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ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

υνήλθε την 28η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή στο Σμήμα Προμηθειών της 

Νοσηλευτικής Μονάδας Αιγίου, η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 

διαλυμάτων παρεντερικής διατροφής που ορίσθηκε με την 87/03.03.2016 απόφαση του Διοικητή 

του Γ. Ν . Ανατολικής Αχαΐας. 
την συνεδρίαση της επιτροπής που είχε απαρτία παρέστησαν οι εξής: 

 

1. ΣΡΑΓΟΤ ΑΚΡΙΒΗ 

2. ΚΑΡΑΚΑΗ ΕΛΕΝΗ 

3. ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΤ ΝΙΚΟΛΕΣΑ 

 

την επιτροπή παρεδόθησαν οι παρατηρήσεις των κάτωθι εταιρειών: 

1. ΑΝΑΣΑΙΟ ΜΑΤΡΟΓΕΝΗ Α.Ε   

2. ΓΕΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ Ο.Ε 

3. ΜΟΦΙΝΣΡΑ ΑΜ. ΔΙΑΝΑ 

που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαβούλευσης μετά το υπ’ αριθμ. 9148/18-10-2016 έγγραφο 

του Γρ. Προμηθειών. 

 

Η επιτροπή αφού εξέτασε τις παρατηρήσεις της εταιρείας ΑΝΑΣΑΙΟ ΜΑΤΡΟΓΕΝΗ Α.Ε 

αποφάσισε τα εξής: 

Για το είδος με α/α 1.α γίνεται αποδεκτή η πρόταση της εταιρείας τα ζητούμενα φιαλίδια να είναι 

περιεκτικότητας 15-19ml και όχι 15ml μόνο γιατί αυξάνεται το ζητούμενο εύρος και ως εκ τούτου και  

η δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων εταιρειών. 

Για το είδος με α/α 1β η πρόταση της εταιρείας γίνεται εν μέρει δεκτή, το φιαλίδιο να προσφέρεται 

σε γυάλινο μπουκάλι, γεγονός που αυξάνει την ανθεκτικότητα του σε οποιαδήποτε φθορά. 

Για τα είδη με α/α 2δ και 5.1 οι προτάσεις της εταιρείας δεν γίνονται αποδεκτές γιατί για το πρώτο 

είδος μεν η εταιρεία προσφέρει κάτι άλλο από το ζητούμενο και στο δεύτερο γιατί η εταιρεία 

περιγράφει το προσφερόμενο. 

 

Η επιτροπή αφού εξέτασε τις παρατηρήσεις της εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ Ο.Ε αποφάσισε τα 

εξής: 

Για το είδος με α/α 1β η πρόταση της εταιρείας γίνεται εν μέρει δεκτή, το φιαλίδιο να προσφέρεται 

σε γυάλινο μπουκάλι, για τον ίδιο λόγο που αναφέρεται και παραπάνω. 

Για τα είδη με α/α 2α και 2δ οι προτάσεις της εταιρείας δεν γίνονται αποδεκτές γιατί η εν λόγω 

εταιρεία περιγράφει τα προσφερόμενα είδη. 

Για το είδος με α/α 3.7 γίνεται αποδεκτή η πρόταση της εταιρείας και η ζητούμενη διάσταση 

αυξάνεται σε εύρος και γίνεται από 100χ120 έως 130 x150 και ως εκ τούτου και η δυνατότητα 

συμμετοχής περισσότερων εταιρειών. 

Για το είδος με α/α 3.17 η επιτροπή κάνει εν μέρει δεκτή την παρατήρηση και απλά αυξάνει το 

ζητούμενο εύρος και δεν το συγκεκριμενοποιεί. Έτσι η φράση διαμορφώνεται: ΓΙΑ ΥΤΙΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΟΥΘΑΛΜΟΤ 12,00-12,5ΜΜ.   
Για το είδος με α/α 3.21 η παρατήρηση γίνεται εν μέρει δεκτή και η επιτροπή αποφασίζει την 

απαλοιφή της περιεκτικότητας του φιαλιδίου με σκοπό η κάθε εταιρεία να προσφέρει την δική της 

συσκευασίας και η αξιολόγηση να γίνει ανά ml. 

 



Η επιτροπή αφού εξέτασε τις παρατηρήσεις της εταιρείας ΜΟΝΙΦΣΡΑ ΑΜ. ΔΙΑΝΑ αποφάσισε τα 

εξής: 

Για το είδος με α/α 2.γ γίνεται αποδεκτή η παρατήρηση της εταιρείας που αυξάνει το εύρος στις 

ζητούμενες τιμές και γίνεται στην ζητούμενη συσκευασία να μην είναι μικρότερη του 1ml καθώς και 

το υαλουρονικό νάτριο να προσφέρεται σε συγκέντρωση από 1,5% έως 2,5%.  

Για το είδος με α/α 3.3 η επιτροπή διευκρινίζει ότι η ζητούμενη διάσταση 2,2mm αφαιρείτε για το 

λόγο ότι δεν χρησιμοποιείτε πλέον. 

Για το είδος με α/α 3.4 η πρόταση της εταιρείας γίνεται επίσης δεκτή με αποτέλεσμα η κάθε εταιρεία 

να προσφέρει την δική της συσκευασία και η αξιολόγηση να γίνεται ανά τιμή μονάδος. 

Για το είδος με α/α 3.7 η παρατήρηση γίνεται δεκτή και το ζητούμενο εύρος διαμορφώνεται σε 

100χ120 έως 130 x150 όπως αναφέρεται και παραπάνω. 

Για το είδος με α/α 3.10 η πρόταση της εταιρείας γίνεται δεκτή και προστίθεται η λέξη περίπου 7mm 

από τέλος με σκοπό την αποφυγή μείωσης των συμμετεχόντων. 

Για το είδος με α/α 3.17 ισχύει ότι και στην προηγούμενη εταιρεία όπου η φράση διαμορφώνεται: 
ΓΙΑ ΥΤΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΟΥΘΑΛΜΟΤ 12,00-12,5ΜΜ.   

Η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της διαμορφώνοντας εκ νέου τις επισυναπτόμενες τεχνικές 

προδιαγραφές με την προσθήκη ενός επιπλέον είδους :ΠΛΑΣΙΚΟΙ ΣΤΛΕΟΙ ΠΛΤΗ 1 ΦΡΗΕΩ. 

 

1. ΣΡΑΓΟΤ ΑΚΡΙΒΗ 

2. ΚΑΡΑΚΑΗ ΕΛΕΝΗ 

3. ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΤ ΝΙΚΟΛΕΣΑ 

 


