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Προς :

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Διεύθυνση: ΕΞΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,ΤΚ 57010, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Γραφείο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
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Θέμα:

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών διαγωνισμού για την προμήθεια
των ειδών «Διατάξεις Νεφρικής Υποστήριξης» (CPV : 33181000-2).

Έναρξη Διαβούλευσης : 30-07-2017
Λήξη Διαβούλευσης : 18-08-2017 (15:00)
Υποβολή: έντυπη & e-mail

Αξιότιμοι Κύριοι και Κυρίες,
Σε συνέχεια της ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών ειδών «Διατάξεις Νεφρικής Υποστήριξης» προς
διαβούλευση, όπως κατατέθηκαν από την επιτροπή, η εταιρεία μας ως αντιπρόσωπος του εργοστασίου
VYGON Γαλλίας, υποβάλει:
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ: ΟΥΔΕΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ:

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών και δη των εμφυτευομένων όπως: μιας
χρήσης, πολλαπλών χρήσεων, ακτινοσκιερό, βαθμονόμηση, υλικό κατασκευής, εύρος, μήκος, latexfree, αποστειρωμένα κ.α., θεωρούμε ότι πρέπει μα αναγράφονται στις ζητούμενες προδιαγραφές.
Β. Παρατηρήσαμε την απουσία ζήτησης ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΩΝ
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ (30ημερών) που χρησιμοποιούνται ήδη στις ΜΕΘ του Νοσοκομείου σας.
Για τον παραπάνω λόγο, προτείνουμε και παρακαλούμε να συμπληρωθούν, εάν αξιολογηθεί θετικά η
πρότασή μας, ως νέοι κωδικοί με τίτλο είδους:
α) ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΔΥΟ ΑΥΛΩΝ με τα παρακάτω τεχνικά
χαρακτηριστικά:
Καθετήρες αιμοκάθαρσης αντιμικροβιακοί δύο αυλών με ευθέα άκρα. Να είναι κατασκευασμένοι με
τεχνολογία AgION ( βιοσυμβατό αντιμικροβιακό υλικό ) κατά την οποία ο καθετήρας
πολυουρεθάνης εμπλουτίζεται μοριακά με ιόντα αργύρου, και τα εκπέμπει εσωτερικά και εξωτερικά
του αυλού έτσι ώστε να μπορεί να διατηρηθεί η αντιμικροβιακή του δράση για 30 ημέρες αντί να
είναι επικαλυμμένος μόνο εξωτερικά . Να προσφερθούν σε σετ seldinger, με εύρος καθετήρα 12Fr
μήκους 15cm και 20 cm, με ροές 410ml/min και 390ml/min ανά αυλό αντίστοιχα. Το υλικό
κατασκευής του καθετήρα να μην περιέχει LATEX και DEHP για αποφυγή κινδύνου αλλεργιών και
άλλων αρνητικών συμπτωμάτων στον ασθενή. Να είναι μ.χ. αποστειρωμένοι.
Ενδεικτική τιμή: περίπου: 85,00€
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β) ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΩΝ με τα παρακάτω τεχνικά
χαρακτηριστικά:
Καθετήρες αιμοκάθαρσης αντιμικροβιακοί τριών αυλών. Να είναι κατασκευασμένοι με τεχνολογία
AgION ( βιοσυμβατό αντιμικροβιακό υλικό ) κατά την οποία ο καθετήρας πολυουρεθάνης
εμπλουτίζεται μοριακά με ιόντα αργύρου και τα εκπέμπει εσωτερικά και εξωτερικά του αυλού έτσι
ώστε να μπορεί να διατηρηθεί η αντιμικροβιακή του δράση για 30 ημέρες αντί να είναι
επικαλυμμένος μόνο εξωτερικά .Να προσφερθούν σε σετ seldinger με ευθέα άκρα , με εύρος
καθετήρα 12Fr μήκους 20cm ( 16G/12G/11G και με ροές 50ml/min , 250ml/min και 290ml/min
ανά αυλό αντίστοιχα) και μήκους 15cm ( 16G/12G/11G με ροές 55ml/min ,250ml/min και
320ml/min ανά αυλό αντίστοιχα) . Το υλικό κατασκευής του καθετήρα να μην περιέχει LATEX και
DEHP για αποφυγή κινδύνου αλλεργιών και άλλων αρνητικών συμπτωμάτων στον ασθενή. Μ.χ.
αποστειρωμένοι.
Ενδεικτική τιμή: περίπου: 120,00€
Η ενδεικτική τιμή, εάν και εφόσον γίνει αποδεκτή η πρότασή μας, θα βοηθήσει για την ένταξή της στον
προϋπολογισμού του παραπάνω διαγωνισμού σε σχέση με την αναγκαία ποσότητα.
Δεν γνωρίζουμε εάν τα δύο παραπάνω προϊόντα της πρότασής μας, έχουν ενταχθεί σα άλλη διακήρυξη
του Νοσοκομείου σας. Εάν έχουν ενταχθεί σε άλλη διακήρυξη, παρακαλούμε μην λάβετε υπόψη σας
την πρότασή μας. Εάν όμως δεν έχουν ενταχθεί σε άλλη διακήρυξη, παρακαλούμε να μελετήσετε την
πρότασή μας καθόσον χρησιμοποιούνται ήδη.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.
Με τιμή,
ARETEION MEDICALS AE
Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες διευκρινήσεις:
ΓΙΩΡΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν. ΖΟΡΜΠΑ 22-24, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΤΚ 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ: 2310-488641, κιν.: 6944906506
e-mail: kgiortsi@gmail.com
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