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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ
«ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ»
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Σατ. Γιεύθσνζη : Μοσρνιές Κσδωνίας
Σατ. Κωδ.

: 73300

Πληροθορίες

: ΛΔΦΑΚΖ ΗΩΖΦΗΝΑ

Σηλέθωνο

: 28210- 22310

FAX

: 28210- 22329

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ» ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ :

1.

Σελ Αλαθνίλσζε- πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο κε αξίζκ πξσηνθ: 8744/20-05-2016

2.

Σελ 27/πξθ12/8 -7-2016 (ΑΓΑ:7Ρ9Κ46907Σ-Χ4Φ) Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΝΥ

εο

ΑΝΑΚΟΗΝΩΝΔΗ:
ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ Ά ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΚΩΝ
ΓΗΑ ΟΤΡΑ (CPV 33141615-4) - BAGS FOR URINE
Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ» θαιεί εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο επηά (7) ημερών
ης

(και ότι πέραν ηης 2 -09-2016 και ώρα 14:00) πξνκεζεπηέο, επίζεκνπο θνξείο ή θαη ελώζεηο ησλ ίδησλ
πξνκεζεπηώλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν, λα απνζηείινπλ ζηελ Τπεξεζίαο καο παξαηεξήζεηο επη ησλ
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ (CPV 33141615-4) - BAGS FOR URINE ζε
έληππε θαη ςεθηαθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύκε ζηηο δηακόξθσζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ

ηνπ

δηαγσληζκνύ.

Γηα ηε δηεπθόιπλζε όισλ επηζεκαίλεηαη όηη ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΠΤΤ 2014 νη πξνδηαγξαθέο ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ
(CPV 33141615-4) είραλ σο εμήο:

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΟΤΡΟΤΛΛΔΚΣΩΝ
Α. Εηηούμενος αριθμός ανά καηηγορία:
Α.1 Μηαο ρξήζεο αλνηθηνύ θπθιώκαηνο απνζηεηξσκέλνη.
Α.2 Μηαο ρξήζεο αλνηθηνύ θπθιώκαηνο μη απνζηεηξσκέλνη.
Α.3 Μηαο ρξήζεο θιεηζηνύ θπθιώκαηνο απνζηεηξσκέλνη.
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Β. Μιας τρήζης Β.1.Μη αποζηειρωμένοι
Β.1.1. Να είλαη ρσξεηηθόηεηαο 1000 ml.
Β.1.2. Να έρνπλ δηαβαζκίζεηο αλά 100 ml.
B.1.3. Να είλαη δηαθαλείο θαη αλζεθηηθνί .
Β.1.4. Να έρνπλ επαξθέο κήθνο ζσιήλα ν νπνίνο λα θαηαιήγεη ζε
ξύγρνο πνπ λα πξνζηαηεύεηαη κε θάιπκκα .
Β.1.5. Να δηαζέηνπλ ηξύπεο ώζηε λα επηηξέπνπλ ηελ πξνζαξκνγή
εηδηθήο θξεκάζηξαο.
Β.1.6. Να έρνπλ αληηπαιηλδξνκηθή βαιβίδα.
Β.2. Αποζηειρωμένοι.
Σα σο άλσ κε επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθό λα είλαη απνζηεηξσκέλνη κε εκθαλή ηελ εκεξνκελία ιήμεο.
Β.3.Κλειζηού κσκλώμαηος αποζηειρωμένοι.
Όια ηα σο άλσ κε επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθό ηελ ύπαξμε βαιβίδαο θέλσζεο ηνπ ζάθθνπ.
Β.4 Ωριαίας μέηρηζης με αζκό αποζηειρωμένοι
-

Γηάθαλνο κε δπν ζαιάκνπο κέηξεζεο νύξσλ ( βαζκνλνκεκέλνο)

-

Πεξηζηξεθόκελε βαιβίδα ζηνλ βαζκνλνκεκέλν ζάιακν γηα ιήςε θαζαξνύ δείγκαηνο

-

ηέξεν ζρήκα ζηαγόλαο, ρσξεηηθόηεηαο 2000ml πεξίπνπ

-

πλδεηηθό θαζεηήξα κε νπή από latex γηα δεηγκαηνιεςία

-

Απνρεηεπηηθόο ζσιήλαο

-

Απνρέηεπζε ζην θάησ κέξνο

-

Με δπλαηόηεηα αιιαγήο ηνπ αζθνύ

-

Γάληδνο γηα ηνπνζέηεζε ζε δηάθνξα ύςε.

Γ. - Όλα ηα προϊόνηα πρέπει να έτοσν σποτρεωηική αναθορά ηοσ
εργοζηαζιακού κωδικού παραγωγής.
-

Οη ελδείμεηο λα είλαη γξακκέλεο θαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην ζεκείν 13
ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηεο ΚΤΑ ΓΤ7/2480/94.

-

Να είλαη πηζηνπνηεκέλα (ζήκαλζεCE).

-

Να είλαη ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ ISO 8669-2:1996 “Urine Collection bags-Part 2: Requirements and
test methods “.

-

Να αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία ε εκεξνκελία απνζηείξσζεο θαη ιήμεο.

-

Να είλαη ε ζπζθεπαζία θαιή γηα αζθαιή κεηαθνξά.

-

Η Τπεξεζία κπνξεί λα πξνβεί ζε έιεγρν από αλεμάξηεην εξγαζηήξην.

-

Η επηηξνπή παξαιαβήο ησλ Ννζνθνκείσλ κπνξεί λα πξνβεί ζε έιεγρν δεηγκάησλ.

-

Σα έμνδα επηβαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.

εκεηώλεηαη όηη ‘’ Οη πξνκεζεύηξηεο εηαηξείεο πνπ δηαθηλνύλ ηα αλσηέξσ κεραλήκαηα πξέπεη λα
ζπκκνξθνύληαη κε ηελ Τ. Α. Γ Τ 8δ /Γ Π 1348/04 «ύζηεκα πνηόηεηαο ησλ εηαηξεηώλ δηαθίλεζεο
ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ όπως κάθε θορά ιζτύει επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηα αληίζηνηρα
πηζηνπνηεηηθήο ζπκκόξθσζεο λα θαηαηεζνύλ κε ηελ πξνζθνξά.
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Α/Α

ΣΗΜΖ
Κωδικός

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΔΗΓΟΤ

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟΤ

ΚΩΓΗΚΟ

ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

Π.Σ.

Ή Π.Σ.
ΜΔ ΒΑΛΒΙΓΑ ΑΝΣΔΠΙΣΡΟΦΗ
1) ΝΑ ΔΙΝΑΙ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ
2000CC
2)ΝΑ ΔΥΟΤΝ ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΗ ΑΝΑ
100CC
3)ΝΑ ΔΙΝΑΙ ΓΙΑΦΑΝΔΙ ΑΠΟΛΤΣΟΤ
ΟΤΡΟΤΛΛΔΚΣΔ
ΑΠΟΣΔΙΡΧΜΔΝΟΙ
1

127693

ΔΝΗΛΙΚΧΝ
2000CC ΜΔ
ΒΑΛΒΙΓΑ

ΣΔΓΑΝΟΣΗΣΑ, ΠΛΑΣΙΚΟΙ ΑΠΟ
ΤΛΙΚΟ ΜΗ ΣΟΞΙΚΟ
4)ΝΑ ΔΥΟΤΝ ΜΗΚΟ ΧΛΗΝΑ 90100εθ Ο ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΚΑΣΑΛΗΓΔΙ

0,1365

41.6.2

0,042

41.6.1

Δ ΡΤΓΥΟ ΠΟΤ ΝΑ
ΠΡΟΣΑΣΔΤΔΣΑΙ ΜΔ ΚΑΛΤΜΜΑ
ΚΛΗΡΑ ΤΣΑΔΧ, 5) ΝΑ
ΔΥΟΤΝ ΒΑΛΒΙΓΑ
ΑΝΣΔΠΙΣΡΟΦΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ
ΔΥΟΤΜΔ ΠΑΛΙΝΓΡΟΜΗΗ ΣΟΤ
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΑΚΟΤ
ΣΗΝ ΟΤΡΟΓΟΥΟ ΚΤΣΗ
1) ΝΑ ΔΙΝΑΙ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΟΤΡΟΤΛΛΔΚΣΔ
2

53869

ΠΑΙΓΙΚΟΙ
ΑΠΟΣΔΙΡΧΜΔΝΟΙ
ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΟΙ

100cc
2)ΝΑ ΔΥΟΤΝ ΓΙΑΓΑΜΜΙΗ ΑΝΑ
10cc
3)ΝΑ ΔΙΝΑΙ ΑΠΟΣΔΙΡΧΜΔΝΟΙ ΚΑΙ
ΤΠΟΑΛΛΔΡΓΙΚΟΙ
Β.1.1. Να είλαη ρσξεηηθόηεηαο 2000
ml.
Β.1.2. Να έρνπλ δηαβαζκίζεηο αλά
100 ml.
B.1.3. Να είλαη δηαθαλείο θαη
αλζεθηηθνί .

ΟΤΡΟΤΛΛΔΚΣΔ

3

Β.1.4. Να έρνπλ επαξθέο κήθνο

ΜΔ ΒΑΛΒΙΓΑ

ζσιήλα ν νπνίνο λα θαηαιήγεη ζε

ΑΝΣΔΠΙΣΡΟΦΗ

ξύγρνο πνπ λα πξνζηαηεύεηαη κε

ΚΑΙ ΚΑΝΟΤΛΑ

θάιπκκα .

ΔΙΓΙΚΟΙ ΓΙΑ

Β.1.5. Να δηαζέηνπλ ηξύπεο ώζηε λα

ΠΡΟΣΑΣΔΚΣΟΜΗ

επηηξέπνπλ ηελ πξνζαξκνγή εηδηθήο
θξεκάζηξαο.
Β.1.6. Να έρνπλ αληηπαιηλδξνκηθή
βαιβίδα.
Β.2. Απνζηεηξσκέλνη.
Σα σο άλσ κε επηπιένλ

127695

ραξαθηεξηζηηθό λα είλαη
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απνζηεηξσκέλνη κε εκθαλή ηελ
εκεξνκελία ιήμεο.
Β.3.Κιεηζηνύ θπθιώκαηνο .
Όια ηα σο άλσ κε επηπιένλ
ραξαθηεξηζηηθό ηελ ύπαξμε βαιβίδαο
θέλσζεο ηνπ ζάθθνπ.
ΝΑ ΔΥΟΤΝ ΜΗΚΟ ΧΛΗΝΑ 90100εθ Ο ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΚΑΣΑΛΗΓΔΙ
Δ ΡΤΓΥΟ ΠΟΤ ΝΑ
ΠΡΟΣΑΣΔΤΔΣΑΙ ΜΔ ΚΑΛΤΜΜΑ
ΚΛΗΡΑ ΤΣΑΔΧ
Ο ζσιήλαο ηνπ ζάθνπ λα είλαη
επξέσο απινύ
Β.4 Χξηαίαο κέηξεζεο κε αζθό
απνζηεηξσκέλνη
- Γηάθαλνο κε δπν ζαιάκνπο
κέηξεζεο νύξσλ ( βαζκνλνκεκέλνο)
ΟΤΡΟΤΛΛΔΚΣΔ
ΧΡΙΑΙΑ
ΜΔΣΡΗΗ ΜΔ
ΑΚΟ ΚΑΙ ΜΔ

4

ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΤ
ΑΚΟΤ

- Πεξηζηξεθόκελε βαιβίδα ζηνλ
βαζκνλνκεκέλν ζάιακν γηα ιήςε
θαζαξνύ δείγκαηνο
- ηέξεν ζρήκα ζηαγόλαο,
ρσξεηηθόηεηαο 2000ml πεξίπνπ
- πλδεηηθό θαζεηήξα κε νπή από
latex γηα δεηγκαηνιεςία
- Απνρεηεπηηθόο ζσιήλαο
- Απνρέηεπζε ζην θάησ κέξνο
- Με δπλαηόηεηα αιιαγήο ηνπ αζθνύ
- Γάληδνο γηα ηνπνζέηεζε ζε δηάθνξα

127696

ύςε.

Η ππνβνιή ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ ζα γίλεηαη ζην e-mail : lefaki@chaniahospital.gr από
ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο επίζεκνπο θνξείο ή/θαη ελώζεηο απηώλ θαη ηαπηνρξόλσο ζε έληππε θαη καγλεηηθή
κνξθή [κε ηε κνξθή, ηδίσο, είηε ηνπ ςεθηαθνύ δίζθνπ (cd), είηε ηνπ ςεθηαθνύ επέιηθηνπ δίζθνπ (dvd) είηε ηεο
θηλεηήο κνλάδαο κλήκεο εληαίνπ ζεηξηαθνύ δηαύινπ (usb memory stick)].
Η ηειηθή απόθαζε ηεο επηηξνπήο πξνδηαγξαθώλ πξέπεη λα δηαιακβάλεη, γηα λα είλαη λνκίκσο αηηηνινγεκέλε,
δηάινγν ησλ ζπληαθηώλ ηεο κε ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο έμη (6) ζηνηρεία :
1)

Σν πιηθό πνπ ηεο παξαδίδεηαη από ην Σκήκα Πξνκεζεηώλ.

2)

Σηο ελ γέλεη δηεζλείο παξαδεδεγκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξόηππα.

3)

Σηο παξαδνρέο ηεο επηζηήκεο.

4)

Σελ εκπεηξία.

5)

Σπρόλ θνηλσληθέο απαηηήζεηο.

6)

Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνύιεπζεο πνπ
πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ.

πξνεγήζεθε επί ηνπ ηειηθνύ ζρεδίνπ ησλ ηερληθώλ
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ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ Ζ ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΓΔΗΓΜΑΣΩΝ ΜΑΕΗ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

Καηά ηα ινηπά, ηζρύνπλ νη απνθάζεηο ηεο ΔΠΤ, ησλ νπνίσλ ην πεξηερόκελν αλαξηήζεθε ζηνλ επίζεκν ηζηόηνπν
απηήο.
Γενικά
Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Α΄ Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε, ε Τπεξεζία καο θαηαζέηεη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
κε ζθνπό ηε Γεκόζηα ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε ελδερνκέλσλ παξαηεξήζεσλ – ζρνιίσλ επί ηνπ πεξηερνκέλνπ
απηώλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαζώο θαη ηεο επξύηεξεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ
πξνκεζεπηώλ.
Παξαθαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα επηζεκάλνπλ ηνπο όξνπο
ησλ πξνδηαγξαθώλ πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ δηαγσληζκό θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή
εξσηήκαηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν από ηε δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ.
To Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ
Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή
πξνκεζεπηώλ, εμαζθαιίδνληαο όκσο ηαπηόρξνλα ηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ.
Δπειπηζηνύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ ππόςε δηαδηθαζία, ζπλδξάκνληαο ζηελ πξνκήζεηα δηακόξθσζεο
ζπλζεθώλ πγηνύο αληαγσληζκνύ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ

Ο ΑΝ.ΓΗΟΗΚΖΣΖ
ΕΟΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ

Δζωηερική διανομή:
1.

Γραθείο Προμηθειών

Για ηην ανηιγραθή

