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ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
1.

2.
3.
4.
5.

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΟΥ Α’ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΟΓΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ:ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV: 33696500-0).
(α) Η υπ’ αρ. 23928/20-11-19 απόφαση Διοικητού περί συγκρότησης επιτροπής προδιαγραφών για την προμήθεια
ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ.
(β) Το υπ’αρ.21306-10/12/2020 έγγραφο κατάθεσης πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών
(γ) Η υπ’ άρ. 21423-11/12/2020 « Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού
για την προμήθεια ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV:336965000-0).
(δ) Παρατηρήσεις- σχόλια εκ μέρους των Εταιρειών που έλαβαν μέρος στην ανωτέρω Δημόσια διαβούλευση όπως
αυτές αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ

Σε συνέχεια των α-β σχετικών εγγράφων, βάσει των οποίων συντάξατε τις τεχνικές προδιαγραφές για την
προμήθεια ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, σας διαβιβάζουμε το δ σχετ. έγγραφο που περιλαμβάνει τα
σχόλια-παρατηρήσεις των εταιρειών που έλαβαν μέρος στη διαδικασία της διαβούλευσης και υπέβαλλαν
σχετικές προτάσεις-παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών του Νοσοκομείου.
Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε να εξετάσετε τις σχετικές παρατηρήσεις-σχόλια των εταιρειών ως προς τις
υφιστάμενες τεχνικές προδιαγραφές και στην περίπτωση που θεωρείτε ότι γίνονται δεκτές, είτε εν όλω είτε
εν μέρει, να προχωρήσετε στην τροποποίηση των προδιαγραφών. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλούμε για
την ενημέρωσή μας με ειδικά αιτιολογημένο έγγραφό σας, εκθέτοντας τους λόγους για τους οποίους οι
παρατηρήσεις αυτές δε γίνονται δεκτές.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΛΕΚΑΔΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ- ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Το δ σχετ.
Εσωτερική διανομή
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού

Όνομα ΑΛΦΑ
Άρθρο Προτάσεις για την δημόσια
ΜΕΝΤΙΚΑΛ
Email offers@alphamedical.gr διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Ημ/νία 24/12/2020
ΑΕΒΕ
την Προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων
ΠΡΟΣ: Ν. ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Αθήνα,23/12/2020 Θέμα : Προτάσεις
για τη δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων Στα πλαίσια της
πρόσκλησής σας της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την : Προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων
με ημερομηνία διενέργειας 26-12-2020 και αριθμό πρωτοκόλλου 21423 προτείνουμε: Στην ενότητα που αφορά:
Εξωτερικό Ποιοτικό Έλεγχο Αιματολογικού Εργαστηρίου να προστεθούν τα κάτωθι στις τεχνικές προδιαγραφές:
Απαραίτητη προυπόθεση για κοινό ποιοτικό έλεγχο και οι 7 κωδικοί (Α/Α 1-Α/Α 7) να κατοχυρώνονται υποχρεωτικά
από την ίδια εταιρεία και από τον ίδιο διοργανωτή, προκειμένου το εργαστήριο να εξασφαλίζει: Α) Συνεκτίμηση στα
αποτελέσματα των διαφορετικών εξετάσεων Β) Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των διαφορετικών εξετάσεων το
εργαστήριο να βρίσκει άμεσα την απάντηση του από τον ίδιο προμηθευτή, ώστε ο ένας προμηθευτής να μην μετατοπίζει
το πρόβλημα στον άλλο και το εργαστήριο να είναι σε θέση να λαμβάνει μια οριστική απάντηση γρήγορα, προς επίλυση
του προβλήματος. Γ) Να γίνεται χρήση, εκπαίδευση και ερμηνεία ενός λογισμικού του ιδίου οίκου από το εργαστήριο ,
για την αποστολή αποτελεσμάτων και παραλαβή των ρεπόρτ- αναφορών. Τα προγράμματα να είναι διαπιστευμένα με το
νέο πρότυπο ΙSO 17043 : 2010 Tο εργαστήριο να μπορεί να αρχίσει άμεσα την συμμετοχή του και να την διακόπτει
επίσης. Με τιμή, Αλφα ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε.

