ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

Μυτιλήνη 06/12/2017
Αρ. Πρωτ. 19478

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ: Γραφείο Προμηθειών
ΠΛΗΡ.: Σοφία Μαλλιαρού
ΤΗΛ.: 22510-26390
FΑΧ: 22510-37130
E-MAIL: bostaniopr@yahoo.gr

ΠΡΟΣ
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ΑΔΑΜ: 17PROC002364014

ΘΕΜΑ: Αίτημα κατάθεσης κλειστής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια
νευροχειρουργικών υλικών
Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης μετά από το υπ'αριθμ. 16307/13-10-2017 αίτημα των
αρμοδίων ιατρών και την υπ'αριθμ. 11η/25-10-2017 (Θέμα 6ο) απόφαση του Επιστημονικού
Συμβουλίου, ζητά την
υποβολή κλειστής προσφοράς για την προμήθεια
Νευροχειρουργικών υλικών (CPV: 33140000-3),
για δημιουργία παρακαταθήκης, με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Η προσφορά σας θα γίνεται αποδεκτή στο Γραφείο Προμηθειών το αργότερο έως και
την Τρίτη 19/12/2017 και ώρα 14:30.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

Σετ προγραμματιζόμενων βαλβίδων παροχέτευσης υδροκεφάλου

2

Διπολικές διαθερμίες αιμόστασης

3

α) Μεσοασπονδύλιοι αυχενικοί κλωβοί, β) Ανθρώπεια οστικά μοσχεύματα

4

Καθετήρες μέτρησης ενδοκράνιας πίεσης ενδοκοιλιακοί και ενδοπαρεγχυματικοί με
χειροτρύπανο

5

Φρέζες κρανιοτομίας (με κρανιοτόμο)

6

Σύστημα υπερηχοαναρρόφησης (Cusa) αφαίρεσης όγκου

7

Τεχνητή μήνιγγα (πλαστική επανόρθωση μήνιγγος)

8

Στεγανοποιητική κόλλα μήνιγγας

9

Πλάκες – βίδες κρανιοπλαστικής

10

Δέστρες τιτανίου κρανίου

11

Καρφίδες στήριξης κεφαλής μιας χρήσης

12

Σύστημα νευροπλοήγησης με ενσωματωμένο διεγχειρητικό τρισδιάστατο υπέρηχο

ΑΡΘΡΟ 1
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
1) Στην παρούσα προμήθεια εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)».
2) Σε περίπτωση που οι επιτροπή διαγωνισμού κρίνει ότι τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές όλων των εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό είναι αποδεκτά , θα γίνεται
παράλληλα την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού αποσφράγιση και των οικονομικών
προσφορών (άρθρο 117 παρ.4 του Ν.4412/2016) προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να
επιταχύνονται οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των διαγωνισμών.
3) Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς προς την Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να
αναφέρονται τα στοιχεία του προσφέροντος και του σχετικού διαγωνισμού (άρθρο 92
παρ.1,2,4 του Ν.4412/2016) μέσα στον οποίο τοποθετούνται τρείς επί μέρους
ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι, με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και
συγκεκριμένα:
Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (χωριστός σφραγισμένος φάκελος) ο οποίος επί
ποινής αποκλεισμού θα πρέπει να περιέχει τα δικαιολογητικά Συμμετοχής όπως ορίζει ο
Ν.4412/2016 ήτοι:
1. ΥπευX θυνη δηX λωση της παρ. 4 του αX ρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), οX πως
εκάστοτε ισχύει που θα δηλώνονται τα προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθρου 79
τουΝ.4412/2016.
2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου
Νομικού Προσώπου (άρθρο 93 Ν.4412/2016).
Παραστατικό εκπροσώπησης αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με
3.
αντιπρόσωπο τους (άρθρο 93 Ν.4412/2016).
Επιπλέον, ο προμηθευτής θα δηλώνει εγγράφως με υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου
8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), οX πως εκαX στοτε ισχυX ει, επί ποινής αποκλεισμού πως
αποδέχεται τα παρακάτω:
1. Η τιμολόγηση των υλικών του θα γίνεται μετά τη χρησιμοποίησή τους.
2. Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης για τα εν λόγω υλικά μετά από διαγωνισμό,
παύει να ισχύει η παραπάνω διαδικασία παρακαταθήκης.

Στην προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο
Παρατηρητήριο Τιμών. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει αντιστοιχία, αυτό θα
δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση. Προσφορές που υπερβαίνουν τις τιμές του
Παρατηρητηρίου, θα απορρίπτονται. Εάν κατά τη διάρκεια παραμονής των
υλικών στο Νοσοκομείο, οι τιμές στο Παρατηρητήριο Τιμών μεταβληθούν και είναι
χαμηλότερες, οι τιμές των προσφερομένων υλικών θα εναρμονίζονται με την
τελευταία τιμή που καταχωρήθηκε στο Παρατηρητήριο Τιμών.
4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα κατακυρωθέντα υλικά στο
Νοσοκομείο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών, μετά από έγγραφη
ειδοποίηση από το Νοσοκομείο με την οποία θα ενημερώνεται για την
κατακύρωση. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης του ως άνω χρονικού
διαστήματος, η προμήθεια θα κατακυρώνεται στον αμέσως επόμενο μειοδότη.
3.

Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωριστός σφραγισμένος φάκελος) ο οποίος θα
πρέπει να περιέχει στοιχεία (προσπέκτους, εγχειρίδια) της Τεχνικής Προσφοράς του
Υποψήφιου Προμηθευτή όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 94 του Ν.4412/2016. Σημειώνεται
ότι επί ποινή απόρριψης στο φάκελο αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνονται οικονομικά
στοιχεία.
Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα
και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Γ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωριστός σφραγισμένος φάκελος)
περιλαμβάνει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Υποψήφιου προμηθευτή όπως
αυτά ορίζονται στο άρθρο 95 του Ν.4412/2016 και την παρούσα διακήρυξη.
1) Η τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.) της προσφοράς να περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και
τυχόν έξοδα αποστολής που βαραίνουν τον προμηθευτή. Να αναφέρεται ότι η
προσφερόμενη τιμή επιβαρύνεται με το νόμιμο Φ.Π.Α., ο οποίος θα διευκρινίζεται ποιος
είναι.
2) Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε δύο (2)
αντίτυπα (ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.
3) Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Στην
περίπτωση αυτή θα απορρίπτεται η προσφορά στο σύνολό της.
4) Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής (εκτός της περίπτωσης αλλαγής
στο Παρατηρητήριο Τιμών) απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5) Η αρίθμηση των προσφερομένων ειδών θα πρέπει απαραίτητα να ακολουθεί την αρίθμηση του πίνακα των υπό προμήθεια ειδών, σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά θα
απορρίπτεται.

ΑΡΘΡΟ 2
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
(σύμφωνα με την αρίθμηση του πίνακα των υπό προμήθεια ειδών)
1) Σετ αποτελούμενο από:
- Tunneler εύκαμπτο 65cm
- Σετ κοιλιακών περιτοναϊκών καθετήρων εμποτισμένων με αντιβιοτικό
- Βαλβίδα υδροκεφάλου προγραμματιζόμενη μαγνητικά. Να μπορεί να ρυθμιστεί σε 8
διαφορετικές πιέσεις και με επιλογή “κλεισίματος” της βαλβίδας, ελάχιστης πίεσης
400mmH2O. Να είναι MRI ανθεκτική έως τα 3 Tesla.
2) Αντικολλητικές διπολικές λαβίδες μήκους 20-23cm και πάχους 0,5cm, 1cm και 1,5cm.
3) α) Κλωβός συνθετικού πολυμερούς αυχενικής μοίρας με οδοντωτές και τραχείς
επιφάνειες, κυρτός 7,5 μοιρών, πάχους 5mm έως 10mm, πλάτους 15mm και
βάθους 12,5mm. Το σετ να παρέχεται με τους απαραίτητους διαστολείς μαλακών
μορίων και caspar.
β) Ανθρώπεια οστικά μοσχεύματα από απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια οστική ουσία
σε μορφή πάστας, putty, crunch με διαφόρων τύπων οστικά τρίμματα. / Ίνες
ανθρώπεια οστικά μοσχεύματα από απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια οστική ουσία
με οστεοεπαγωγικό ή οστεογεννετικό συστατικό (Φορέα, οστικά τρίμματα / ίνες)
όγκου 1cc.
4) Όπως περιγράφεται
5) Φρέζες συνοδευόμενες από νευροχειρουργικό πνευματικό τρυπάνι κατάλληλο για όλες
τις επεμβάσεις κρανίου και σπονδυλικής, με τα εξής χαρακτηριστικά:
• Να είναι κατασκευασμένο από συμπαγές και ελαφρύ κράμα μετάλλου, ανθεκτικό
για πολύωρες και απαιτητικές νευροχειρουργικές επεμβάσεις
• Να διαθέτει moter υψηλών στροφών (min 80.000rpm) με ταυτόχρονη παραγωγή
χαμηλής στάθμης θορύβου
• Να επιτυγχάνεται η βέλτιστη λειτουργία σε πιέσεις αέρα από 5 bar, με χρήση
πεπιεσμένου αέρα και αζώτου ιατρικής χρήσης
• Το moter-λαβή να διατίθεται κεκαμένο, με ενσωματωμένη και περιστρεφόμενη
κατά 360ο ντίζα μεταφοράς αέρα από τον ποδοδιακόπτη, προσδίδοντας ευελιξία,
συμπαγέστερη δομή και ταχύτητα κατά την χρήση του και όλες οι κεφαλές να
συνδέονται στο ίδιο μοτέρ
• Να διαθέτει λαβή-μειωτήρα στροφών 1/60 (1.300rpm) με HUTSON CHUCK, για
την διενέργεια κρανιοανατρήσεων, εύκολα και με ασφάλεια, χωρίς την ανάγκη
χρήσης επιπλέον moter
Να
διαθέτει κεφαλή κρανιοτομίας ενηλίκων
•
• Λαβή φρεζών γωνιώδη μήκους 11cm και 14cm αντίστοιχα
• Λαβή φρεζών γωνιώδη μήκους 15cm για επεμβάσεις διασφηνοειδούς υπόφυσης
• Λαβή ευθεία για φρέζα κοπής μετάλλων
• Το κλείδωμα των κεφαλών στο moter να επιτυγχάνεται αυτόματα και με
ασφάλεια χωρίς την ανάγκη κλειδιών
• Να διατίθεται πλήρης γκάμα φρεζών κοπτικών, διαμαντέ και σκληρό διαμάντι σε
μεγέθη από 1mm έως 7mm προς επιλογή, καθώς και επιπλέον κεφαλών για την
κάλυψη κάθε ειδικής επέμβασης

Να διατίθεται δυναμικός ποδοδιακόπτης με μεταβολή των στροφών ανάλογα
την πίεση που ασκείται στον ποδοδιακόπτη. Να υπάρχει δυνατότητα παροχής
έκπλυσης και να διαθέτει ευδιάκριτη ένδειξη πίεσης αέρα
• Το σύστημα να είναι αυτολιπαινόμενο, μέσω ειδικού συστήματος ροής
λιπαντικού λαδιού μέσω των μηχανικών μερών του, χωρίς την ανάγκη
εξωτερικής λίπανσης επιμέρους σημείων
• Να συνοδεύεται από κασετίνα αποστείρωσης και φύλαξης
• Να είναι κατάλληλο για αποστείρωση σε κλίβανο ατμού και αιθυλενίου
• Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παρέχει τρεις (3) πλήρεις κρανιοτόμους
στο νοσοκομείο για τη χρήση των φρεζών και να τους αντικαθιστά άμεσα
σε περίπτωση βλάβης χωρίς χρέωση
• Ελάχιστη ποσότητα φύλαξης φρεζών στο νοσοκομείο πενήντα τεμάχια.
6) Πλήρες σετ αναλωσίμων συστήματος δόνησης υπερήχων αναρρόφησης όγκων cusa.
Ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να αφήσει στο νοσοκομείο 2 σετ αναλωσίμων, 2
λαβές και 2 πηγές προς παρακαταθήκη.
7) Μήνιγγα
- Μικρή: Μήτρα μοσχεύματος σκληράς μήνιγγας μη συνθετική βιοαπορροφήσιμη, με
αντισιμφυτική δράση από υπερκάθαρο κολλαγόνο που επιτρέπει την ανάπτυξη και
πολλαπλασιασμό ινοβλαστών για πλήρη αποκατάσταση της μήνιγγας. Εύπλαστη
ανθεκτική με ενισχυμένη δομή (διπλή στρώση) πάχος 4mm για πλήρη συρραφή,
διαστάσεων 5cm x 5cm.
- Μεσαία: Μήτρα μοσχεύματος σκληράς μήνιγγας μη συνθετική βιοαπορροφήσιμη, με
αντισιμφυτική δράση από υπερκάθαρο κολλαγόνο που επιτρέπει την ανάπτυξη και
πολλαπλασιασμό ινοβλαστών για πλήρη αποκατάσταση της μήνιγγας. Εύπλαστη
ανθεκτική με ενισχυμένη δομή (διπλή στρώση) πάχος 4mm για πλήρη συρραφή,
διαστάσεων 7,5cm x 7,5cm.
- Μεγάλη: Μήτρα μοσχεύματος σκληράς μήνιγγας μη συνθετική βιοαπορροφήσιμη, με
αντισιμφυτική δράση από υπερκάθαρο κολλαγόνο που επιτρέπει την ανάπτυξη και
πολλαπλασιασμό ινοβλαστών για πλήρη αποκατάσταση της μήνιγγας. Εύπλαστη
ανθεκτική με ενισχυμένη δομή (διπλή στρώση) πάχος 4mm για πλήρη συρραφή,
διαστάσεων 10cm x 12,5cm.
8) Στεγανοποιητική υδρογέλη πολυαιθυλικής γλυκόλης για μήνιγγα εγκεφάλου και
σπονδυλικής στήλης 5ml. Να παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης ακροφύσιου 15cm
και 8 cm για ενδοσκοπική χρήση. Να μην είναι σε μορφή σπρέι.
9) Σετ 6 βιδών τιτανίου, μήκους 4mm και πάχους 1,5mm αυτοκόπτουσες και 3 πλακών
δύο οπών πάχους 0,3mm, αποστειρωμένο.
Η εταιρεία υποχρεούται να αφήσει δύο κατσαβίδια τοποθέτησης στο νοσοκομείο.
Ελάχιστη ποσότητα φύλαξης έξι (6) τεμάχια.
10) Ενδοκράνιες δέστρες τιτανίου αυτομάτου σύσφιξης της δέστρας και αποκοπής του
στελέχους σε συσκευασία του ενός, αποστειρωμένη, 13mm και 18mm.
H εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει στο νοσοκομείο δύο σετ εργαλείων.
Ελάχιστη ποσότητα φύλαξης στο νοσοκομείο: α) 13mm δέκα (10) τεμάχια
β) 18mm τρία (3) τεμάχια
11) Όπως περιγράφεται
•

12) Όπως περιγράφεται

Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί
προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του
Ν.4412/2016 και των άρθρων 79 – 85 του Ν. 2362/1995,Ν.3846/2010 . Όλοι οι όροι της
παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.
Σε εφαρμογή του άρθρου 46 του Ν.3801/09 «τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης, τα
κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας αρχικής και επαναληπτικής θα
καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε
ανάδοχος με την διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥ

Πίνακας αποδεκτών:
1) ΑLFAMED PLUS- K. ΤΕΛΙΔΗΣ (Fax: 2610-992158)
2) MED-Χ ΙΑΤΡΙΚΑ (Fax: 210-6710501)
3) SPINE ACTION (Fax: 210-6090898)
4) NEURAXON E.Π.Ε. (Fax: 210-7757322)
5) MADISON MEDICAL (Fax: 210-6897178)
6) NEUROMISS CONCEPT AE (Fax: 210-2837890)
7) MEDIPOWER (Fax: 210-9821846)
8) MEDISPINE E.E. (Fax: 2130-416796)
9) ΠΕΝΥ ΕΠΕ (Fax: 210-8842150)
10) MART HELLAS AE (Fax: 210-6742870)
11) INFONEWS (Fax: 210-2110900)
12) ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ (Αναρτητέα
www.vostanio.gr , στο ΚΗΜΔΗΣ και στη Διαύγεια)
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