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 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο580/2020 
 
 Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας στο φαξ 2310862000 και εως 25/2/2020 ώρα 17:00  για το είδος:  
 ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ  ΑΓΓΕΙΟΧ/ΚΗΣ  
  
 Αναλυτικότερα : 
 

 2-1311160014 Μόσχευμα PTFE διπλού τοιχώματος που περικλείει σκελετό από χειρουργικό χάλυβα 
 
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:  
Μόσχευμα PTFE διπλού τοιχώματος που περικλείει σκελετό από χειρουργικό χάλυβα ( sandwich)  εκτεινόμενο με 

μπαλόνι, κατάλληλο για βλάβες περιφερικών αγγείων και για ειδικές ενδοαυλικές τεχνικές. Να διαθέτει συστήματα     

τοποθέτησης κατάλληλα για πρόσβαση από την κοινή μηριαία και την βραχιόνιο αρτηρία  καθώς επίσης και πολύ μεγάλη 

αντοχή στην υπερδιάταση. Διάμετρο 5, 6, 7, 8, 9, 10mm  και με μήκος 16, 22, 38, 59mm, μήκος καθετήρα  80cm και 120cm 

 

  
 

 2-1311160015  Χειρουργικά μοσχεύματα δύο στρωμάτων EPTFE με ενισχυτικούς εξωτερικούς δακτυλίους κανονικού 

  τοιχώματος και ενσωματωμένο μεταλλικό άκρο  για ευκολότερο χειρισμό για fistula VXT. 

  
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:  
 Χειρουργικά μοσχεύματα δύο στρωμάτων EPTFE με ενισχυτικούς εξωτερικούς δακτυλίους κανονικού τοιχώματος 

 και ενσωματωμένο μεταλλικό άκρο  για ευκολότερο χειρισμό για fistula VXT. Να διαθέτουν αποσπώμενο υδρόφιλο 

 περίβλημα έτσι ώστε το μόσχευμα να μην έρχεται σε επαφή με παράγοντες που είτε μπορούν τα το φθείρουν είτε 

             να το επιμολύνουν 

  
 

 2-1311160016 Χειρουργικά μοσχεύματα δύο στρωμάτων EPTFE με ενισχυτικούς εξωτερικούς δακτυλίους και 

  ενσωματωμένο μεταλλικό άκρο λεπτού τοιχώματος για ευκολότερο χειρισμό για by pass.  
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:  
 Χειρουργικά μοσχεύματα δύο στρωμάτων EPTFE με ενισχυτικούς εξωτερικούς δακτυλίους και ενσωματωμένο 

 μεταλλικό άκρο λεπτού 

 τοιχώματος  για ευκολότερο χειρισμό για by pass. Να διαθέτουν αποσπώμενο υδρόφιλο περίβλημα έτσι ώστε το 

 μόσχευμα  να μην έρχεται σε επαφή με παράγοντες που είτε μπορούν τα το φθείρουν είτε να το επιμολύνουν." 

 
 
 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. 


