
 
 

  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ   
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν                             ΑΘΗΝΑ 08/06/2017 
ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ  Δ.Δ.. 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                  ΑΡ. ΠΡΩΣ.13037  
ΑΘΑΝΑΑΚΗ 2 
Σ.Κ.: 11526 
ΣΗΛ.: 213 2068917-18 
FAX : 213 2068259 
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr 
 
ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ Α ΦΑΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ  ΣΟΤ ΔΗΓΟΤ << ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΜΔΝΑ ΑΗΜΟΣΑΣΗΚΑ  

(ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΖ ΓΑΕΑ) >>    

Επεηδή  ην  Ννζνθνκείν πξνηίζεηαη λα δηελεξγήζεη  Δηαγσληζκό γηα: 
 

Κωδικός 

Αριθμός είδοσς 

CPV 

Περιγραθή Δίδοσς CPV 

33141127-6 
ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΜΔΝΑ ΑΗΜΟΣΑΣΗΚΑ (ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΖ 

ΓΑΕΑ) 

 

1.) Πξνβαίλεη, ζήκεξα 08/06/2017, κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ( Α 
Φάζη) ζε Δεκόζηα Δηαβνύιεπζε ησλ επηζπλαπηόκελσλ ηερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ. 
2.) εκεηώλεηαη όηη: Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Δεκόζηα 
Δηαβνύιεπζε ( Α ΦΑΖ), ην Ννζνθνκείν καο θαηαζέηεη ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, όπσο ζπληάρζεθαλ από ηελ Επηηξνπή ύληαμεο Σερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ, κε ζθνπό ηελ Δεκόζηα ζπδήηεζε θαη ηελ ιήςε ελδερνκέλσλ 
παξαηεξήζεσλ – ζρνιίσλ επί ηνπ πεξηερνκέλνπ απηώλ, ζην πιαίζην ηεο 
δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ηεο επξύηεξεο ζπκκεηνρήο ππνςήθησλ 
πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ. 
3.) Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε δεκαπένηε (15) 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ Ννζνθνκείνπ (http://www.korgialenio-benakio.gr), δειαδή μέτρι και ηις  
23/06/2017. 
4.) Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη, κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην site ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, λα ππνβάιινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα 
επηζεκάλνπλ ηνπο όξνπο πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ δηαγσληζκό 
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θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν από 
ηε δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ.  
5.) Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα 
απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ κε 
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή 
πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ, εμαζθαιίδνληαο όκσο ηαπηόρξνλα θαη ηελ πνηόηεηα 
ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ. 
6.) ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ αξρηθώλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ 
σο απνηέιεζκα ηεο δηαβνύιεπζεο ζα αλαξηεζνύλ νη αλαδηακνξθσκέλεο  
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα επηπιένλ ηέζζεξηο (4) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 
7.) Επειπηζηνύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ όιε δηαδηθαζία, 
ζπλδξάκνληαο έηζη ζηελ δηακόξθσζε ζπλζεθώλ πγηνύο αληαγσληζκνύ θαη 
βειηηζηνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 
8.) Σπρόλ Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξόζθιεζε  δίδνληαη όιεο ηηο εξγάζηκεο 
εκέξεο θαη ώξεο από ην ηκήκα Πξνκεζεηώλ. 
 
 
 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

ΔΗΓΖ 

ΓΑΕΑ ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΔΩΝ 7,5 Υ 10 cm (περίποσ) 

 

1.  Να είλαη αηκνζηαηηθή γάδα από 100% νμεηδσκέλε θπηηαξίλε 

2.  Να απνξξνθάηαη γξήγνξα ζε 7-14 εκέξεο εθόζνλ παξακείλεη 

3.  Να έρεη βαθηεξηνζηαηηθή θαη βαθηεξηνγόλα δξάζε 

4.  Να θέξεη CE πηζηνπνίεζεο 

5.  Να είλαη εύρξεζηε ζηελ ηνπνζέηεζε θαη αθαίξεζε 

6.  Να ππάξρνπλ επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζην ζπγθεθξηκέλν είδνο αηκνζηαηηθήο γάδαο 

7.  Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα θάλεη αηκόζηαζε ησλ αγγείσλ ζε όιεο ηηο ρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο 

8.  Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα κελ ρξεηάδεηαη λα παξακέλεη ζηα ηξαύκα πεξηζζόηεξν 

από 15 ιεπηά 

9.  ηελ δηάξθεηα ηεο επνύισζεο λα έρεη ειάρηζηε παξεκβνιή 



10.  Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ειέγρεη ηελ αηκνξξαγία ζηα 2-8 ιεπηά 

11.  Η δηάζηαζε 7,5 Υ 10 cm λα κπνξεί λα πεξλάεη εύθνια από ηα ηξνθάξ θαη λα 

ειέγρεη ηελ αηκνξξαγία ζε 1 -5 ιεπηά 

12. Να δηαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ 

13. Να είλαη πιήξσο απνξξνθήζηκε  

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
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