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ΓΔΛΗΘΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ
ΦΝΟΔΑΠ Ξ.Γ.Λ.ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ
ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ
ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ
Ραχ. Γ/νση : Ξεριοχή Γραγάνα
Ξληροφ : A.KAΟΑΘΑΛΑΠΖ
Ρηλ.: 25513-53422

ΠΡΟ:
ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ
ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

ΘΔΜΑ : «Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ κε αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα κε αληηθείκελν ηελ
πξνκήζεηα βηνινγηθψλ βαιβίδσλ θαξδηάο ρσξίο ξάκκαηα εκθχηεπζεο, γηα ηηο αλάγθεο ρεηξνπξγείσλ
θαξδηάο – ζψξαθα ηνπ Π.Γ.Ν. Αιεμαλδξνχπνιεο»
ΥΔΣ.: Α. Σν Π.Γ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ Γηαηάθηεο”.
Β. Σν N. 4412/16 “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ”.
Γ. Σελ αξηζκ. πξση. 1237/04-03-2019 Απφθαζε Γηνηθεηή γηα έγθξηζε πξφζθιεζεο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
Πξνθεηκέλνπ ην Ννζνθνκείν καο λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ησλ παξαθάησ εηδψλ (βι. πίλαθα) πξνζθαιεί
θάζε ελδηαθεξφκελν λα θαηαζέζεη πξνζθνξά κέζσ ηειενκνηνηππίαο ζην e-mail: prosfores@pgna.gr ή ζην fax :
25513-53409 ή ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηε γξακκαηεία ηνπ Π.Γ.Ν. Αιεμαλδξνχπνιεο.
Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο
(Ν.4412/16, άξζξ.86, παξ.2).
Οη απαξαίηεηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, νη απαηηήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ
πξέπεη λα ηεξνχλ φινη νη δηαγσληδφκελνη έρνπλ σο αθνινχζσο:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ
ΓΑΠΑΝΗ:
20.000,00 €
ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ:

ΣΜΗΜΑ-ΚΛΙΝΙΚΗ-ΜΟΝΑΓΑΔΡΓΑΣΗΡΙΟ:

ΓΔΝΙΚΩΝ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΩΝ
(ΚΑΡΓΙΑ – ΘΩΡΑΚΑ)

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 12/03/2019
Α/Α

ΗΜΔΡΑ: TΡITH

ΩΡΑ: 14:30

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ

M.M

ΠΟΟΣ
ΗΣΑ

TEM

2

11.ΒΙΟΛΟΓΙΚE ΒΑΛΒΙΓΔ ΚΑΡΓΙΑ ΥΩΡΙ ΡΑΜΜΑΣΑ ΔΜΦΤΣΔΤΗ
’ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΙ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ βηνινγηθφ πεξηθάξδην, επεμεξγαζκέλν κε θαηάιιειεο κεζφδνπο
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηεο βαιβίδαο θαη ε αληνρή ηεο ζηελ
αζβεζηνπνίεζε.
• Να απνηεινχληαη απφ ηξεηο γισρίλεο νη νπνίεο πξνζαξκφδνληαη ζηνλ ζθειεηφ ηεο.
• Να απαηηείηαη πιήξεο θχθινο πξφπιπζεο – πιχζεο – μεπιχκαηνο ή θαη θαζφινπ μέπιπκα.
• Ο ζθειεηφο λα κπνξεί λα ζπκπηχζζεηαη θαη εθπηχζζεηαη.

1

• Να ππάξρεη ρακεινχ χςνπο πιαίζην ζηήξημεο θάησζελ ηνπ δαθηπιίνπ πξνζαξκνδφκελν
αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο βαιβίδαο.
• Να ηνπνζεηνχληαη κε απηνζπγθξαηνχκελν κεραληζκφ ρσξίο ηελ αλάγθε ζπξξαθήο
(sutureless) ζην δαθηχιην κεηά απφ αθαίξεζε ηεο πάζρνπζαο βαιβίδαο.
• Να εθπηχζζνληαη κε κπαιφλη ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ζχζηεκα εκθχηεπζεο.
• Να έρνπλ άξηζηε αηκνδπλακηθή ζπκπεξηθνξά θαη λα δηαζέηνπλ θαιφ δείθηε απφδνζεο
(performance index).
• Να δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ FDA ή αληίζηνηρν επξσπατθφ πηζηνπνηεηηθφ.
• Να πξνζθέξνληαη ζηα κεγέζε 19-27 mm.
• Όια ηα δεδνκέλα ησλ επηπινθψλ (αληνρή ζην ρξφλν, ζξνκβνεκβνιηθά, αηκφιπζε, θιίζε
πηέζεσο, ελδνθαξδίηηδα, εθθχιηζε, θιπ) θαη ε αληίζηαζε ηεο βαιβίδαο ζηελ αζβεζηνπνίεζε λα
ηεθκεξηψλνληαη απφ κεγάιεο κειέηεο (εη δπλαηφλ πνιπθεληξηθέο) πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί θαη
θαηαρσξεζεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία.
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Οη ζπγθξαηεηήξεο ηεο βαιβίδαο (holders) θαη νη κεηξεηέο ηνπ δαθηπιίνπ (sizers) πξέπεη
είλαη αθξηβείο, εχρξεζηνη, ζηαζεξνί, επαλαπνζηεηξψζηκνη θαη ζε φια ηα κεγέζε. Να
πξνζθέξνληαη παξάιιεια κε ηηο βαιβίδεο θαη νη αληίζηνηρνη νινθιεξσκέλνη δίζθνη κε ζεη
κεηξεηψλ.
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• Να δηαηίζεληαη καδί κε ην πιήξεο ζχζηεκα εκθχηεπζεο.
• Η βαιβίδα πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ζπζθεπαζκέλε ζε ζθξαγηζκέλν θνπηί θαη λα ζπλνδεχεηαη
κε εκεξνκελίεο ζπζθεπαζίαο / ιήμεο, θαζψο θαη νδεγίεο απνζπζθεπαζίαο - ρεηξηζκνχ εκθχηεπζεο θαη ζηα ειιεληθά.
ΥΟΛΙΑ:ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΘΑ ΔΠΙΛΔΥΘΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΙ ΔΚΑΣΟΣΔ
ΑΝΑΓΚΔ

Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ ηεο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16 , παξαθαινχκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά
ζαο, λα καο απνζηείιεηε, επί πνηλή απφξξηςεο, ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά:
Α) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ. Η ππνρξέσζε αθνξά θπξίσο:
1. ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξηψλ Δ.Π.Δ. θαη πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ Ο.Δ. θαη Δ.Δ. ηνπο δηαρεηξηζηέο.
2. ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξηψλ Α.Δ. ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γ..
Β) Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα (εθηφο είζπξαμεο)
Γ) Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα (γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο)
Γ) Γ.Δ.ΜΗ εθπξνζψπεζεο
-

H Πξνζθνξά ζαο ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κήλεο θαη αθνξά ηηο δεηνχκελεο πνζφηεηεο.
- Η παξνρή ζα πξαγκαηνπνηείηαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηνπο
ζεξάπνληεο ηαηξνχο γηα ηνλ αηηνχληα αζζελή.
- Σα πξνζθεξφκελα πιηθά ζα αμηνινγνχληαη απφ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ε
επηινγή ηνπ κεηνδφηε ζα γίλεηαη κεηαμχ απηψλ ησλ νπνίσλ νη ηερληθέο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απφ ηελ
αλσηέξσ επηηξνπή απνδεθηέο.
- Αληηθείκελν ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ηηο Δπξσπατθέο Κνηλνηηθέο Οδεγίεο,
ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο θ.ι.π.), νη νπνίεο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηνπο
δηαγσληδφκελνπο (πξνζθέξνληεο). Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο είλαη νη ηερληθέο απαηηήζεηο πνπ
θαζνξίδνπλ ηα ειάρηζηα αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνχ πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ απηφ
λα πξνζδηνξηζζεί αληηθεηκεληθά κε ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηε ρξήζε, γηα ηελ νπνία
πξννξίδεηαη απφ ηνλ θνξέα. ε πεξίπησζε χπαξμεο φξνπ ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ
πξνζδηνξίδεη πξντφληα νξηζκέλεο θαηαζθεπήο ή πξνέιεπζεο ή κεζφδνπ επεμεξγαζίαο, ηζρχεη ε
έλλνηα «ηνπ ηζνδχλακνπ». «Σν ηζνδχλακν» λα ηεθκεξηψλεηαη αλαιπηηθά.
-Υξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κεηά ηελ παξαγγειία εληφο (5) πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ. ε
πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ηεο παξαγγειίαο, ε κεηνδφηξηα εηαηξία νθείιεη λα εηδνπνηήζεη
εγγξάθσο ην Γξαθείν πξνκεζεηψλ πξηλ ηε ιήμε ηεο πελζήκεξεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο.
- Η ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζαο λα κελ ππεξβαίλεη απηήο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ζχκθσλα κε ηελ
απφθαζε Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο θαη ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθεηαη ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ
πιηθνχ ζην παξαηεξεηήξηνπ (αλ ππάξρεη)
- Αλ ην πιηθφ δελ ππάξρεη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ λα καο ην δειψλεηε κε ππεχζπλε δήισζε φηη
ην ζπγθεθξηκέλν είδνο δελ ππάξρεη ζην Παξαηεξεηήξην. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε πξνζθνξά ζαο
ζα απνξξίπηεηαη.
- Σα πξνζθεξφκελα είδε λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ
πξνηχπσλ θαη λα θέξνπλ ηελ πξνβιεπφκελε ζήκαλζε CE
- εκεηψλεηαη πσο αλ θξηζεί απαξαίηεην, ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ
πξνζθφκηζε δεηγκάησλ ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ.
- Να αλαγξάθεηαη ηνλ αξηζκφ πξφζθιεζήο καο & ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ζηελ πξνζθνξά ζαο
(Θα ηνλ βξείηε θάησ απφ ηελ εκεξνκελία), θαζψο επίζεο θαη ηνλ α/α ηνπ είδνπο.
- Να αλαγξάθεηε πάληνηε ηνλ εξγνζηαζηαθφ θσδηθφ ηνπ είδνπο, ηνλ θσδηθφ ηεο ηηκνιφγεζήο ηνπ,
ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ είδνπο θαη ηελ ρψξα ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηνλ θσδηθφ Δ.Κ.Α Π.Σ.Τ. ηνπ
πξντφληνο θαη ηνλ θσδηθφ GMDN ηνπ πξντφληνο & ην ΑΦΜ ηνπ πξνκεζεπηή.
- Κάζε πξνζθνξά πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε κία κφλν πξφζθιεζε.
- Καηάζεζε πξνζθνξάο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζεσξείηαη άθπξε
θαη δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε.
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- ε πεξίπησζε θαηάζεζεο ηζφηηκεο πξνζθνξάο, ην Ννζνθνκείν επηιέγεη ηνλ
αλάδνρν
κε θιήξσζε
19PROC004556388
2019-03-04
κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο .Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ
ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 90 ηνπ Ν.4412/16.
- Η δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαη κέρξη ηελ
εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε.
- Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζηε παξνχζα πξφζθιεζε ελέρεη ζέζε δήισζεο ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ
ζπληξέρεη εηο βάξνπο ηνπ θάπνηνο απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία.
- Η αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα καηαίσζεο/αθχξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζε νπνηαδήπνηε
θάζε απηήο
- Τπνβνιή πξνζθνξάο ζηε παξνχζα πξφζθιεζε, ζπλεπάγεηαη απνδνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ φξσλ πνπ
αλαγξάθνληαη ζε απηή.

Ζ ΓΗΔΘΛΡΟΗΑ
ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ
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