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ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 23/2018 ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
1. Έχοντας υπόψη:
α. Τις ιδρυτικές διατάξεις του Ιδρύματος,
β. Τις κείμενες διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού,
γ. Τις ισχύουσες διατάξεις περί Δημόσιων Συμβάσεων,
δ. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
ε. Τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και
ιδιαιτέρως την υπ. αριθμ. ΠΔΣ 1246/15o/10.12.2015.
Α Ν Α Ρ Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των παραρτημάτων του παρόντος στην
επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος: www.nimts.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http:
www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις, με σκοπό τη δημόσια
συζήτηση και τη λήψη παρεχόμενων παρατηρήσεων – σχολίων επί του
περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της
ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.
3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημέρες από
την ημερομηνία ανάρτησής της και παρακαλούμε όπως αποσταλούν τυχόν
παρατηρήσεις, μέχρι και την 11/01/2019 ημέρα Παρασκευή, στην πλατφόρμα
διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.
4. Η διαβούλευση θα διεξαχθεί με ανοιχτή διαδικασία, μη δεσμευτικής
συμμετοχής των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων. Οι ενδιαφερόμενοι να
υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των
προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να
δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη
δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών. Επιπρόσθετα να
επισημαίνεται το εκτιμώμενο κόστος (μη δεσμευτικού χαρακτήρα).
5. Το Ίδρυμα δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα
υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά
κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών,
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα
αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, με τα στοιχεία των
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οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που
κατέθεσαν.
6. Ευελπιστούμε για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία Δημόσιας
Διαβούλευσης, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς
ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.
7. Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ.

Υπτγος Γεώργιος Γιαννακός
Δντής- Συντονιστής

Ακριβές αντίγραφο

Λγος (Ο) Γεώργιος Πλαστάρας
Προϊστ. Τμ. Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
«Α» ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ
ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» στη
ΑΝΑΡΤΗΣΗ 23/2018

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Αθήνα, 27/12/2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΓΟΝΩΝ
ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Οι συσκευές να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου
ISO 8536-4/2010 (infusion equipment for medical use, part 4, infusion sets for
single use gravity feed). Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση.
Οι συσκευές να είναι:
1. Αποστειρωμένες,
2. Ελεύθερες πυρετογόνων και τοξικών ουσιών,
3. Διαφανείς, λείες και απαλλαγμένες από ξένα σώματα,
4. Ελεύθερες latex (LATEX FREE),
5. Ελεύθερες πλαστικοποιητών (DEHP FREE),
6. Μιας χρήσης.
Οι συσκευές να φέρουν:
7. Ρύγχος διάτρησης κατάλληλο για το τρύπημα της φιάλης, που να μην
παραμορφώνεται κατά τη διάτρηση του περιέκτη και το οποίο να φέρει
προστατευτικό κάλυμμα,
8. Αεραγωγό με μικροβιοκρατές φίλτρο 3μ για την κατακράτηση των
μικροοργανισμών, προκειμένου να διατηρείται ανεμπόδιστη η ροή του
υγρού,
9. Διαφανή σταγονομετρικό θάλαμο, με την παροχή του σταγονομετρικού
θαλάμου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (20 ο C) να είναι: 20 σταγόνες
απεσταγμένου νερού του σωλήνα του σταγονομετρικού θαλάμου
μεταφέρουν όγκο 1 + 0,1 ml.
10. Yδρόφοβο φίλτρο στο κάτω μέρος του σταγονομετρικού θαλάμου με ηθμό
15μ.,
11. Σωλήνα εύκαμπτο, διαφανή και ισοπαχή, που δεν τσακίζει κατά τη χρήση
του,
12. Κυλιόμενο ρυθμιστή ροής τύπου Adelberg, ανοικτό κατά την αποθήκευση
παρέχοντας τη δυνατότητα σταγονομετρικής ρύθμισης της ροής,
13. Μήκος σωλήνα ≥ 180 cm,
14. «Υ» διακλάδωση για έκτακτες χορηγήσεις διαλυμάτων/φαρμάκων,
15. Άκρο luer-lock. Δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής, ώστε να μη
μεταδίδονται οι κινήσεις της συσκευής στον καθετήρα θα αξιολογηθεί.
16. Αεραγωγό πώμα στο άκρο τους, ώστε να εξαερώνονται χωρίς την
απομάκρυνση του πώματος. Η ύπαρξή του θα αξιολογηθεί.
17. Οδηγίες στην Ελληνική γλώσσα,
18. Σήμανση CE, σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α 2480/94.
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19. Επί της συσκευασίας να αναφέρεται η ονομασία της συσκευής, η εμπορική
ονομασία του εργοστασίου κατασκευής, η χώρα κατασκευής, η παρτίδα (lot
number), η μέθοδος αποστείρωσης καθώς και η ημερομηνία αποστείρωσης
και λήξης αυτής. Επίσης να αναφέρονται επεξηγήσεις ( γραπτές ή και με
εικόνες) για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής και ένδειξη ότι η συσκευή
δεν είναι κατάλληλη για χορήγηση αίματος ή παραγώγων αυτού.
Οι συσκευές κατά τη χρήση τους:
20. Να μην εμφανίζουν διαρροή υγρού από τον αεραγωγό.
21. Η σύνδεση / αποσύνδεση τους με τον καθετήρα να γίνεται εύκολα και να
μην παρουσιάζει διαρροές.
22. Ο ρυθμιστής ροής τύπου Adelberg να είναι εύχρηστος και να μην
απορρυθμίζεται κατά τη χορήγηση.
23. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης.
24. Να διατεθούν 10 δείγματα προς αξιολόγηση.
25. Η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας πρέπει να έχει γίνει
αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται
κατασκευαστής του προϊόντος σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας
93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09).
Προσφορές προϊόντων που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που
έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από
τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανομέα,
εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού κατά την διάρκεια
εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των
παραδιδόμενων υλικών.

Ακριβές αντίγραφο

Σχης (ΥΙ) Κων/νος Βίλλιας
Υποδιευθυντής

Λγος (Ο) Γεώργιος Πλαστάρας
Προϊστ. Τμ. Προμηθειών
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