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Γιαννιτσά 11-06-2020
Αριθμ. Πρωτ.: Λ2/οικ.6293

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Στα Γιαννιτσά σήμερα 11-06-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στο γραφείο Προμηθειών της
Ν.Μ Γιαννιτσών, του Γ.Ν Πέλλας διενεργήθηκε δημόσια κλήρωση, κατόπιν του υπ’ αριθ. Λ2.οικ/6195/1006-2020 εγγράφου του Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν. Πέλλας, Ν.Μ Γιαννιτσών.
Η κλήρωση διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 90 (παρ.1) του Ν.4412/2016 για Ισότιμες και
ισοδύναμες προσφορές που προέκυψαν κατά την διαδικασία οικονομικής αξιολόγησης εξωσυμβατικής
προμήθειας ‘’Σετ αιμορροϊδεκτομής τύπου Longo που περιλαμβάνει έναν ευθύ κυκλικό αναστομωτήρα
μιας χρήσης χωρητικότητας ιστού διαμέτρου κεφαλής 34mm με μη αποσπώμενη κεφαλή με μηχανισμό
ελέγχου πυροδότησης και κουμπί ασφαλείας της λάμας, με δυνατότητα ύψους κλεισίματος κλιπ 0,751,5mm για την επίτευξη ιδανικού B-Formation ανεξάρτητα του πάχους του ιστού με ύψος κλιπ 3,8mm με
εσωτερική διάμετρο αναστόμωσης 24,2mm και μηχανισμό γρήγορου κλεισίματος και ανοίγματος του
εργαλείου. Το σετ περιλαμβάνει κυκλικό αναστομωτήρα, κυκλικό επιπωματικό διαστολέα πρωκτού,
διαφανές κυκλικό διαστολέα πρωκτού με 4 ειδικές θέσεις στήριξης ραμμάτων, ανοσκόπιο περίπαρσης και
ένα κυρτού άκρου εργαλείο σύλληψης ραμμάτων’’, που διενεργήθηκε και αναρτήθηκε στον ιστότοπο του
Νοσοκομείου και στο ΚΥΜΔΗΣ (Λ2/2831/11.03.2020 έγγραφο) και αφορά το είδος με Α/Α: 11, για
το οποίο πρόσφεραν οι εταιρείες KALTEQ MEDICAL Α.Ε. και ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε., στην
ίδια τιμή (260,00€).
Κατόπιν της κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε ενώπιον των υπαλλήλων Τίκου Χρήστου,
Πεχλιβανίδου Αμαλίας, και Τζούρου Θεόδωρου, για τα είδη:
Α/Α

11. Σετ αιμορροϊδεκτομής τύπου Longo που περιλαμβάνει έναν ευθύ κυκλικό

αναστομωτήρα μιας χρήσης χωρητικότητας ιστού διαμέτρου κεφαλής 34mm με μη αποσπώμενη κεφαλή
με μηχανισμό ελέγχου πυροδότησης και κουμπί ασφαλείας της λάμας, με δυνατότητα ύψους κλεισίματος
κλιπ 0,75-1,5mm για την επίτευξη ιδανικού B-Formation ανεξάρτητα του πάχους του ιστού με ύψος κλιπ
3,8mm με εσωτερική διάμετρο αναστόμωσης 24,2mm και μηχανισμό γρήγορου κλεισίματος και
ανοίγματος του εργαλείου. Το σετ περιλαμβάνει κυκλικό αναστομωτήρα, κυκλικό επιπωματικό διαστολέα
πρωκτού, διαφανές κυκλικό διαστολέα πρωκτού με 4 ειδικές θέσεις στήριξης ραμμάτων, ανοσκόπιο
περίπαρσης και ένα κυρτού άκρου εργαλείο σύλληψης ραμμάτων,
μειοδότρια αναδείχθηκε η εταιρεία KALTEQ MEDICAL Α.Ε.

1. Τίκος Χρήστος
2. Πεχλιβανίδου Αμαλία
3. Τζούρος Θεόδωρος
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