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(Εξοπλισµός χειρουργείου (CPV 33162100-4))
1.

Στα πλαίσια της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και διενέργειας
πρόχειρου διαγωνισµού Εξοπλισµού χειρουργείου (CPV 33162100-4), το Νοσοκοµείο προβαίνει στην
παρούσα ∆εύτερη Πρόσκληση για ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών των παρακάτω
ειδών κατόπιν της µε αρίθµ. 14/ πρκ. 1/ 30-01-2014 απόφασης του ∆.Σ. του :
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Αυτόµατα εργαλεία απολίνωσης αγγείων µε ενσωµατωµένα 15
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Αυτόµατα εργαλεία απολίνωσης αγγείων µε ενσωµατωµένα 15
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Αυτόµατα εργαλεία απολίνωσης αγγείων µε ενσωµατωµένα 15
κλιπς τουλάχιστον από τιτάνιο µεγάλου µεγέθους
Ευθύγραµµοι επαναφορτιζόµενοι κοπτοράπτες µήκους
συρραφής 55-60mm. Για λεπτούς ιστούς, µε νέα κοπτική λάµα
από ατσάλι 400 και άνω σε κάθε επαναφόρτιση. Να
κατατεθούν κλινικές µελέτες en vivo συµπεριφοράς στους
ιστούς.
Ειδικές ανταλλακτικές κεφαλές µήκους συρραφής 55-60mm,
για λεπτούς ιστούς, συµβατές µε το εργαλείο του κωδικού
138883.
Εργαλεία ευθείας συρραφής µ.χ. επαναφορτιζόµενα. Μήκος
συρραφής 60mm και ύψος κλιπ 3,5mm. Μια σκανδάλη
σύγκλισης – πυροδότησης
Ειδικές ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία του κωδικού
179055.
Κυρτές κεφαλές χαµηλής πρόσθιας εκτοµής. Να διαθέτουν 6
γραµµές συρραφής και κοπτική λάµα. Να είναι συµβατές µε το
εργαλείο του κωδικού 138885
Αυτόµατη λαβίδα περίπαρσης εντέρου µήκους 45mm
Αυτόµατη λαβίδα περίπαρσης εντέρου µήκους 65mm
Κυρτοί κυκλικοί αναστοµωτήρες ανακλινόµενη κεφαλή
µεγέθους 25mm. Να διαθέτουν µακρύ στειλεό άνω των 35 εκ,
για επεµβάσεις ορθού και σιγµοειδούς. Με µια χειρολαβή, 22
τουλάχιστον κλιπ συρραφής και κοπτική λάµα από ατσάλι 400
και άνω.
Κυρτοί κυκλικοί αναστοµωτήρες ανακλινόµενη κεφαλή
µεγέθους 28mm. Να διαθέτουν µακρύ στειλεό άνω των 35 εκ,
για επεµβάσεις ορθού και σιγµοειδούς. Με µια χειρολαβή, 26
τουλάχιστον κλιπ συρραφής και κοπτική λάµα από ατσάλι 400
και άνω.
Κυρτοί κυκλικοί αναστοµωτήρες µε ανακλινόµενη κεφαλή
µεγέθους 31m. Να διαθέτουν µακρύ στειλεό άνω των 35 εκ, για
επεµβάσεις ορθού και σιγµοειδούς. Με µια χειρολαβή, 30
τουλάχιστον κλιπ συρραφής και κοπτική λάµα από ατσάλι 400
και άνω.
Κυκλικοί αναστοµωτήρες µεγέθους 33m για LOGO. Με
αφαιρούµενη κεφαλή, πρωκτοσκόπιο, διαστολέα και κοπτική
λάµα από ατσάλι 400 και άνω.
Εργαλεία ευθείας συρραφής – αναστόµωσης που να δέχονται
κεφαλές διαφορετικών µηκών.
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία ευθείας – συρραφής
αναστόµωσης µε νέα κοπτική λάµα 30mm για αγγειακούς –
λεπτούς ιστούς
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία ευθείας – συρραφής
αναστόµωσης µε νέα κοπτική λάµα 45mm για αγγειακούς
λεπτούς ιστούς
Ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία ευθείας – συρραφής
αναστόµωσης µε νέα κοπτική λάµα 60mm για λεπτούς –
παχείς ιστούς
Εξωλκέας κλιπ δέρµατος πολλαπλών χρήσεων
Συρραπτικά δέρµατος µεγάλου µεγέθους µε 35 κλιπς
Ευθύγραµµοι επαναφορτιζόµενοι κοπτοράπτες µήκους
συρραφής 75-80mm. Για λεπτούς ιστούς, µε νέα κοπτική λάµα
από ατσάλι 400 σε κάθε επαναφόρτιση. Να κατατεθούν
κλινικές µελέτες en vivo συµπεριφοράς στους ιστούς.
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Ειδικές ανταλλακτικές κεφαλές για λεπτούς ιστούς, µήκους
συρραφής 75-80mm συµβατές µε το εργαλείο του κωδικού
179051
Εργαλεία ευθείας συρραφής µ.χ. επαναφορτιζόµενα. Μήκος
συρραφής 90mm και ύψος κλιπ 4,8mm. Μια σκανδάλη
σύγκλισης – πυροδότησης.
Ειδικές ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία του κωδικού
179063.
Αυτόµατο επαναφορτιζόµενο εργαλείο συρραφής-διατοµής,
παχέων ιστών, κυρτής κεφαλής. 40mm γραµµή συρραφής µε
κλιπς τιτανίου
Ειδικές ανταλλακτικές κεφαλές συµβατές µε το εργαλείο του
κωδικού 197065
Σετ διαπρωκτικής αιµορροιδεκτοµής απαγγείωσης
αποτελούµενο από:
1)∆ιάφανο πρωκτοδιαστολέα, Βελονοκάτοχο και σένσορα
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1) Στους κωδικούς 138883 και 179051 να συνυπολογιστεί το κόστος εργαλείου- κεφαλής και να
διευκρινίζεται αν το εργαλείο φέρει κεφαλή .
2.

Με την παρούσα πρόσκληση σε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση, η Υπηρεσία µας καταθέτει τις παραπάνω
Τεχνικές Προδιαγραφές µε σκοπό τη ∆ηµόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχοµένων παρατηρήσεων –
σχολίων επί του περιεχοµένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της
ευρύτερης συµµετοχής υποψηφίων προµηθευτών.

3.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησης
της στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου (www.chaniahospital.gr) ήτοι από την Τετάρτη 05-02-2014 έως και
την ∆ευτέρα 10 -02- 2014.

4.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τεκµηριωµένες παρατηρήσεις και να επισηµάνουν τους
όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισµό και να δηµιουργήσουν
ενστάσεις ή ερωτήµατα κατά τη χρονική περίοδο από τη δηµοσίευση ως την αποσφράγιση των
προσφορών.

5.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις εµπρόθεσµες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να
ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: supplies@chaniahospital.gr

6.

To Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση
των Τεχνικών Προδιαγραφών µε αντικειµενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή
προµηθευτών, εξασφαλίζοντας όµως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών.

7.

Ευελπιστούµε

για την συµµετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράµοντας στην προµήθεια

διαµόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

∆ΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

