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Προς το 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

Αθήνα, 28.05.2018 

 
Θέμα:  Δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Αεροστρωμάτων 

με αντλία για πρόληψη κατακλίσεων σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς της Μ.Ε.Θ. 
 
1. Η προδιαγραφή 6 επί των γενικών όρων αιτείται : 
 
Οι προσφέροντες και το μηχάνημα θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α. Ε3/833/99 
όπως τροποποιήθηκε (περί συστήματος διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας). 
 
Εκ παραδρομής αναφέρεται η Υ.Α Ε3/833/99 η οποία έχει αντικατασταθεί από την ΔΥ8δ/Γ.Π. 
οικ/1348/2004 και η οποία αφορά την εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων από τον 
προμηθευτή. Αντίστοιχα θα πρέπει να αναφέρεται και το ISO 13485 το οποίο θα πρέπει να 
συμμορφώνεται ο κατασκευαστής όσον αφορά τον σχεδιασμό, παραγωγή και διανομή προϊόντων 
ενώ όσον αφορά το μηχάνημα θα πρέπει να κατατεθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης 
CE.  
 
Προτείνουμε την μετατροπή της προδιαγραφής ως κάτωθι: 
 
Οι προσφέροντες θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ/1348/2004, το μηχάνημα θα 
πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης ενώ ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποίηση 
κατά ISO 13485. 
 
2. Η προδιαγραφή 9 επί των γενικών όρων αιτείται : 
 
Οι προσφέροντες, οφείλουν να συντάσσουν φύλλο συμμόρφωσης για τα προσφερόμενα 
μηχανήματα και για όλα τα αναγραφόμενα σε αυτό, να υπάρχει παραπομπή στην 
συγκεκριμένη σελίδα και παράγραφο των επίσημων φυλλαδίων(όχι φωτοαντίγραφα) ή 
επισήμων βεβαιώσεων του κατασκευαστικού οίκου, για ότι δεν αναγράφεται στα 
ξενόγλωσσα φυλλάδια. Η μη ύπαρξη του πιο πάνω, αποτελεί λόγο αποκλεισμού. 
 
Πλέον, τα επίσημα φυλλάδια των οίκων διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή PDF με αποτέλεσμα κατά 
την κατάθεση των προσφορών οι προμηθευτές να καταθέτουν επικυρωμένα επίσημα φυλλάδια και 
όχι πρωτότυπα καθώς και αυτά ανταποκρίνονται στα επίσημα φυλλάδια του οίκου 
 
Προτείνουμε την μετατροπή της προδιαγραφής ως κάτωθι: 
 
Οι προσφέροντες, οφείλουν να συντάσσουν φύλλο συμμόρφωσης για τα προσφερόμενα 
μηχανήματα και για όλα τα αναγραφόμενα σε αυτό, να υπάρχει παραπομπή στην 
συγκεκριμένη σελίδα και παράγραφο των επίσημων επικυρωμένων φυλλαδίων ή 
επισήμων βεβαιώσεων του κατασκευαστικού οίκου, για ότι δεν αναγράφεται στα 
ξενόγλωσσα φυλλάδια. Η μη ύπαρξη του πιο πάνω, αποτελεί λόγο αποκλεισμού. 
 
Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση.  
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