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Προς : Γενικό Περιφερειακό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» Τμήμα : Γραφείο Προμηθειών ΘΕΜΑ : Διαβούλευση 

τεχνικών προδιαγραφών Κύριοι, με το παρόν σας καταθέτουμε τις παρατηρήσεις μας επί των τεχνικών προδιαγραφών της δημόσιας 

διαβούλευσης που αφορά την προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού Χειρουργείου «Χειρουργικά Εργαλεία», ως κατωτέρω : 1. Προτείνουμε 

να τροποποιηθεί η προδιαγραφή 6 ως εξής: 6. Στα εργαλεία να φαίνονται αποτυπωμένα : -Ο κωδικός αριθμός του εργαλείου που 

αντιστοιχεί στον κατάλογο του εργοστασίου. -Η επωνυμία και το σήμα του εργοστασίου. -Η ποιότητα του εργαλείου (Germany 

Stainless). -Η ένδειξη CE. -Η επωνυμία της προσφέρουσας εταιρείας (προαιρετικά). -Να υπάρχει ειδική μήτρα επί του εργαλείου ή 

άλλη μορφή κωδικοποίησης, καταχώρησης δεδομένων (S/N – Lot No, ημερομηνία αγοράς, πελάτης, αριθμό αποστειρώσεων κα) 

μέσω Η/Υ (matrix data). 2. Προτείνουμε να τροποποιηθεί η περιγραφή 7 ως εξής : 7.Όλα τα χειρουργικά εργαλεία να συμφωνούν με 

τα μεγέθη των αιτούμενων με αποκλίσεις που δε θα επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του εργαλείου και δε θα αντιπροσωπεύουν 

χαρακτηριστικά ή ονομασίες συγκεκριμένων οίκων. Να αναφέρεται η σελίδα του επίσημου καταλόγου του εργοστασίου που εικονίζεται 

ο προσφερόμενος κωδικός του εργαλείου. Να μην προσφερθούν εργαλεία συγκεντρωτικών οίκων. 3.Προτείνουμε να τροποποιηθεί η 

περιγραφή 11 ως εξής : 11. Να κατατεθεί πρωτότυπος αυθεντικός κατάλογος του κατασκευαστικού, εκτός αν υπάρχει ήδη στο 

Νοσοκομείο από προγενέστερο διαγωνισμό. Τα ζητούμενα εργαλεία να δοθούν σε αντίγραφα του επίσημου καταλόγου προς 

διευκόλυνση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 4. Προτείνουμε να προστεθούν οι κάτωθι προδιαγραφές: - Σε όλα τα εργαλεία να 

χρησιμοποιείται ειδικό laser για την χάραξη οποιαδήποτε σήμανσης που δεν θα προκαλεί διάβρωση. -Όλα τα εργαλεία να υπόκεινται 

σε πιστοποιημένη διαδικασία πλύσης πριν την συσκευασία τους. -Όλα τα εργαλεία να διαθέτουν ειδική επίστρωση προστασίας κατά 

της διάβρωσης και κατά του σπασίματος & της δημιουργίας πόρων, ρωγμών. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω 

ενημέρωση - διευκρίνιση. Με εκτίμηση, Ανανιάδου Ολυμπία  

 


