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Προς 
ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ   

«Ο ΆΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Θεσσαλονίκη, 29/12/2022 

 

 

Θέμα: Προτάσεις της εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Ε. – MEDITECK SYSTEMS με Α.Φ.Μ. 
800878841 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 14377960400 για την «δημόσια διαβούλευση τεχνικών 
προδιαγραφών για την προμήθεια Συσκευής πολυπροπυλενίου χορήγησης αίματος και 
παραγώγων μέσω αντλίας» σε συνέχεια της      απόφασης Διοικητή με αρ. 506/03-03-20 και 
με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β.  

  
Αξιότιμοι κύριοι, 
 

Σε συνέχεια της ανάρτησης σας στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σας, για την «δημόσια 
διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Συσκευής πολυπροπυλενίου 
χορήγησης αίματος και παραγώγων μέσω αντλίας» σας υποβάλλουμε  τις παρατηρήσεις της 
εταιρείας μας για τις τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω ειδών. 

 

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνηση. 
 

 

Με τιμή, 

 

Αναστασία Μαυρομιχάλη 

Διαχειρίστρια 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Ε.  
MEDITECK SYSTEMS 

 

 

 

 



 

2 

 

 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: 
Οι προς διαβούλευση προδιαγραφές των ζητούμενων ειδών – Συσκευή πολυπροπυλενίου 
χορήγησης αίματος και παραγώγων μέσω αντλίας, όπως είναι συντεταγμένες, αναφέρονται 
σε προϊόντα «ορισμένης προέλευσης και παραγωγής», δηλαδή «φωτογραφίζονται» τα 
προϊόντα ενός συγκεκριμένου οικονομικού φορέα. Ειδικότερα αναφέρεται συγκεκριμένος 
κωδικός κατασκευαστικού οίκου -Κωδικός: APTPK0J-PP- καθώς και το συγκεκριμένο 
μοντέλο ογκομετρικής αντλίας του κατασκευαστικού οίκου –Volumed-.  

 

Η έννοια της δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών αναιρείται από μόνη της 
εφόσον ζητείται το συγκεκριμένο είδος. 
 

Με αποτέλεσμα να αποκλείεται το σύνολο των εταιρειών οι οποίες διαθέτουν αντίστοιχα 
προϊόντα με ισοδύναμα ή και καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα. 
 

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 54 

«Τεχνικές Προδιαγραφές» (άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)  του Ν. 
4412/2016:  

“Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, δεν 
περιέχουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής 
που να χαρακτηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από έναν συγκεκριμένο 
οικονομικό φορέα ούτε εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τύπων ή 
συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να 
αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία επιτρέπεται, κατ’ 
εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει επαρκώς προσδιορισμένη και κατανοητή 
περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης κατ’ εφαρμογή της παρ. 3. Η εν λόγω μνεία 
συνοδεύεται από τον όρο «ή ισοδύναμο».” 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ:  
Για να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον διαγωνισμό και να μη 
δημιουργούνται αδικαιολόγητα εμπόδια στον υγιή ανταγωνισμό σε όφελος του επικείμενου 
διαγωνισμού (σύννομος διαγωνιστική διαδικασία) και κατ’ επέκταση του δημοσίου 
συμφέροντος και του νοσοκομείου σας, προτείνεται να τροποποιηθούν και να 
επαναδιατυπωθούν εκ νέου.  
 

Ελπίζουμε ότι θα λάβετε υπόψη σας αυτές τις παρατηρήσεις μας, ώστε ο επικείμενος 
διαγωνισμός να διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προμηθειών και να 
εξασφαλίζεται η ευρύτερη συμμετοχή για ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος του 
Δημοσίου συμφέροντος.  

 

 

 

 

 

 


