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ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ B ΦΑΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ << ΑΚΟΙ ΑΙΜΑΣΟ>>    

ε ζπλέρεηα ηεο κε αξ.πξση. 9036/27-04-2017 πξόζθιεζεο Α΄ θάζεο  
Γεκόζηαο  δηαβνύιεπζεο πεξί ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ 
θαη επεηδή ην Ννζνθνκείν πξνηίζεηαη λα δηελεξγήζεη  Γηαγσληζκό γηα: 

 

Κωδικόρ 

Απιθμόρ είδοςρ 

CPV 

Πεπιγπαθή Δίδοςρ CPV 
Αξία με 

Φ.Π.Α./ € 

33141613-0 ΑΚΟΙ ΑΙΜΑΣΟ 41.260,35 €  

 

Πξνβαίλεη, ζήκεξα 07/06/2017, κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ( B Φάζη) ζε 
Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ησλ επηζπλαπηόκελσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 
εκεηώλεηαη όηη: 

1) Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ( B ΦΑΗ), ην 
Ννζνθνκείν καο θαηαζέηεη ηιρ αναδιαμοπθωμένερ  Σεσνικέρ 
Πποδιαγπαθέρ , όπσο ζπληάρζεθαλ από ηελ Δπηηξνπή ύληαμεο 
Σερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, κε ζθνπό ηελ Γεκόζηα ζπδήηεζε θαη ηελ 
ιήςε ελδερνκέλσλ παξαηεξήζεσλ – ζρνιίσλ επί ηνπ πεξηερνκέλνπ 
απηώλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ηεο επξύηεξεο 
ζπκκεηνρήο ππνςήθησλ πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ. 

2) Ζ δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) εκεξνινγηαθέο 
εκέξεο από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Ννζνθνκείνπ (http://www.korgialenio-benakio.gr) , δειαδή μέσπι και 
ηιρ  11/06/2017. 

3) 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 θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε 

mailto:prom3@verhospi.gr
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ρξνληθή πεξίνδν από ηε δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ 
πξνζθνξώλ.  

4) 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 

5) Δπειπηζηνύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ όιε δηαδηθαζία, 
ζπλδξάκνληαο έηζη ζηελ δηακόξθσζε ζπλζεθώλ πγηνύο αληαγσληζκνύ 
θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 

       6) Σπρόλ Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξόζθιεζε  δίδνληαη όιεο ηηο εξγάζηκεο 
εκέξεο θαη ώξεο από ην ηκήκα Πξνκεζεηώλ 

 
 
 

 ΔΙΓΗ 

_ ΑΚΟΙ ΠΛΑΣΙΚΟΙ ΤΛΛΟΓΗ ΑΙΜΑΣΟ  

Α/Α ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΙΓΟΤ 

1. Γηπινί αζθνί αίκαηνο CPDAή CPDA- 1, 450 ml γηα εξπζξά 35 εκεξώλ θαη 
δνξπθνξηθό αζθό ηνπιάρηζηνλ 300 mlγηα πιάζκα. 

2. 
Σξηπινί αζθνί αίκαηνο CPDή CP2D450 ml θαη δύν δνξπθνξηθνύο αζθνύο 
ηνπιάρηζηνλ 300 θαη 300 mlέθαζηνο κε πξνζζεηηθό ζπληεξεηηθό δηάιπκα 100 
mlγηα εξπζξά ηνπιάρηζηνλ 42 εκεξώλ, πιάζκα θαη αηκνπεηάιηα 5 εκεξώλ. 

3 
Σεηξαπινί αζθνί ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ αίκαηνο κε πςειήο 
ιεπθαθαίξεζεο νιηθνύ αίκαηνο 42 εκεξώλ θαη δπλαηόηεηα ζπιινγήο πιάζκαηνο 
θαη αηκνπεηαιίσλ 

 
 

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Κιεηζηά ζπζηήκαηα αζθώλ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο κε ελζσκαησκέλν 

θίιηξν πςειήο ΛΔΤΚΑΦΑΗΡΑΖ .Δ.(ζπκππθλσκέλα εξπζξά)θαη 

δπλαηόηεηα ζπιινγήο ΑΜΠ (αηκνπεηαιίσλ)πιάζκαηνο 42 εκεξώλ. 

ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Κιεηζηό ζύζηεκα Αζθώλ ζπιινγήο αίκαηνο κε ελζσκαησκέλν ΦΗΛΣΡΟ 

αξίζηεο πνηόηεηαο ηαρείαο πςειήο ΛΔΤΚΑΦΑΗΡΔΖ .Δ. απνζήθεπζεο 42 

εκεξώλ. 

Οη πιαζηηθνί αζθνί λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 ζηόκηα εηζόδνπ (outlet pors) 

γηα ηελ ρνξήγεζε αίκαηνο θαη παξαγώγσλ κέζσ ηεο ζπζθεπήο κεηάγγηζεο. 

Σν ζύζηεκα πεξηιακβάλεη: 

Α) Σνλ αξρηθό αζθό (πξσηεύσλ) 

Υσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 450 ml κε αληηπεθηηθό 63ml κε ελζσκαησκέλε 

ζπζθεπή αηκνιεςίαο ε νπνία ζα θαηαιήγεη ζε βειόλα θιέβαο 16 Gt 



αλαγξαθόκελν ζηελ εηηθέηα ηνπ αζθνύ θαη ελζσκαησκέλν θίιηξν 

ιεπθαθαίξεζεο εξπζξνθπηηάξσλ. 

 Ζ ζπζθεπή αηκνιεςίαο από πιαζηηθό άξηζηεο πνηόηεηαο κήθνπο 

800mm έσο 1200mmδει.80εθαη.120εθαη.εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 

≥2,7mm θαη πάρνο ≥ 0,5mm. 

 Ζ βειόλα λα θέξεη ιεπηά ηνηρώκαηα ζηιηθνλαξηζκέλε θαη 

απνζηεηξσκέλε αηξαπκαηηθή άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ ζσιήλα 

αηκνιεςίαο (εληαία )θαη ζα θέξεη πξνζηαηεπηηθό πώκα ηειείσο θιεηζηό 

(tamper evident) ελζσκαησκέλν ζηνλ ζσιήλα αηκνιεςίαο. 

Σν πξνζηαηεπηηθό πώκα ζα πξέπεη λα εκπνδίδεη ηελ δηαξξνή αληηπεθηηθνύ ή 

θαη ηνπ ζπληεξεηηθνύ δηαιύκαηνο από ηνπο πιαζηηθνύο αζθνύο θαηά ηελ 

απνζήθεπζε, ζα δηαηεξεί απνζηεηξσκέλε ηελ δηαδξνκή ηνπ πγξνύ θαη ζα 

αθαηξείηαη εύθνια δειαδή ζα ΚΟΒΔΣΑΗ. 

Σν πξνζηαηεπηηθό πώκα λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν έηζη ώζηε λα είλαη αδύλαηε 

ε αληηθαηάζηαζή ηνπ ή  ε παξαπνίεζή ηνπ  ή επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη 

επαλαηνπνζέηεζε πξνο απνθπγή πηζαλόηεηαο κνιύλζεσλ θαη  δηαηήξεζε 

απνζηεηξσκέλε εζσηεξηθή επηθάλεηα. 

Ο απιόο ηεο αηκνιεςίαο λα θέξεη ζπζηήκαηα πξνζηαζία ηεο βειόλαο 

ελζσκαησκέλε ζπζθεπή δεηγκαηνιεςίαο ζε ζσιελάξην θελνύ θαη ζπιάθην 

δείγκαηνο (sampling pouch) ρσξεηηθόηεηαο 35ml γηα ηα πξώηα ml εξπζξώλ 

κεηά ηελ θιεβνθέληεζε. 

Β) Έλαλ αζθό κε 100ml πξνζζεηηθό δηάιπκα γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ εξπζξώλ 

γηα 42 εκέξεο. 

Γ) Έλαλ αζθό ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 300ml θαηάιιειν γηα ηελ 

δηαηήξεζε θαη θαηάςπμε πιάζκαηνο. 

Σν πιαζηηθό ησλ αζθώλ λα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο, πςειήο δηαπεξαηόηεηαο. 

Γηαπγέο, άρξσκν ζπκβαηό κε ην πεξηερόκελν ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο 

απνζήθεπζεο θαη ηεο απηήο πνηόηεηαο γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ 

(ΑΠΜ). 

Οη αζθνί πξέπεη λα είλαη απνζηεηξσκέλνη, ειεύζεξνη ππξεηνγόλσλ θαη ηνμηθώλ 

ζηνηρείσλ κε εύζξαπζηνη ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο. 

Ο ζρεδηαζκόο θαη ε θαηαζθεπή ησλ πιαζηηθώλ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθαιή 

θαη άλεηε ζπιινγή, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία ,κεηαθνξά, δηαρσξηζκό θαη 

ρνξήγεζε αίκαηνο θαη παξαγώγσλ. 

ε θάζε αζθό πνπ πεξηέρεη ην ηειηθό παξάγσγν, λα θέξεη ΣΟΜΗΟ ΔΞΟΓΟΤ 

εξκεηηθά ζθξαγηζκέλν πώκα αζθαιείαο. 

Ο αζθόο ζα θέξεη αζθαιήο πεξηκεηξηθέο ζπγθνιιήζεηο ρσξίο πεξηηηέο 

απνιήςεηο πξνο απνθπγή ζπγθέληξσζεο κηθξνβίσλ. 

Ο αζθόο εζσηεξηθά λα κε παξνπζηάδεη αλσκαιίεο ηνπ πιαζηηθνύ ή ησλ 

ζπγθνιιήζεσλ, λα είλαη θνίινο  παληνύ, ρσξίο γσλίεο γηα ηελ άξηζηε 

ζπληήξεζε θαη απξόζθνπηε κεηαθνξά ηνπ αίκαηνο θαη ησλ παξαγώγσλ 

θαζώο θαη ηελ απνθπγή ΜΗΚΡΟΒΗΩΝ. 

Σν εζσηεξηθό θάιπκκα  ηνπ ΦΗΛΣΡΟΤ (housing) ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη 

ηελ πξνζηαζία ηεο κεκβξάλεο από θζνξέο (δει. δίπισκα, ηζάθηζκα)πνπ 



είλαη δπλαηόλ λα πξνθιεζνύλ θαηά ηελ απνζήθεπζε θαη ρξήζε π.ρ. 

(θπγνθέληξεζε)θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ πςειή απόδνζε ηνπ θίιηξνπ 

θαη ηελ αζθάιεηα ησλ παξαγώγσλ. 

Να αλαγξάθεηαη ε επσλπκία ηνπ θαηαζθεπαζηή ε νλνκαζία ηνπ θίιηξνπ θαη ν 

αξηζκόο παξηίδαο (lot). 

Σν θάιπκκα ηνπ θίιηξνπ θαη ε κεκβξάλε λα είλαη απόιπηα βηνζπκβαηηθά ISO 

10993-4. 

 

ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ: 

 Σν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ηαρεία θαη πξαθηηθή ιεπθαθαίξεζε 

ζε ρξόλν ιηγόηεξν ησλ 30 ιεπηώλ. 

Δπθνιία ζηε ρξήζε. 

Οη αζθνί λα δηαζέηνπλ ISO 3826-32006 

Εεηείηαη ν ππνιεηπόκελνο  αξηζκόο ησλ ιεπθνθπηηάξσλ λα είλαη θάησ   

2X105 αλά κνλάδα Δ (ζπκππθλσκέλα εξπζξά )θαη απνκάθξπλζε 

ΑΜΠ (αηκνπεηαιίσλ) κεγαιύηεξε ηνπ 97%. 

 Να εμαζθαιίδεηαη ε κεγίζηε δπλαηή αλάθηεζε (recovery)ησλ 

εξπζξνθπηηάξσλ δεηείηαη λα είλαη κεγαιύηεξε ε ίζε ηνπ 91%. 

 Πξνζθόκηζε αλεμαξηήησλ κειεηώλ δεκνζηεπκέλσλ ζε επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά πνπ λα ηεθκεξηώλνπλ ηηο επηδόζεηο ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

θίιηξσλ ζύκθσλα κε ηηο επηδόζεηο ησλ πξνδηαγξαθώλ. 

 Να έρνπλ έγθξηζε θπθινθνξίαο ησλ αξκνδίσλ αξρώλ ηεο Δ.Δ. (CE 

marking). 

 Πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο θαηαζθεπήο ISO GMP (Good manufacturηng 

Practice). 

 Να έρνπλ επαλαιήςηκα απνηειέζκαηα. 

 Να έρνπλ θαηαθξάηεζε κηθξνβίσλ θαη κηθξνζξόκβσλ ηνπιάρηζηνλ 

40κm. 

 Ωο πξνο ηνπο αζθνύο PLT επεηδή πεξηέρνπλ θαη πιάζκα λα ηζρύεη ηα 

ησλ πξνδηαγξαθώλ. 

 Σα ΣΟΜΗΑ ΔΞΟΓΟΤ από θάζε αζθό ζα απνθξάζζνληαη ζηεγαλά θαη 

ζα θέξνπλ εξκεηηθά ζθξαγηζκέλν θάιπκκα αζθαιείαο εύθνια 

απνζπώκελν θαη κε επαλαηνπνζεηνύκελν γηα λα κείλεη 

απνζηεηξσκέλε ή εζσηεξηθή επηθάλεηα. 

Ο ζσιήλαο αηκνιεςίαο λα αλαγξάθεη αλεμίηεια θαη επαλάγλσζηα ηνλ 

αλαγλσξηζηηθό ηνλ αξηζκό αλά δηαζηήκαηα θαη ελζσκαησκέλν θάιπκκα 

αζθαιείαο γηα πξνζηαζία ηνπ ρξήζηε κεηά ην πέξαο ηεο αηκνιεςίαο.  

Γηα ηελ ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ, ηνπιάρηζηνλ ν θύξηνο αζθόο θάζε 

ζπζηήκαηνο λα θέξεη νπσζδήπνηε 2 αλζεθηηθά αλνίγκαηα ζε θάζε θαηά 

κήθνο πιεπξά. 

ε θάζε αζθό ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη ζεξκνθνιιεκέλε ε:  

1. Δηηθέηα κε όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία κε επθξηλή θαη 

αλαιινίσηε εθηύπσζε, αλζεθηηθά θαη αξίζηεο πνηόηεηαο ώζηε 



λα κελ αιινηώλεηαη ή θαηαζηξέθεηαη θαηά ηνπο δηαθόξνπο 

ρεηξηζκνύο ςύμε, απόςπμε. 

Να θαηαζηξέθεηαη θαη όρη λα απνθνιιάηαη ζε πξνζπάζεηα 

απνθόιιεζεο. 

2. Πεξηγξαθή ησλ πεξηερνκέλσλ θαη πξνηεηλόκελε ρξήζε  

 Φύζε ζθεύαζκα όγθν ή κάδα ηνπ αληηπεθηηθνύ ή ηνπ 

ζπληεξεηηθνύ δηαιύκαηνο θαη θάζε άιινπ πιηθνύ πνπ 

εηζάγεηαη όγθν ή ηε κάδα ηνπ αίκαηνο θαη ησλ 

παξαγώγσλ πξνο ζπιινγή αλαιπηηθά ζύκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο (Eur Ph). 

 Γήισζε πνπ πξνζδηνξίδνπλ ζπλζήθεο απνζηείξσζεο θαη 

κε ππξεηνγόλσλ. 

 Καζνξηζκόο ηεο παξηίδαο. 

 Κσδηθόο πξντόληνο ηνπ θαηαζθεπαζηή 

  Να ππάξρνπλ νδεγίεο ρξήζεσο (Διιεληθά). 

 

ΤΚΔΤΑΙΑ 

Σα δηάθνξα ζπζηήκαηα αζθώλ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα 

εληόο πιαζηηθνύ δηαθαλνύο ή από αινπκίλην εηδηθνύ 

αζθαινύο θαη αλζεθηηθνύ θαθέινπ απνζηεηξσκέλνπ, 

εξκεηηθά ζθξαγηζκέλνπ αλεμάξηεηα από ην εάλ θέξνπλ ή 

όρη αηνκηθή ζπζθεπαζία από ζεινθάλ ή άιιν απιό πιηθό. 

Ζ ζπζθεπαζία ησλ αζθώλ θαη ζσιήλσλ λα είλαη άλεηνη 

θαη όρη ηζαθηζκέλνη ή δηπισκέλνη. 

Λόγσ πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ ιήμεο ησλ αζθώλ κεηά ην 

άλνηγκα ηνπ θαθέινπ, θάζε θάθεινο λα πεξηέρεη ην πνιύ 

6 (έμη) ζπζηήκαηα αζθώλ αίκαηνο. 

Οη θάθεινη από αινπκίλην ή πιαζηηθό δηαθαλέο έρνπλ 

εηηθέηα πνπ αλαγξάθνληαη νη πεξηεθηηθόηεηεο ησλ αζθώλ 

ην αληηπεθηηθό θαη πξόζζεην δηαιύκαηνο θάθεινη ζα είλαη 

ηνπνζεηεκέλνη κε άλεζε θαη πξνζεθηηθά ζε αλζεθηηθά θαη 

θιεηζηά θηβώηηα κηθξνύ βάξνπο θαη εύθνιεο κεηαθνξάο. 

ην θηβώηην ζα είλαη επηθνιιεκέλε εηηθέηα κε επθξίλεηα 

αλαγξαθόκελα ηα ζηνηρεία: εξγαζηήξην παξαγσγήο θαη 

δηεύζπλζε, είδνο αζθώλ , πεξηεθηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζε ml ην αληηπεθηηθό θαη ην πξόζζεην δηαιύκαηνο CPDA-

1 CPD/SAG εκεξνκελία ιήμεο ησλ αζθώλ, ζεξκνθξαζία 

C0 απνζήθεπζεο θαη ε εληόο ηνπ θηβσηίνπ πνζόηεηα 

ζπζηεκάησλ (κε αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεσο ζηα 

ειιεληθά) 12-7-1998 9342 νδεγίεο Δ.Δ. 

Να πξνζθνκηζζνύλ επίζεκεο κειέηεο θαη πηζηνπνηεηηθά 

ησλ πξνζθεξνκέλσλ αληηπεθηηθώλ θαη πξνζζέησλ 



δηαιπκάησλ όπνπ ζα βεβαηνύηαη ε ζπληήξεζε ησλ 

εξπζξώλ 42 εκεξώλ. 

΄ έλα από ηνπο δνξπθνξηθνύο αζθνύο θάζε ζπζηήκαηνο 

ζα αλαγξάθεηαη ζηελ εηηθέηα επθξηλώο ΑΜΠ 

(αηκνπεηάιηα) 5 εκεξώλ. 

Να θαηαζέηνπλ 2 δείγκαηα. 

Παξάδνζε άκεζε εληόο 3 εκεξώλ. 

ΔΗΓΟ: θιεηζηά ζπζηήκαηα πιινγήο θαη επεμεξγαζίαο 

αίκαηνο κε ελζσκαησκέλν θίιηξν πςειήο ιεπθαθαίξεζεο 

ησλ Δ θαη δπλαηόηεηα ζπιινγήο ΑΜΠ κε CPD CP2D 

450 ml θαη 2 δνξπθνξηθνί αζθνί ηνπιάρηζηνλ 300 θαη 300 

ml έθαζηνο κε πξνζζεηηθό ζπληεξεηηθό δηάιπκα 100ml 

εξπζξά 42 εκεξώλ πιάζκαηνο  αίκαηνο. 

  

 

   

 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

 

 

 

ΔΤΘΤΜΗΟ ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ 

 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΠΟΓΗΟΗΚΖΣΖ 
Γ/ΝΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 
ΤΠ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 
 

 


