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«Πρόζκληζη Πρώηης (Α) Γημόζιας Γιαβούλεσζης για ηην Πρoμήθεια

ΘΕΜΑ :

ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΝΔΦΡΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (CPV 33181000-2) – ΦΙΛΣΡΧΝ ΜΣΝ
για ηις ανάγκες ηοσ Γενικού Νοζοκομείοσ Υανίφν»
τεηικά:
1)

Το με απίθμ. ππωη. 2891/ 24-07-2015 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Υποσπεωηική διαδικαζία ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων για όλοςρ ηοςρ δημοζίοςρ
θοπείρ ςγείαρ».

2)

Το με απίθμ. ππωη. 3512/ 14-09-2015 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Γιεςκπινίζειρ αναθοπικά με ηη διαδικαζία και ηιρ απαιηήζειρ ηηρ ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και
πποηύπων».

3)

Το με απίθμ. ππωη. 4978/ 15-12-2015 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Δγκύκλιο αναθοπικά με ηη διαδικαζία έγκπιζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων, όπωρ αςηή έσει
καθοπιζθεί δςνάμει ηων αποθάζεων ηηρ Ολομέλειαρ ηηρ ΔΠΥ πος ελήθθηζαν καηά ηην ςπ’ απίθμ. 65/
17.7.2015/21.7.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΓΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και ηην ςπ’ απίθμ. 67/
19.11.2015/24.11.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΓΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».

4)

Tη με απίθμ. ππωη. 236/19-01-2016 Οδηγία ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Αιηιολογία ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων».

5)

Το με απίθμ. ππωη. 1349/ 03-03-2016 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Δγκύκλιο για ηην παπάηαζη έωρ ηην 30η Ιοςνίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ διενέπγειαρ ηακηικών διαγωνιζμών
από ηην Δπιηποπή Ππομηθειών Υγείαρ και ηοςρ δημόζιοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και
πποηύπων πος εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιάρ διαδικαζίαρ – Η
αληθήρ έννοια ηων λέξεων «επίζημοςρ θοπείρ πιζηοποίηζηρ ηηρ ημεδαπήρ και ηηρ αλλοδαπήρ» πος
πεπιλαμβάνονηαι ζηην πεπίπηωζη (α) ηηρ παπαγπάθος 1 ηηρ εγκςκλίος ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ
«Δνζωμάηωζη ζε ενιαίο κείμενο » (ΑΓΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι).

6)

Το με απίθμ. ππωη. 2750/16-05-2016 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Δγκύκλιο για ηην απαγόπεςζη ππομήθειαρ ανηιδπαζηηπίων ή/ και αναλωζίμων ςλικών πος μποπούν να
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ζςνδςαζηούν με ιαηποηεσνολογικό
μησάνημα ζςγκεκπιμένηρ μόνον εηαιπείαρ ή ζςνδεδεμένων με αςηή
εηαιπιών, ηος οποίος η σπήζη λαμβάνεηαι δωπεάν».
7)

Το με απίθμ. ππωη. 2765/25-05-2016 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Δγκύκλιο για ηην παπάηαζη έωρ ηην 31η Γεκεμβπίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ για ηη διενέπγεια ππομηθειών
από ηην ΔΠΥ και ηοςρ δημοζίοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων πος
εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιόηεπηρ διαδικαζίαρ».

8)

Το με απίθμ. ππωη. 3944/20-07-2016 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Έγκπιζη ηεσνικών πποδιαγπαθών ππομηθειών πος διενεπγούνηαι δςνάμει ηος άπθπος 27§11 ηος
Ν.3867/2010».

9)

Το με απίθμ. ππωη. 4662/14-09-2016 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Απμοδιόηηηα ηηρ ΔΠΥ να εγκπίνει ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ μεηά ηη θέζη ζε ιζσύ ηος Ν.4412/2016».

10) Το με απίθμ. ππωη. 5657/28-11-2016 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Δγκύκλιορ για ηην εναπμόνιζη ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών με ηιρ διαηάξειρ ηηρ νομοθεζίαρ πεπί
ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων».
11) Το ΦΔΚ Β΄498/26-02-2016 Δξαίπεζη ηιμών Φίληπων Τεσνηηού Νεθπού από ηο Παπαηηπηηήπιο Τιμών.
12) Tην με θέμα 28ο / ππκ 5ο / 21-02-2019 απόθαζη ΓΣ (ΑΓΑ Ω2Ψ946907Τ-ΔΟΤ) ζσεηικά με ηην έγκπιζη
Τεσνικών Πποδιαγπαθών για ηην διενέπγεια δημόζιαρ διαβούλεςζηρ για ηην ππομήθεια Γιαηάξεων
Νεθπικήρ Ανεπάπκειαρ για ηην Μονάδα Τεσνηηού Νεθπού (CPV 33181000-2).

Έπεηηα απφ ηελ κε ζέκα 28ο / πρκ 5ο / 21-02-2019 απόθαζη Γ (ΑΓΑ Χ2Φ946907Σ-ΔΟΣ),
ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, γηα ηελ πξνεηνηκαζία Γεκφζηνπ
Αλνηθηνχ Ηιεθηξνληθνχ άλσ ησλ νξίσλ (Γηεζλνχο) Γηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα
ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΝΔΦΡΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (CPV 33181000-2) – ΦΙΛΣΡΧΝ ΜΣΝ, κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζσμθέροσζα από οικονομική άπουη προζθορά μόνο βάζει
ηιμής, πξνζθαινχκε ζε αλνηθηή Πρώηη (Α) Γημόζια Γιαβούλεσζη, κε δεζκεπηηθήο
ζπκκεηνρήο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, κε ζθνπφ ηε ζπιινγή επνηθνδνκεηηθψλ παξαηεξήζεσλ θαη
ζρνιίσλ.
Η Γιαβούλεσζη θα διαρκέζει από ηις 01/03/2019 έφς και ηις 15/03/2019

ημέρα

Παραζκεσή.
Η παξνχζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ

πκβάζεσλ

“Γηαβνπιεχζεηο”

(ΔΗΓΗ)

θαη

ζηελ

(http://www.eprocurement.gov.gr)

ηζηνζειίδα

ηνπ

Γεληθνχ

ζην

Ννζνθνκείνπ

ζχλδεζκν
Υαληψλ

(www.chaniahospital.gr).
Σα ζρφιηα γηα ηε δηαβνχιεπζε κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ γηα ην ζχλνιν ηεο δηαβνχιεπζεο
άκεζα θαη απηφκαηα, κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ΔΗΓΗ κε ηελ επηινγή «Καηαρψξεζε ζρνιίνπ»
θαη εηζαγσγή θεηκέλνπ κε πιεθηξνιφγεζε ή κε αληηγξαθή γηα θάζε παξάγξαθν ή άξζξν ή γηα
ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
Με ηελ επηινγή απηή θαη γεληθφηεξα ζηελ πιαηθφξκα δηαβνπιεχζεσλ ηνπ ΔΗΓΗ δελ γίλεηαη
επηζχλαςε αξρείσλ.
Αξρεία
κπνξνχλ
λα
απνζηαινχλ
ζην
e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζηνηρείσλ πνπ
δελ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ σο θείκελν ζηελ «Καηαρψξεζε ζρνιίνπ» θαη είλαη ζεκαληηθά
γηα ηε δηαβνχιεπζε (π.ρ. ράξηεο, θσηνγξαθίεο θ.ιπ.).
Κάζε απνζηνιή ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr ζα αμηνινγείηαη.
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φηη ε θαηαρψξεζε ησλ ζρνιίσλ κπνξεί λα γίλεη κε εηζαγσγή
θεηκέλνπ ζην πεδίν «Καηαρψξεζε ζρνιίνπ», ηφηε δε ζα γίλεηαη αλάξηεζε ησλ ελ ιφγσ
ζρνιίσλ απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ησλ δηαβνπιεχζεσλ, αιιά ζα ελεκεξψλεηαη ν απνζηνιέαο γηα ηε
ρξεζηκνπνίεζε ηεο επηινγήο απηήο, εθφζνλ επηζπκεί ηελ αλάξηεζε ησλ ζρνιίσλ ηνπ.
ε
θάζε
πεξίπησζε
ηα
ζρφιηα
πνπ
έξρνληαη
ζην
e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, απνζηέιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πνπ
επηζπκεί ηε δηαβνχιεπζε.
Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, ζα αλαξηεζεί
ζρεηηθή
αλαθνίλσζε
ζηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ
Υαληψλ
(www.chaniahospital.gr) κε ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε
δηαδηθαζία θαη ζα αλαξηψληαη νη παξαηεξήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα θαηαρσξεκέλα ζρφιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, αλαξηψληαη απηνχζηα
ζηελ ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ΔΗΓΗ, σο ζρφιηα ηεο αλαθνίλσζεο δηελέξγεηαο ηεο Γεκφζηαο
Γηαβνχιεπζεο.
Η ηειηθή απφθαζε ηεο επηηξνπήο πξνδηαγξαθψλ πξέπεη λα δηαιακβάλεη, γηα λα είλαη λνκίκσο
αηηηνινγεκέλε, δηάινγν ησλ ζπληαθηψλ ηεο κε ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο έμη (6) ζηνηρεία :
1) Σν πιηθφ πνπ ηεο παξαδίδεηαη απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ.
2) Σηο ελ γέλεη δηεζλείο παξαδεδεγκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα.
3) Σηο παξαδνρέο ηεο επηζηήκεο.
4) Σελ εκπεηξία.
5) Σπρφλ θνηλσληθέο απαηηήζεηο.
6) Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε επί ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ ησλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ.
Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ νη απνθάζεηο ηεο ΔΠΤ, ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν αλαξηήζεθε ζηνλ
επίζεκν ηζηφηνπν απηήο.
Παξαθαιείζζε γηα ηελ αληαπφθξηζε θαη ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία ηεο Γεκφζηαο
Γηαβνχιεπζεο.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ

ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΗ ΜΗΝΑ

Κνηλνπνίεζε:
Γξαθείν Πξνκεζεηψλ
Γηεπζπληή ΜΣΝ
πλεκκέλα (1) :
1.

Τεσνικέρ πποδιαγπαθέρ Γιαηάξεων Νεθπικήρ Ανεπάπκειαρ
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Σετνικές Προδιαγραθές Φίληρφν
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΦΙΛΣΡΧΝ ΣΔΥΝΗΣΟΤ ΝΔΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΛΑΙΚΗ
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΧΝ


Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα δειψζνπλ ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά ην
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ. Σν εξγνζηάζην
θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 ή ISO 13485,
αληίγξαθν ηζρχνληνο πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ νπνίνπ θαη ζα επηζπλάπηεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ
πξνζθνξά.



Σα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ
πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζην έδαθνο ελφο απφ ηα Κξάηε Μέιε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα θέξνπλ ζε επθξηλή ζέζε ηνπ ηειηθνχ πεξηέθηε ηνπο ηελ ζήκαλζε
CE, ε νπνία απνδεηθλχεη ηελ ζπκκφξθσζε ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ,
(ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ. 130648- Δλαξκφληζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο
93/42/ΔΟΚ «πεξί ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» -

ΦΔΚ 2198/ ηεπρ. Β/ 02-10-09). Σα

ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα πνπ ππάγνληαη ζηε ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ. 130648, (ΦΔΚ 2198/ ηεπρ. Β/
02-10-09) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πεξί Δλαξκφληζεο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ
Οδεγία 93/42/ΔΟΚ/14-06-93 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά ηα
Ιαηξνηερλνινγηθά Πξντφληα» ηφζν θαηά ηε θάζε ζχληαμεο ηεο δηαθήξπμεο, φζν θαη θαηά ηε
θάζε ζχλαςεο ηεο αληίζηνηρεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη κε ηε δηαηχπσζε θάζε
θνξά ησλ αλάινγσλ ελδεηθλπνκέλσλ φξσλ, φηη ηα ελ ιφγσ ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ζα είλαη
ζχκθσλα πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο ΚΤΑ θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο ηνπο. Δίηε
πξφθεηηαη γηα παξάδνζε εληφο ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ, είηε γηα εθπξφζεζκε, ψζηε ηα
πξντφληα απηά λα θέξνπλ νπσζδήπνηε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηε ζρεηηθή (β) ΚΤΑ ζήκαλζε
CE.


Οη πξνκεζεχηξηεο εηαηξείεο ζα πξέπεη ζηηο πξνζθνξέο ηνπο λα δειψλνπλ φηη ζπκκνξθψλνληαη
κε ηελ ΚΤΑ ΓΤ8δ/ΓΠ/1348/2004 «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο
δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» (ΦΔΚ 32/Β/16-01-2004) σο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρχεη.



Η ηνπνζέηεζε ησλ επηζεκάλζεσλ ηεο ζπζθεπαζίαο, πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη
ζεσξνχληαη νπζηψδεηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνδνρή ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ, ή
φπνησλ άιισλ επηζεκάλζεσλ, πξέπεη λα έρεη γίλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απφ ην πξφζσπν ή
ηελ επηρείξεζε πνπ ζεσξείηαη θαηαζθεπαζηήο ησλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
νδεγίαο 93/42/ΔΟΚ, (ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ. 130648, (ΦΔΚ 2198/ ηεπρ. Β/ 02-10-09). Πξνζθνξέο
πξντφλησλ πνπ θέξνπλ επηζεκάλζεηο πάζεο θχζεσο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί, ζε νπνηνδήπνηε
κέξνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο, απφ ηξίηνπο, αθφκε θαη αλ νη ηξίηνη απηνί δηαζέηνπλ ηελ ηδηφηεηα
ηνπ

δηαλνκέα,

εηζαγσγέα

ή

εμνπζηνδνηεκέλνπ

αληηπξνζψπνπ,

απνξξίπηνληαη

σο

απαξάδεθηεο. Σπρφλ παξάβαζε ηνπ φξνπ απηνχ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
ζα απνηειεί ιφγν κε απνδνρήο ησλ παξαδηδνκέλσλ πιηθψλ.


ε πεξίπησζε πξνζθνξάο πξντφληνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζε ρψξα εθηφο Δ.Δ., δήισζε ζηελ
νπνία λα αλαθέξεηαη ζε πνηα (εο) αγνξά (εο) θξάηνπο κέινπο θπθινθνξεί ην πξνζθεξφκελν
πξντφλ θαη ε νπνία λα ζπλνδεχεηαη απφ απνδεηθηηθά ζηνηρεία απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη, ε
εηζαγσγή θαη δηάζεζε ηνπ πξντφληνο ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. επηηξέπεηαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο
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ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο πσιήζεηο ηνπ ελ ιφγσ
πξντφληνο, είηε απφ ηνλ ίδην είηε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.


Η δηελέξγεηα απνζηείξσζεο ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα επηθπξψλεηαη θαη λα ειέγρεηαη ζχκθσλα
κε ηηο απαηηήζεηο ησλ αληίζηνηρσλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ.



ηελ εηηθέηα / ζπζθεπαζία πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε επθξηλή θαη επαλάγλσζην ηξφπν
ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: i. Σν φλνκα ή ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ηνπ
θαηαζθεπαζηή. ε πεξίπησζε πνπ ν θαηαζθεπαζηήο δελ έρεη έδξα ζε ρψξα ηεο επξσπατθήο
έλσζεο, ε εηηθέηα ή ε ζπζθεπαζία πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ επηπιένλ ην φλνκα θαη ηε
δηεχζπλζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ. ii. Ο θσδηθφο ηεο παξηίδαο ηνπ νπνίνπ
λα πξνεγείηαη ε έλδεημε «ΠΑΡΣΙΓΑ» (ή LOT) v. ε έλδεημε ηεο εκεξνκελίαο παξαγσγήο θαη
αζθαινχο ρξήζεο, εθθξαδφκελε ζε έηνο θαη κήλα vi) ε έλδεημε φηη ην πξντφλ πξννξίδεηαη γηα
κία θαη κφλε ρξήζε. Οη αλσηέξσ πιεξνθνξίεο κπνξεί λα παξέρνληαη ππφ κνξθή ζπκβφισλ.



ε επίζεκα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα “prospectus” ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, ηα νπνία ζα
ζπλππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη επηδφζεηο ησλ θίιηξσλ ζε
κεηξήζεηο IN VITRO ηεο θάζαξζεο νπξίαο, θξεαηηλίλεο, θσζθφξνπ θαη βηηακίλεο Β12, κε
αλαθεξφκελεο ζπγθεθξηκέλεο ξνέο αίκαηνο θαη δηαιχκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλε δηακεκβξαληθή
πίεζε (ΣΜΡ). Σα ππφινηπα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θίιηξσλ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζην
είδνο, ηελ επηθάλεηα θαη ην πάρνο ηεο κεκβξάλεο, ζηνλ φγθν πιήξσζεο, ζηνλ ζπληειεζηή
ππεξδηήζεζεο (Kuf).



Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν κε εξγαζηεξηαθή
εμέηαζε φισλ ησλ παξηίδσλ ησλ πξντφλησλ ηφζν θαηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή φζν θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ρξήζεο.



Κάζε θίιηξν ζα ζπλνδεχεηαη, ππνρξεσηηθά, απφ αξηεξηαθή θαη θιεβηθή γξακκή, θαηάιιειε γηα
ηα κεραλήκαηα αηκνθάζαξζεο θάζε Μνλάδαο Σερλεηνχ Νεθξνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη
πξνζθεξφκελεο ηηκέο γηα ηα θίιηξα αηκνθάζαξζεο πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ αμία ηεο αξηεξηαθήο
θαη θιεβηθήο γξακκήο.

EIΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΦΙΛΣΡΧΝ ΣΔΥΝΗΣΟΤ ΝΔΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΛΑΙΚΗ
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΧΝ

1.

Οη παξνχζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ζε θίιηξα ηερλεηνχ λεθξνχ θαηάιιεια γηα
θιαζηθή αηκνθάζαξζε θαη παξαιιαγέο ηεο θιαζηθήο αηκνθάζαξζεο:



Αηκνθάζαξζε πςειήο ξνήο (High flux),



Αηκνδηήζεζε (Hemofiltration),



Αηκνδηαδηήζεζε (Hemodiafiltration),



Βηνδηήζεζε Διεχζεξε νμεηθψλ (Acetate Free Biofiltration), ζπλνδεπφκελα απφ αξηεξηαθή θαη
θιεβηθή γξακκή.

2.

Σα θίιηξα ηαμηλνκνχληαη, αλάινγα κε ηνλ ζπληειεζηή ππεξδηήζεζεο (Kuf), ην είδνο θαη ηελ
επηθάλεηα ηεο κεκβξάλεο, σο εμήο:
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ηελ καηηγορία Α2 ππάγνληαη
ηα θίιηξα πνπ έρνπλ IN VITRO Kuf > 20ml/mmHg/h/1.0 m ,
2

ζπλζεηηθέο κεκβξάλεο (φπσο high-flux polysulfone, polyacrylonitrile, polyethersulfone θ.α.) θαη
2

επηθάλεηα κεκβξάλεο ≥ 1,5 m .
2

ηελ καηηγορία Β1 ππάγνληαη ηα θίιηξα πνπ έρνπλ IN VITRO Kuf ≤ 20ml/mmHg/h/1.0 m ,
2

ζπλζεηηθέο κεκβξάλεο (φπσο low-flux polysulfone, PMMA, θ.α.) θαη επηθάλεηα κεκβξάλεο < 1,5 m .
2

ηελ καηηγορία Β2 ππάγνληαη ηα θίιηξα πνπ έρνπλ IN VITRO Kuf ≤ 20ml/mmHg/h/1.0 m ,
2

ζπλζεηηθέο κεκβξάλεο (φπσο low-flux polysulfone, PMMA, θ.α.) θαη επηθάλεηα κεκβξάλεο ≥ 1,5 m .
1.

Σο 90% ηης ζσνολικής ποζόηηηας ηφν Φίληρφν θα είναι με ζσνθεηική μεμβράνη ηφν
παραπάνφ ομάδφν Α2, Β1,Β2.

2.

Σο σπόλοιπο 10% θα είναι θίληρα με ζσνθεηικές μεμβράνες ηφν ομάδφν Β1, Β2, αλλά
εμπλοσηιζμένες με ανηιπηκηικό σγρό (EVAL) για περιπηώζεις ποσ ανηενδείκνσνηαι η
ζσζηημαηική

τορήγηζη

ηπαρίνης

(περιπηώζεις

αιμορραγιών,

τειροσργημένφν,

ηρασμαηιών, περικαρδίηιδας κλπ) ή αλλεργίας ζηην πολσζοσλθόνη.

αλ επηπιένλ θξηηήξηα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη πξνο αμηνιφγεζε ζηελ ηερληθή
πξνζθνξά νξίδνληαη ε κέζνδνο απνζηείξσζεο ηνπ θίιηξνπ θαζψο θαη ν ζπληειεζηήο κεηαθνξάο
κάδαο: ΚνΑ
Αλαθνξηθά κε ηα θίιηξα κε ζπλζεηηθή κεκβξάλε κε βάζε ηελ πνιπζνπιθφλε, νη πξνζθέξνληεο ζα
πξέπεη λα ηα αλαθέξνπλ σο θίιηξα κε βάζε ηελ πνιπζνπιθφλε θαη φρη κε ηελ αθξηβή ρεκηθή ή
εκπνξηθή νλνκαζία ηεο εθάζηνηε πνιπζνπιθνληθήο κεκβξάλεο.
Δπί ηνπ παξφληνο (ΜΑΡΣΙΟ 2019) ην Ννζνθνκείν δηαζέηεη κεραλήκαηα GAMBRO 200, NIKKISO
DBB 05 & DBB 07, FRESENIUS 4008S , BRAUN DIALONG ADIMEA, αιιά δελ κπνξεί λα
δεζκεπηεί γηα ην κέιινλ, θαζψο δελ κπνξεί λα γλσξίδεη ηη είδνπο κεραλήκαηα ζα βξίζθνληαη ζε
ιεηηνπξγία θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ εξρφκελνπ έηνπο, εθφζνλ εθθξεκνχλ πξνζζήθεο λέσλ
κεραλεκάησλ ζε αληηθαηάζηαζε παιαηνηέξσλ.
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