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ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ
ΜΕΣΟΥΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΣΡΑΣΟΤ
ΔΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ
TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
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Αζήλα, 22 Μαΐ 2018

ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟ 1η ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ
ΤΠ. ΑΡΙΘΜ._8/2018
1. Έρνληαο ππόςε:
α. Σηο ηδξπηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ιδξύκαηνο,
β. Σηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί Δεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ,
γ. Σηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί Δεκόζησλ πκβάζεσλ,
δ. Σηο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ηεο Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.
ε. Σηο απνθάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ιδξύκαηνο θαη
ηδηαηηέξσο ηελ ππ. αξηζκ. ΠΔ 1246/15o/10.12.2015.
Α Ν Α Ρ Σ Ο Τ Ν Σ Α Ι
2. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ παξόληνο ζηελ
επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Ιδξύκαηνο: www.nimts.gr θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ΔΙΑΤΓΕΙΑ κε ζθνπό ηε δεκόζηα ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε
παξερόκελσλ παξαηεξήζεσλ – ζρνιίσλ επί ηνπ πεξηερνκέλνπ απηώλ, ζην
πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαζώο θαη ηεο επξύηεξεο ζπκκεηνρήο
ππνςεθίσλ πξνκεζεπηώλ.
3. Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο από
ηελ εκεξνκελία αλάξηεζήο ηεο θαη παξαθαινύκε όπσο απνζηαινύλ κέρξη ηελ
06/06/2018 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 15:00 ζηελ πιαηθόξκα δηαβνπιεύζεσλ ηνπ
ΕΗΔΗ.
4. Η δηαβνύιεπζε ζα δηεμαρζεί κε αλνηρηή δηαδηθαζία, κε δεζκεπηηθήο
ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξόκελσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ. Οη ελδηαθεξόκελνη λα
ππνβάιινπλ 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. Επηπξόζζεηα λα
επηζεκαίλεηαη ην εθηηκώκελν θόζηνο (κε δεζκεπηηθνύ ραξαθηήξα).
5. Σν Ίδξπκα δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα
ππνβιεζνύλ θαη ζα απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε απηώλ κε αληηθεηκεληθά
θξηηήξηα, ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ,
εμαζθαιίδνληαο ηαπηόρξνλα ηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ.
Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, ζα
αλαξηεζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ιδξύκαηνο, κε ηα ζηνηρεηά ησλ
νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ δηαδηθαζία θαη ηηο παξαηεξήζεηο πνπ
θαηέζεζαλ.
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6. Επειπηζηνύκε γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία Δεκόζηαο
Δηαβνύιεπζεο, ζπλδξάκνληαο ζηελ πξνζπάζεηα δηακόξθσζεο ζπλζεθώλ πγηνύο
αληαγσληζκνύ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.
7. Πιεξνθνξίεο δίδνληαη θαζεκεξηλά από 7:30 π.κ έσο 15:00 κ.κ.

Αθξηβέο αληίγξαθν

Σαμρνο Γεώξγηνο Γηαλλαθόο
Δληήο- πληνληζηήο

Λγνο (Ο) Γεώξγηνο Πιαζηάξαο
Πξντζη. Σκ. Πξνκεζεηώλ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ:
«Α» ΑΙΜΟΣΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ζηε
ΑΝΑΡΣΗΗ 08/2018

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ
ΜΕΣΟΥΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ
Αζήλα, 22/05/2018

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΙΜΟΣΑΣΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ
1) Αηκνζηαηηθά πιηθά ακέζνπ επίζρεζεο αηκνξξαγίαο κε αλζξώπεηα ζξνκβίλε
(Κσδηθόο Τιηθνύ: 22301):
 Να είλαη απνζηεηξσκέλν κηαο ρξήζεσο.
 Να απνηειείηαη από θόιια ή δειαηίλε αλζξσπείαο ή δσηθήο πξνέιεπζεο κε
αλζξώπεηα ζξνκβίλε.
 Να ειέγρεη άκεζα ηελ αηκνξξαγία θαη λα απνξξνθάηαη γξήγνξα από ηνλ
νξγαληζκό.
 Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε αλνηρηέο θαη ιαπαξνζθνπηθέο επεκβάζεηο.
 Να ζπλνδεύεηαη από ΚΙΣ πξνεηνηκαζίαο, ε νπνία λα είλαη εύθνιε θαη ηαρεία.
 Σν ηειηθό πξντόλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5 ml, γηα επάξθεηα θάιπςεο κεγάιεο
επηθάλεηαο.
 Να παξακέλεη ρξεζηκνπνηήζηκν γηα ηνπιάρηζηνλ 4 ώξεο κεηά ηελ
αλαζύζηαζε.
 Η ηηκή ηνπ λα είλαη επζέσο αλάινγε ηεο πνζόηεηαο ηνπ πξντόληνο πνπ
πξνζθέξεηαη.
 Να θέξεη ζήκαλζε CE Mark.
2) Αηκνζηαηηθό clip (Κσδηθόο Τιηθνύ: 23789)
 Να είλαη απνζηεηξσκέλν, κηαο ρξήζεο, απηόκαην εξγαιείν απνιίλσζεο
αγγείσλ.
 Να είλαη θαηάιιειν γηα αλνηθηά ηξαύκαηα.
 Να απνιηλώλεη αζθαιώο ηα αγγεία.
 Να είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνπιάρηζηνλ 15 clips ηηηαλίνπ.
 Να δηαηίζεηαη ζε δηάθνξα κεγέζε ησλ clips.
 Να θέξεη ζήκαλζε CE Mark.
3)










Αηκνζηαηηθέο γάδεο (Κσδηθόο Τιηθνύ: 22014)
Να είλαη απνζηεηξσκέλε κηαο ρξήζεσο.
Να απνηειείηαη από νμεηδσκέλε αλαγελλεκέλε θπηηαξίλε.
Να επηθέξεη γξήγνξε αηκόζηαζε (εληόο νιίγσλ ιεπηώλ).
Να απνξξνθάηαη γξήγνξα από ηνλ νξγαληζκό (εληόο 2 εβδνκάδσλ).
Να κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε αλνηρηέο θαη ιαπαξνζθνπηθέο επεκβάζεηο.
Να κελ θνιιάεη ζηα γάληηα, ζθίδεηαη, ή ζξπκκαηίδεηαη θαηά ηελ εθαξκνγή.
Να δηαηίζεηαη ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο.
Να έρεη βαθηεξηνθηόλν δξάζε.
Να θέξεη ζήκαλζε CE Mark.

4)






Αηκνζηαηηθνί ζπόγγνη απνξξνθήζηκνη (Κσδηθόο Τιηθνύ: 23786)
Να είλαη απνζηεηξσκέλνο κηαο ρξήζεσο.
Να απνηειείηαη από δειαηίλε δσηθήο πξνέιεπζεο.
Να ειέγρεη άκεζα ηελ αηκνξξαγία (εληόο νιίγσλ ιεπηώλ).
Να απνξξνθάηαη από ηνλ νξγαληζκό εληόο νιίγσλ εβδνκάδσλ.
Να επηθέξεη ηνπηθή αηκόζηαζε κηθξώλ αγγείσλ ζηηο πεξηζζόηεξεο
ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο.
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Να κελ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ δηαδηθαζία επνύισζεο.
Να κελ θνιιάεη ζηα γάληηα, ζθίδεηαη, ή ζξπκκαηίδεηαη θαηά ηελ εθαξκνγή.
Να δηαηίζεηαη ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο, θαζώο επίζεο θαη ζε θπιηλδξηθό
ζρήκα γηα εθαξκνγή ζην νξζό.
Να θέξεη ζήκαλζε CE Mark.

5) Αηκνζηαηηθό Endo – Clip (Κσδηθόο Τιηθνύ: 21847)
 Να είλαη απνζηεηξσκέλν, κηαο ρξήζεο, απηόκαην εξγαιείν απνιίλσζεο
αγγείσλ.
 Να είλαη θαηάιιειν γηα ιαπαξνζθνπηθέο επεκβάζεηο.
 Να θέξεη πηζηνινεηδή ιαβή θαη πεξηζηξεθόκελν ζηπιεό, γηα clip κεζαίνπ
αιιά θαη κεγάινπ κεγέζνπο.
 Να είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνπιάρηζηνλ 15 clips ηηηαλίνπ.
 Να απνιηλώλεη αζθαιώο ηα αγγεία.
 Να εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή ζπγθξάηεζε ησλ clips ζηηο ζηαγόλεο.
 Να θέξεη ζήκαλζε CE Mark.

Αθξηβέο αληίγξαθν

ρεο (Ο) Κσλ/λνο Ρόδεο
ΔΟΤ

Λγνο (Ο) Γεώξγηνο Πιαζηάξαο
Πξντζη. Σκ. Πξνκεζεηώλ
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