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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  

ΓΙΟΙΚΗΗ 2ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ      

ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ            

 

Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ»        

ΜΠΟΣΑΗ 51- 18537 ΠΔΙΡΑΙΑ       

Σηλ: 213 2079100 

 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

Πληπ. Γ.Καθιέπη         Πειπαιάρ  25720/29-12-2015 
Σηλ: 210 4520835          

Φαξ: 210 4528948 

Δmail: prommet@yahoo.gr         

      

                                                                                                   ΠΡΟ: 

 

ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ  
      

 ΘΔΜΑ: «Αποηελέζμαηα Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ Σεσνικών Πποδιαγπαθών ςπιγγών»  

Σσεη.: 1. Το ςπ’ απιθμ. 17/05.12.2013 απόζπαζμα Ππακηικού από ηη ζςνεδπίαζη ηηρ ΕΠΥ ζσεηικά με ηην 

Ειζαγωγή ζε διαδικαζία διαβούλεςζηρ ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών για ηο ΠΠΥΥ 2012 και εθεξήρ. 

 

ε εθαπμογή ηος ανυηέπυ ζσεηικού και ζε ζςνέσεια ηηρ Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ πος 

ππαγμαηοποιήθηκε από 24/9/2015 έυρ και 1/10/2015 για ηιρ Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ ηυν ςπιγγών, 

δημοζιεύοςμε ηιρ ηποποποιημένερ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’), όπυρ πποέκςταν από ηην 

επεξεπγαζία ηυν παπαηηπήζευν ηυν εηαιπειών πος ζςμμεηείσαν ζηη διαδικαζία, από ηην απμόδια Δπιηποπή 

Πποδιαγπαθών.  

Δπιζημαίνεηαι όηι η ςπηπεζία θα δέσεηαι ηα ζσόλια ηυν ενδιαθεπόμενυν ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη 

ηος Σμήμαηορ Ππομηθειών prommet@yahoo.gr, για ηέζζεπιρ (4) ημέπερ, από Γεςηέπα 11-1-2016 έυρ και 

Πέμπηη 14-1-2016 ζηιρ 15.00 μμ, ζςμπληπώνονηαρ ηα ζηοισεία και ηον Πίνακα ηος Παπαπηήμαηορ Α’. 

Δίμαζηε ζηη διάθεζή ζαρ για κάθε διεςκπίνιζη.  

 

        

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΤΡΛΑ 

 

 

 

 

ςνημμένα 

1. Παπάπηημα Α’- Πίνακαρ Παπαηηπήζευν 

2. Παπάπηημα Β’ –Σποποποιημένερ Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΩΝ ΔΠΙ ΣΩΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  

ΤΡΙΓΓΩΝ 

Υπονικό διάζηημα ςποβολήρ παπαηηπήζεων:  από  Γεςηέπα 11-1-2016 έυρ και Πέμπηη 14-1-2016 ζηιρ 

15.00 μμ 

 

Δπωνςμία Δπισείπηζηρ ή 

Φςζικού Πποζώπος 
 

Σασςδπομική Γιεύθςνζη 
 

 

Τπεύθςνορ ζύνηαξηρ 
 

 

Τπεύθςνορ Δπικοινωνίαρ 
 

 

Σηλέθωνο 
 

 

Φαξ 
 

 

Email 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

 

 

 

1. Γενικέρ Πποηάζειρ-Παπαηηπήζειρ 

 

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

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

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

 

 

2. Διδικέρ Πποηάζειρ- Παπαηηπήζειρ 

 

 

Παπάγπαθορ 

Αναθοπάρ (π.σ.) 
Σίηλορ Παπαγπάθος 

ελίδα/ερ 

αναθοπάρ 
Παπαηηπήζειρ/σόλια/Πποηάζειρ Άλλερ ζσεηικέρ παπαπομπέρ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’ 

 
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

ΤΡΙΓΓΔ ΜΙΑ ΥΡΗΗ  ΠΛΑΣΙΚΔ ΜΔ ΒΔΛΟΝΑ 

 

1. ΤΡΙΓΓΔ 1cc ΙΝΟΤΛΙΝΗ ΜΔ ΒΔΛΟΝΑ ΑΠΟΣΔΙΡΩΜΔΝΗ μ.χ  

2. ΤΡΙΓΓΔ 2.5 cc  ΜΔ ΒΔΛΟΝΑ ΑΠΟΣΔΙΡΩΜΔΝΗ μ.χ     

3. ΤΡΙΓΓΔ 5 cc   ΜΔ ΒΔΛΟΝΑ ΑΠΟΣΔΙΡΩΜΔΝΗ μ.χ   

4. ΤΡΙΓΓΔ 10 cc  ΜΔ ΒΔΛΟΝΑ ΑΠΟΣΔΙΡΩΜΔΝΗ μ.χ 

5. ΤΡΙΓΓΔ  20 cc   ΜΔ ΒΔΛΟΝΑ  ΑΠΟΣΔΙΡΩΜΔΝΗ μ.χ   

6. ΤΡΙΓΓΔ  30 cc μ.χ 

7. ΤΡΙΓΓΔ 50-60 cc ΜΔ ΚΩΝΟ ΓΙΑ LEVIN 

8. ΤΡΙΓΓΔ  50-60 cc  ΜΔ ΡΤΓΥΟ LUER 

 

9. ΤΡΙΓΓΔ ΔΙΓΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ Μ.Υ. ΜΔ ΞΗΡΗ ΗΠΑΡΙΝΗ ΛΙΘΙΟΤ ΓΙΑ ΜΔΣΡΗΗ ΑΔΡΙΩΝ  ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ 
ΜΔΣΑΒΟΛΙΣΩΝ, ΜΔ ΒΔΛΟΝΑ  
 
10. ΤΡΙΓΓΔ 200ml ΓΙΑ ΔΓΥΤΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΤ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ 
 

Οη Πξνδηαγξαθέο ησλ παξαπάλσ εηδψλ έρνπλ σο εμήο: 

 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΠΛΩΝ ΤΡΙΓΓΩΝ 

Δίδη: 1,2,3,4,5,6,7,8 

Οη πιαζηηθέο ζχξηγγεο κηαο ρξήζεο απαηηείηαη λα είλαη «ηχπνπ Β» (δειαδή λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε ειαζηηθφ 

παξέκβπζκα) θαη λα έρνπλ θαηαζθεπαζζεί θαη ειεγρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 

Α6/6404δηο (ΦΔΚ 681/Σεχρνο Γεχηεξν/8-8-91) «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη Μέζνδνη Διέγρνπ Πιαζηηθψλ 

πξηγγψλ θαη Βεινλψλ κηαο ρξήζεο» 

ΔΠΙΠΡΟΘΔΣΑ: 

i) Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζπξηγγψλ είλαη: γηα ηνλ θχιηλδξν ην 

πνιππξνππιέλην γηα ην έκβνιν νπνηνδήπνηε πιηθφ θαη γηα ην ειαζηηθφ παξέκβπζκα ην θπζηθφ 

ζηιηθνληζκέλν θανπηζνχθ (παξ.3.1 ηεο αλσηέξσ εγθπθιίνπ). 

ii) Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζην πφζν θαιή ζηεγαλφηεηα παξέρεη ην ειαζηηθφ παξέκβπζκα θαη ζηελ 

θαιή εθαξκνγή ηεο θεθαιήο ηεο βειφλαο ζηνλ ζηπιίζθν ηεο ζχξηγγαο (κπεθ). Δπίζεο ην θάιπκκα 

ηεο βειφλεο πξέπεη λα αθαηξείηαη άλεηα, ρσξίο λα απαηηείηαη ηδηαίηεξνο ρεηξηζκφο. 

iii) Γηα ηηο ζχξηγγεο κέρξη 10 ml, ε βειφλα λα είλαη πξνζαξκνζκέλε πάλσ ζηε ζχξηγγα. 

iv) Να ππάξρεη stop πξηλ ην ηέινο ηνπ θπιίλδξνπ, ψζηε ην έκβνιν λα κελ κπνξεί λα βγεη εληειψο απφ 

απηφλ. 

v) Η κέζνδνο απνζηείξσζεο πξέπεη λα είλαη θαηνρπξσκέλε θαη απνδεθηή δηεζλψο (Τπ. Δγθ. Α6 

640δηο/8-8-1991 άξζξν 12, παξ.γ). 

vi) Να πξνζθνκηζζνχλ εθζέζεηο ειέγρνπ ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ κε βάζε ην άξζξν 12 ηεο 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Α6/640δηο/8-8-91. 

vii)  Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπλνδεχνπλ ην πξνζθεξφκελν πξντφλ λα είλαη ζηα ειιεληθά. 
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viii) Η ζπζθεπαζία λα θέξεη ηελ έλδεημε: «Να κελ ρξεζηκνπνηείηαη κε παξαιδεχδε», εθηφο εάλ ηα 

πξνζθεξφκελα είδε είλαη ζπκβαηά κε ηελ παξαιδεχδε, νπφηε απηφ πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ 

πξνζθνξά. 

ix) Σν εξγνζηάζην παξαγσγήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9000 (λα πξνζθνκηζζνχλ απνδεηθηηθά 

έγγξαθα). 

x) Σν πξντφλ λα θέξεη ζήκαλζε CE ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/ΔΟΚ (Οη ζπκκεηέρνληεο λα 

επηζπλάςνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ γηα ηε ζήκαλζε CE πνπ έιαβαλ 

απφ ηνλ αληίζηνηρν Κνηλνπνηεκέλν Οξγαληζκφ). 

xi) ε θάζε ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο. 

xii) Να πξνζθνκηζζεί ηθαλφο αξηζκφο δεηγκάησλ απφ θάζε πξνζθεξφκελν είδνο θαη ζε φια ηα κεγέζε 

ζπξηγγψλ (δελ ζα αμηνινγεζνχλ πξνζθνξέο πνπ δελ ζπλνδεχνληαη απφ δείγκαηα). 

xiii) Οπνηνδήπνηε επηπιένλ ηερληθφ ραξαθηεξηζηηθφ έρεη ην πξνζθεξφκελν είδνο φπσο π.ρ. ζχζηεκα γηα 

πξφιεςε ησλ ηξππεκάησλ (κε απφθξπςε ηεο βειφλεο ή κε αζθαιή θάιπςή ηεο κεηά ηε ρξήζε) 

θιπ, ζα εμεηαζζεί θαη αμηνινγεζεί, κεηά απφ ηε δνθηκή ησλ δεηγκάησλ. 

xiv) Οπζηψδεο δηεπθξίληζε: ε ηνπνζέηεζε ησλ επηζεκάλζεσλ ηεο ζπζθεπαζίαο, πνπ αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ θαη ζεσξνχληαη νπζηψδεηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνδνρή ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

πξντφλησλ ή φπνησλ άιισλ επηζεκάλζεσλ, πξέπεη λα έρεη γίλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απφ ην 

πξφζσπν ή ηελ επηρείξεζε πνπ ζεσξείηαη θαηαζθεπαζηήο ησλ πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο νδεγίαο 93/42/ΔΟΚ, (ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ. 130648-ΦΔΚ 2198/ηεπρ.Β/02-10-09). Πξνζθνξέο πξντφλησλ 

πνπ θέξνπλ επηζεκάλζεηο πάζεο θχζεσο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο 

ζπζθεπαζίαο ηνπο, απφ ηξίηνπο, αθφκε θαη εάλ νη ηξίηνη απηνί δηαζέηνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηαλνκέα, 

εηζαγσγέα ή εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Σπρφλ παξάβαζε 

ηνπ φξνπ απηνχ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ζα απνηειεί ιφγν  κε απνδνρήο ησλ 

παξαδηδνκέλσλ πιηθψλ.  

xv) Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δείγκαηα ησλ  πξντφλησλ δχλαηαη λα ειέγρνληαη σο 

πξνο ηε ζηεηξφηεηα θαη ηε ζπκκφξθσζήο ηνπο κε ην αλσηέξσ πξφηππν. Σπρφλ κε ζπκκφξθσζε ζα 

απνηειεί ιφγν κε απνδνρήο ησλ παξαδηδφκελσλ πιηθψλ.  

 

9.  ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΙ ΤΡΙΓΓΔ ΔΙΓΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

χξηγγεο κ.ρ. κε Ξεξή Ηπαξίλε Ληζίνπ γηα κέηξεζε Αεξίσλ Αίκαηνο, Ηιεθηξνιπηψλ θαη Μεηαβνιηηψλ, κε 

βειφλα. 

i) Να είλαη ρσξεηηθφηεηαο 3ml. 

ii) Ο ζηπιίζθνο ηεο ζχξηγγαο ζα πξέπεη λα θέξεη θαηάιιειε βαζκνλφκεζε γηα ηνλ αθξηβή ππνινγηζκφ 

ηεο αηκνιεςίαο. 

iii) Να πεξηέρνπλ σο αληηπεθηηθφ, μεξή επαξίλε ιηζίνπ, ςεθαζκέλε ζηα εζσηεξηθά ηνηρψκαηα ηνπ 

θπιίλδξνπ (πνζφηεηα έσο 50I.U./ml). 

iv)  Να δηαηίζεηαη ζηε ζπζθεπαζία βηδσηφ πψκα πνπ λα εθαξκφδεη γχξσ απφ ηνλ ζηπιίζθν (κπεθ). 

v) Να θέξνπλ βειφλε 22G πνπ λα είλαη βηδσκέλε ζην κπεθ ηεο ζχξηγγαο θαη λα απνζπάηαη ρσξίο 

δπζθνιία. 
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vi) Η βειφλε λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα, κε απνζπψκελν απφ απηήλ, ην νπνίν 

κεηά ηε ρξήζε λα αζθαιίδεη κε αλαζηξέςηκα γηα πξφιεςε αηπρεκάησλ (ηξππήκαηνο). 

vii) Να θέξνπλ εηδηθφ ελζσκαησκέλν πδξφθνβν θίιηξν ζην ηειηθφ άθξν ηνπ εκβφινπ γηα ηελ απνθπγή 

θπζαιίδσλ αέξα ζην δείγκα, πξνζθέξνληαο ηνλ θαηάιιειν εμαεξηζκφ ηεο ζχξηγγαο ζηε θάζε 

πιήξσζεο. 

viii) Να δηαηίζεηαη ζε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία θαη λα αλαγξάθεηαη πάλσ ζε θάζε ηεκάρην ε έλδεημε CE, 

ε νλνκαζία θαη ε ρψξα πξνέιεπζεο, θαζψο επίζεο θαη λα θέξνπλ εκθαλή έλδεημε εκεξνκελίαο 

ιήμεσο θαη παξαγσγήο. 

ix) Να δίδεηαη ε δπλαηφηεηα πξνξπζκηζκέλεο πιήξσζεο θαη ρεηξνθίλεηεο αλαξξφθεζεο. 

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ (απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο) 

i) Μαθξνζθνπηθφο έιεγρνο. 

ii) Έιεγρνο ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο (πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην καθξηλή) 

iii) Έιεγρνο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ειέγρνπ ζηεηξφηεηαο απφ ΔΟΦ, ΔΚΔΒΤΛ ή  άιινλ εγθεθξηκέλν νξγαληζκφ. 

iv) Έιεγρνο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ινηπψλ θπζηθνρεκηθψλ ειέγρσλ απφ ΔΟΦ, ΔΚΔΒΤΛ ή άιινλ εγθεθξηκέλν 

νξγαληζκφ. 

v) Σα έμνδα ειέγρνπ θαη ηα δείγκαηα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

10. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΤΡΙΓΓΔ ΔΓΥΤΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΤ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ 

i) Οη ζχξηγγεο λα είλαη θαηάιιειεο γηα ρξήζε κε ηνλ εγρπηή  Medrad Vistron CT 

ii)  Να έρνπλ ρσξεηηθφηεηα 200ml  

iii)  Να δηαζέηνπλ θάπνην είδνο ζήκαλζεο ψζηε λα γίλεηαη αληηιεπηφ εχθνια αλ ε ζχξηγγα είλαη γεκάηε πγξφ ή 

άδεηα. 

iv) ηε ζπζθεπαζία ηεο ζχξηγγαο λα εκπεξηέρεηαη θαη ην ζσιελάθη πιήξσζεο ηεο ζχξηγγαο φπσο θαη ε 

γξακκή ζχλδεζεο κε ηνλ αζζελή (θαηά πξνηίκεζε ζπεηξνεηδήο) κήθνπο πεξίπνπ 150 cm 

v) Οη ζχξηγγεο θαη νη γξακκέο ζχλδεζεο λα είλαη ζε απνζηεηξσκέλεο ζπζθεπαζίεο θαη λα δηαζέηνπλ 

πηζηνπνίεζεο CE 

vi) Γηα ιφγνπο αζθαιείαο, λα αλαγξάθεηαη ε κέγηζηε πίεζε ζε θιίκαθα psi ή άιιε αληίζηνηρε κνλάδα κέηξεζεο 

πίεζεο ζηελ νπνία αληέρεη ε ζχξηγγα θαηά ηελ έγρπζε ηνπ ζθηαγξαθηθνχ κέζνπ, ζηελ εηηθέηα (label) ή 

εγθεθξηκέλεο ή επίζεκεο νδεγίεο ρξήζεο (λα θαηαηεζνχλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε) 

vii) Γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαη νξζήο ρξήζεο ηνπ εγρπηή έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη ηπρφλ βιάβεο ηνπ 

εμνπιηζκνχ, λα πξνζθνκηζηεί δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ησλ ζπξηγγψλ αλαθνξηθά κε ηελ απφιπηε 

ζπκβαηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ζχξηγγαο κε ηνλ εγρπηή Medrad Vistron CT, ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

πξνέξρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ εγρπηή.      

  
 


