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ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο 70 / 2020

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας στο φαξ 2310862000 και εως 16/1/2020 ώρα 17:00μμ για το είδος:
ΕΝΘΕΜΑΤΑ ΜΑΣΤΩΝ 

Αναλυτικότερα :

2-1311100013 ΔΙΑΤΑΤΗΡΕΣ ΙΣΤΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΙ, ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

με ενσωματωμένη βαλβίδα πλήρωσης ορού μαγνητικά ανιχνεύσιμη για αποκατάσταση μαστού μετά από

μαστεκτομή. Η εξωτερική τραχεία επιφάνεια να έχει ειδική επίστρωση με ψεκασμό. Να διατίθενται σε τρεις επιλογές   

ύψους (χαμηλού- μετρίου- πλήρους) και υψηλή προβολή (High projection) διαφόρων διαστάσεων. Οι διαστάσεις τους να

συμβαδίζουν με αυτές των ανατομικών προθέσεων για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά την αποκατάσταση.

2-1311100014 ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

τραχείας επιφανείας, απο σταθερής μορφής και υψηλής συνεκτικότητας γέλη σιλικόνης (Stable Form High Cohesive

Silicone Gel),

με γέμισμα 100%. H εξωτερική τραχεία επιφάνεια να έχει ειδική ημιανάγλυφη επίστρωση με ψεκασμό για την

ελαχιστοποίηση της

πιθανότητας σχηματισμού κάψας και την καλύτερη προσκόλληση στους ιστούς. Να διατίθενται σε 3 επιλογές

προβολής (projection):

χαμηλής- μέτριας- υψηλής και 3 επιλογές Ύψους (Height): χαμηλού- μετρίου- πλήρους. Τα ενθέματα να

καλύπτονται  από την

αντίστοιχη εγγύηση σε περιπτώσεις ρήξης ή δημιουργίας κάψας. Επίσης να διατίθενται και τα αντίστοιχα μεγέθη σε

sizer (ογκομετρητές)



2-1311100015 ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

τραχείας επιφανείας, απο σταθερής μορφής και υψηλής συνεκτικότητας γέλη σιλικόνης (Stable Form High Cohesive

Silicone Gel)

με γέμισμα 100%. H εξωτερική τραχεία επιφάνεια να έχει ειδική ημιανάγλυφη επίστρωση με ψεκασμό για την

ελαχιστοποίηση

της πιθανότητας σχηματισμού κάψας και την καλύτερη προσκόλληση στους ιστούς. Να διατίθενται σε 3 επιλογές

προβολής (projection):

Μέτριας- Υψηλής - Πολύ Υψηλής. Τα ενθέματα να καλύπτονται  από την αντίστοιχη εγγύηση σε περιπτώσεις ρήξης

ή δημιουργίας κάψας.

Επίσης να διατίθενται και τα αντίστοιχα μεγέθη σε sizer (ογκομετρητές)

Σημειώνεται :

Να αναγράφεται ο αριθμός της έρευνας που αντιστοιχεί η προσφοράς 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.


