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Προς:          Αθήνα, 31/07/2014 
Γενικό Νοσοκομείο Πατρών  
«ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 
ΤΣΕΡΤΙΔΟΥ 1, 26335, ΠΑΤΡΑ 
diabouleysi@agandreashosp.gr  
 
 

ΘΕΜΑ:  Β’ Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού προμήθειας ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ CPV 33140000-3 (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ) 

 

 

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες, 

Με την παραλαβή των νέων τεχνικών προδιαγραφών που προέκυψαν μετά την αρχική διαβούλευση 
παρατηρούμε με έκπληξη πως η προδιαγραφή για το είδος με α/α 49.2 έχει τροποποιηθεί με τρόπο που 
παραπέμπει πλέον σε υλικό συγκεκριμένης εταιρείας.   

Έτσι παρεμποδίζεται η ελεύθερη διακίνηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων όπως έχει θεσμοθετηθεί 
με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42 (ΦΕΚ2198/Β/2009). Επιπλέον, το γεγονός αυτό αντίκειται στο άρθρο 3 
παράγραφοι 3&4 του Π.Δ. 118/07 που αναφέρουν: 

 «Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες και πλήρως κατανοητές από όλους 
τους ενδιαφερομένους. Πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή 
ευρύτητα συμμετοχής στον διαγωνισμό και να μη δημιουργούνται αδικαιολόγητα εμπόδια στον 
ανταγωνισμό. 

Δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων στις τεχνικές προδιαγραφές και στις διακηρύξεις που να 
προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή μεθόδους επεξεργασίας, οι οποίες 
έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα. 

Ειδικότερα, οι τεχνικές προδιαγραφές απαγορεύεται να αναφέρονται σε εμπορικά σήματα, διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής.» 

 

Συγκεκριμένα σας αναφέρουμε: 

α/α 49.2: Μετεγχειρητικοί διαφανείς σάκοι κολοστομίας με διάμετρο κοπής 100-120mm με 
δυνατότητα σύνδεσης με ουροσυλλέκτη με παράθυρο διαμέτρου 90 mm και άνω για να επιτρέπει 
ιατρικούς χειρισμούς και την τοποθέτηση στηρικτικών εντέρου 

Η αναφορά σε διάμετρο κοπής «100-120mm» και «παράθυρο διαμέτρου 90mm» φωτογραφίζει υλικό 
συγκεκριμένου εργοστασίου,  αποκλείει όλες τις υπόλοιπες εταιρίες του χώρου, και στη ουσία 
λειτουργεί ως απευθείας ανάθεση του κωδικού σε συγκεκριμένη εταιρεία (σε ιδιαίτερα υψηλή τιμή. 

Για να επιτραπεί επομένως η ισότιμη συμμετοχή όλων των εταιρειών του χώρου ζητούμε η 
προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως ακολούθως:  «Μετεγχειρητικοί διαφανείς σάκοι κολοστομίας με 
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διάμετρο κοπής 90-120mm με δυνατότητα σύνδεσης με ουροσυλλέκτη με παράθυρο διαμέτρου 70 
mm και άνω». 
 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, και εφόσον το νοσοκομείο σας επιθυμεί να προμηθευτεί εξειδικευμένα υλικά 
με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, σας προτείνουμε μετεγχειρητικό σάκο με διπλό σύστημα 
κένωσης,  που προσαρμόζεται τόσο σε στέρεες όσο και σε υδαρείς κενώσεις και επομένως καλύπτει 
μεγαλύτερο εύρος περιπτώσεων και εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης και οικονομίας για το 
νοσοκομείο σας. Στα πλαίσια της ισότιμης αντιμετώπισης, ζητούμε την προσθήκη του ακόλουθου υλικού 
και  την για ισόποση κατανομή ποσοτήτων στην νέα διακήρυξη. Συγκεκριμένα: 

Σάκοι μετεγχειρητικοί διαφανείς, με αποσπώμενο παράθυρο για επιθεώρηση και εργασία επί της 
στομίας. Με βαλβίδα εξόδου για σύνδεση με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη και δυνατότητα αφαίρεσης σας 
βαλβίδας και κλείσιμο του σάκου με ενσωματωμένο σύστημα ανοίγματος/ κλεισίματος velcro (για χρήση 
και σε υδαρείς και στέρεες κενώσεις). Σας κοπή έως 90mm. 

 

Σας ευχαριστούμε που μας δώσατε την ευκαιρία να εκθέσουμε τις προτάσεις μας και παραμένουμε στη 
διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή τεκμηρίωση. 

 

Με εκτίμηση, 

 ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε. 

 




