
Η επιτροπή έχοντας εξετάσει τις προτάσεις των εταιρειών στην Δημόσια διαβούλευση με CPV:

331841400-4 για την προμήθεια πλεγμάτων για το Νοσοκομείο Ναυπλίου διαπίστωσε ότι οι

προτάσεις αφορούν νέα είδη.

Οι ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Ναυπλίου καλύπτονται από τις τεχνικές προδιαγραφές

που αναρτήθηκαν στην διαβούλευση με Αρ: 22DIAB000025637/28-12-2022

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ

1)Σύστημα αποκατάστασης βουβωνοκήλης αποτελούμενο από: προσχηματισμένο πλέγμα από

μονόκλωνο πολυεστέρα με ειδική ελλειπτική σχεδίαση και προδιαμορφωμένη σχισμή με ειδικά

απορροφήσιμα άγκιστρα από πολυγαλακτικό οξύ για την αθήλωσή του, διαστάσεων 14x9 cm

και στρογγυλό πλέγμα πωματισμού (κώνος) από μονόκλωνο πολυεστέρα με ειδικά

απορροφήσιμα άγκιστρα από πολυγαλακτικό οξύ για την καθήλωσή του, διαστάσεων 6 cm

διαμετρος και 8 cm διάμετρος.

Μέγεθος Ποσότητα

6 cm διαμετρος 40

8 cm διαμετρος 40

2)

ΣΕΤ ΒΟΥΒΩΝΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ αραιής πλέξης που περιλαμβάνει προσχηματισμένο επίπεδο

πλέγμα από πολυπροπυλένιο και προσχηματισμένο κώνο για την τοποθέτηση με την τεχνική

MILICAN. Ο κώνος να φέρει εξωτερικό περίβλημα με πτυχώσεις και εσωτερικά πέταλα ή

δευτερεύοντες κώνους δυνάμενους να αφαιρεθούν σε διαστάσεις small, medium, large, X-

Large.

Μέγεθος Ποσότητα

medium 20

large 30

X- Large 20

3)

Ημιαπορροφήσιμο συνθετικό πλέγμα για την αποκατάσταση της κήλης αποτελούμενο από 35%

πολυπροπυλένιο (μη απορροφήσιμο) και 65% από πολυγλυκολικό οξύ- απρολακτόνη

(απορροφήσιμο). Ελαφρύ πλέγμα ώστε να είναι πολύ καλά ανεκτό από το σώμα, βάρος ανά
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μονάδα επιφάνειας, μετά από απορρόφηση 28 g / m². Μέγεθος πόρου μεταξύ 2 και 4 mm.

Δομή: μονόκλωνο πριν την απορρόφηση, εξάκλωνο μετά από απορρόφηση για εξαιρετική

απαλότητα για άνεση των ασθενών. Μπορεί να κοπεί σε μεμονωμένο μέγεθος χωρίς απώλεια

αντοχής σε εφελκυσμό ή σταθερότητα. 11X6 cm και 15Χ15 cm

Μέγεθος Ποσότητα

11X6 cm 5

15Χ15 cm 5

4)

Πλέγμα αυτοκαθηλούμενο από μονόκλωνο πολυεστέρα για την αποκατάσταση βουβωνοκήλης

που δεν απαιτεί καθήλωση με ράμμα ή άλλου τύπου καθηλωτικού εργαλείου (κλιπ) με

απορροφήσιμα ενσωματωμένα μικροσκοπικά άγκιστρα από μονόκλωνο νήμα πολυγαλακτικού

οξέως (PLA). Με αρχικό βάρος 72gr/m² προ απορρόφησης των αγκίστρων η οποία

πραγματοποιείται εντός 15 μηνών και τελικό βάρος 39gr/m².

Μέγεθος Ποσότητα

15X9 cm 1

15X15 cm 1

ΚΑΤΗΓΩΡΙΑ 2: ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ

5)

Πλέγμα πολύκλωνου υδρόφιλου ισχυρού (Rigid - R) πολυεστέρα με αυξημένη μνήμη έκπτυξης,

πλέξης δύο διαστάσεων, με μέγεθος πόρου 1,7mm x 1,4mm, βάρους 115g/m², κατάλληλο για

αποκατάσταση κήλης.

Μέγεθος Ποσότητα

15X10cm 2

6)

Ανατομικό τρισδιάστατο πλέγμα αριστερό ή δεξί, λαπαροσκοπικής αποκατάστασης

βουβωνοκήλης από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με χρωματική ένδειξη για διευκόλυνση του

προσανατολισμού προς την μέση γραμμή με εύκαμπτο πτερύγιο στο κάτω μεσαίο τμήμα με

διάμετρο πόρων 1,1x1,6mm και βάρος > 90gr ανά τετραγωνικό μέτρο, με αυξημένη μνήμη

επαναφοράς και διαστάσεις :

Μέγεθος Ποσότητα
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medium 13X9 cm 2

Large 15X10 cm 2

X- Large 16X12 cm 2

ΚΑΤΗΓΩΡΙΑ 3: ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ

7)

Διάφανο ημιαπορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψεως από μονόκλωνο πολυεστέρα με μέγεθος

πόρου 2,1mm x 3,0mm βάρους 64gr/m² και αντισυμφητική μεμβράνη από μείγμα χοίρειου

κολλαγόνου και γλυκερόλης, με χρωματιστή πράσινη σήμανση από έξτρα πράσινο πτερύγιο

δισδιάστατου πολυεστέρα προσανατολισμού στο κέντρο του πλέγματος, με προ-

τοποθετημένα ράμματα 2/0 από μονόκλωνο πολυαμίδιο ευκρινούς χρώματος

Μέγεθος Ποσότητα

15X10 cm 1

17X10 cm 1

20X15 cm 1

ΚΑΤΗΓΩΡΙΑ 4: ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ

8)

Πλέγμα διπλής όψεως για την αποκατάσταση ομφαλοκήλης, από μονόκλωνο πολυεστέρα

και αντισυμφυτική μεμβράνη από μείγμα κολλαγόνου και γλυκερόλης, με μέγεθος πόρου

1,4mm x 1,8mm και βάρος 80gr/m², με 4 βοηθητικά άκρα στερέωσης με μέγεθος πόρου

1,7mm x 1,2mm και βάρος 64gr/m² και 2 λαβές με ράμματα και βοηθητικό δακτύλιο

έκπτυξης από PGLA

Μέγεθος Ποσότητα

4 cm Διαμετρος 2

6 cm Διαμετρος 6

8 cm Διαμετρος 6
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8)

Αυτοεκπτυσσόμενα μη απορροφήσιμα πλέγματα ομφαλοκήλης και επιγαστρικής κήλης

από ePTFE και διπλό μονόκλωνο πολυπροπυλένιο ενωμένα με ράμμα, με ενσωματωμένο

απορροφήσιμο δακτύλιο με μνήμη επαναφοράς, θήκη και ιμάντες καθήλωσης. Σε

διαστάσεις:

Μέγεθος Ποσότητα

4 cm Διαμετρος 1

6 cm Διαμετρος 4

8 cm διαμετρος 4

9)

Διάφανο ημιαπορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψεως από μονόκλωνο πολυεστέρα με μέγεθος

πόρου 2,1mm x 3,0mm βάρους 64gr/m² και αντισυμφητική μεμβράνη από μείγμα χοίρειου

κολλαγόνου και γλυκερόλης, με έξτρα χρωματιστή πράσινη περιμετρική θήκη - πτερύγιο

από δισδιάστατο πολυεστέρα καθήλωσης και ελέγχου, με μέγεθος πόρου 1,7mm x 1,9mm

βάρους 60gr/m², στο άνω μέρος του πλέγματος

Μέγεθος Ποσότητα

15X10 cm 2

20X15 cm 2

25X20 cm 1

10)

Ειδικό πλέγμα για επιμολυσμένες περιοχές πλήρως απορροφήσιμο, διπλής όψης, βραδείας

απορρόφησης (12-18 μήνες), αποτελούμενο από πλεκτό μονόκλωνο P4HB, διαστάσεων:

Μέγεθος Ποσότητα

15Χ9 cm 1

10Χ10 cm 1

11)

Εργαλείο σύλληψης και καθήλωσης ραμμάτων, τύπου βελονης με άκρο μονού αγκίστρου και

ευδιάκριτο σκουρόχρωμο κομβίο προώθησης του άκρου έξωθεν του στειλεού, με ελατήριο για

την επιστροφή του άκρου εντός του στειλεού, για τη σύγκλιση των οπών εισόδου των τροκάρ.
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Ποσότητα

35

ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

-Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ή για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, στην τεχνική προσφορά πιστοποιητικό

καταλληλότητας CE MARK των προϊόντων που προσφέρουν, από πιστοποιημένο οργανισμό &

ΙSΟ κατασκευαστή (επίσημα μεταφρασμένα, στην Ελληνική γλώσσα )

-Τα κατατεθειμένα prospectus, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου.

Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα

δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του prospectus

του κατασκευαστικού οίκου.

-Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην τεχνική και στην οικονομική προσφορά να

αναφέρονται για κάθε προσφερόμενο είδος : Α. με τον αύξοντα αριθμό, του πίνακα των

ζητούμενων ειδών της διακήρυξης μας, Β. την εμπορική ονομασία – μάρκα - κωδικό, το

εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής του κάθε είδους Γ. την συσκευασία , Δ. τον κωδικό

ΕΚΑΠΤΥ.,

Η προμηθεύτρια εταιρεία σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια να

είναι εξουσιοδοτημένη από την κατασκευάστρια εταιρεία για την διακίνηση των προϊόντων της

στα ελληνικά δημόσια, Στρατιωτικά και Ιδιωτικά Νοσοκομεία ώστε να διασφαλίζεται η ορθή/

έγκαιρη προμήθεια των προϊόντων στο νοσοκομείο, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με την

ισχύουσα Νομοθεσία καθώς και την τήρηση όλων των διαδικασιών ή σε πιθανή ανάκληση/

απόσυρση προϊόντος ή μετά από συμπλήρωση της «Κάρτας Αναφοράς Περιστατικών Χρηστών

Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (λευκή κάρτα)» από τον χρήση.
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