
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1,2,3,
ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΡΟΜΠΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΣΕΤΑ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 
 α) Να είναι κατασκευασμένες από μη υφασμένο πολυπροπυλένιο, με υψηλή αντίσταση στα υγρά, ανθεκτικές στο σκίσιμο
και τρύπημα και αυξημένης διαπερατότητας στον αέρα. β) Να φέρουν μανσέτα γ) Να φέρουν απορροφητικό ρέλι στο 
λαιμό για τον ιδρώτα, από αδιάβροχα νήματα με velcro, δ) Να φέρουν συγκολλημένη ζώνη (χωρίς ραφή ) με κάρτα 
διαχείρισης. ε) Να είναι συσκευασμένες σε αδιάβροχη αεροστεγή συσκευασία, με εσωτερικό περίβλημα χαρτιού και 
απορροφητική πετσέτα χεριών επαρκούς μεγέθους μεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής στ) Να είναι 
αποστειρωμένες ζ) Να διατίθενται σε μέγεθος Medium, Large και Extra Large.  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΠΛΟΥΖΩΝ
ΑΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ. α) Θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του
Ευρωπαϊκού ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ-ΕΝ 13795 1-2-3, β) Η κατασκευάστρια εταιρεία θα
πρέπει να δηλώνει εγγράφως τη συμμόρφωσή της με το πρότυπο και να προσκομίσει τεστ ελέγχου
που ορίζονται από το πρότυπο. γ) Να κλείνει πίσω και να καλύπτει την πλάτη σε σχήμα φακέλου,
δ) Το μήκος της μπλούζας να είναι τουλάχιστον μέχρι τη μέση της κνήμης, ε) Να είναι διπλωμένη
με πρακτικό και εύκολο τρόπο για άσηπτη ένδυση. στ) Να φέρει διπλό τρόπο κλεισίματος πίσω
στο λαιμό για μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση.

4,
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΡΑΧΝΟΥΦΑΝΤΕΣ

Γενικά
 - Η μέθοδος αποστείρωσης να είναι κατοχυρωμένη και αποδεκτή διεθνώς.
-  Με  την  προσφορά  να  κατατίθενται  εκθέσεις  ελέγχου  παραδοχής  των προσφερομένων προϊόντων .
- Όλες οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προσφερόμενο προϊόν να παρέχονται απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα.
- Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται:
-  η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος.
-  Στοιχεία κατασκευαστή – χώρα και εργοστάσιο κατασκευής
-  Υλικό κατασκευής
-  Μέγεθος
-  Η ένδειξη « ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ» και ο τρόπος αποστείρωσης
-  Αριθμός παρτίδας
-  Σήμανση CE
-  Το  υλικό  συσκευασίας  απαιτείται  να  είναι  ιατρικό  χαρτί  και  πλαστικό φιλμ.
-Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, όπως αυτό ισχύει (ISO 9001-2003)
Να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα με την προσφορά.
-Το προϊόν να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι 
προγενέστερη των έξι (6) μηνών από αυτήν της παραγωγής.
-Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ή για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

-Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ή για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.
-Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, στην τεχνική προσφορά πιστοποιητικό καταλληλότητας CE MARK των προϊόντων που
προσφέρουν, από πιστοποιημένο οργανισμό & ΙSΟ κατασκευαστή (επίσημα μεταφρασμένα, στην Ελληνική γλώσσα )
-Τα κατατεθειμένα prospectus, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να
συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία
του prospectus του κατασκευαστικού οίκου.
-Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην τεχνική και στην οικονομική προσφορά να αναφέρονται για κάθε προσφερόμενο
είδος : 
Α. με τον αύξοντα αριθμό, του πίνακα των ζητούμενων ειδών της διακήρυξης μας 
Β. την εμπορική ονομασία – μάρκα - κωδικό, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής του κάθε είδους 
Γ. την συσκευασία 
Δ. τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ
-Η προμηθεύτρια  εταιρεία  σε  περίπτωση που  είναι  διαφορετική  από  την  κατασκευάστρια  να  είναι  εξουσιοδοτημένη  από την
κατασκευάστρια εταιρεία για την διακίνηση των προϊόντων της στα ελληνικά δημόσια, Στρατιωτικά και Ιδιωτικά Νοσοκομεία ώστε
να διασφαλίζεται  η ορθή/ έγκαιρη προμήθεια των προϊόντων στο νοσοκομείο, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα
Νομοθεσία καθώς και την τήρηση όλων των διαδικασιών ή σε πιθανή ανάκληση/ απόσυρση προϊόντος ή μετά από συμπλήρωση της

«Κάρτας Αναφοράς Περιστατικών Χρηστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (λευκή κάρτα)» από τον χρήστη. 


