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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ              
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                         Θεσσαλονίκη, 28 Ιουλίου 2020
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»                                                                         Αριθμ. πρωτ.: 33993
Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη
Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Πληρ.: Α. Κωτούλα
2313 312229, akotoula@ippokratio.gr
                                                                                         Προς
                                                                                         ΕΣΗΔΗΣ- Τμήμα διαβουλεύσεων
                                                                                         Email:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr

Θέµα: «∆ιενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ» (CPV 33141114-2). 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι
Τη διενέργεια ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ» (CPV 33141114-2) όπως αυτές 
υποβλήθησαν µε τo υπ. αριθμ. πρωτ.: 33993/23-7-2020 έγγραφo της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη ηµέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε περίπτωση 
τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσµα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαµορφωµένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) 
επιπλέον ηµερολογιακές ηµέρες. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.
Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά 
κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών. 
Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με 
τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
(http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις, και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στο πεδίο Νέα – Ανακοινώσεις – 
Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών.

                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ  

Συνημμένα: 
Τεχνικές προδιαγραφές «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ» 

Σχόλια

Όνομα HIPPOKRATIS Α.Ε. Email office@hippokratis.com Άρθρο Ημ/νία 07/08/2020
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Κωνσταντινουπόλεως 42                                                              Αρ. Πρωτ. 873
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Γραφείο Προμηθειών-Κα Κωτούλα
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ΤΗΛ.   2313312229, akotoula@ippokratio.gr 

ΘΕΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές Ιατρικής Γάζας 

ΣΧΕΤ:  1η Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ»  (20DIAB000012088)

   Σας αποστέλλουμε παρακάτω τις προτάσεις της εταιρείας μας σχετικά με τη Α’ Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΓΑΖΑΣ» : 

Α) Σύμφωνα με την Απόφαση του ΕΟΦ 11465/1-4-1999 , οι γάζες που χορηγούνται στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας μη αποστειρωμένες και στη 

συνέχεια τεμαχίζονται, συσκευάζονται και αποστειρώνονται από αυτά υπάγονται στην κατηγορία ΙΙα. 

Αυτό σημαίνει πως όλες οι γάζες που αναφέρονται στη διαβούλευση πρέπει να έχουν πιστοποιητικό CE κατηγορίας ΙΙα.

Β) Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Ανάπτυξης για τη φαρμακευτική γάζα οι προμηθευτές έχουν υποχρεώσεις που 

πρέπει να περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές της φαρμακευτικής γάζας ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ.

Παρακάτω παραθέτονται οι Υποχρεώσεις Προμηθευτών όπως έχουν συμπεριληφθεί στη Διακήρυξη 2019-057_Σ του Συνοπτικού Διαγωνισμού του Γ.Ν.Θ. 

Άγιος Παύλος , αλλά και  πολλών άλλων Νοσοκομείων της χώρας.

Υποχρεώσεις Προμηθευτών

1. Οι προμηθευτές με την προσφορά τους, πρέπει να δηλώνουν τα στοιχεία (επωνυμία, τόπος) του εργοστασίου κατασκευής του επιδεσμικού υλικού 

που θα πραγματοποιήσει την ύφανση και τις λοιπές επεξεργασίες (υδροφιλία, λεύκανση, ξήρανση, κλπ) και το οποίο θα διαθέτει άδεια-βεβαίωση 

δυνατότητας παραγωγής επιδεσμικού υλικού από το Ε.Ο.Φ. ή αντίστοιχης επίσημης Αρχής, και βεβαίωση από τον κοινοποιημένο οργανισμό ότι τα 

προϊόντα του προμηθευτή κυκλοφορούν στο εμπόριο με τη σήμανση CE. Αντίγραφο της ανωτέρας άδειας και βεβαίωσης, θα κατατίθεται με την 

προσφορά.

2. Να καταθέσουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, σύμφωνα με την οποία τα προϊόντα κατηγορίας 

ΙΙα-επίδεσμοι γάζας της κατασκευάστριας εταιρίας μπορούν να κυκλοφορούν στο εμπόριο φέροντας τη σήμανση CE ή βεβαίωση πιστοποιημένου Φορέα.

3. Να καταθέσουν πιστοποιητικό εκδοθέν από πιστοποιημένο οργανισμό (όπου θα αναγράφεται και η ημερομηνία ισχύος αυτού) ότι τα προϊόντα της 

κατασκευάστριας εταιρίας κατηγορίας IIα για γάζες απλές και γάζες ακτινοσκιερές είναι σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων (όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα) και μπορούν να φέρουν τη σήμανση CE.

4. Να καταθέσουν επίσημο κατάλογο του πιστοποιημένου οργανισμού όπου θα αναγράφεται η κατασκευάστρια εταιρία υπέρ της οποίας έχει εκδοθεί το 

πιστοποιητικό και το είδος του προϊόντος για το οποίο έχει εκδώσει το εν λόγω πιστοποιητικό.

5. Όλα τα προσφερόμενα είδη γάζας θα πρέπει να φέρουν το σήμα CE, το οποίο θα συνοδεύεται με έγγραφη κοινοποίηση στοιχείων στο μητρώο 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ( ΕΟΦ) .

Γ) Οι τιμές σε κάποια από τα είδη της διαβούλευσης είναι εξαιρετικά χαμηλές για τα σημερινά δεδομένα της παγκόσμιας αγοράς , ειδικά μετά τις συνέπειες 

που έχει επιφέρει η εξάπλωση του COVID-19 παγκοσμίως. 

Συγκεκριμένα, η τιμή για το είδος Α/Α 1 , Γάζα Υδρόφιλη Ακτινοσκιερή , η οποία στο πίνακα είναι στην τιμή των 0,0946€/μέτρο στην αγορά διαμορφώνεται 

στην τιμή  0,1150€/μέτρο , ενώ για το είδος Α/Α 9 η τιμή αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται στο € 10,50/πακέτο . Για τις ανωτέρω τιμές υπάρχει σχετικά 

τιμολόγια προς άλλα νοσοκομεία της χώρας, ως συγκριτικά στοιχεία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας,

  

Ο  εκπρόσωπος της εταιρίας

Σουλάκης Σταύρος

Σύμβουλος-Διαχειριστής
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