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«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ,(CPV 33141600-6)»

ΤΤΟΟ Γ. Ν Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α ΑΘΗΝΩΝΘΗΝΩΝ «Ι «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.

2. Την  υπ.  αριθ.  8/10.04.2014  (Θέμα  13ο)  Απόφαση  του  ΔΣ  του  Νοσοκομείου  σχετικά  με  την

επαναπροκήρυξη διενέργειας Πρόχειρου  Διαγωνισμού για την προμήθεια  Ουροσυλλεκτών  με  CPV

33141600-6, προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο

την χαμηλότερη τιμή ,βάσει του ΠΠΥΥ΄2012. 

3. Το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της  17ης/03.12.13 (θέμα 3ο) Συνεδρίασης

της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών

προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής».

4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με τις τεχνικές προδιαγραφές της 1ης   ΥΠΕ Αττικής και με πλήρη

δημοσιότητα.

ΠΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ    

1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια  Ουρο-

συλλεκτών  με  CPV 33141600-6,προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του

ΦΠΑ και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ,που θα διενεργηθεί βάσει του ΠΠΥΥ΄2012, προκειμένου το

Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα

του Νοσοκομείου www.  hippocratio  .gr   (Γραφείο Προμηθειών / Διαγωνισμοί - Διαπραγματεύσεις).

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε περί-

πτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν

οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις επιπλέον ημέρες.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την 02 Μαΐου 2014  

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hippocratio.gr.

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασί-

σει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμε-

τοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Πρόχειρος  Διαγωνισμός

για  την  προμήθεια  Ουροσυλλεκτών  με  CPV 33141600-6,  προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.400,00€
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συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ και  με  κριτήριο  την  χαμηλότερη  τιμή  ,  στο  πλαίσιο  εκτέλεσης  του

ΠΠΥΥ΄2012.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ

Συνημμένα:

- Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών (σσ.)

                                           ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 2000 ML, ΠΟΣΟΤΗΤΑ 20.000 ΤΕΜ., ΔΑΠΑΝΗ 4.200,00 € ΜΕ ΦΠΑ.
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ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 2000 ML  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ 12.000 ΤΕΜ.,   

ΔΑΠΑΝΗ 6.200,00 € ΜΕ ΦΠΑ.

                                              ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Απλοί Ουροσυλλέκτες μίας χρήσεως.

Θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

• Να είναι χωρητικότητας 2000cc,

• Να έχουν διαβάθμιση ανά 100ml,

• Να είναι πλαστικοί διαφανείς, απολύτου στεγανότητας,

• Να έχουν μήκος σωλήνα 90-100 εκ., ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύε-

ται με κάλυμμα.

• Να διαθέτουν τρύπες, ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας και

• Να έχουν βαλβίδα μη παλινδρομήσεως του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύ-

στη.

2. Ουροσυλλέκτες κλειστού κυκλώματος αποστειρωμένοι.

Θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

• Να είναι χωρητικότητας 2000cc ,

• Να έχουν διαβάθμιση ανά 100ml,

• Να είναι πλαστικοί διαφανείς, απολύτου στεγανότητας,

• Να έχουν μήκος σωλήνα 90-100 εκ., ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύε-

ται με κάλυμμα,

• Να διαθέτουν τρύπες, ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας,

• Να έχουν βαλβίδα μη παλινδρομήσεως του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη

και

• Να υπάρχει βαλβίδα κένωσης του σάκου ασφαλούς και εύχρηστου, για λήψη δειγμάτων 

ούρων για καλλιέργεια.

Επίσης, θα πρέπει όλα τα προϊόντα να έχουν: 

• Υποχρεωτική αναφορά του εργοστασιακού κωδικού παραγωγής,

• Οι ενδείξεις να είναι γραμμένες και στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ση-

μείο 13 του παραρτήματος Ι  της ΚΥΑ ΔΥ7/2480/94,
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• Να είναι πιστοποιημένα (σήμανση CE),

• Να είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO8669-2:1996 “Urine collection bags-Part 2 : Require-

ments and test methods”

• Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης και να έχουν υπόλοιπο 

ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη μέχρι την ημερομηνία λήξης,

• Να είναι η συσκευασία καλή για ασφαλή μεταφορά,

• Να μην κάμπτονται οι σωλήνες των ουροσυλλεκτών κατά την συσκευασία,

• Η Υπηρεσία να μπορεί να προβεί σε έλεγχο από διαπιστευμένο εργαστήριο ή αναγνωρισμένο εργα-

στήριο του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημοσίου τομέα,

• Η επιτροπή παραλαβής των Νοσοκομείων να μπορεί να προβεί σε έλεγχο των δειγμάτων, το κόστος

του οποίου θα βαρύνει τον προμηθευτή.

Σημειώνεται, ότι οι προμηθεύτριες εταιρείες που διακινούν τα ανωτέρω είδη θα πρέπει να συμμορφώνονται

με την Υ.Α.ΔΥ8δ/ΓΠ1348/04, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής 

πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων». Επί ποινή αποκλεισμού, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά 

συμμόρφωσης θα κατατεθούν με την προσφορά.
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