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Αγαπεηνί θύξηνη, ρεηηθά κε ηελ δηαβνύιεπζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ
πξνκήζεηα «Δξγαζηεξηαθώλ εηδώλ, εηδώλ πγηεηλήο ή θαξκαθεπηηθώλ εηδώλ από γπαιί»
έρνπκε λα ππνβάινπκε ηηο εμήο παξαηεξήζεηο: A/A 4: Αξρεηνζήθεο γηα κπινθ παξαθίλεο
(πιαζηηθέο κε νθηώ ζπξηάξηα). ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Καζώο ζην εκπόξην ππάξρνπλ δηάθνξεο
ζήθεο αξρεηνζέηεζεο, ην είδνο ζα κπνξνύζε λα δεηεζεί σο εμήο: «Αξρεηνζήθεο γηα κπινθ
παξαθίλεο, από αλζεθηηθό πιαζηηθό, λα απνηειείηαη από 8 ζπξηάξηα, λα έρεη κέγηζηε
ρσξεηηθόηεηα 2.250 κπινθ παξαθίλεο, θάζε ζπξηάξη λα έρεη 7 δηαρσξηζηηθά, λα έρεη
δηαζηάζεηο 240Υ300Υ400mm, λα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε άιιεο αξρεηνζήθεο ηνπ ίδηνπ ηύπνπ
νξηδόληηα θαη θάζεηα». Α/Α 8: Καζέηεο εκπεδώζεσο ηζηνινγηθώλ ηνκώλ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
Καζώο ζην εκπόξην ππάξρνπλ δηαθόξσλ εηδώλ θαζεηώλ ηζηνινγηθώλ ηνκώλ, ην είδνο ζα
κπνξνύζε λα δεηεζεί σο εμήο: «Καζέηεο εκπεδώζεσλ ηζηνινγηθώλ ηνκώλ, από πςειήο
αληνρήο πνιπκεξέο πνιπνμπκεζπιελίνπ (POM, Acetal Polymer). Σν άλνηγκα ηεο θαζέηαο
κεηά ην πέξαο ηεο επεμεξγαζίαο λα γίλεηαη από ην πίζσ κέξνο ώζηε λα εμαιείθεηαη ν
θίλδπλνο λα ζβεζηνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ πεξηζηαηηθνύ. Ο ρώξνο αλαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ λα
είλαη ππό γσλία 30ν ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν κεγαιύηεξνο δπλαηόο ρώξνο γηα ηελ αλαγξαθή
ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηζηαηηθνύ». Α/Α 11: Μαραηξίδηα κηθξνηόκνπ ζηελά ηύπνπ Feather N35
ή αληίζηνηρν. ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Καζώο ζην εκπόξην ππάξρνπλ αξθεηέο ιεπίδεο (καραηξάθηα)
κηθξήο αληνρήο ην είδνο ζα κπνξνύζε λα δεηεζεί σο εμήο: «Μαραηξάθηα κηθξνηόκνπ κε
γσλία θνπήο 35ν δηαζηάζεσλ ζε mm D=0,254 H=8 L=80 αλνμείδσηα (stainless steel), λα
εμαζθαιίδνπλ ζπλερείο, αξθξηβείο θαη αηζαιάθσηεο ηνκέο κε πάρνο 1mm, κε επηθάιπςε
resin, ώζηε λα έρνπλ κεγάιε αλζεθηηθόηεηα θαη δηάξθεηα δσήο. Η ζύγθξηζε ηνπ θόζηνπο λα
γίλεηαη κε ην αξηζκό ησλ κπινθ πνπ θόβεη ε κία ιεπίδα, ώζηε λα επηηεπρζεί κεγαιύηεξε
νηθνλνκία ζην λνζνθνκείν. Να δηαζέηνπλ CE/IVD» Με εθηίκεζε γηα ηελ Α. ΓΔΡΒΟ – Γ.
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Κύξηνη, Γηα ηα είδε : 38, 39, 40 νη πξνδηαγξαθέο απαηηνύλ λα είλαη απνζηεηξσκέλα κε
αθηηλνβνιία. Θα ζέιακε λα αλαθέξνπκε ηα παξαθάησ ζρεηηθά κε ηελ κέζνδν απνζηείξσζεο
ησλ ελ ιόγσ ηαηξνηερλνινγηθώλ πιηθώλ : Σα θίιηξα κεηάγγηζεο έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε
ηα πξνο κεηάγγηζε παξάγσγα ηνπ αίκαηνο θαη ζπλεπώο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε άξηζηε
απνζηείξσζή ηνπο. ύκθσλα κε ηα πιένλ ζύγρξνλα θαη ηερλνινγηθά δεδνκέλα, ε γαθηηλνβνιία είλαη ν πνην ελδεδεηγκέλνο θαη επξέσο απνδεθηόο από ηελ δηεζλή επηζηεκνληθή
θνηλόηεηα ηξόπνο απνζηείξσζεο δηόηη εμαζθαιίδεη ηελ πιήξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε
ζηεηξόηεηα ησλ ηαηξνηερλνινγηθώλ πιηθώλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε βηνινγηθά πγξά. Η
απαίηεζε γηα απνζηείξσζε κε γ-αθηηλνβνιία δελ είλαη απζαίξεηε αληηζέησο απνηειεί ηελ

αζθαιέζηεξε κέζνδν απνζηείξσζεο δηεζλώο θαζώο ην ζεκαληηθόηεξν γηα ηελ αζθάιεηα ηεο
κεηάγγηζεο πξηλ από νπνηνδήπνηε άιιν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ θίιηξνπ είλαη ε άξηζηε
ζηεηξόηεηά ηνπ. Η γ-αθηηλνβνιία δηαζθαιίδεη πιήξσο ηελ απνζηείξσζε ηαηξνηερλνινγηθώλ
πιηθώλ πνπ έρνπλ εζσηεξηθή δνκή όπσο ηα θίιηξα, δηόηη έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δηαπεξλά ην
ζώκα ηνπ θίιηξνπ θαη λα ην απνζηεηξώλεη πιήξσο εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, ε απνζηείξσζε
κε νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδν δελ παξέρεη ηελ ίδηα πνηόηεηα απνζηείξσζεο. Η απνζηείξσζε
κε γ-αθηηλνβνιία εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ηεο ηαηξηθήο πξάμεο θαη ηνλ αζζελή από
νπνηαδήπνηε θίλδπλν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ζηεηξόηεηα ησλ θίιηξσλ κεηάγγηζεο παξαγώγσλ
αίκαηνο. Πξνηείλνπκε γηα ηα είδε 38, 39, 40 λα ηξνπνπνηεζεί ε πξνδηαγξαθή πνπ αθνξά ηελ
απνζηείξσζε ησλ θίιηξσλ κεηαγγηζεο σο εμήο : «Να είλαη απνζηεηξσκέλα κε γ-αθηηλνβνιία,
απαιιαγκέλα ππξεηνγόλσλ νπζηώλ θαη έηνηκα πξνο ρξήζε» Με εθηίκεζε, ΑΝΓΡΔΑ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ
«ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ» Πιεξνθνξίεο : Υ.Κληζάθε Σειέθσλν : 28210- 22308 FAX : 2821022301 ΘΔΜΑ : «ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΓΙΑ
‹‹ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΔΙΓΗ, ΔΙΓΗ ΤΓΙΔΙΝΗ Ή ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΑ ΔΙΓΗ ΑΠΟ ΓΤΑΛΙ››
(θαηεγνξία CPV 33790000-4)» Αζήλα 30/05/2018 Αμηόηηκνη Κύξηνη, Με ηε παξνύζα θαη ζε
ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ δεκνζίεπζεο, ε νπνία αθνξά ηελ πξόζθιεζε γηα δηαβνύιεπζε
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα εξγαζηεξηαθά είδε, είδε πγηεηλήο ή θαξκαθεπηηθά είδε, ζα
ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε, όηη παξαζέηνπκε ζηελ παξνύζα επηζηνιή, ηηο παξαηεξήζεηο
καο επη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηα ππό πξνκήζεηα είδε: Γηα ην είδνο κε Α/Α 39,
ΚΧΓΙΚΟ ΔΙΓΟΤ 81656 θαη ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: ΦΙΛΣΡΑ ΚΑΣΑΚΡΑΣΗΗ ΛΔΤΚΧΝ
ΜΙΑ ΥΡΗΔΧ ΓΙΑ ΜΔΣΑΓΓΙΗ ΑΙΜΟΠ (Α) δεηείηαη: 4) ΝΑ ΔΙΝΑΙ
ΑΠΟΣΔΙΡΧΜΔΝΑ ΜΔ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΜΔΝΑ ΠΤΡΔΣΟΓΟΝΧΝ ΚΑΙ
ΔΣΟΙΜΑ ΓΙΑ ΥΡΗΗ. Η απαίηεζε γηα ζπγθεθξηκέλν ηξόπν απνζηείξσζεο (ελ πξνθεηκέλσ
αθηηλνβνιία) πεξηνξίδεη ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό εγθύξσλ θαη δηεζλώο εγθεθξηκέλσλ
πξντόλησλ θαη δεκηνπξγεί αδηθαηνιόγεηα εκπόδηα ζηνλ πγηή αληαγσληζκό, θαηά παξάβαζε
ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο. ύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/Δ.Ο.Κ. πεξί ηαηξνηερλνινγηθώλ
πξντόλησλ θαη ηελ ειιεληθή λνκνζεζία (ΚΤΑ ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ.130648/2009, ΦΔΚ 2198/Β/210-2009) γηα ηελ ελαξκόληζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ αλσηέξσ νδεγία: «Σα πξντόληα
πνπ παξαδίδνληαη απνζηεηξσκέλα πξέπεη λα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θαη απνζηεηξσζεί κε
θαηάιιειε θαη έγθπξε κέζνδν» (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I, θεθάιαην. ΒΑΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
ελόηεηα II. ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΔΤΗ,
παξάγξαθνο 8. Μόιπλζε θαη κεηάδνζε κηθξνβίσλ άξζξν 8.4.), ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη
ζπγθεθξηκέλνο ηξόπνο απνζηείξσζεο. Γηα ιόγνπο επξύηεξνπ αληαγσληζκνύ θαη νξζόηεξεο
δηαηύπσζεο πξνηείλνπκε λα δηαηππσζεί ε ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή, θαηά ηηο ζπλήζεηο, ζε
πνιινύο αληίζηνηρνπο δηαγσληζκνύο άιισλ λνζνθνκείσλ, πξνδηαγξαθέο σο εμήο: 4) ΝΑ
ΔΙΝΑΙ ΑΠΟΣΔΙΡΧΜΔΝΑ ΜΔ ΓΙΔΘΝΧ ΑΠΟΓΔΚΣΟ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΣΔΙΡΧΗ,
ΑΠΑΛΛΑΓΜΔΝΑ ΠΤΡΔΣΟΓΟΝΧΝ ΚΑΙ ΔΣΟΙΜΑ ΓΙΑ ΥΡΗΗ. Γηα ην είδνο κε Α/Α 40,
ΚΧΓΙΚΟ ΔΙΓΟΤ 81657 θαη ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: ΦΙΛΣΡΑ ΛΔΤΚΑΦΑΙΡΔΗ ΓΙΑ
ΜΔΣΑΓΓΙΗ ΜΙΑ ΜΟΝΑΓΑ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΧΝ ΔΡΤΘΡΧΝ ΠΑΡΑ ΣΗΝ ΚΛΙΝΗ

(Α) δεηείηαη: 4) ΝΑ ΔΙΝΑΙ ΑΠΟΣΔΙΡΧΜΔΝΑ ΜΔ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΜΔΝΑ
ΠΤΡΔΣΟΓΟΝΧΝ ΚΑΙ ΔΣΟΙΜΑ ΓΙΑ ΥΡΗΗ. Η απαίηεζε γηα ζπγθεθξηκέλν ηξόπν
απνζηείξσζεο (ελ πξνθεηκέλσ αθηηλνβνιία) πεξηνξίδεη ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό
εγθύξσλ θαη δηεζλώο εγθεθξηκέλσλ πξντόλησλ θαη δεκηνπξγεί αδηθαηνιόγεηα εκπόδηα ζηνλ
πγηή αληαγσληζκό, θαηά παξάβαζε ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο. ύκθσλα κε ηελ νδεγία
93/42/Δ.Ο.Κ. πεξί ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ θαη ηελ ειιεληθή λνκνζεζία (ΚΤΑ
ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ.130648/2009, ΦΔΚ 2198/Β/2-10-2009) γηα ηελ ελαξκόληζε ηεο εζληθήο
λνκνζεζίαο κε ηελ αλσηέξσ νδεγία: «Σα πξντόληα πνπ παξαδίδνληαη απνζηεηξσκέλα πξέπεη
λα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θαη απνζηεηξσζεί κε θαηάιιειε θαη έγθπξε κέζνδν»
(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I, θεθάιαην. ΒΑΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ελόηεηα II. ΑΠΑΙΣΗΔΙ
ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΔΤΗ, παξάγξαθνο 8. Μόιπλζε θαη
κεηάδνζε κηθξνβίσλ άξζξν 8.4.), ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλνο ηξόπνο
απνζηείξσζεο. Γηα ιόγνπο επξύηεξνπ αληαγσληζκνύ θαη νξζόηεξεο δηαηύπσζεο πξνηείλνπκε
λα δηαηππσζεί ε ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή, θαηά ηηο ζπλήζεηο, ζε πνιινύο αληίζηνηρνπο
δηαγσληζκνύο άιισλ λνζνθνκείσλ, πξνδηαγξαθέο σο εμήο: 4) ΝΑ ΔΙΝΑΙ
ΑΠΟΣΔΙΡΧΜΔΝΑ ΜΔ ΓΙΔΘΝΧ ΑΠΟΓΔΚΣΟ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΣΔΙΡΧΗ,
ΑΠΑΛΛΑΓΜΔΝΑ ΠΤΡΔΣΟΓΟΝΧΝ ΚΑΙ ΔΣΟΙΜΑ ΓΙΑ ΥΡΗΗ. Με εθηίκεζε Λάξδα
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Πξνο: 7Η Τ.ΠΔ. ΚΡΗΣΗ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ»
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΤΠΟΦΗ ΚΑ ΚΝΙΘΑΚΗ ΣΗΛ: 28210-22308 Email :
diavoulefsi@eprocurement.gov.gr Λπθόβξπζε, 29 Μαΐνπ 2018 Αξ. Πξση.: Υ10680 ΑΚ/ΔΓ
Αμηόηηκνη Κύξηνη, Αληαπνθξηλόκελνη ζηελ αλαθνίλσζε ηεο Τπεξεζίαο ζαο, ε νπνία
δεκνζηεύζεθε κε αξ. πξση. 10941/16-05-2018 θαη αθνξά ζηε δηαβνύιεπζε πξνδηαγξαθώλ
πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεηε δηαγσληζκό γηα «ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΔΙΓΗ, ΔΙΓΗ ΤΓΙΔΙΝΗ
Ή ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΑ ΔΙΓΗ ΑΠΟ ΓΤΑΛΙ », CPV 33790000-4 ,είκαζηε ζηελ επράξηζηε
ζέζε λα ππνβάινπκε ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο. Α/Α 12, 31,34, 35, 36,48,50,59 Οη παξαπάλσ
α/α ηεο δηαβνύιεπζεο αθνξνύλ ζε ζύζηεκα αηκνιεςίαο θαη ζα έπξεπε λα δεηνύληαη καδί κε
ηηο πεηαινύδεο αηκνιεςίαο θαη όρη κεκνλσκέλα, ηαθηηθή πνπ εθαξκόδνπλ πιένλ ηα
πεξηζζόηεξα Ννζνθνκεία ηεο ρώξαο. Γηεζλείο κειέηεο θαη θαηαδείμεη όηη ζηελ πιεηνςεθία
ηνπο ηα πεξηζζόηεξα «ακθίβνια» απνηειέζκαηα πνπ εμάγνληαη από ην αλαιπηηθό ζηάδην ησλ
πξνο έιεγρν δεηγκάησλ, νθείινληαη ζε πξν-αλαιπηηθά ιάζε. (ιάζε πνπ ελνρνπνηνύλ ηελ
πνηόηεηα ησλ ζσιελαξίσλ, βεινλώλ, πεηαινύδσλ θ.ι.π, θαζώο θαη ηελ ηερληθή ηεο
αηκνιεςίαο, π.ρ αηκνιεςία κε ζύξηγγα θ.α). Γη απηό ε δηεζλήο πξαθηηθή επηβάιεη, γηα λα
γίλεη ζσζηά ε αηκνιεςία ζηα θηαιίδηα θελνύ αέξνο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε όινπο ηνπο
αλαιπηέο (αηκαηνινγηθνύο, βηνρεκηθνύο, νξκνλνινγηθνύο, αλνζνινγηθνύο , πήμεσο, θ.ι.π),
λα ρξεζηκνπνηείηαη νκνηνγελέο, ζπκβαηό θαη πιήξεο ζύζηεκα ζπιινγήο αίκαηνο. Σα είδε
απηά εκπίπηνπλ ζηελ λέα ΟΓΗΓΙΑ 2010/32/ΔΔ ηνπ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ηεο Δ.Δ. ηεο 10εο
Μαΐνπ 2010 ζρεηηθά κε «ηελ πξόιεςε ησλ ηξαπκαηηζκώλ πνπ πξνθαινύληαη από αηρκεξά
αληηθείκελα ζην λνζνθνκεηαθό θαη πγεηνλνκηθό ηνκέα» ε νπνία από 11 Μαΐνπ 2013,
πξνζαξκόδεηαη ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, θαη απνηειεί λόκν ηνπ Διιεληθνύ θξάηνπο (Π.Γ.
6/2013, ΦΔΚ.15/21-3-2013). Η επηινγή ινηπόλ ζπζηήκαηνο αηκνιεςίαο, πνπ λα εκπεξηέρεη

ηελ πξόιεςε- αζθάιεηα, απνθηά κόληκν ραξαθηήξα θαη απαηηείηαη ε ζηαδηαθή ελαξκόληζε &
ελζσκάησζε ζην αλαιώζηκν πγεηνλνκηθό πιηθό ηνπ λνζνθνκείνπ. Σν αλαθέξνπκε απηό,
δηόηη γηα λα είλαη πιήξεο έλα ζύζηεκα ζπιινγήο αίκαηνο ππό θελό απαηηείηαη ε βειόλα
αηκνιεςίαο ή ε πεηαινύδα αηκνιεςίαο, ν αληίζηνηρνο ππνδνρέαο θαη ην θαηάιιειν
ζσιελάξην θελνύ. πλεπώο γηα ηελ ιήςε ζσζηήο πνηόηεηαο δείγκαηνο γηα ηελ απνθπγή ησλ
πξν-αλαιπηηθώλ ιαζώλ απαηηείηαη απόιπηε ζπκβαηόηεηα απηώλ θαζόηη: 1. πξέπεη λα έρνπκε
απόιπηε ζπκβαηόηεηα βειόλεο – πεηαινύδαο αηκνιεςίαο κε ην θηαιίδην θελνύ. 2. λα
επηηπγράλεηαη πάληα ε ζσζηή & εύθνιε δηάηξεζε ηνπ θηαιηδίνπ θελνύ, 3. λα επηηπγράλεηαη
πάληα ε ζσζηή πιήξσζε ηνπ θηαιηδίνπ θελνύ (νξζή αλαινγία αίκαηνο – πξνζζέηνπ), 4. λα
απνθεύγνληαη ηα ιάζε ιόγσ αηκνιύζεσλ ή ηληθώλ ζηα θηαιίδηα. Όια ηα παξαπάλσ κπνξεί λα
νδεγήζνπλ ζε «ακθίβνια» απνηειέζκαηα, επαλαιήςεηο, ζπαηάιε αληηδξαζηεξίσλ θαη
εξγαηνσξώλ θαη ζπλεπώο αύμεζεο θόζηνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ ζε πξώην & δεύηεξν ρξόλν. 5.
λα θέξνπλ ελζσκαησκέλν κεραληζκό αζθάιηζεο ηεο βειόλαο αηκνιεςίαο γηα ηελ αζθαιή
απόξξηςή ηνπο ώζηε λα παξέρνπλ ηελ θαιύηεξε δπλαηή πξνζηαζία ζην Ννζειεπηηθό
πξνζσπηθό θαη θπζηθά ζην πεξηβάιινλ. Έρνληαο ζαλ γλώκνλα όιεο ηηο παξαπάλσ
παξαηεξήζεηο , ε εηαηξεία καο πξνηείλεη ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο : α/α 12 ( 81495) :
ΦΙΑΛΙΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΑΙΜΑΣΟ K3 EDTA 0,5ML ΓΙΑ ΜΟΝΑΓΑ ΝΔΟΓΝΧΝ (Α):
Φηαιίδηα γεληθήο αίκαηνο θαηάιιεια γηα ιήςεηο αίκαηνο από λενγλά, δηαζηάζεσλ :
13Υ75mm, πνζόηεηα αίκαηνο 250-500 κl. Με ζθαθάθη ζπιινγήο αίκαηνο, κε πώκα
αζθαιείαο, θαηάιιεια γηα όινπο ηνπο ηύπνπο δεηγκαηνιεπηώλ ησλ αηκαηνινγηθώλ
αλαιπηώλ. ( ελδεηθηηθή ηηκή 0,90 €) Δπεμήγεζε πξνδηαγξαθήο: Νέαο γεληάο θηαιίδηα γεληθήο
αίκαηνο λενγλώλ, ηα νπνία έρνπλ ελζσκαησκέλν εηδηθό πξνζαξκνγέα πνπ δίλεη ηελ
δπλαηόηεηα λα ηνπνζεηνύληαη ζηνπο δεηγκαηνιήπηεο όισλ ησλ αηκαηνινγηθώλ αλαιπηώλ
καδί κε ηα αληίζηνηρα ζσιελάξηα γεληθήο αίκαηνο ελειίθσλ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα
κεηξώληαη ρσξηζηά. α/α 31( 81623) : ΦΙΑΛΙΓΙΑ ΚΔΝΟΤ ΥΧΡΙ ΑΝΣΙΠΗΚΣΙΚΟ ΜΔ
GEL ΣΧΝ 4ML(M) σιελάξηα θελνύ βηνρεκηθά 3-4 ml, 13X75 mm απνζηεηξσκέλα,
ζπλζεηηθά, κε επηηαρπληή πήμεσο θαη gel δηαρσξηζκνύ ζε πδξνδπλακηθή κνξθή γηα θαιύηεξν
δηαρσξηζκό, κε πηεζηό πώκα αζθαιείαο, κε έλδεημε πιήξσζεο , λα αλαγξάθεηαη ην CE, LOT
παξαγσγήο, REF, ε κέζνδνο απνζηείξσζεο, ε εκεξνκελία ιήμεο, ε ρώξα θαη ην εξγνζηάζην
παξαγσγήο. πκβαηά κε ην θιεηζηό ζύζηεκα αηκνιεςίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπο
απηόκαηνπο δεηγκαηνιήπηεο όισλ ησλ αλαιπηώλ. (θσδηθόο παξαηεξεηεξίνπ 16.4.160) α/α
34( 81645) : ΦΙΑΛΙΓΙΑ ΚΔΝΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΑΙΜΑΣΟ K3 EDTA ΣΧΝ 3ML(Α)
σιελάξηα θελνύ γεληθήο αίκαηνο 3 ml, 13Υ75mm, ζπλζεηηθά, απνζηεηξσκέλα δηαπγή, κηαο
ρξήζεσο, κε EDTA K3 ςεθαζκέλν ζηα ηνηρώκαηα, κε πηεζηό πώκα αζθαιείαο, κε εηηθέηα κε
έλδεημε CE, ζπγθέληξσζεο αληηπεθηηθνύ, απνζηεηξώζεσο, όγθνπ πνπ αλαξξνθνύλ, Lot
παξαγσγήο, εκεξνκελίαο ιήμεσο, ρώξα θαη εξγνζηάζην παξαγσγήο . πκβαηά κε ην θιεηζηό
ζύζηεκα αηκνιεςίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπο απηόκαηνπο δεηγκαηνιήπηεο όισλ ησλ
αλαιπηώλ. (θσδηθόο παξαηεξεηεξίνπ 16.4.163) α/α 35( 81648) : ΦΙΑΛΙΓΙΑ ΚΔΝΟΤ
ΥΡΟΝΟΤ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗ ΣΧΝ 2ML(Α) σιελάξηα θελνύ κέηξεζεο πήμεο αίκαηνο 2
ml, ζπλζεηηθά , απνζηεηξσκέλα κίαο ρξήζεσο, κε Sod. Citrate (3,2%) , 13Υ75mm, δηπινύ
ηνηρώκαηνο, νιηθήο πιεξώζεσο, κε πώκα αζθαιείαο, εηηθέηα κε έλδεημε CE, ρώξα θαη
εξγνζηάζην παξαγσγήο, πεξηερνκέλνπ, απνζηεηξώζεσο, όγθνπ πνπ αλαξξνθνύλ, Lot
παξαγσγήο, εκεξνκελίαο ιήμεσο. πκβαηά κε ην θιεηζηό ζύζηεκα αηκνιεςίαο ηνπ
Ννζνθνκείνπ θαη ηνπο απηόκαηνπο δεηγκαηνιήπηεο όισλ ησλ αλαιπηώλ. (θσδηθόο
παξαηεξεηεξίνπ αλακέλεηαη κε ηηκή 0,13 €) α/α 36( 81650) : ΦΙΑΛΙΓΙΑ ΚΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗ ΣΧΝ 5ML(Α) σιελάξηα θελνύ κέηξεζεο πήμεο αίκαηνο 5 ml, γπάιηλα
, απνζηεηξσκέλα κίαο ρξήζεσο, κε Sod. Citrate (3,2% , 13Υ75mm, νιηθήο πιεξώζεσο, κε
πώκα αζθαιείαο , εηηθέηα κε έλδεημε CE, ρώξα θαη εξγνζηάζην παξαγσγήο, πεξηερνκέλνπ,
απνζηεηξώζεσο, όγθνπ πνπ αλαξξνθνύλ, Lot παξαγσγήο, εκεξνκελίαο ιήμεσο. πκβαηά κε
ην θιεηζηό ζύζηεκα αηκνιεςίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπο απηόκαηνπο δεηγκαηνιήπηεο

όισλ ησλ αλαιπηώλ. (θσδηθόο παξαηεξεηεξίνπ 16.4.164) α/α 48( 82785) : ΦΙΑΛΙΓΙΑ
ΚΔΝΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΑΙΜΑΣΟ ΜΔ ΑΝΣΙΠ. EDTA (K3) 6ML ΓΙΑΣ 13Υ100(Α)
σιελάξηα θελνύ γεληθήο αίκαηνο 6 ml, 13Υ100mm, θαηάιιεια γηα ην κνξηαθό έιεγρν ηνπ
αίκαηνο, ζπλζεηηθά, απνζηεηξσκέλα δηαπγή, κηαο ρξήζεσο, κε EDTA ςεθαζκέλν ζηα
ηνηρώκαηα, κε πηεζηό πώκα αζθαιείαο , κε εηηθέηα κε έλδεημε CE, ζπγθέληξσζεο
αληηπεθηηθνύ, απνζηεηξώζεσο, όγθνπ πνπ αλαξξνθνύλ, Lot παξαγσγήο, εκεξνκελίαο
ιήμεσο, ρώξα θαη εξγνζηάζην παξαγσγήο. πκβαηά κε ην θιεηζηό ζύζηεκα αηκνιεςίαο ηνπ
Ννζνθνκείνπ θαη ηνπο απηόκαηνπο δεηγκαηνιήπηεο όισλ ησλ αλαιπηώλ. (θσδηθόο
παξαηεξεηεξίνπ 16.4.170) α/α 50( 82897) : ΦΙΑΛΙΓΙΑ ΚΔΝΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΑΙΜΑΣΟ K3
EDTA ΣΧΝ 2ML PEDIATRIC(Α) σιελάξηα θελνύ γεληθήο αίκαηνο 2 ml, 13Υ75mm,
ζπλζεηηθά, απνζηεηξσκέλα δηαπγή, κηαο ρξήζεσο, κε EDTA K3 ςεθαζκέλν ζηα ηνηρώκαηα,
κε πηεζηό πώκα αζθαιείαο, κε εηηθέηα κε έλδεημε CE, ζπγθέληξσζεο αληηπεθηηθνύ,
απνζηεηξώζεσο, όγθνπ πνπ αλαξξνθνύλ, Lot παξαγσγήο, εκεξνκελίαο ιήμεσο, ρώξα θαη
εξγνζηάζην παξαγσγήο . πκβαηά κε ην θιεηζηό ζύζηεκα αηκνιεςίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη
ηνπο απηόκαηνπο δεηγκαηνιήπηεο όισλ ησλ αλαιπηώλ. (θσδηθόο παξαηεξεηεξίνπ 16.4.163)
α/α 59(138522) : ΦΙΑΛΙΓΙΑ ΚΔΝΟΤ ΥΧΡΙ ΑΝΣΙΠΗΚΣΙΚΟ ΙΛΙΚΟΝΑΡΙΜΔΝΑ ΣΧΝ
10ML ΜΔ ΠΧΜΑ ΥΧΡΙ GEL(Α) σιελάξηα θελνύ βηνρεκηθά 10 ml, 16X100 mm
απνζηεηξσκέλα, ζπλζεηηθά, κε επηηαρπληή πήμεσο , κε πηεζηό πώκα αζθαιείαο, κε έλδεημε
πιήξσζεο, λα αλαγξάθεηαη ην CE, LOT παξαγσγήο, REF, ε κέζνδνο απνζηείξσζεο, ε
εκεξνκελία ιήμεο, ε ρώξα θαη ην εξγνζηάζην παξαγσγήο. πκβαηά κε ην θιεηζηό ζύζηεκα
αηκνιεςίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπο απηόκαηνπο δεηγκαηνιήπηεο όισλ ησλ αλαιπηώλ. Να
θαηαηεζεί πιήξεο θύιιν ζπκκόξθσζεο κε ηηο αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξνκέλσλ
εηδώλ. Οη πξνκεζεπηέο πξέπεη, κε πνηλή απνθιεηζκνύ ηεο πξνζθνξάο, λα επηζπλάςνπλ ζηελ
ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπο θαη ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ζεηξάο
ISO 13485 ή/θαη 9001 (ηνπ ζπκκεηέρνληνο, αιιά θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνύ
πξντόληνο), σο θαη πιήξε ηεθκεξησκέλα πηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE θσδηθό πξνο θσδηθό
(νδεγία 93/42/ΔΟΚ θαη 98/79/ΔΚ), ώζηε λα ηθαλνπνηνύληαη νη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ησλ
ζρεηηθώλ νδεγηώλ ηεο Δ.Δ., ζε πξσηόηππν ή λνκίκσο επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν. Δλ
αλακνλή ησλ ελεξγεηώλ ζαο Με ηηκή, Γηα ηε ΜΑΓΔΙΡΑ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΑΔ Απόζηνινο
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Πξνο Γ.Ν. Υαλίσλ "ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ" Τπόςε θαο Κληζάθε πάηα, 31/05/2018 Αμηόηηκνη
θύξηνη-εο, Αληαπνθξηλόκελνη ζηε δηελέξγεηα ηεο δηαβνύιεπζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα
‹‹ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΔΙΓΗ, ΔΙΓΗ ΤΓΙΔΙΝΗ Ή ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΑ ΔΙΓΗ ΑΠΟ ΓΤΑΛΙ››
(θαηεγνξία CPV 33790000-4), έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο: Γηα ηνλ Α/Α 22 - Κσδ.
είδνπο 81579 - ΑΚΟΤΛΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΑΤΣΟ (Μ) Πξνηείλνπκε λα δηεπθξηληζηνύλ νη
δηαζηάζεηο θαη ε ρσξεηηθόηεηα π.ρ. άθνο από ΡΡ, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 400 x 780mm,
όγθνπ 24 L πεξίπνπ, κε κπιε εθηππσκέλε δηεζλήο έλδεημε επηθίλδπλνπ κνιπζκαηηθνύ πιηθνύ
«CAUTION –BIO HAZARD”, ρξώκαηνο θίηξηλνπ, γηα θαηαζηξνθή κνιπζκαηηθνύ πιηθνύ
κηαο ρξήζεσο, θαηάιιεια γηα θιίβαλν απνζηείξσζεο έσο 134˚C. πζθεπαζία 50 X 5 = 250
ηεκάρηα ή άθνο από ΡΡ, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 600 x 780mm, όγθνπ 40 L, κε κπιέ
εθηππσκέλε δηεζλήο έλδεημε επηθίλδπλνπ κνιπζκαηηθνύ πιηθνύ «CAUTION –BIO
HAZARD”, ρξώκαηνο θίηξηλνπ, γηα θαηαζηξνθή κνιπζκαηηθνύ πιηθνύ κηαο ρξήζεσο,
θαηάιιεια γηα θιίβαλν απνζηείξσζεο έσο 134ν C. πζθεπαζία 50 X 5 = 250 ηεκάρηα ή
άθνο από ΡΡ, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 700 x 1120mm, όγθνπ 80L, κε κπιε εθηππσκέλε δηεζλήο
έλδεημε επηθίλδπλνπ κνιπζκαηηθνύ πιηθνύ «CAUTION –BIO HAZARD”, ρξώκαηνο
θίηξηλνπ, γηα θαηαζηξνθή κνιπζκαηηθνύ πιηθνύ κηαο ρξήζεσο, θαηάιιεια γηα θιίβαλν

απνζηείξσζεο έσο 134ν C. πζθεπαζία 50 X 3 = 150 ηεκάρηα. Γηα ηνλ Α/Α 32 - Κσδ. είδνπο
81627 - ΣΡΤΒΛΙΑ ΠΛΑΣΙΚΑ ΑΠΟΣΔΙΡΧΜΔΝΑ PETRI ΥΧΡΙ ΓΙΑΥΧΡΙΣΙΚΟ
ΓΙΑΜΔΣΡΟΤ 90ΜΜ (ΠΔΡΙΠΟΤ) (Μ) Ο όξνο "απνζηεηξσκέλα" πξνζδηνξίδεη έλα πιηθό
πνπ έρεη ππνζηεί δηαδηθαζία απνζηείξσζεο πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί ζηείξν
κηθξννξγαληζκώλ, βαθηεξίσλ θ.η.ι. Λόγσ ηνπ όηη ζηελ αγνξά έρνπλ εκθαληζηεί ηξπβιία πνπ
θαηαζθεπάδνληαη απιά ζε clean room ή άζεπηεο ζπλζήθεο ρσξίο όκσο λα ππόθεηληαη ζηε
δηαδηθαζία απνζηείξσζεο, πξνηείλνπκε λα πξνζηεζεί ν όξνο "κε πηζηνπνίεζε
απνζηείξσζεο" θαζώο θαη ε κέζνδνο απνζηείξσζεο π.ρ. γ' αθηηλνβνιία. Με εθηίκεζε,
Κπξηάθνο Γαζθαιάθεο Τπεύζπλνο Πσιήζεσλ Sarstedt M. ΔΠΔ

