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ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ B ΦΑΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ << ΙΞΩΓΟΔΛΑΣΙΚΑ >> 

ε ζπλέρεηα ηεο κε αξ.πξση. 10828/16-05-2017 πξόζθιεζεο Α΄ θάζεο  
Δεκόζηαο  δηαβνύιεπζεο πεξί ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη 
πξνηύπσλ θαη επεηδή ην Ννζνθνκείν πξνηίζεηαη λα δηελεξγήζεη  Δηαγσληζκό 
γηα: 

 

Κωδικός 

Αριθμός είδοσς 

CPV 

Περιγραθή Δίδοσς CPV 
 

33141000-0 ΙΞΩΓΟΔΛΑΣΙΚΑ 
 

 

Πξνβαίλεη, ζήκεξα 13/06/2017, κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ( B Φάζη) ζε 

Δεκόζηα Δηαβνύιεπζε ησλ επηζπλαπηόκελσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 

εκεηώλεηαη όηη: 

mailto:prom3@verhospi.gr


Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Δεκόζηα Δηαβνύιεπζε ( B ΦΑΗ), ην 

Ννζνθνκείν καο θαηαζέηεη ηις αναδιαμορθωμένες  Σετνικές 

Προδιαγραθές , 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. 

2) Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ 

(http://www.korgialenio-benakio.gr) , δειαδή μέτρι και ηις  17/06/2017. 

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 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) Επειπηζηνύκε 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 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  ΙΞΩΓΟΔΛΑΣΙΚΩΝ  ΟΤΙΩΝ  ΓΙΑ 
ΓΙΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ  ΥΡΗΗ  Δ  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΔ  ΔΠΔΜΒΑΔΙ 
 

1. Υεκηθή νπζία: παινπξνληθό λάηξην 3% 
    Μνξηαθό βάξνο: 1.000.000 - 2.000.000 daltons  
    Ιμώδεο:  350.000 - 400.00 m Pas 
    Ωζκσκνξηαθόηεηα:  250 - 400 mOsmol/l   
    pH: 6,8 - 7,6 
 

 

2. Υεκηθή νπζία: παινπξνληθό λάηξην 2% 
    Μνξηαθό βάξνο:  3.000.000 - 3.500.000 daltons.  

    Ιμώδεο: 380.00 - 420.000 mPas.  

    Ωζκσκνξηαθόηεηα:  280 - 330 mOsmol/l   

   pH: 6.8 - 7.6.  

http://www.korgialenio-benakio.gr/


 

 
3. Υεκηθή νπζία: παινπξνληθό λάηξην 2% 
    Μνξηαθό βάξνο:  1.800.000 - 2.200.000 daltons  
    Ιμώδεο: 40.000 - 70.000 mPas   
    Ωζκσκνξηαθόηεηα:  300 - 350 mOsmol/l   
    pH:  6,8 - 7,6 
 
 

4. Υεκηθή νπζία: παινπξνληθό λάηξην 1,8% 

   Μνξηαθό βάξνο: 1.000.000 - 2.000.000 daltons  

   Ιμώδεο:  100.000 - 150.00 mPas 

   Ωζκσκνξηαθόηεηα: 250 - 400 mOsmol/l   

   pH: 6,8 - 7,6 

 

 

5. Υεκηθή νπζία: παινπξνληθό λάηξην 1,6% 

   Μνξηαθό βάξνο: 1.000.000 - 3.000.000 daltons  

   Ιμώδεο:  40.000 - 60.000 mPas   
   Ωζκσκνξηαθόηεηα: 300 - 400 mOsmol/l   

   pH: 6,8 - 7,6 

 

 

6. Υεκηθή νπζία: ζπλδπαζκόο παινπξνληθό λάηξην 3%  κε ζεηηθή ρνλδξνηηίλε 

4%     

   Μνξηαθό βάξνο (παινπξνληθνύ λαηξίνπ): 500.000 - 1.000.000 daltons  

   Ιμώδεο: 20.000 - 60.000 mPas   

   Ωζκσκνξηαθόηεηα: 250 - 400 mOsm/l  

   pH: 7,0 - 7,6 

 

7. Υεκηθή νπζία: ζπλδπαζκόο παινπξνληθό λάηξην 2%  κε ζεηηθή ρνλδξνηηίλε 

2% 

    Μνξηαθό βάξνο (παινπξνληθνύ λαηξίνπ): 2.000.000 - 3.000.000 daltons  

    Ιμώδεο: 20.000 - 60.000 mPas  

    Ωζκσκνξηαθόηεηα: 250 - 400 mOsm/l  

    pH: 7,0 - 7,6 

 

 

 

ΤΠΟΗΜΔΙΩΗ 

 

Επί πξντόλησλ κε ηζνδύλακεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κπνξεί λα ιεθζνύλ 

ππόςε σο ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ζηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία πξνκήζεηαο 

1) ε πνζόηεηα ηνπ πξντόληνο αλά ζύξηγγα (π.ρ. 0,75 ή 1.0 ml ή 1,1 ml) θαη ε 

δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο εθηόο ςπγείνπ. 



 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

 

 

ΕΤΘΤΜΙΟ ΓΕΩΡΓΟΠΟΤΛΟ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 

ΤΠ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 


