνεχών µέτρων και σε αναδιπλώσεις του ενός
µέτρου, µε τρεις ακτινοσκιερές κλωστές κατά το µήκος.

9. ΓΑΖΑ ∆ΙΠΛΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ
•
•

•

•
•
•

Να είναι υδρόφιλη, αρίστης ποιότητας, 100% βαµβάκι υψηλών χειρουργικών
προδιαγραφών.
Να είναι τελείως λευκή, άοσµη, απαλλαγµένη από ελαττώµατα της ύφανσης
(σχισίµατα, παραφασάδες συσσωµατώµατα κλωστών κ.τλ.) από χηµικές ουσίες
(θειούχα ή χλωριούχα κατάλοιπα) και να µην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή
εµφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (µηχανέλαια κ.τ.λ).
Να είναι υψηλής απορροφητικότητας, άοσµη, σιδερωµένη και να µην είναι ούτε να
φαίνεται λοξοϋφασµένη. Η ύφανση να είναι ορθογωνισµένη και όχι λοξή. Να είναι
κοµµένες ισοµετρικά, χωρίς ξέφτια, µε µεγάλη εσωτερική αναδίπλωση και το πάχος
της κλωστής να είναι ισοµετρικό σε όλη την ύφανση.
Να διατίθεται σε συσκευασία εύχρηστη, ασφαλή και πρακτική, των 100 τεµαχίων
ανά πακέτο, στο οποίο να αναγράφεται η ποσότητα των τεµαχίων.
Να φέρουν κωδικό παρτίδας και ηµεροµηνία παραγωγής.
Να είναι φέρει σήµανση CE.

10. ΓΥΨΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
•
•
•
•

Επίδεσµος γύψου σε ρολό.
Να είναι έτοιµοι προς εµβάπτιση, µε εξαιρετικά κρεµώδη υφή και αυξηµένη
ικανότητα αναπαραγωγής καλουπιού.
Να διαβρέχονται πλήρως και οµοιόµορφα σε µικρό χρόνο .
Να έχει χρόνο πήξης 2-3 λεπτά. Να παρουσιάζει αντοχή σε βάρος σε περίπου 30’
λεπτά και πλήρη ισχύ σε περίπου 24 ώρες.

11. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 6Χ7 - 8
CM
•

•

Επιθέµατα αυτοκόλλητα, αποστειρωµένα, για την συγκράτηση του φλεβοκαθετήρα
από µη υφασµένο υλικό (non woven) ή διαφανή (µεµβράνη / film). Στο µέσο του
επιθέµατος και σε απόσταση ίση από τα άκρα να υπάρχει ειδικό απορροφητικό
στεγανό επίθεµα (µαξιλαράκι) αντικολλητικό έτσι ώστε να µην κολλά στο σηµείο
καθετηριασµού Ταυτόχρονα το επίθεµα να διαθέτει ειδική σχισµή για την υποδοχή
και συγκράτηση του φλεβοκαθετήρα. Να είναι αποστειρωµένα µε ακτινοβολία «γ».
Να είναι διαπερατά ή ηµιδιαπερατά στους υδρατµούς και τον αέρα και
αδιαπέραστα από υγρά και µικροοργανισµούς. Να είναι υποαλλεργικά, συνεπώς
ιδιαίτερα φιλικά προς το δέρµα, χάρη στην ελεγχόµενη κολλητική µάζα. Να είναι
συσκευασµένα σε ατοµική συσκευασία µε ειδικού τύπου χαρτί.

12. ∆ΙΑΦΑΝΗΣ
∆ΙΑΤΡΗΤΗ
∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
•

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΤΑΙΝΙΑ

∆ΙΑΦΟΡΩΝ

Να είναι υποαλλεργική, διάφανη και διάτρητη πλαστική ταινία πολυαιθυλενίου,
χωρίς latex, Να προσφέρει δυνατή συγκράτηση.

•
•
•
•
•

Να σκίζεται πολύ εύκολα σε µικρά κοµµάτια και χρησιµοποιείται εύκολα και µε
γάντια.
Για τοποθέτηση επιδέσµων κάθε είδους, σε ασθενείς µε ευαίσθητη επιδερµίδα.
Να κολλάει σταθερά και µε ασφάλεια.
Να µπορεί να κοπεί και σε λεπτές λωρίδες.
Να διαθέτει υποαλλεργική κόλλα και αφαιρείται ανώδυνα χωρίς να αφήνει
υπολείµµατα.

13. ∆ΙΧΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
•
•
•
•
•

∆ικτυωτός επίδεσµος σωληνωτός µεγάλης ελαστικότητας
Να είναι κατασκευασµένος από υψηλό ποσοστό βάµβακος και κατάλληλος για την
εφαρµογή και συγκράτηση γάζας σταθερά σε ένα σηµείο.
Να µπορούν να τοποθετηθούν εύκολα, απλά και γρήγορα.
Να µπορεί να κοπεί χωρίς να καταστραφεί και χωρίς να δηµιουργηθούν νήµατα.
Να διατίθενται σε διαφορετικές διαστάσεις.

14. ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
•
•
•
•
•
•
•
•

Επίδεσµοι ελαστικοί να είναι υφασµένοι από εξαιρετικής ποιότητας βαµβακερά και
ελαστικά νήµατα χωρίς ενώσεις.
Η ελαστικότητά τους να ανέρχεται σε 80 %.
Οι παρυφές τους να είναι υπό µορφή ούγιας χωρίς ατέλειες (ξέφτια) σύµφωνα µε την
Ευρωπαϊκή Νόρµα DIN EN ISO 2859.
Η σύνθεση των επιδέσµων να είναι σύµφωνη µε τις Ευρωπαϊκές
Νόρµες DIN EN ISO 2060/DIN 53830 T.3U.4, DIN 1049 7.2 και DIN 61632.
Να είναι κατασκευασµένοι κατά το πλείστον από βαµβάκι (τουλάχιστον κατά 65%),
Να επιµηκύνονται χωρίς να ελαττώνεται το πλάτος τους και να επανέρχονται µετά
τον τανυσµό στο αρχικό µήκος.
Να είναι ανθεκτικός στις εκκρίσεις, να εφαρµόζει καλά στις καµπύλες του σώµατος
και να παραµένει στη θέση του.
Να είναι αεροδιαπερατός και ιδιαίτερα φιλικός προς το δέρµα. Κατάλληλος για
επιδέσεις σταθεροποίησης

15. ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ
•
•
•
•
•
•
•

Οι επίδεσµοι αποτελούνται από 100% λευκό βαµβάκι άριστης ποιότητας µε ελαφρά
επίστρωση non woven.
Να είναι υδρόφιλοι και έχουν 100% απορροφητικότητα.
Να αποστειρώνονται στους 135 βαθµούς χωρίς να αλλοιώνεται η υφή τους και η
ποιότητα τους.
Να είναι ανθεκτικοί και εύκολοι στην περιτύλιξη.
Να κόβονται εύκολα µετά το τύλιγµα του επιδέσµου.
Να φέρουν την σήµανση CE.
Να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Φαρµακοποιίας

16. ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΑΖΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 250Χ400 ΜΜ

•

Θήκες αποστείρωσης αυτοκόλλητες, κατάλληλες για κλιβάνους ατµού & αερίου, σε
διάφορες διαστάσεις.

•

•

•

Η επιφάνειά τους να είναι η µία χάρτινη (υψηλής χηµικής καθαρότητας χαρτί) & η
άλλη από διαφανές πλαστικό φίλµ (πολυαιθυλένιο/πολυεστέρα) για οπτική
δυνατότητα του περιεχοµένου. Να διαθέτουν πλαϊνή πολλαπλή συρραφή για να µην
ξεκολλάει εύκολα.
Να διαθέτουν δύο δείκτες αλλαγής : για κλίβανο ατµού & αερίου. Οι δείκτες να µην
είναι τοξικοί και να βρίσκονται στην εσωτερική επιφάνεια του χαρτιού, και εκτός της
περιοχής στην οποία τοποθετούνται τα υλικά προς αποστείρωση, εξασφαλίζοντας
έτσι τη δοκιµασία του δείκτη στις ίδιες συνθήκες µε το προς αποστείρωση υλικό και
την άµεση οπτική επαφή µε τους δείκτες και ταυτόχρονα µε το αποστειρωµένο
υλικό.
Η συσκευασία του υλικού να είναι διπλή (νάιλον σακούλα εσωτερικά, χάρτινο
κιβώτιο εξωτερικά).

17. ∆ΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ και ΠΑΙ∆ΩΝ

•
•
•
•

Η συσκευασία να περιλαµβάνει:
Αυτοκόλλητη υποαλλεργική ταινία µε κορδόνι
Μαξιλαράκι από αφρώδες υλικό στο κάτω άκρο του οποίου να υπάρχει πλαστικό στο
οποίο αναρτάται το κορδόνι
Ελαστικό επίδεσµο
∆ιαστάσεις: ενηλίκων και παιδιών

18. ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ
•
•
•
•
•
•
•

Μαλακό κολάρο από αφρώδες υλικό (foam), µέσης πυκνότητας, κλειστών
κυψελίδων.
Να έχει επένδυση από σωληνοειδές ελαστικό πλεκτό υλικό.
Τα υλικά του να είναι αεριζόµενα, αντιαλλεργικά,αντιεφιδρωτικά µη τοξικά.
Το ανατοµικό του σχήµα να µην µεταβάλλεται µε τη χρήση.
Να διαθέτει οπίσθιο αυτοκόλλητο κλείσιµο µε velcro..
Να είναι συµβατό µε την Ακτινολογική εξέταση (X - RAY).
Να µπορεί να πλυθεί.

19. ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΣΚΛΗΡΑ X-LARGE
•
•
•
•

Αυχενικό κολάρο από σκληρό αφρώδες υλικό (foam), µε ανατοµικό σχεδιασµό στην
κάτω γνάθο.
Να έχει επένδυση από αεριζόµενο, υποαλλεργικό ύφασµα.
Να περιορίζει την κίνηση του αυχένα.
Να διαθέτει οπίσθιο αυτοκόλλητο κλείσιµο µε velcro για εύκολη προσαρµογή.

20. ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕ ΠΩΓΩΝΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ
•
•

•

Αυχενικό κολάρο από αεριζόµενο υλικό (plastazote) 12mm.
Να αποτελείται από δύο εργονοµικές και αυτοκόλλητες βαλβίδες για την
ακινητοποίηση της κάτω γνάθου του ινιακού οστού και της αυχενικής µοίρας της ΣΣ.
(Κολάρο διπλής βαλβίδας NECK LOCK)
Κατάλληλο για να εφαρµόζεται σε ύπτια ή ορθή θέση.

•
•
•

Να εξασφαλίζει σταθερή στήριξη και σωστή εφαρµογή.
Να είναι ακτινοδιαπερατό και να διαθέτει αυτοκόλλητο κλεισίµο.
Κλειστό µε τραχειακή οπή .

21. ΝΑΡΘΗΚΕΣ ZIMER 1', ½΄, ¾΄
• Να είναι κατασκευασµένος από εύκαµπτο ελαφρύ αλουµίνιο
• Να έχει εσωτερική επένδυση από ειδικό ελαστικό αφρολέξ
22. ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

23.
•
•
•
•
•
•
•

Ειδικού τύπου χαρτί αποστείρωσης ποιότητας crepe 60 gr/m2,
Να είναι αδιάβροχο, µαλακό και να µη σκίζεται εύκολα.
Να διπλώνει σωστά χωρίς να δηµιουργεί κενά αέρος.
Να είναι κατάλληλο για κλιβάνους ατµού, αερίου και Γ' Ακτινοβολίας.
Να είναι µη ανακυκλωµένο και µη τοξικό.
Να µην αφήνει κατάλοιπα και ινίδια (χνούδια) χαρτιού.
Η υφή του να είναι πορώδης, διατηρώντας αυξηµένη αντοχή και υψηλή αντίσταση
στα υγρά.
Να πληροί τις προδιαγραφές για το χαρτί αποστείρωσης, όπως αυτές περιγράφονται
στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 868-2
Το υλικό να είναι συσκευασµένο σε ασφαλή, νάιλον σακούλα εσωτερικά και χάρτινο
κιβώτιο εξωτερικά.
ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ
Λευκός, απορροφητικός, απαλός και ανθεκτικός στη χρήση
Από 100% λευκασµένο χηµικό πολτό (ISO 91/84)
Κατά την χρήση να µην αφήνει υπολείµµατα, και να µην ερεθίζει το δέρµα.
∆ιαστάσεις: 40cmX60cm
Να διατίθεται σε συσκευασίες των 5 κιλών µέσα σε ανθεκτική πλαστική σακούλα
Να παράγεται από άριστης ποιότητας υλικά.
Να φέρει σήµανση CE.

24. ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΑ ΡΟΛΛΑ

•
•
•
•

•

Αδιαβροχοποιηµένο χαρτί σε ρολό για την κάλυψη της εξεταστική κλίνης µήκους 50
µέτρων και πλάτους 60-70 cm
Να αποτελείται από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) από την κάτω πλευρά και φύλλο χαρτιού
εξαιρετικής ποιότητας από την πάνω.
Το πλαστικό φύλο µέσω της υψηλής του πυκνότητας και δοµής να συγκρατεί τυχόν
υγρά ενώ το χαρτί να προσφέρει αίσθηµα άνεσης και καθαριότητας στον ασθενή.
Τα δύο φύλλα να έχουν συγκολληθεί οµοιόµορφα µε ειδική θερµοσυγκόληση
προκειµένου να διασφαλίσουν την ακεραιότητα του προϊόντος (ότι δεν θα
αποκολληθούν τα δύο φύλα) ακόµη και κάτω από συνθήκες πίεσης ή ιδιαίτερης
χρήσης.
Με περφορέ κάθε 38-50 cm για εύκολο κόψιµο

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών για
όσα υπάρχουν στο παρατηρητήριο τιμών. Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η
αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών.
Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν ταυτίζεται με αντίστοιχο είδος του
Παρατηρητηρίου Τιμών, ζητείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8
του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία πρέπει να δηλώνεται ότι το
συγκεκριμένο είδος δεν ταυτίζεται με αντίστοιχο του Παρατηρητηρίου Τιμών.
Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και οι εταιρείες
διακίνησης να εφαρμόζουν πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με
την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
Όλα τα πιστοποιητικά που απαιτούνται στις τεχνικές προδιαγραφές να
συµπεριληφθούν στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς.
Οι προσφορές να υποβάλλονται ή να αποστέλλονται κλειστές σε σφραγισμένο
φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΓΝ-ΚΥ Νάξου.
Ο κλειστός φάκελος θα περιλαμβάνει:
Α) Τεχνική προσφορά, η οποία θα συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας πρόσκλησης(εις διπλούν)
Β) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό υποφάκελο) (εις διπλούν)
Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος
έως και την 28/09/2017 ημέρα Πέμπτη.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών, καμία προσφορά δε θα
γίνεται αποδεκτή.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα
πραγματοποιηθεί στις 29/09/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 1:00 στην Οικονομική
Υπηρεσία του ΓΝ-ΚΥ Νάξου. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για την
συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης,
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου
ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία.
Η πληρωμή του μειοδότη, θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60)
ημερών από τη λήψη του τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής
πρακτικού παραλαβής σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, με την προϋπόθεση της

προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και τυχόν όποιου άλλου
εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία. Επίσης, η πληρωμή θα πραγματοποιείται
μετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Επίτροπο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου εφόσον ορίζεται από το νόμο.
Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές εκάστοτε
ισχύουν. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν
γίνονται δεκτές.
Η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί η προμήθεια, γίνει η
αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές
υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

