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ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 

Κορωπί, 31 Αυγούστου  2022 

 

 

Θέμα: Τροποποιημένες προδιαγραφές μετά την Α΄ Διαβούλευση Αρ.Πρωτ. 31042/17-08-22 

Κύριοι, 
 

Στα πλαίσια της παραπάνω αναφερόμενης Διαβούλευσης, η εταιρεία μας σας παραθέτει παρακάτω 

τις προτεινόμενες αλλαγές. 

 

Οι αλλαγές προτείνονται έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα προσφοράς πάνω από μιας εταιρίας 
στα εν λόγω υλικά , με κοινό γνώμονα το συμφέρον του νοσοκομείου, ενώ οι προσθήκες στοχεύουν 
στον εμπλουτισμό των υλικών που μπορεί να χρησιμοποιεί το Νοσοκομείο σας για την καλύτερη 
κάλυψη των αναγκών του. 

 

 

Με εκτίμηση,  
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➢ Στις γενικές τεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριμένα στην παράγραφο «να επιδέχεται βιδωτά 

άκρα ΜΙΑΣ ή ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ χρήσεων, ώστε να μπορεί στην ίδια λαβίδα να προσαρμοστούν 

διαφορετικού τύπου άκρα», προτείνουμε την αφαίρεση της συγκεκριμένης παραγράφου διότι 

αντιπροσωπεύει συγκεκριμένο κατασκευαστικό Οίκο. 

 

➢ Στην παράγραφο Α.Α1 να αφαιρεθεί η φράση «να διαθέτει κάλυμμα ασφαλείας και ελατήριο 

αυτόματης επαναφοράς του» προτείνουμε την αφαίρεση της συγκεκριμένης παραγράφου 

διότι αντιπροσωπεύει συγκεκριμένο κατασκευαστικό Οίκο 

 

➢ Στην παράγραφο Α.Α2 να μετατραπεί το «διαμέτρου από 11 mm» σε «διαμέτρου από 10 mm» 

ώστε τεχνικά να υπάρξουν περισσότερες των μια οικονομοτεχνικές προσφορές προς την 

ανάδειξη του υγιούς ανταγωνισμού. 

               Επίσης, να αφαιρεθεί η διατύπωση «να διαθέτει πολυλειτουργική βαλβίδα ενεργητικού –       

               παθητικού ανοίγματος» αφού δεν αποτελεί σαφή τεχνική προδιαγραφή. 

 

➢ Στην παράγραφο Α.Α3 να μετατραπεί το «διαμέτρου από 5,5 mm» σε «διαμέτρου από 5 mm» 

ώστε τεχνικά να υπάρξουν περισσότερες των μια οικονομοτεχνικές προσφορές προς την 

ανάδειξη του υγιούς ανταγωνισμού. 

       Επίσης, να αφαιρεθεί η διατύπωση «να διαθέτει πολυλειτουργική βαλβίδα ενεργητικού 

 –    παθητικού ανοίγματος» αφού δεν αποτελεί σαφή τεχνική προδιαγραφή. 

 

➢ Στην παράγραφο Α.Α4 να μετατραπεί το «μήκους από 34 εκατοστά» σε «μήκους από 31 

εκατοστά» ώστε τεχνικά να υπάρξουν περισσότερες των μια οικονομοτεχνικές προσφορές προς 

την ανάδειξη του υγιούς ανταγωνισμού. 

              Επίσης, να μετατραπεί το «να διαθέτει σιαγόνες διπλής ενέργειας, κυρτές μακριές, μήκους από     

              22 χιλιοστά» σε «να διαθέτει σιαγόνες διπλής ενέργειας, κυρτές μακριές, μήκους από 21   

              χιλιοστά»   ώστε τεχνικά να υπάρξουν περισσότερες των μια οικονομοτεχνικές προσφορές προς   

              την ανάδειξη του υγιούς ανταγωνισμού. 

              Τέλος, να αφαιρεθεί «το καλώδιο σύνδεσης με τη διαθερμία να προσαρμόζεται υπό γωνία 45ο  
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εώς  90ο στο πάνω μέρος της λαβής» διότι αποτελεί μια τεχνική προδιαγραφή που δεν συμβάλει στο         

        καλύτερο χειρουργικό αποτέλεσμα και διότι αντιπροσωπεύει συγκεκριμένο κατασκευαστικό Οίκο 

 

➢ Στην παράγραφο Α.Α5 να μετατραπεί το «μήκους από 34 εκατοστά» σε «μήκους από 31 

εκατοστά» ώστε τεχνικά να υπάρξουν περισσότερες των μια οικονομοτεχνικές προσφορές προς 

την ανάδειξη του υγιούς ανταγωνισμού. 

               Επίσης, να αφαιρεθεί «το καλώδιο σύνδεσης με τη διαθερμία να προσαρμόζεται υπό γωνία 45ο   

               εώς 90ο στο πάνω μέρος της λαβής» διότι αποτελεί μια τεχνική προδιαγραφή που δεν συμβάλει  

               στο καλύτερο χειρουργικό αποτέλεσμα και διότι αντιπροσωπεύει συγκεκριμένο   

               κατασκευαστικό Οίκο. 

 

➢ Στην παράγραφο Α.Α6 να μετατραπεί το «μήκους από 34 εκατοστά» σε «μήκους από 31 

εκατοστά» ώστε τεχνικά να υπάρξουν περισσότερες των μια οικονομοτεχνικές προσφορές προς 

την ανάδειξη του υγιούς ανταγωνισμού.Επίσης, να αφαιρεθεί «το καλώδιο σύνδεσης με τη 

διαθερμία να προσαρμόζεται υπό γωνία 45ο  εώς 90ο στο πάνω μέρος της λαβής» διότι 

αποτελεί μια τεχνική προδιαγραφή που δεν συμβάλει στο καλύτερο χειρουργικό αποτέλεσμα 

και διότι αντιπροσωπεύει συγκεκριμένο κατασκευαστικό Οίκο. 

 

➢ Στην παράγραφο Α.Α7 να μετατραπεί το «μήκους από 360 mm» σε «μήκους από 300 mm» ώστε 

τεχνικά να υπάρξουν περισσότερες των μια οικονομοτεχνικές προσφορές προς την ανάδειξη 

του υγιούς ανταγωνισμού.Επίσης, να αφαιρεθεί «με πιστολοειδή λαβή» ώστε τεχνικά να 

υπάρξουν περισσότερες των μια οικονομοτεχνικές προσφορές προς την ανάδειξη του υγιούς 

ανταγωνισμού. 

 

➢ Στην παράγραφο Α.Α8 να μετατραπεί το «μήκους από 360 mm» σε «μήκους από 320 mm» ώστε 

τεχνικά να υπάρξουν περισσότερες των μια οικονομοτεχνικές προσφορές προς την ανάδειξη 

του υγιούς ανταγωνισμού. 

 

➢ Στις παραγράφους Α.Α9 – Α.Α10 – Α.Α11 υπάρχουν τεχνικοί προσδιορισμοί που 

αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένο κατασκευαστικό Οίκο όπως «βιδωτό άκρο ψαλίδι» ή/ και 

«βιδωτό άκρο dissecter» ή/ και «βιδωτό άκρο σύλληψης grasper ατραυματικη», συνεπώς 
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προτείνουμε είτε την αφαίρεση τους είτε την μετατροπή της τεχνικής προδιαγραφής σε 

«ενσωματωμένο άκρο με ενσωματωμένο στυλεό» 

 

 

 

 

 

 


