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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
Τμήμα : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Θέμα : Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
ΙΑTΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ // Αριθ. Πρωτ. 15876/22 
 

Αξιότιμοι κύριοι, κυρίες,  
 
Σε συνέχεια της ανάρτησης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια καλώδια ECG, 
αυτοκόλλητα για καλώδια ασθενούς, περιχειρίδες ηλεκτρονικών πιεσόμετρων, μπαταρίες, 
probes, καλώδια οξυμετρίας, και ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι του Ευρωπαϊκού οίκου 
MEDICAL CABLES, θα θέλαμε να υποβάλλουμε τις εξής παρατηρήσεις ώστε να μπορούμε να 
συμμετέχουμε στον επικείμενο διαγωνισμό.  
 

Παρατήρηση 1: Στην προδιαγραφή 1 αναφέρετε: Το υλικό να διαθέτει ένδειξη CE. (Να 
κατατίθεται) 
Σχόλιο: Τα ζητούμενα προϊόντα είναι είτε κατηγορίας Class I (π.χ. περιχειρίδες, καλώδιο ΗΚΓ 
κλπ) είτε κατηγορίας Class II (π.χ. αισθητήρας οξυμετρίας κτλ). Σύμφωνα με την οδηγία 
93/42/EEC βάσει της οποίας πιστοποιούνται με CE τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα 
προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία Class I υποχρεούνται μόνο σε δήλωση 
συμμόρφωσης DOC ενώ όσα προϊόντα είναι στην κατηγορία Class II υποχρεούνται να 
φέρουν πιστοποιητικό CE συνοδευόμενο απο δήλωση συμμόρφωσης DOC. 
Προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως εξής: Να κατατεθούν όλα τα πιστοποιητικά 
διασφάλισης ποιότητας του είδους και του κατασκευαστή, όπως περιγράφονται κάτωθι. 
- Πιστοποιητικό CE  του προϊόντος για τα προϊόντα Class II συνοδευόμενο από την δήλωση 
συμμόρφωσης DOC,  
- Δήλωση συμμόρφωσης DOC για τα προϊόντα Class I (Δεν απαιτείται πιστοποιητικό CE για 
τα προιόντα κλάσης Ι, παρά μόνο δήλωση συμμόρφωσης) 
 

Παρατήρηση 2: Στην προδιαγραφή 2 αναφέρετε: Ο κατασκευαστικός οίκος του υλικού να 
διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485 (Να κατατίθεται) 
Σχόλιο: Σημειώσατε ότι από το 2018 οι κατασκευαστικοί οίκοι δεν είναι υποχρεωμένοι να 
διαθέτουν ISO 9001:2015, καθώς το ISO 13485:2016 υπερκαλύπτει τις ανάγκες των 
ιατροτεχνολογικών προιόντων. Η πλειάδα των κατασκευαστικών οίκων διαθέτουν μόνο το 
ISO 13485:2016. 
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Προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως εξής: Ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει 
σύστημα διασφάλισης ποιότητας με πιστοποίηση κατά ISO 13485:2016 & προαιρετικά ISO 
9001:2015. (Να κατατίθεται) 
 

Παρατήρηση 3: Στην προδιαγραφή 3 αναφέρετε: Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει 
σύστημα ποιότητας EN ISO 9001 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και EN ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Να κατατίθεται). 
Σχόλιο: Τα πρότυπα ISO έχουν αναβαθμιστεί σε νέα έκδοση ISO9001:2015 & 
ISO13485:2016.  
Προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως εξής: Η προμηθεύτρια εταιρεία να 
διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:2015 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:2016 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική 
υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατίθεται). 
 
 
Τα ανωτέρω αναφέρονται στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού, για την προάσπιση του 
δημοσίου συμφέροντος και την εξυπηρέτηση σας. Όλες οι προτάσεις μας γίνονται για το 
άνοιγμα του ανταγωνισμού και όχι για την προώθηση μόνο των δικών μας αναλώσιμων 
υλικών. 
 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ  
(ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ) 

01. Να προσφέρεται με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Να κατατίθεται 
βεβαίωση κατασκευαστικού οίκου.  

02. Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με τον εξοπλισμό που πρόκειται 
να χρησιμοποιηθούν. Να κατατεθεί επιστολή του κατασκευαστικού οίκου των εξαρτημάτων για την 
συμβατότητα των προσφερομένων ειδών, όπου θα αναφέρεται ξεκάθαρα ο κωδικός του 
προσφερόμενου είδους και το μοντέλο του μόνιτορ στο οποίο ενδείκνυται να χρησιμοποιηθούν. 

 

 
  
 

 
 
Με εκτίμηση, 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ        
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