
 

ρόιηα  

Όλνκα 
ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ 

ΑΔ 

Email 
info@mkal.gr 

Άξζξν Τποβολή 

Προηάζεων για ηη 

δημόζια διαβούλεσζη 

ηετνικών προδιαγραθών 

Ζκ/λία 
01/10/2018 

Αμηόηηκνη θύξηνη, ε ζπλέρεηα ηεο κε αξηζκό 

πξωηνθόιινπ 19090/17-9-18 πξόζθιεζεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ ζαο κε ζέκα Γηελέξγεηα Γεκόζηαο 

Γηαβνύιεπζεο ηωλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ 

πξνκήζεηα «Αλαιώζηκνπ Τιηθνύ Δξγαζηεξίωλ (πιελ 

Αληηδξαζηεξίωλ) (CPV 3379000-4)» ζα ζέιακε κε ηελ 

επηζηνιή λα ππνβάιινπκε ηηο πξνηάζεηο καο γηα ηελ 

ζπκπιήξωζε ηωλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ην είδνο 

κε Α/Α 13 - ΛΑΜΔ ΜΗΚΡΟΣΟΜΟΤ ΓΗΑ 

ΜΑΛΑΚΟΤ ΗΣΟΤ: Λεπίδεο κηθξνηόκνπ κηαο 

ρξήζεωο γηα καιαθνύο ηζηνύο θαη πνιύ ιεπηέο ηνκέο. Να 

θόβνπλ θαη από ηηο δύν (2) πιεπξέο. Να είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο από αλνμείδωην αηζάιη. Γωλία θνπήο 

30° κνηξώλ, Μήθνο 80 mm, Πιάηνο 8 mm, Πάρνο 

ιεπίδαο 0,25 mm. ηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε 

ζπκπιεξωκαηηθή πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε. Με 

εθηίκεζε, Aιέμαλδξνο Καιιηθξνλάο Πξόεδξνο θαη 

Γηεπζύλωλ ύκβνπινο  

 

Όλνκα 
ΑΝΣΙΔΛ-

ΑΦΟΙ 

Α.ΔΛΙΓΗ 

ΑΔ 

Email 
antisel@antisel.gr 

Άξζξν Παραηηρηζεις 

δημόζιας διαβούλεσζης 

ηετνικών προδιαγραθών 

για ηην προμήθεια 

αναλώζιμοσ σλικού 

εργαζηηρίων 

Ζκ/λία 
01/10/2018 

Αμηόηηκνη θύξηνη. ηα πιαίζηα ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο 

ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε, ζαο παξαζέηνπκε ηηο ζρεηηθέο 

παξαηεξήζεηο καο. 1 Αξρεηνζήθε κεηαιιηθή, 

δηαζηάζεωλ 490Υ490Υ90mm γηα αξρεηνζέηεζε θύβωλ 

παξαθίλεο ρωξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 860 θαζεηώλ 

 

Αλαδήηεζε 

Γηαβνπιεύζεωλ  

 

http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2
http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2


εγθιίζεωο ηζηνινγηθώλ παξαζθεπαζκάηωλ. Να 

απνηειείηαη από 13 ζπξηάξηα πνπ κπνξνύλ λα 

κεηαθηλεζνύλ κε κεηαιιηθνύο νδεγνύο. Σν θάζε ζπξηάξη 

λα δηαζέηεη ρεξνύιη, ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ην άλνηγκα / 

θιείζηκν ηνπ από ην ρξήζηε . Ζ θάζε αξρεηνζήθε λα 

είλαη βακκέλε ειεθηξνζηαηηθά κε εηδηθή αληηνμεηδωηηθή 

ιεπθή βαθή ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο ζε εηδηθό ζάιακν 

ζηνπο 200°C , γηα κεγαιύηεξε αληνρή ζηα πην γλωζηά 

δηαβξωηηθά ρεκηθά. - Κωδηθόο: ΓΑΠΑΘ115 - 

Πεξηγξαθή: ΘΖΚΔ 14 ΤΡΣΑΡΗΩΝ ΓΗΑ 

ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ ΜΠΛΟΚ ΠΑΡΑΦΗΝΖ - 

Παξαηεξήζεηο: Αξρεηνζήθε γηα αξρεηνζέηεζε θύβωλ 

παξαθίλεο ρωξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 700 θαζεηώλ 

εγθιίζεωο ηζηνινγηθώλ παξαζθεπαζκάηωλ. Να 

απνηειείηαη από 13 ζπξηάξηα. Σν θάζε ζπξηάξη λα 

δηαζέηεη ρεξνύιη, ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ην άλνηγκα / 

θιείζηκν ηνπ από ην ρξήζηε. Ζ θάζε αξρεηνζήθε λα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλε από αλζεθηηθό πιηθό ζηελ 

νμείδωζε ή βακκέλε ειεθηξνζηαηηθά κε εηδηθή 

αληηνμεηδωηηθή ιεπθή βαθή ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο ζε 

εηδηθό ζάιακν ζηνπο 200°C , γηα κεγαιύηεξε αληνρή ζηα 

πην γλωζηά δηαβξωηηθά ρεκηθά. 3 Αξρεηνζήθε 

κεηαιιηθή δηαζηάζεωλ 490X490X140mm 

ρωξεηηθόηεηαο έωο 5000 πιαθηδίωλ. Να απνηειείηαη από 

14 ζπξηάξηα πνπ κπνξνύλ λα κεηαθηλεζνύλ κε 

κεηαιιηθνύο νδεγνύο. Σν θάζε ζπξηάξη λα δηαζέηεη 

ρεξνύιη, ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ην άλνηγκα / θιείζηκν 

ηνπ από ην ρξήζηε . Ζ θάζε αξρεηνζήθε λα είλαη 

βακκέλε ειεθηξνζηαηηθά κε εηδηθή αληηνμεηδωηηθή 

ιεπθή βαθή ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο ζε εηδηθό ζάιακν 

ζηνπο 200°C , γηα κεγαιύηεξε αληνρή ζηα πην γλωζηά 

δηαβξωηηθά ρεκηθά - Κωδηθόο: ΓΑΔΡΓ318 - Πεξηγξαθή: 

ΑΡΥΔΗΟΘΖΚΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 14 ΤΡΣΑΡΗΩΝ - 

Παξαηεξήζεηο: Αξρεηνζήθε κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ 

ρωξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 5000 πιαθηδίωλ. Να 

απνηειείηαη από 13-14 ζπξηάξηα. Σν θάζε ζπξηάξη λα 

δηαζέηεη ρεξνύιη, ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ην άλνηγκα / 

θιείζηκν ηνπ από ην ρξήζηε. Ζ θάζε αξρεηνζήθε λα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλε από αλζεθηηθό πιηθό ζηελ 

νμείδωζε ή βακκέλε ειεθηξνζηαηηθά κε εηδηθή 

αληηνμεηδωηηθή ιεπθή βαθή ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο ζε 

εηδηθό ζάιακν ζηνπο 200°C , γηα κεγαιύηεξε αληνρή ζηα 

πην γλωζηά δηαβξωηηθά ρεκηθά. ηε δηαζεζή ζαο γηα 

νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε. Με εθηίκεζε, Πηπίλε Γέπνηλα 

Τπε'πζπλε πειαηώλ  

 

Όλνκα Email Άξζξν Παραηηρηζεις Ζκ/λία 



ΑΝΣΙΔΛ-

ΑΦΟΙ 

Α.ΔΛΙΓΗ 

ΑΔ 

antisel@antisel.gr δημόζιας διαβούλεσζης 

ηετνικών προδιαγραθών 

για ηην προμήθεια 

αναλώζιμοσ σλικού 

εργαζηηρίων 

02/10/2018 

Αμηόηηκνη θύξηνη. ηα πιαίζηα ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο 

ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε, ζαο παξαζέηνπκε επηπξόζζεηα 

ηηο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο καο. 23) ΦΤΛΛΑ ΝΑΚΡΤΛ 

50 ΒΤΘΗΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΟΜΑΓΔ ΑΗΜΑΣΟ 

Κωδηθόο: ΓΑΠΑΘ251 - Παξαηεξήζεηο: i) Αλαθέξεηαη: 

«ΦΤΛΛΑ ΝΑΚΡΤΛ 50 ΒΤΘΗΜΑΣΩΝ ΓΗΑ 

ΟΜΑΓΔ ΑΗΜΑΣΟ» Εεηνύκε ηελ δηαγξαθή ηεο 

εκπνξηθήο επωλπκίαο «ΝΑΚΡΤΛ» ε νπνία απεηθνλίδεη 

ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή. ii) Αλαθέξεηαη: «Να 

δηαζέηνπλ δαθηύιην πξνζηαζίαο γηα απνθπγή 

επηκόιπλζεο παξαπιήζηνπ δείγκαηνο». Ζ επηκόιπλζε 

δηπιαλώλ ππνδνρώλ δελ εμαξηάηαη από δαθηύιην αιιά 

από ην βάζνο ηεο ππνδνρήο ηνπ πξνζθεξόκελνπ 

πιαζηηθνύ θύινπ. Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε κέγηζηε 

ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ ζηνλ δηαγωληζκόο ζαο 

παξαθαινύκε γηα ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο ωο εμήο: «Να 

δηαζέηνπλ ηθαλό βάζνο ππνδνρήο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

ε κε επηκόιπλζε. Να θαηαηεζνύλ δείγκαηα πξνο 

αμηνιόγεζε». iii) Απαξαίηεην επίζεο ζεωξνύκε λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζηηο δεηνύκελεο πξνδηαγξαθέο ε εμήο 

πξνδηαγξαθή: «Σα πξνζθεξόκελα πιηθά λα δηαζέηνπλ 

CE Certificate θαη ην εξγνζηάζην παξαγωγήο λα δηαζέηεη 

ISO». 27) ΜΗΚΡΟΚΤΒΔΣΔ ΜΔΣΡΖΖ 

ΑΗΜΟΦΑΗΡΗΝΖ ΜΗΑ ΥΡΖΔΩ Κωδηθόο: 

ΓΑΔΡΓ-Β90 - Παξαηεξήζεηο: i) Αλαθέξεηαη: «Να 

ιεηηνπξγεί κε ηάζε δηθηύνπ (230V / 60HZ), είηε κε 

ρξήζε ηεο ελζωκαηωκέλεο επαλαθνξηηδόκελεο 

κπαηαξίαο κε ηθαλό ρξόλν απηνλνκίαο». Παξαθαινύκε 

γηα ηελ αλαγξαθή ηνπ δεηνύκελνπ αξηζκνύ ωξώλ 

απηνλνκίαο. ηε δηαζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε 

δηεπθξίληζε. Με εθηίκεζε, Λακπξηλή Μπιωλά 

Τπεύζπλε πειαηώλ  

 

Όλνκα 
ΔΝΟΡΑΙ 

Α.Δ. 

Email 
tenders@aenorasis.gr 

Άξζξν ΥΟΛΙΑ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ 

ΣΔΥΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΤΚΔΤΩΝ 

ΤΝΔΥΟΤ ΔΓΥΤΗ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ  

Ζκ/λία 
21/09/2018 

ΠΡΟ ΓΗΟΗΚΖΖ 2Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ Δ.Α.Ν.Π. 

«ΜΔΣΑΞΑ» ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Μειίζζηα, 21 

επηεκβξίνπ 2018 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Κύξηνη, Αλαθεξόκελνη ζηελ Γεκόζηα δηαβνύιεπζε ηωλ 



ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ κε αξηζκό πξωηνθόιινπ 18458 

γηα ηελ δηελέξγεηα δηαγωληζκνύ Κάηω ηωλ Οξίωλ γηα 

ηελ πξνκήζεηα «πζθεπώλ πλερνύο Έγρπζεο 

Φαξκάθωλ» CPV 33194000-6, ππνβάινπκε ηηο 

πξνηάζεηο καο. Με εθηίκεζε, Γηα ηελ ΔΝΟΡΑΗ Α.Δ. 

Κωλζηαληάθεο ωηήξηνο Πξόεδξνο Γ.. & Γηεπζύλωλ 

ύκβνπινο 4 Α. ΤΚΔΤΔ ΤΝΔΥΟΤ ΔΓΥΤΖ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΔΩ ΑΝΣΛΗΑ • πιάγηα δηαθιάδωζε 

ηύπνπ Τ γηα δηπιέο θαη επείγνπζεο ρνξεγήζεηο 

Πξνηείλνπκε ηελ δηαγξαθή ηνπ όξνπ «γηα δηπιέο» γηαηί 

ν όξνο απηόο είλαη αζαθήο θαη δεκηνπξγεί ζύγρπζε ωο 

πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηωλ πξνζθεξόκελωλ εηδώλ. 

Πξνηείλνπκε επίζεο ηελ πξνζζήθε «ζε εγγύηεηα κε ηνλ 

θιεβνθαζεηήξα», ώζηε ε επείγνπζα ρνξήγεζε λα έρεη 

άκεζε πξόζβαζε ζην αγγείν ηνπ αζζελή. • ε ζπζθεπή λα 

είλαη κηαο ρξήζεωο θαη απνζηεηξωκέλε Πξνηείλνπκε ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ όξνπ «απνζηεηξωκέλε», κε ηνλ όξν 

«λα αλαγξάθεηαη επί ηεο ζπζθεπαζίαο ε κέζνδνο 

απνζηείξωζεο», δηόηη δηαζθαιίδεη όηη ε ζπζθεπή είλαη 

απνζηεηξωκέλε θαη θαηαδεηθλύεη ηνλ ηξόπν ηεο 

απνζηείξωζεο. • λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πνιιέο 

ώξεο (πάλω από 72) Πξνηείλνπκε ηελ αιιαγή ηνπ όξνπ 

«(πάλω από 72)», κε ηνλ όξν έωο 96 h γηα κείωζε ηνπ 

θόζηνπο αλά ρνξήγεζε αλά εκέξα. ΖΜΔΗΩΝΔΣΑΗ 

ΟΣΗ: ΤΠΟΥΡΔΩΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΟΤ ΘΑ 

ΚΑΣΑΚΤΡΩΔΗ ΣΑ ΔΗΓΖ ΜΔ Α/Α 4Α, 4Β, 4Γ ΔΗΝΑΗ 

ΝΑ ΓΗΑΘΔΔΗ ΓΩΡΔΑΝ ΣΟΝ ΤΝΟΓΟ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜΟΤ 70 

ΑΝΣΛΗΩΝ ΓΗΑ ΔΣΖΗΑ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 6.000 ΤΚΔΤΩΝ (ΔΗΓΖ ΜΔ Α/Α 

4Α, 4Β, 4Γ) ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟΤ ΝΑ ΚΑΛΤΦΘΟΤΝ ΟΗ 

ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΜΑ. Πξνηείλνπκε 

λα δηεπθξηληζζεί ν αξηζκόο ηωλ δεηνύκελωλ ηεκαρίωλ 

αλαιωζίκωλ μερωξηζηά γηα θάζε α/α 4Α, 4Β, 4Γ. 

Kαηόπηλ, λα θαζνξηζζεί μερωξηζηά ν αξηζκόο ηωλ 

νγθνκεηξηθώλ αληιηώλ πνπ ζα παξαρωξήζεη ν κεηνδόηεο 

γηα ηα δεηνύκελα ηεκάρηα ζπζθεπώλ ηωλ α/α 4Α & 4Β 

θαη μερωξηζηά ν αξηζκόο ηωλ αληιηώλ ζύξηγγαο γηα ηα 

δεηνύκελα ηεκάρηα ηνπ α/α 4Γ.  

 
 

 

 
 

 


