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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‘
ΧΑΝΙΑ: 24 - 05 - 2019
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. : 11450
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο Άγιος Γεώργιος» με την υπ’ αριθμ. 16/πρακτ.15/09-05-2019 απόφαση του ∆.Σ. του Γ.Ν.
Χανίων(Α∆Α: Ψ12Η46907Τ-ΝΡΩ) και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01,το Νόμο
4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) ∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Όπως αυτοί ισχύουν
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV: 33122000-1)
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Έρευνα Αγοράς μέσω της πλατφόρμας i-supplies

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής
ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ « i-supplies» έως την

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

∆ευτέρα 03-06-2019 και ώρα 12:00μμ.

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΑ ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α∆ΥΝΑΜΙΑΣ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΥ) ΝΑ
ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΟ Ε-MAIL: xgalani@chaniahospital.gr

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV: 33122000-1)

Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)

1311-15.277,91€

ΑΡΙΘΜΟΣ AITHMAΤΟΣ (REQ)

19REQ004990177
Προϋπολογισμός : 8.316,80 ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.13%
Προϋπολογισμός : 7.360,00 ευρώ άνευ .Φ.Π.Α. 13%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Προϋπολογισμός : 6.961,11 ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.24%
Προϋπολογισμός : 5.613,80 ευρώ άνευ .Φ.Π.Α. 24%
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Σημείωση: ∆ιάρκεια ισχύος των προσφορών : 120 ημέρες.

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τηλ: 28210 22310 Ε-mail: xgalani@chaniahospital.gr

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩN
ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ ΜΗΝΑΣ
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263731
263732

Tip φακοθρυψίας μικρής τομής, έως 1,8mm
μερικώς επαναχρησιμοποιούμενα για σύστημα
φακοθρύψίας με αντλία τύπου Ventury μη
μετατρεπόμενη σε περισταλτική και λειτουργία
συμβατικών υπερήχων στα 28,5 ΚΗζ.
Πακέτο αναλωσίμων για επεμβάσεις καταρράκτη
που να περιλαμβάνει τα ακόλουθα
αποστειρωμένα υλικά: 1) 3 μπλούζες XL με
κομπρέσες ολικής κάλυψης 2) 2 ζεύγη γάντια
μικροχειρουργικής καφέ (για ελαχιστοποίηση
αντανακλάσεων από το μικροσκόπιο), από φυσικό
λατέξ, χωρίς πούδρα, ανατομικού σχεδιασμού
(ένα No 6,5 και ένα No 8) 3) οφθαλμολογικό
κάλυμμα διαστάσεων 140X127 εκ. με σάκο τριών
πλευρών αυξημένης χωρητικότητας που
αποτρέπουν την εκροή των υγρών έκτος σάκου,
σάκο συλλογής υγρών 500ml και αγωγό
απομάκρυνσης υγρών από το χειρουργικό πεδίο,
με αυτοκόλλητο τμήμα 9χ11,5 χωρίς οπή 4) 2 τεμ.
οφθ/κο ταμπόν χωρίς αυτοκόλλητο 5) 3
τετράγωνα με αυτοκόλλητη ταινία 40Χ 65 CM (±
5%) 6) 4 σύριγγες με το μπεκ στη άκρη (2 τεμ 2,5
ML (βιδωτές),1 τεμ 20ML και 1 ινσουλίνης) 7)2
μπολ πλαστικά 150 ML 8) 1 κάνουλα κυστεοτόμο
25 G 9) 1 βελόνα υδροδιαχωρισμού πυρήνα 27
πεπλατυσμένου άκρου G 10) 10 γάζες 10 Χ10 cm
(+ 5%) 11) οφθαλμολογικοί σπόγγοι με λαβή 12)
Μαχαιρίδια διάνοιξης πρ.θαλάμου α) με πλαστική
λαβή, κυρτό, τομής 2,75ΜΜ με άνω και κάτω
κοπτική επιφάνεια, με σημεία ένδειξης βάθους
τομής, με μη-αντανακλαστικη επιφάνεια και β)
μαχαιρίδιο προσθίου θαλάμου 15 μοιρών με μηαντανακλαστική επιφάνεια 13) Κάλυμμα
χειρουργικού τραπεζιού 100X140 CM (± 5%)
Στείρο οφθαλμολογικό αλατούχο διάλυμα έκλυσης
ισότονο σε πλαστική φιάλη, χωρητικότητας 500
ML. Με παρόμοια σύνθεση και pH όπως του
υδατοειδούς υγρού. Με ωσμωμοριακότητα 300
MOSM/KG και 7.2 pH.
Παχύρευστο ιξωδοελαστικό διάλυμα υαλουργικού
νάτριου συγκέντρωσης 1,2%, βακτηρίασης
ζύμωσης, χαμηλού ιξώδους περίπου 40.000mpas,
με μοριακό βάρος περίπου 1,5 εκ. Daltons.

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

4

263733

3

263736

2

Στυλεός πρόσθιας υαλοειδεκτομής μιας χρήσεως,
τύπου γκιλοτίνας, πνευματικής οδήγησής, υψηλής
ταχύτητας αριθμού από 800-2.500 κοπών ανά
λεπτό, με ομοαξονικό σύστημα υαλοειδεκτομής
και πλύσης. Να προσαρμόζεται σε σύστημα με
αντλία Ventury μη μετατρεπόμενη σε περισταλτική
και λειτουργία συμβατικών υπερήχων στα 28,5
KHz.

263737

1

Περιγραφή Είδους

Κασέτα μικρής τομής φακοθρυψίας κλειστού
τύπου για Ventury αντλία συστήματος μη
μετατρεπόμενη σε περισταλτική, που λειτουργεί με
συμβατικούς υπερήχους στα 28,5 ΚΗζ. Με κουτί
συλλογής υγρών επέμβασης χωρητικότητας
τουλάχιστον χωρητικότητας 300ml που επιτρέπει
το άδειασμά της για τη συνέχιση και ολοκλήρωση
και της πιο χρονοβόρας επέμβασης.

263738

A
/
A

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ORCO

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ CPV:33122000-1
Τιμή
Παρατηρ /
Εκτιμ. Τιμή

Τ
Μ
Χ

35

65,00 €

2.275,00 €

-

546,00 €

2.821,00 €

Τ
Μ
Χ

3

150,00 €

450,00 €

-

108,00 €

558,00 €

Τ
Μ
Χ

6

60,00 €

360,00 €

-

86,40 €

446,40 €

Τ
Μ
Χ

50

41,00 €

2.050,00 €

-

492,00 €

2.542,00 €

Τ
Μ
Χ

20

2,94 €

58,80 €

-

14,11 €

72,91 €

Τ
Μ
Χ

20

21,00 €

420,00 €

-

100,80 €

520,80 €

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 13%

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

2

263740

8

263742
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Μονάδα
Μέτρησης

Περιγραφή Είδους

Ενδοφθάλμιος Ενδοφακός-Ακρυλικός Υδρόφοβος
αναδιπλούμενος, ενός τεμαχίου, ασφαιρικός, με
δύο οπές-μία στη βάση κάθε αγκύλης για
καλύτερη κατανομή πίεσης. Με δείκτης διάθλασης
1,54, ποσοστό υδροφιλίας τουλάχιστον 4% και
έγκριση FDA για μη λαμπιρίζοντα σωματίδια (no
glistenings). Με φίλτρο για τη UV ακτινοβολία-όχι
έγχρωμο. Οπτική διάμετρος 6 χιλιοστά, ολική
διάμετρος 12,5. Να διατίθεται με εύρος διοπτριών
0D έως 34D. Αναδιπλούμενος, μικρής τομής.
Τορικός Ενδοφθάλμιος Ενδοφακός - Ακρυλικός
υδρόφοβος - Αναδιπλούμενος, ενός τεμαχίου,
ασφαιρικός, με δυο οπές - μία στη βάση κάθε
αγκύλης για καλύτερη κατανομή πίεσης. Με δείκτη
διάθλασης 1,54, ποσοστό υδροφιλίας τουλάχιστον
4% και έγκριση FDA για μη λαμπιρίζοντα
σωματίδια (no glistenings). Με φίλτρο για τη UV
ακτινοβολία - όχι έγχρωμο. Οπτική διάμετρος 6
χιλιοστά, ολική διάμετρος 12,5. Με διοπτρικό
σφαιρικό εύρος από 6 έως 30.0D (ανά 0,50D). Με
ποικιλία εύρους κυλινδρικής ισχύος για διόρθωση
αστιγματισμού από 1,25 έως 5,75 D.
Αναδιπλούμενος μικρής τομής 2,2mm
Υδρόφοβος - Αναδιπλούμενος - Προφορτωμένος
Ενδοφθάλμιος Ενδοφακός οπισθίου θαλάμου
τριών τεμαχίων, αμφίκυρτος, σφαιρικός
κατάλληλος για τοποθέτηση στον οπίσθιο θάλαμο
του οφθαλμού αλλά και στο sulcus. Με
περιεκτικότητα σε νερό <1%. Με δείκτη διάθλασης
τουλάχιστον 1.52, ολικό μήκος 12,5mm
τουλάχιστον με απτικά σχήματος modified-.)
γωνίωσης περίπου 7 μοιρών και διάμετρο οπτικής
ζώνης 6mm τουλάχιστον. Να διατίθεται σε μεγάλο
εύρος διοπτριών και να είναι δυνατή η ένθεση από
τομή μικρότερη ή ίση των 3 χιλιοστών.

Ποσότητα

7

263743

A
/
A

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ORCO
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Τιμή
Παρατηρ /
Εκτιμ. Τιμή

Τ
Μ
Χ

80

88,00 €

7.040,00 €

915,20 €

‐

7.955,20 €

Τ
Μ
Χ

1

230,00 €

230,00 €

29,90 €

‐

259,90 €

Τ
Μ
Χ

1

90,00 €

90,00 €

11,70 €

‐

101,70 €

7.360,00 €

956,80 €

‐

8.316,80 €

5.613,80 €

‐

1.347,31 €

6.961,11 €

ΣΥΝΟΛΟ 13%
ΣΥΝΟΛΟ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 13%

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

12.973,80 €

2.304,11 €

15.277,91 €

Για όλα τα παραπάνω αναλώσιμα, ο μειοδότης θα πρέπει να διαθέσει ως ∆ΩΡΕΑΝ ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ τα παρακάτω μηχανήματα:

1. Σύστημα χειρουργικής οφθαλμού τελευταίας τεχνολογίας, κατάλληλο για φακοθρυψία, πρόσθια υαλοειδεκτομή και διαθερμία με
αντλία Venturi μη μετατρεπόμενη σε περισταλτική. Με ιδιοσυχνότητα λειτουργίας στυλεών υπερήχων στα 28,5 khz και δυνατότητα
φακοθρυψίας από πολύ μικρές τομές έως και 1.8 χιλιοστά. Με αντλία που προγραμματίζεται η απόκρισή της στην αναρρόφηση και
μπορεί να πάρει τιμές έως 600mmHg. Με πρόσθιο πνευματικό υαλοειδοφάγο τύπου γκιλοτίνας αριθμού από 800-2.500 κοπών ανά
λεπτό. Με απεριόριστο αριθμό μνημών για τους χειρουργούς και ανάλογα τη σκληρότητα του καταρράκτη. Με δυνατότητα ταυτόχρονου
διπλού γραμμικού ελέγχου αναρρόφησης και υπερήχου. Με δυνατότητα διπολικής διαθερμίας και ενσωματωμένο ηλεκτρικό άξονα ορού.
Με έγχρωμη οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας (LCD) 19 ιντσών, με φωνητική επιβεβαίωση των λειτουργιών και με ασύρματο φωτιζόμενο
τηλεχειριστήριο, πολλών λειτουργιών. Με ασύρματο ποδοχειριστήριο τεχνολογίας Bluetooth τεσσάρων περιφερικών διακοπτών
ανεξάρτητα προγραμματιζόμενων. Με υποδοχή usb stick για αναβαθμίσεις λογισμικού. Με σύστημα διατήρησης σταθερής
ενδοφθάλμιας πίεσης με χρήση αέρα.
∆ΩΡΕΑΝ επιπρόσθετο συνοδό εξοπλισμό του μηχανήματος, θα αποτελούν τα εξής:
ί. Στυλεός φακοθρυψίας συστήματος χειρουργικής, νέας τεχνολογίας, χωρίς να προκαλεί θερμικά εγκαύματα (2 τεμάχια)
ίί. Στυλεός πλύσης-αναρρόφησης ομοαξονικός, πολλαπλών χρήσεων (2 τεμάχια)
ίίί. Ασύρματος bluetooth ποδοδιακόπτης πλήρως προγραμματιζόμενος με διπλά γραμμικό ποδομοχλό
ίν. Στυλεός σκληρικής διαθερμίας πολλαπλών χρήσεων 20G
ν. Ασύρματο τηλεχειριστήριο καναλιών - ρυθμίσεων

2. Χειρουργικό μικροσκόπιο σύγχρονης τεχνολογίας, με μεγέθυνση 4.4Χ έως 26.6Χ, συγχειρουργό με δυνατότητα ανεξάρτητης
επιλογής εστίασης και μεγέθυνσης, ποδοδιακόπτη και τουλάχιστον 2 ζεύγη επαναποστειρούμενες χειρολαβές.
Καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης των μηχανημάτων με τα αναλώσιμα αυτού, η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να παρέχει δωρεάν
συντήρηση και ανταλλακτικά για το μηχάνημα.
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