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Αθήνα, 14  Ιουνίου 2013 

Αρ. Πρωτ. 0535 
Προς : Γ.Ν.Α ΚΑΤ 
Υπόψη : Γραφείου Προμηθειών 
                      
Αφορά  : Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ενιαίου Διαγωνισμού για τους 

φορείς της 1ης ΥΠΕ Αττικής για την προμήθεια Εργαλείων Χειρουργείου  
 

Κύριοι, 
 
Αναφερόμενοι στο αίτημά σας για δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για την 
προμήθεια Εργαλείων Χειρουργείου, επισημαίνουμε ότι οι αναρτημένες στο διαδίκτυο 
προδιαγραφές όπως έχουν καθοριστεί περιορίζουν στο ελάχιστο την ευρεία συμμετοχή χωρίς να 
διασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα υλικών.  
 
Συγκεκριμένα οι κατηγορίες με  
 

Α/Α 78 

Σετ ηλεκτροδίων: Σετ ηλεκτροδίων μίας χρήσεως για τον εντοπισμό των λαρυγγικών 
νεύρων κατά την επέμβαση του θυροειδή. Το σετ να αποτελείται από ένα αυτοκόλλητο 
νευροδιεγέρτη εντοπισμού λαρυγγικού νεύρου, που να προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε 
ενδοτραχειακό σωλήνα διαθέτει το χειρουργείο, και από ένα υποδόριο νευροδιεγέρτη 
μόνο με καλώδιο 2m και βελόνα 13m σε διάφορα χρώματα 

 
Οι προδιαγραφές αναφέρονται σε υλικό που διατίθεται από συγκεκριμένη εταιρεία. Η αναφορά 
μόνον στην χρήση και εφαρμογή του σετ χωρίς ανάλυση στο τι ακριβώς να περιλαμβάνει το σετ 
θα επιτρέψει την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού.  
 
Για να επιτραπεί η ευρεία συμμετοχή εταιρειών θα πρέπει να απλοποιηθούν οι προδιαγραφές του 
Α/Α 78 και να διαμορφωθούν ως εξής:  
Σετ ηλεκτροδίων μίας χρήσεως για τον εντοπισμό των λαρυγγικών νεύρων κατά την 
επέμβαση του θυροειδή. 
Τέλος σημειώνουμε ότι ο προϋπολογισμός που έχει χρησιμοποιηθεί στο Α/Α 78 είναι λανθασμένος, 
καθώς υπάρχει συγκεκριμένη κατηγορία στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ με αντίστοιχη τιμή και 
συγκεκριμένα η κατηγορία με Α/Α 59.1.32 
 

Α/Α 80 

Αιμοστατική κόλλα: Αιμοστατική κόλλα κατάλληλη για όλες τις χειρουργικές ειδικότητες. 
Έτοιμη για χρήση με χρόνο ολοκλήρωσης πολυμερισμού 1,5 λεπτό σε θερμοκρασία 
45οC για στεγανοποίηση, συγκόλλησης και αιμόσταση ιστών και αγγείων. Να διαθέτει 
ειδικά ρύγχη για λαπαροσκοπική και ανοικτή χειρουργική χρήση. Να πολυμερίζεται μόνον 
κατά την επαφή με του ιστούς. Θα γίνει αξιολόγηση βάσει της ποσότητας. Να έχει CE 
Mark.   

 
Οι προδιαγραφές αναφέρονται σε υλικό που διατίθεται από συγκεκριμένη εταιρεία. Η αναφορά μόνο 
στην λειτουργία της κόλλας, χωρίς ακριβή περιορισμό στον χρόνο και στη θερμοκρασία 
πολυμερισμού θα επιτρέψει την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού.  
 
Για να επιτραπεί η ευρεία συμμετοχή εταιρειών θα πρέπει οι προδιαγραφές του Α/Α 80 να 
απλοποιηθούν και να διαμορφωθούν ως εξής: 
Αιμοστατική κόλλα: Αιμοστατική κόλλα κατάλληλη για όλες τις χειρουργικές ειδικότητες και 
για στεγανοποίηση, συγκόλληση και αιμόσταση ιστών και αγγείων. Θα γίνει αξιολόγηση 
βάσει της ποσότητας. Να έχει CE Mark.   
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Τέλος σημειώνουμε ότι καθώς διατίθενται στην αγορά πολλαπλές κόλλες σε διαφορετικές 
ποσότητες, ο προϋπολογισμός που θα χρησιμοποιηθεί δεν πρέπει να αναφέρεται στα 
100€/τεμάχιο. Προκειμένου να επιτευχθεί ευρεία συμμετοχή θα πρέπει ο προϋπολογισμός που 
θα ζητηθεί στην κατηγορία με Α/Α 80  να είναι ανά μονάδα μέτρησης (ml) και όχι ανά τεμάχιο, 
γεγονός που θα επιτρέψει να γίνει σωστά η σύγκριση των προσφερομένων διαφορετικών 
συσκευασιών.  
 
 

Α/Α 91 Αιμοστατική βιολογική κόλλα, άμεσης αιμόστασης 

 
Σημειώνουμε ότι καθώς διατίθενται στην αγορά πολλαπλές κόλλες σε διαφορετικές ποσότητες, 
ο προϋπολογισμός που θα χρησιμοποιηθεί δεν πρέπει να αναφέρεται στα 100€/τεμάχιο. 
Προκειμένου να επιτευχθεί ευρεία συμμετοχή θα πρέπει ο προϋπολογισμός που θα ζητηθεί 
στην κατηγορία με Α/Α 91 να είναι ανά μονάδα μέτρησης (ml) και όχι ανά τεμάχιο, γεγονός 
που θα επιτρέψει να γίνει σωστά η σύγκριση των προσφερομένων διαφορετικών συσκευασιών.  
 
 

Α/Α 93 
Βιοαπορροφήσιμος παράγοντας κατακράτησης αυτόλογης θρομβίνης για επίσχεση 
μεγάλων αιμορραγιών, από πολυσακχαρίτη, να μην απαιτεί προετοιμασία 

 
Σημειώνουμε ότι καθώς διατίθενται στην αγορά πολλαπλά υλικά σε διαφορετικές ποσότητες, ο 
προϋπολογισμός που θα χρησιμοποιηθεί δεν πρέπει να αναφέρεται στα 100€/τεμάχιο. Προκειμένου 
να επιτευχθεί ευρεία συμμετοχή θα πρέπει ο προϋπολογισμός που θα ζητηθεί στην κατηγορία 
με Α/Α 93 να είναι ανά μονάδα μέτρησης (ml) και όχι ανά τεμάχιο, γεγονός που θα επιτρέψει να 
γίνει σωστά η σύγκριση των προσφερομένων διαφορετικών συσκευασιών. 
 
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε περαιτέρω πληροφορία. 
 
Με εκτίμηση 
 
 
Σεμέλη Τσουχνικά 
Τμήμα Διαγωνισμών 


