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ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ.  

υνήλθε την 05η Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη στο Σμήμα Προμηθειών της Νοσηλευτικής Μονάδας 

Αιγίου, η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών 

χειρουργείου, για την κάλυψη των αναγκών του Γ. Ν . Ανατολικής Αχαΐας. 

 

την συνεδρίαση της επιτροπής που είχε απαρτία παρέστησαν οι εξής: 

1. ΛΙΛΗ ΦΑΡΙΚΛΕΙΑ 

2. ΣΟΜΑΡΑ ΟΥΙΑ 

3. ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΘΙΣΑ 

 

την επιτροπή παρεδόθησαν οι παρατηρήσεις των κάτωθι εταιρειών που υποβλήθηκαν στα 

πλαίσια της διαβούλευσης μετά το υπ’ αριθ. 8386/26-09-2017 έγγραφο του Γρ. Προμηθειών. 

 

1. Μ. ΙΑΚΩΒΙΔΗ ΕΛΛΑ ΑΕ (Αρ. πρωτ. 8539/02-10-2017) 

2. MEDI SUP (Αρ. πρωτ. 8631/04-10-2017) 

 

Η επιτροπή αφού εξέτασε τις παρατηρήσεις της εταιρείας MEDI SUP, αποφάσισε την μη αποδοχή 

τους καθώς όπως έχει επισημανθεί πολλές φορές τα μηχανήματα WARM TOUCH, που διαθέτει το 

Νοσοκομείο μας, είναι αγορασμένα και αποτελούν περιουσιακό του στοιχείο. Ως εκ τούτου τα 

συγκεκριμένα μηχανήματα χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση και δεν προτίθενται να τεθούν 

σε κατάσταση αχρηστίας.   

 

Η επιτροπή αφού εξέτασε τις παρατηρήσεις της εταιρείας Μ. ΙΑΚΩΒΙΔΗ ΕΛΛΑ ΑΕ, αποφάσισε 

τα εξής: 

● Οι παρατηρήσεις της εταιρείας για το είδος με α/α 8 δεν γίνεται αποδεκτές γιατί μετά από έρευνα 

αγοράς της επιτροπής θεωρείται ότι η προσθήκη τους θα μειώσει αισθητά το σύνολο των 

συμμετεχόντων. Η μοναδική προσθήκη που προτείνει η επιτροπή είναι τα προσφερόμενα πεδία να 

αποκολλούνται εύκολα από το δέρμα. 

● Οι παρατηρήσεις της εταιρείας για το είδος με α/α 33 δεν γίνεται αποδεκτές γιατί μετά από 

έρευνα αγοράς της επιτροπής θεωρείται ότι η προσθήκη τους θα μειώσει αισθητά το σύνολο των 

συμμετεχόντων. Οι προσθήκες που προτείνει η επιτροπή είναι οι ακόλουθες: 

 Οι βιολογικοί δείκτες να είναι συμβατοί με επωαστήρα Attest 3M, διαφορετικά η 

προσφέρουσα εταιρεία θα πρέπει να παραχωρήσει δωρεάν στο νοσοκομείο, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης επωαστήρα 12 θέσεων. 
 Να παρέχουν αξιόπιστο αποτέλεσμα σε διάστημα έως 3 ωρών, 

 Να παρέχεται φυλλάδιο οδηγιών στα Ελληνικά, 
 Να παρέχεται δυνατότητα οπτικής και ηχητικής λήψης των αποτελεσμάτων και 

συναγερμού σε περίπτωση λανθασμένων αποτελεσμάτων 

● Οι παρατηρήσεις της εταιρείας για το είδος με α/α 38.2.2 επίσης δεν γίνονται αποδεκτές γιατί 

θεωρούνται και αυτές ότι στο σύνολο τους θα μειώσουν τον αριθμό των συμμετεχόντων. Οι 

μοναδικές προσθήκες είναι οι ακόλουθες: 

Βιολογικός δείκτης μιας χρήσης με αλλαγή χρώματος και ερμηνείας έως 24 ώρες: 

1. Να φέρει ένδειξη με την αναμενόμενη αλλαγή χρώματος του δείκτη μετά την έκθεση του στο 

αποστειρωτικό μέσο. 



2. υμβατός με κλίβανο πλάσματος STERRAD 100S, να κατατεθούν έγγραφα συμβατότητας από 

τον κατασκευαστικό οίκο. ε διαφορετική περίπτωση η προσφέρουσα εταιρεία θα πρέπει να 

παραχωρήσει δωρεάν στο νοσοκομείο, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης έναν επωαστήρα. 
3. Να φέρει χημικό δείκτη ο οποίος αποκολλάται προς αρχειοθέτηση. 

4. Ημερομηνία παραγωγής-λήξης 

5. ύμφωνοι με τις διεθνείς προδιαγραφές και να κατέχουν CE 

6. Η διάρκεια αξιολόγησης των αποτελεσμάτων να είναι εμφανής για τουλάχιστον 70 ώρες. 

 

Η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της τυπώνοντας εκ νέου τις συνταχθείσες τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 

 

 

1. ΛΙΛΗ ΦΑΡΙΚΛΕΙΑ 

 

2. ΣΟΜΑΡΑ ΟΥΙΑ 

 

3. ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΘΙΣΑ 

 


