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Θέμα: Απάντηση σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές  

διαγωνισμού για προμήθεια «Σετ συλλογής αίματος υπό κενό του Αιματολογικού 

Εργαστηρίου 

 

 

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι , 

 

Με τη συγκεκριμένη επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε τις παρατηρήσεις μας σχετικά 

σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές διαγωνισμού για προμήθεια «Σετ συλλογής 

αίματος υπό κενό του Αιματολογικού Εργαστηρίου. 

 

 

Αναλυτικότερα οι παρατηρήσεις μας συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία: 

 

Στη διαβουλευση αναφέρεται ρητά ότι τα προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να πληρούν 

τα παρακάτω: 

«Σύστημα συλλογής αίματος υπό κενό 

Η επιλογή και κατακύρωση σε Προμηθευτή θα γίνει συνολικά για όλα τα είδη της ομάδας, 

λόγω του ότι πρέπει να αποτελούν ομοιογενές λειτουργικό σύστημα. 

Τα είδη αυτά αποτελούν ομάδα ώστε να υπάρχει πλήρης συμβατότητα βελόνας - πεταλούδας 

αιμοληψίας και σωληναρίων αιμοληψίας κενού (πιστοποιημένη αναλογία αίματος - προσθέτου, 

σωστή πλήρωση σωληναρίων, ελαχιστοποίηση λανθασμένων δειγμάτων). 

Για το λόγο αυτό δεν θα γίνουν αποδεκτές οι μεμονωμένες προσφορές των εταιρειών, παρά 

μόνο οι προσφορές που αφορούν το σύνολο των υλικών». 

 

Με το παραπάνω σκεπτικό αναφέρεται ότι το μόνο κριτήριο για την επιλογή των ειδών 

είναι ο κοινός προμηθευτής χωρίς να έχει σημασία η ποιότητα , παρά μόνο τα ασαφή 
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κριτήρια όπως «ενιαίο σύστημα αιμοληψίας ώστε να υπάρχει συμβατότητα μεταξύ τους, 

σωστή πλήρωση των φιαλιδίων και ομοιογένεια.». Με την ίδια λογική θα λέγαμε ότι όλα τα 

είδη που υπάρχουν σε κάθε διακήρυξη , για να υπάρξει «συμβατότητα και ομοιογένεια» θα 

πρέπει να αγοραστούν από έναν προμηθευτή, 

Επιπλέον, αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις διακηρύξεις διαγωνισμών όπου ως κριτήριο 

κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Με τα παραπάνω δεν αξιολογείται αν τα προϊόντα 

είναι ποιοτικά ή οικονομικότερα (και σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών), και αυτό θα 

έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες και ειδικότερα θα βγαίνει ζημιωμένο το σύστημα 

περίθαλψης. Τελικά στην απόφαση αξιολόγησης το σκεπτικό που διέπεται ο διαγωνισμός 

–για την ομάδα συλλογής αίματος υπό κενό έχει σαν αποτέλεσμα να απομένει ένας μόνο 

προμηθευτής .Έτσι καταστρατηγείται η έννοια του ανταγωνισμού και δεν εξασφαλίζεται η 

ευρεία συμμετοχή εταιρειών που οδηγεί στην ανάπτυξη του καθώς και στην επίτευξη 

ανταγωνιστικών τιμών .Διότι , η τελική επιλογή δε θα γίνει με βάση την οικονομικότερη 

τελικά προσφορά αλλά με βάση ασαφών κριτήριων που σκοπό έχουν τη κατακύρωση ενός 

προμηθευτή. Επίσης, έχουμε συμμετάσχει σε διαγωνισμούς σε όλα τα νοσοκομεία από την 

Κρήτη μέχρι τον Έβρο και έχουμε πάνω από 30 συμβάσεις σε αυτή την ομάδα προϊόντων . 

Ωστόσο σε κανέναν από τους παραπάνω διαγωνισμούς δεν συναντήσαμε αυτά τα κριτήρια. 

Τέλος θεωρούμε αδιανόητο σ’ αυτήν την τραγική κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή 

ο πλανήτης μας εξαιτίας της πανδημίας, να μην λαμβάνετε υπ’ όψιν το τυχόν οικονομικό 

όφελος που μπορεί να υπάρχει στην προσφορά μας και στη προσφορά άλλων εταιριών και 

να στέκεστε σε κριτήρια τύπου ομοιογένειας από τη στιγμή μάλιστα που έχετε την επιλογή 

να δοκιμάσετε δείγματα της κάθε εταιρίας και να αξιολογήσετε τη συμβατότητα και τη 

ποιότητα αυτών. 

Ο συγκεκριμένος όρος της διακήρυξης αποτελεί λόγω άδικου αποκλεισμού της εταιρίας μας 

και όχι μόνο, δημιουργώντας στρέβλωση του ανταγωνισμού προς όφελος συγκεκριμένης 

εταιρίας . 

Για όλα τα παραπάνω επιδιώκοντας τη σωστή και ισότιμη μεταχείριση όλων των εταιριών 

αναμένουμε την διακήρυξη με τροποποιημένους τους παραπάνω όρους και παραμένουμε 

στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινήσεις. 

 

 

Με εκτίμηση, 

Για την εταιρεία Vaktro Scientific 

 


