
         
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

                        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
    ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                                            ΑΡ.ΠΡΩΤ.:  11147/12-6-17

         ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ      

Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»  
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
Τηλ: 213 2079100

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                     
Πληρ. Λεκαδίτη Χρ.
Τηλ: 2132079322-9764-9164
Φαξ: 210 4516237                                                                                                                 
Εmail: diavouleusi  _  metaxa  @  yahoo  .  gr                             

                                                                                                ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Ουροσυλλεκτών 

Σχετ.:  1.  Τα άρθρα 46 και  47 του ν.  4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

2. Το υπ’ αρ. 17/05.12.2013 αποσπάσμα Πρακτικού από τη συνεδρίαση της ΕΠΥ σχετικά με τη Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης
των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2014 και εφεξής.
3. Η  υπ’αρ.πρωτ.1240/20-1-17  πρόσκληση  υποβολής  Τεχνικών  προδιαγραφών  &  Προτύπων  σχετικά  με  την  προμήθεια
Ουροσυλλεκτών-Αντικειμενοφόρων Πλακών-Σάκκων μεταφοράς-απορριμμάτων-Γραφικής Ϋλης-Χαρτιού Επιστημονικών οργάνων

 

         Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών δημοσιεύουμε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Νοσοκομείου μας για
την προμήθεια  ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ προκειμένου να υποβληθούν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει την Τρίτη 13/6/2017 και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 21/6/17
στις 15.00 μμ. 
         Παρακαλείστε  να  αποστέλλετε  τα  σχόλια-παρατηρήσεις  επί  των  τεχνικών  προδιαγραφών  στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Διαχείρισης Υλικού  diavouleusi  _  metaxa  @  yahoo  .  gr,  συμπληρώνοντας τα
στοιχεία και τον Πίνακα του Παραρτήματος Α’. 
        Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και  μόνο σε περίπτωση τροποποίησης των προδιαγραφών, τα
αποτελέσματα  θα  δημοσιευθούν  στην  ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου  www  .  metaxa  -  hospital  .  gr,  όπου  για
τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες η υπηρεσία θα δέχεται τα σχόλια των ενδιαφερόμενων. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                                                                                                      
   
                                                                                                                  ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΙΜΩΤΑ                       

1. Παράρτημα Α’- Στοιχεία - Πίνακας Παρατηρήσεων
2. Παράρτημα Β’ –Α. Τεχνικές Προδιαγραφές Β. Πίνακας Ειδών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 
Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης που διενεργείται από το Νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ»

               από την Τρίτη 13/6/17 έως και την Τετάρτη 21/6/17 στις 15.00 μμ.

Επωνυμία Επιχείρησης ή 
Φυσικού Προσώπου

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Υπεύθυνος σύνταξης

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Τηλέφωνο

Φαξ

Email
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1. Γενικές Προτάσεις-Παρατηρήσεις

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

2. Ειδικές Προτάσεις- Παρατηρήσεις

Παράγραφος
Αναφοράς (π.χ. 1α)

Τίτλος Παραγράφου
Σελίδα/ες
αναφοράς

Παρατηρήσεις/Σχόλια/Προτάσεις
Άλλες σχετικές

παραπομπές
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Α΄ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΙΔΟΣ Α/Α 1 :ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ  ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΔΑΠΑΘ 131.

 Να είναι χωρητικότητας 2000ml.
 Να έχουν ευκρινώς τυπωμένη διαβάθμιση όγκου ανά 100ml., τουλάχιστον από την μία πλευρά για ευ-

κολότερη ανάγνωση.
 Ο σωλήνας του ουροσυλλέκτη να είναι από εύκαμπτο υλικό το οποίο δεν εμποδίζει την ροή των ού-

ρων, μήκους 100cm  ± 10% και εσωτερική διάμετρο έως 5 χιλιοστά. Ο σωλήνας να καταλήγει σε ρύγ-
χος που να προστατεύεται από ασφαλές κάλυμμα.

 Να έχουν κωνικό ακροφύσιο σύνδεσης, συμβατό με όλους τους τύπους των καθετήρων.
 Κατασκευασμένοι από ειδικό, ιατρικού τύπου (μη τοξικό) PVC σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές

και με διπλές ραφές ασφαλείας.
 Να διαθέτει ενισχυμένες οπές στήριξης, για ασφαλή τοποθέτηση σε όλους τους τύπους των κρεβατιών.
 Να φέρει ISO κατασκευάστριας εταιρείας & σήμανση CE.
 Να προσκομιστούν δύο (2) δείγματα του προϊόντος επί ποινή απόρριψης και να αντιστοιχούν στην τε-

χνική προσφορά.

ΕΙΔΟΣ  Α/Α  2:  ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ  ΚΑΝΟΥΛΑ  ΚΑΙ  ΒΑΛΒΙΔΑ
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΔΑΠΑΘ 270.

i. Να είναι χωρητικότητας 2000ml.
ii. Να έχουν ευκρινώς τυπωμένη διαβάθμιση όγκου ανά 100ml., τουλάχιστον από την μία πλευρά για ευκολότε-

ρη ανάγνωση.
iii. Η κάνουλα εκκένωσης να είναι τύπου «Τ»  για δυνατότητα χειρισμού με το ένα χέρι.
iv. Να έχουν κωνικό ακροφύσιο σύνδεσης, συμβατό με όλους τους τύπους των καθετήρων.
v. Κατασκευασμένοι από ειδικό, ιατρικού τύπου (μη τοξικό) PVC σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και με

διπλές ραφές ασφαλείας.
vi.  Ο σωλήνας του ουροσυλλέκτη να είναι από εύκαμπτο υλικό το οποίο δεν εμποδίζει την ροή των ούρων, μή-

κους 100cm ± 10% και εσωτερική διάμετρο έως 5 χιλιοστά. Ο σωλήνας να καταλήγει σε ρύγχος που να προ-
στατεύεται από ασφαλές κάλυμμα.

vii. Να διαθέτουν βαλβίδα αντεπιστροφής  του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη και διακόπτη
ροής .

viii.  Να είναι συσκευασμένοι σε ατομική και ασφαλή συσκευασία .
ix. Να διαθέτει ενισχυμένες οπές στήριξης, για ασφαλή τοποθέτηση σε όλους τους τύπους των κρεβατιών.
x. Η αποχετευτική είσοδος και έξοδος να είναι αδιαφανής και τοποθετημένη στο κέντρο (κάτω πλευρά).

xi. Να φέρει ISO κατασκευάστριας εταιρείας & σήμανση CE.
xii. Να προσκομιστούν δύο (2) δείγματα του προϊόντος επί ποινή απόρριψης και να αντιστοιχούν στην τεχνική

προσφορά.

ΕΙΔΟΣ  Α/Α  3:  ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ  ΜΗ  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ  ΜΕ  ΚΑΝΟΥΛΑ   ΚΑΙ  ΒΑΛΒΙΔΑ
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΔΑΠΑΘ 428

i. Να είναι χωρητικότητας 2000ml.
ii. Να έχουν ευκρινώς τυπωμένη διαβάθμιση όγκου ανά 100ml., τουλάχιστον από την μία πλευρά για ευκολότε-

ρη ανάγνωση.
iii. Ο σωλήνας του ουροσυλλέκτη να είναι από εύκαμπτο υλικό το οποίο δεν εμποδίζει την ροή των ούρων, μή-

κους  100cm ± 10% και εσωτερική διάμετρο έως 5 χιλιοστά. Ο σωλήνας να καταλήγει σε ρύγχος που να
προστατεύεται από ασφαλές κάλυμμα.

iv. Κατασκευασμένοι από ειδικό, ιατρικού τύπου (μη τοξικό) PVC σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και με
διπλές ραφές ασφαλείας.

v. Να έχουν κωνικό ακροφύσιο σύνδεσης, συμβατό με όλους τους τύπους των καθετήρων.
vi. Η κάνουλα εκκένωσης να είναι τύπου «Τ» για δυνατότητα χειρισμού με το ένα χέρι.
vii. Να διαθέτουν βαλβίδα μη παλινδρόμησης του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη .
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viii. Να έχει σταγονομετρικό θάλαμο και βαλβίδα εξαέρωσης για την αποκατάσταση της εσωτερικής πίεσης του
σάκου.

ix. Να διαθέτει ενισχυμένες οπές στήριξης, για ασφαλή τοποθέτηση σε όλους τους τύπους των κρεβατιών.
x. Η αποχετευτική είσοδος και έξοδος να είναι αδιαφανής και τοποθετημένη στο κέντρο (κάτω πλευρά ).
xi. Να φέρει ISO κατασκευάστριας εταιρείας & σήμανση CE.
xii. Να προσκομιστούν δύο (2) δείγματα του προϊόντος επί ποινή απόρριψης και να αντιστοιχούν στην τεχνική

προσφορά.

                                                                                                  
                                                               Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                          ΠΕΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                                                                         ΙΑΤΡΟΥ ΚΩΣΤ/ΝΑ
                                                                                                 ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
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Β.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ
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