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ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Νο 2658/2019

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας στο φαξ 2310 892714 και έως 6/09/2019 ώρα 17:00πμ για το
είδος:
ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Αναλυτικότερα :
2-1311310044

Ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεία διατομής/αναστόμωσης μήκους 55mm με κλιπ τιτανίου και
μηχανισμό ρύθμισης ύψους κλεισίματος κλιπ στην ίδια κασέτα. Να δέχεται κασέτες με έξι γραμμές
συρραφής.

2-1311310045

Ανταλλακτικές κεφαλές για τρία διαφορετικά πάχη ιστού, με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, ισχυρά κλιπ
από κράμα τιτανίου και έξι γραμμές συρραφής 55mm (αφορά το εργαλείο με κωδικό 1311310044).

2-1311310046

Ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεία διατομής/αναστόμωσης μήκους 75mm με κλιπ τιτανίου και
μηχανισμό ρύθμισης ύψους κλεισίματος κλιπ στην ίδια κασέτα. Να δέχεται κασέτες με έξι γραμμές
συρραφής.

2-1311310047

Ανταλλακτικές κεφαλές για τρία διαφορετικά πάχη ιστού, με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, ισχυρά κλιπ
από κράμα τιτανίου και έξι γραμμές συρραφής 75mm (αφορά το εργαλείο με κωδικό 1311310046).

2-1311310048

Εργαλείο Προηγμένης Ενέργειας Υπερήχων, με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας, διαμέτρου
5mm, κυρτού άκρου και δυνατότητα απολίνωσης αγγείων έως και 7mm, με ενσωματωμένο μετατροπέα
ενέργειας και καλώδιο, μήκους 36cm για λαπαροσκοπική χειρουργική και μήκους 20cm για ανοικτή
χειρουργική.

2-1311310049

Αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων ανοιχτής επέμβασης μήκους 9cm με δυνατότητα απολίνωσης αγγείων
διαμέτρου έως 5mm, με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό. Με κυρτή λεπίδα τιτανίου η
οποία πάλλεται με επιμήκη κίνηση σε συχνότητα 55,5kHz και με ηχητική επιβεβαίωση κατά την μεταβολή
της προσαρμοζόμενης ενέργειας. Με στυλεό αλουμινίου για μόνωση και σωστή κατανομή στο βάρος.

Σημειώνεται :
Να αναγράφεται ο αριθμός της έρευνας που αντιστοιχεί η προσφορά σας και το όνομα του χειριστή της.
Παρακαλούμε να αναγράφετε το Α.Φ.Μ σας.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαικών προτύπων και να
φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.
Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (πχ EN ISO) θα ζητούνται κατά περίπτωση.
Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία (όπου
απαιτείται), η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ. Η τιμή να είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών και να
αναγράφεται ο αντίστοιχος Κ.Α., και ο κωδικός εμπορίου και ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΤΥ του είδους.(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ)
Επίσης να μας γνωρίσετε το χρόνο παράδοσης του εν λόγω είδους. Σε περίπτωση που υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες δε
θα λαμβάνεται υπόψη η προσφορά.
Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι για τρεις (3) μήνες.
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.

