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Αγαπητοί κύριοι,
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Νοσοκομείου σας, περί διενέργειας Α΄ Φάσης ∆ιαβούλευσης
Προδιαγραφών «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΠΥΥ 2015», η εταιρία μας έχει να κάνει τις εξής
παρατηρήσεις:
α) Όσον αφορά τον πρώτο Πίνακα της ∆ιαβούλευσης που περιλαμβάνονται οι ποσότητες και η
δαπάνη και συγκεκριμένα για τα είδη με Α/Α 52-53-54 θεωρούμε ότι δεν έχουν κατηγοριοποιηθεί
σωστά διότι, δεν αποτελούν «Εργαλεία Χειρουργείου» αλλά, Αναλώσιμα Υλικά Τμημάτων.
Επίσης, δεν έχουν κατηγοριοποιηθεί σωστά στη στήλη του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ. Τα
υλικά αρνητικής πίεσης επούλωσης τραυμάτων δεν ανήκουν στο Οφθαλμολογικό-Αναλώσιμα
Χειρουργικών επεμβάσεων-Τρύπανα διαφόρων διαμέτρων, όπως αναφέρεται στον Πίνακα, αλλά
στην Κατηγορία Επίδεσμοι-Επιθέματα.
Για τον λόγο αυτό δεν παρατηρήθηκαν από την εταιρεία μας οι προδιαγραφές στην αρχή της
διαβούλευσης και παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε τις προδιαγραφές μας, όπως ακολουθούν
παρακάτω.
β) Όσον αφορά τον Πίνακα των Ειδικών Προδιαγραφών των εν λόγω ειδών με Α/Α 109-110-111112 όπως είναι διατυπωμένες, η εταιρεία μας είναι εκ των πραγμάτων εκτός προδιαγραφών. Τα
υλικά μας είναι ιδιαίτερα και καλύπτουν ένα ιδιαίτερο κομμάτι ασθενών Η εταιρεία μας συνεργάζεται
με το Νοσοκομείο σας επί σειρά ετών και σας προμηθεύει τα εν λόγω υλικά με επιτυχία από το
2009. Τα είδη είναι δοκιμασμένα επιτυχώς από τα τμήματα Χειρουργικής. Πλαστικής, Ορθοπεδικής
και ∆ιαβητικού Ποδιού και Παθολογικές κλινικές.
Το Easy dress, έχει δοκιμαστεί στα τμήματα του Νοσοκομείου με επιτυχία και είναι σε διαδικασία
ανοίγματος κωδικών.
Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές της εταιρείας μας:
Η ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.

ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SUPRASORB C.N.P. (VAC)
Η αντλία αρνητικής πίεσης θα παραχωρείται δωρεάν για τη χρήση των ανωτέρω συμβατών αναλώσιμων
σετ.Αποτελείται από: Α). την συσκευή δημιουργίας πίεσης ή αντλία: 1. αντλία με κάνιστρο με
αποσπώμενο σάκο συλλογής 1000ML, ∆ιαστάσεις αντλίας περίπου 290χ259 + 100(κάνιστρο)χ130,
Βάρος 2,2kg.Αθόρυβο, Εσωτερικό φίλτρο ενεργού άνθρακα, Μέγιστο κενό -200mmHg, Τρόπος
λειτουργίας με δύο δυνατότητες, Συνεχείς και διαλείπουσα λειτουργία με δυνατότητα ρύθμισης χρόνου και
πίεσης.Χρόνος διάρκειας μπαταρίας χωρίς φόρτιση περίπου 24-48 ώρες, Χρόνος φόρτισης 6 -7 ώρες
Με δυνατότητα αντλίας φορητής με κάνιστρο 250ML, διαστ. αντλίας περίπου 165χ220χ90
Βάρος 1,2kg. Όλα τα αναλώσιμα υλικά είναι αποστειρωμένα.
 Ενδιάμεσο συνδετικό Υ σύστημα με δυνατότητα διακλάδωσης για ταυτόχρονη χρήση σε περισσότερες
της μίας θέσεις.

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
A1. Επίθεμα για χρήση στην περιοχή των άκρων (άκρα χείρας και άκρος πόδας) υψηλής τεχνολογίας ,
υδρατμοδιαπερατής πολυουθεράνης, χωρίς κόλλα ιδιαίτερα φιλικό προς την επιδερμίδα. Ενιαία εύκαμπτη
κατασκευή σε σχήμα ορθογωνίου με την μια άκρη να είναι ανοιχτή για γρήγορη και ασφαλή προς διαρροή
τοποθέτηση, κωνικού σχήματος, ανοιχτό στην πλατύτερή άκρη. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
S EasyDress 50cm X 30cm X 70cm, S σπόγγος 100X 75 X 30mm
M EasyDress 65cm X 40cm X 85cm, M σπόγγος 100 X 150 X 30mm
L EasyDress 80cm X 50cm X 95cm, L σπόγγος 250 X 300 X 30mm, XL σπόγγος 250 X 380 X 30mm
Το Σετ περιλαμβάνει: Αποστειρωμένο σωλήνα με δίσκο απορρόφησης από μαλακή σιλικόνη,2 διαφανή
αυτοκόλλητα φιλμ 260x330mm, Σωλήνας παροχέτευσης με μήκος σωλήνα 150 cm
A2. Σετ σπόγγου λευκός μικρών και λείων πόρων για χρήση στο τελικό στάδιο της θεραπείας
επιθηλιοποίησης, χρήση σε μεταμόσχευση δέρματος (split thickness)
S EasyDress 50cm X 30cm X 70cm, S 100 X 75 X 10mm
M EasyDress 65cm X 40cm X 85cm, M 100 X 150 X 10mm
L EasyDress 80cm X 50cm X 95cm, L 250 X 300 X 10mm
Το Σετ περιλαμβάνει: Αποστειρωμένο σωλήνα με δίσκο απορρόφησης από μαλακή σιλικόνη,2 διαφανή
αυτοκόλλητα φιλμ 260x330mm, Σωλήνας παροχέτευσης με μήκος σωλήνα 150 cm
B1. Σετ σπόγγου κοιλιάς συριγγίου με αντάπτορα σιλικόνης, αυτοκόλλητο, για θεραπεία
εντεροατμοσφαιρικών συριγγίων και εντερικών συριγγίων. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
SET STANDARD 3/30 30mm X 15mm, 2.SET STANDARD 3/45 30mm X 45mm, 3.SET STANDARD 6/15
60mm X 15mm
Το Σετ περιλαμβάνει: Αποστειρωμένο αφρώδες σπόγγο, διάσταση 250 X 300 X 30 mm, Αποστειρωμένο
σωλήνα με δίσκο απορρόφησης από μαλακή σιλικόνη, 3 διαφανή αυτοκόλλητα φιλμ 260x330mm, Σωλήνας
παροχέτευσης με μήκος σωλήνα 150 cm
Β2. Σετ σπόγγου κοιλιάς συριγγίου με αντάπτορα σιλικόνης και πλέγμα σιλικόνης με αυτοκόλλητο, για
θεραπεία εντεροατμοσφαιρικών συριγγίων και εντερικών συριγγίων. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
1.SET PLUS 3/15 30mm X 15mm, 2. SET PLUS 3/30 30mm X 30mm, 3. SET PLUS 3/45 60mm X 15mm
4.SET PLUS 6/15 30mm X 45mm
Το Σετ περιλαμβάνει: Αποστειρωμένο αφρώδες σπόγγο, διάσταση 250 X 300 X 30 mm, Πλέγμα σιλικόνης
200X300mm Αποστειρωμένο σωλήνα με δίσκο απορρόφησης από μαλακή σιλικόνη,3 διαφανή αυτοκόλλητα
φιλμ 260x330mm,Σωλήνας παροχέτευσης με μήκος σωλήνα 150cm
Γ. Σετ σπόγγου-πλέγμα ανοικτών κοιλιακών τραυμάτων με:
Το Σετ σπόγγου-πλέγμα ανοικτών κοιλιακών τραυμάτων είναι ένα πλέγμα πολυαιθυλενίου, διπλού
στρώματος, υδατοδιαπερατό, διαφανές από αδρανές υλικό, ανθεκτικό στο σκίσιμο. Προσφέρει μια μηκολλητική προστατευτική επιφάνεια για την εφαρμογή σε ελεγχόμενη θεραπεία αρνητικής πίεσης σε ανοιχτή
κοιλία ή στα άκρα. Προστατεύει εκτεθειμένα όργανα, αγγεία και ιστούς κατά την εφαρμογή. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
ΠΛΕΓΜΑ ΟΝΕ SΙΖΕ 77cm X 60cm, S σπόγγος 100X 75 X 30mm, 2.M σπόγγος 100 X 150 X 30mm,
L σπόγγος 250 X 300 X 30mm 4.XL σπόγγος 250 X 380 X 30mm
Το Σετ περιλαμβάνει: Αποστειρωμένο σωλήνα με δίσκο απορρόφησης από μαλακή σιλικόνη, 3 διαφανή
αυτοκόλλητα φιλμ 260x330mm, Σωλήνας παροχέτευσης με μήκος σωλήνα 150 cm
∆. ∆οχείο με ζελεποιητική – απολυμαντική σκόνη και ενσωματωμένο φίλτρο, βαλβδίδα αντεπιστροφής
∆οχείο με ζελαποιητική – απολυμαντική σκόνη και ενσωματομένο φίλτρο, βαλβίδα αντεπιστροφής με
αποσπώμενο σάκο συλλογής από το κάνιστρο, Μετατρέπει το εξίδρωμα σε ζελατίνη, Αναγράφεται η
διαβάθμιση των ml, Φέρει φίλτρο διαχείρισης εξιδρώματος.
∆ΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 1000ml-∆ΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 250ml

γ) Όσον αφορά τον Πίνακα των Γενικών Όρων, παράγρ. 1 έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 56 του Ν. 4412/2016 (άρθρο 44 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ) με τίτλο «Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά μέσα», οι
αναθέτουσες αρχές δέχονται και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, εκτός από αυτά που
αναφέρονται στην παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου, όπως τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή,
εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση στα πιστοποιητικά ή στις
εκθέσεις δοκιμών που αναφέρονται στην παράγραφος 1 ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει
εντός των σχετικών προθεσμιών, υπό τους όρους ότι για την αδυναμία πρόσβασης δεν ευθύνεται ο
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας και ότι ο ίδιος αποδεικνύει ότι τα προς παροχή έργα, αγαθά
και υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις ή τα κριτήρια που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα
κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Ωστόσο, εν προκειμένω, στους Γενικούς Όρους δεν έχει προβλεφθεί η δυνατότητα να
προσκομιστούν από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται
στην ανωτέρω παράγραφο 2 του άρθρου 56 του Ν. 4412/2016, αλλά έχει συμπεριληφθεί σε
αυτούς μόνο η παράγραφος 1 του άρθρου 56 του Ν. 4412/2016.
Εκ του γεγονότος αυτού, οι εν λόγω Γενικοί Όροι περιορίζουν αδικαιολόγητα το είδος των
αποδεικτικών εγγράφων, τα οποία δύνανται να γίνουν αποδεκτά στο πλαίσιο υποβολής
προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, με αποτέλεσμα να αποκλείονται από
το διαγωνισμό οικονομικοί φορείς οι οποίοι διαθέτουν αγαθά τα οποία αποδεδειγμένα πληρούν τις
απαιτήσεις. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαίο να προστεθεί στους Γενικούς Όρους ανάλογη
διάταξη με αυτή της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του Ν. 4412/2016) με τίτλο «Εκθέσεις
δοκιμών, πιστοποίηση, και άλλα αποδεικτικά μέσα», ώστε να δίνεται στους οικονομικούς
φορείς η δυνατότητα να υποβάλλουν και άλλα αποδεικτικά έγγραφα, από τα οποία θα προκύπτει
ότι τα αγαθά πληρούν τις απαιτήσεις ή τα κριτήρια που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα
κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης (ενδεικτικά, τα αγαθά να φέρουν
σήμανση CE).
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε και με τον συνεργάτη μας:
Ιουλία Κώτσιλα
Τηλ: 210-6998680 - Κινητό: 6948-067900
Mail: ikotsila@gmail.com
Παραμένουμε στη διάθεση σας.
Μετά τιμής,
ΥΓΕΙΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ A.E
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