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Αξιότιμοι κύριοι,

Με την παρούσα και κατόπιν ανακοίνωσης του Νοσοκομείου σας με ημερομηνία 02/07/2018
Περί

Διαβούλευσης

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

τεχνικών
ΓΙΑ

προδιαγραφών,
ΤΙΣ

για

την

προμήθεια:

«ΔΕΚΑ

ΑΝΤΑΙΩΝ

—

ΜΕΘ Α ΚΑΙ Β.», σας αποστέλλουμε τις παρατηρήσεις της

εταιρείας μας
Ως απαραίτητες Λειτουργικές Προδιαγραφές βάσει του Ν.4412/2016 και των Ευρωπαϊκών
Οδηγιών 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/Ε.Ε. (άρθρο 54), είναι εκείνες που εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη
δυνατή ευρύτητα και ισότιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
Τονίζουμε ότι οι Παρατηρήσεις και σι Προτάσεις αυτές προέκυψαν με γνώμονα την διαμόρφωση
των ουσιαστικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζουν τα Παρακάτω προϊόντα και όχι την περιγραφή
μεμονωμένων, σπάνιων και μη ουσιωδών χαρακτηριστικών που τις Περισσότερες φορές προσδιορίζουν
συγκεκριμένο είδος, Προκειμένου να προετοιμαστούν σι τελικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Διατελώντας στη διάθεση σας για σιαδήποτε Πληροφορία

επεξήγηση.

Για τηνλ.Ε.,
Με εκτίμηση
ΑΡΘΡΩΣΣ 1ΤΡΚΑ

ΕΔΗ Α.Ε
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Αριστείδη ς Τονικίδης
Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε.
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ΑΡΘΡΩΣΙΣ Α.Ε.

Παρατηρήσεις επί των Τεχνικών Προδιαγραφών

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α 17. «Το σύστημα να διαθέτει ιμάντα γρήγορης ατιασψάλισης ςΡΙ πάνω
στο αερόστρωμα, σε εμψανές σημείο, για την άμεση απελευθέρωση του αέρα σε περίπτωση
καρδιοανατινευστικής αναζωογόνησης.»

Προτείνεται η αντικατάσταση της λέξης «ιμάντα» από την λέξη «μηχανισμός» αψού η
υλοποίηση του μηχανισμού απελευθέρωσης της βαλβίδας ςΡΙ κάθε κατασκευαστή μπορεί
διαψέρει.
Προτείνεται η τροποποίηση της προδιανραιοής ώς ετής:

«Το σύστημα να διαθέτει μηχανισμό γρήγορης απασψάλισης ίΡ1 πάνω στο αερόστρωμα, σε
εμψανές σημείο, για την άμεση απελευθέρωση του αέρα σε περίπτωση
καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. »

Επιπλέον, προτείνουμε την ττροσιήκη της προδιαγραρής που ακολου&ί:

«Να υπάρχει η δυνατότητα απομόνωσης οποιουδήποτε εκ των μεμονωμένων αεροθαλάμων
από το πνευματικό δίκτυο καθ’ όλο το μήκος του στρώματος ώστε να μην ασκείτε καθόλου
πίεση, καθ’ όλη την διάρκεια του κύκλου εναλλαγής σε σημεία του σώματος με ήδη
ανεπτυγμένες κατακλίσεις. »

