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                                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                        ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ

                     ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙ∆ΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ – ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ – ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ – 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ)» 

Το Γενικό Νοσοκοµείο Καβάλας ανακοινώνει ότι τίθεται σε ανοιχτή ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές «ΕΠΙ∆ΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

(ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ – ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

        ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ – ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ)» CPV 33141110-3, για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού.

        Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί αρχικές Τεχνικές Προδιαγραφές από αρµόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να µεταβληθούν κατά την 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 

        της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης.

Μετά το τέλος της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών θα αναρτηθεί  σχετική έκθεση διαβούλευσης µε το σύνολο των σχολίων 

που έχουν υποβληθεί  

        στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου, καθώς και στο χώρο των συνηµµένων του ηλεκτρονικού διαγωνισµού.

         Η ∆ιαβούλευση θα διαρκέσει για δεκαπέντε µέρες µετά την ανάρτηση της από την ∆ιεύθυνση  ∆ιαχείρησης, Ανάπτυξης  και Υποστήριξης ΕΣΗ∆ΗΣ

     Η παρούσα διαβούλευση θα πραγµατοποιηθεί στην ∆ιαδικτυακή Πύλη «Προµηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

 Η  παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα  του Νοσοκοµείου Καβάλας (http://www.kavalahospital.gr).

          Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συµµετοχή σας στη διαδικασία της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των επισυναπτόµενων Τεχνικών 

Προδιαγραφών.

                                                                               Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                 

                                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ
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ΘΕΜΑ: ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙ∆ΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ – ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ – ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ)» 

Αξιότιµοι κύριοι, 

Σχετικά µε την διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τα είδη ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΠΙ∆ΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ – ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ – ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ)», η οποία και 

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα σας, επιτρέψτε µας να κάνουµε τις παρακάτω παρατηρήσεις στα πλαίσια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης και της ∆ιαφάνειας:

Με την δυνατότητα που µας δώσατε να υποβάλουµε τις παρατηρήσεις µας σχετικά µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναρτήσατε στην ιστοσελίδα 

σας για τα είδη ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙ∆ΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ – 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ – ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ)»  επιβεβαιώσατε την απεριόριστη εµπιστοσύνη και 

βεβαιότητα που είχαµε στην προσήλωση σας να τηρηθεί η διαδικασία της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης και ∆ιαφάνειας κατά την σύνταξη των τεχνικών 

προδιαγραφών. 

Είµαστε βέβαιοι ότι συµµερίζεστε απόλυτα το γεγονός ότι σκοπός της Υπηρεσίας σας αλλά και κάθε Αναθέτουσας Αρχής  πρέπει να είναι, σύµφωνα 

µε τις επιταγές του Νόµου, η διενέργεια  ∆ηµόσιων ∆ιαγωνισµών όπου να προβλέπεται και να ενισχύεται η ελεύθερη και η µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή 

προκειµένου το ∆ηµόσιο να επωφεληθεί τελικώς από τον µεγάλο αριθµό συµµετεχόντων, τον ανταγωνισµό που θα προκύψει και τελικώς τις καλύτερες 

τιµές στα ζητούµενα είδη από το τρίπτυχο κόστους, ποιότητας και οφέλους.

Ως προµηθεύτρια εταιρεία έχουµε να προτείνουµε τις παρακάτω γενικές τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες εκτιµούµε ότι ανταποκρίνονται στο πνεύµα 

και την φιλοσοφία που περιγράψαµε παραπάνω διότι συµπληρώνουν τις υπάρχουσες συµβατικές τεχνολογίες και ποιότητες υλικών µε νέες, σύγχρονες 

τεχνικές αλλά και τεχνολογίες οι οποίες προσφέρουν στους ασθενείς καλύτερη ποιότητα ζωής, µεγαλύτερο προσδόκιµο και καθιστούν το σύστηµα υγείας 

αποδοτικότερο καθότι ο χρόνος παραµονής των ασθενών στο νοσοκοµείο µειώνεται ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται µικρότερη απασχόληση του 

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. 

Στην υπό διαµόρφωση λίστα τεχνικών προδιαγραφών σας έχουµε να προτείνουµε τα κάτωθι:

Πιο συγκεκριµένα στην κατηγορία ειδών:

Για τον α/α 23 (42904) ζητείται: 

" ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΗΡΟΥ – ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ – ΤΙΜΗ ΖΕΥΓΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. 

Θα θέλαµε να επιστήσουµε την προσοχής σας στην διαµόρφωση τεχνικών προδιαγραφών για το συγκεκριµένο είδος. Επειδή η προδιαγραφή είναι 

ελλιπής και απουσιάζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και πιστοποιήσεις από ανεξάρτητους φορείς, µε βάση τα τελευταία ιατρικά δεδοµένα, που θα 

προσδώσουν στο προϊόν ποιότητα και θα παρέχουν ασφάλεια για τον ασθενή πιστεύουµε ότι η ανωτέρω προδιαγραφή πρέπει να διαµορφωθεί ως εξής: 

«ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΜΗΡΟΥ (42904).

Να είναι κάλτσες ορατής διαβαθµισµένης συµπίεσης µε πιέσεις 18,14,8,10,8mmHg από τον αστράγαλο ως το µηρό µε την ανάλογη πιστοποίηση. Να 

διαθέτουν ανατοµικό σχήµα για όλο το µήκος του ποδιού. Να διαθέτουν εξεταστική οπή στην άκρη του ποδιού για τον οπτικό έλεγχο των δακτύλων. Να 

διαθέτουν αντιολισθητική ζώνη για τα µεγέθη του µηρού µε επένδυση σιλικόνης,  ειδικό άνοιγµα στην εσωτερική περιοχή του µηρού ώστε η συµπίεση να 

είναι µηδενική για να προστατεύει τη µηριαία φλέβα. Να είναι κατασκευασµένες από υπο-αλλεργικό υλικό που επιτρέπει τον καλό αερισµό του δέρµατος. 

Να επανέρχονται στο ίδιο µήκος µετά το τέντωµα. Να έχουν ελληνικές οδηγίες χρήσης και CE Mark. Να διαθέτουν κλινικά αποδεδειγµένο προφίλ 

συµπίεσης που αυξάνει την ταχύτητα ροής του αίµατος κατά 138% και µειώνει την φλεβική διάσταση. Να προσφέρουν παύση της πίεσης στην ιγνυακή 

φλέβα. Να έχουν διαχωριστική λωρίδα και δίφυλλη φάσα ώστε να εµποδίζουν την αιµοστατική επίδραση στο µηριαίο τρίγωνο. Να διατίθενται σε πληθώρα 

µεγεθών ώστε να είναι κατάλληλες για χρήση σε περισσότερους ασθενείς το καθορισµένο σηµείο της φτέρνας να διασφαλίζει σωστή τοποθέτηση ενώ το 

άνοιγµα στα δάχτυλα να επιτρέπει εύκολο έλεγχο της επιδερµίδας και του σφυγµού».
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