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«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

« ΤΣΖΜΑΣΟ ΔΠΟΤΛΩΖ ΣΡΑΤΜΑΣΩΝ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
ΑΡΝΖΣΗΚΖ ΠΗΔΖ»
Σηε Φίν ζήκεξα 27Μαΐνπ 2022, εκέξα Παξαζθεπήθαη ώξα 13:00π.κ.,ζπλήιζε
ζηα γξαθεία ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Φίνπ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ε ζπζηαζείζα, κε ηελ
αξ.πξση.698/9-05-2022 απόθαζε ηεο Δηνηθήηξηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, επηηξνπή
ζπγθξόηεζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα « ζπζηήκαηνο επνύισζεο
ηξαύκαηνο κε εθαξκνγή αξλεηηθήο πίεζεο.

Παξόληα κέιε ηεο επηηξνπήο:
1. ΒΑΛΗΓΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ
2. ΛΟϊΕΟΤ ΜΑΡΗΛΔΝΑ
3. ΓΟΤΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ
Μεηά από κειέηε ησλ αλαγθώλ ησλ ηκεκάησλ ε επηηξνπή πξνηείλεη
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ
α/α

1
2
3
4
5
6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΣ ΠΟΓΓΟΤ ME ΑΡΓΤΡΟ
SMALL
ΕΣ ΠΟΓΓΟΤ ME ΑΡΓΤΡΟ
MEDIUM
ΕΣ ΠΟΓΓΟΤ ME ΑΡΓΤΡΟ
LARGE
ΕΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΤ ΠΟΓΓΟΤ
ABDOMINAL
ΚΑΝΙΣΡΟ ΤΛΛΟΓΗ
ΤΓΡΩΝ
ΠΛΕΓΜΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ
ΕΠΙΣΑΥΤΝΗ ΕΠΟΤΛΩΗ
ΣΡΑΤΜΑΣΟ 10X10

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΤΠΟ
(τεμάχιο)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΥΩΡΙ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΜΕΦΠΑ

7

ΣΕΜ

174

9%

1327,62

30

ΣΕΜ

194

9%

6343,80

10

ΣΕΜ

212

9%

2310,80

6

ΣΕΜ

220

9%

1438,80

30

ΣΕΜ

95

17%

3334,50

52

ΣΕΜ

4,3

9%

243,72

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
1. Κάληζηξν ζπιινγήο πγξώλ (Α/Α 5)
a. Να είλαη ηνπιάρηζηνλ 1000ml
b. Σπκβαηό κε ηελ αληιία θαη ηα ζεη ζπόγγνπ πνπ πξνζθέξνληαη.
c. Να δηαζέηεη απνιπκαληηθό παξάγνληα
d. Να δηαζέηεη θίιηξν / βαιβίδα αλεπίζηξνθε.
2. Τν ζεη ζπόγγνπ κε άξγπξν (Α/Α 1,2,3) λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο :
a. Σπόγγν κεγέζνπο Small , Medium, Large κε νκνηνγελώο θαηαλεκεκέλν άξγπξν ζε
όιε ηελ δνκή ηνπ
b. Τνπιάρηζηνλ 1 δηαθαλή θνιιεηηθή κεκβξάλε
c. Δίζθν παξνρέηεπζεο
d. Απνζηεηξσκέλν ζσιήλα ζύλδεζεο Luer connector κε θιείζηξν (θιάπα)
3. Τν ζεη Abdominal αλνηθηώλ θνηιηαθώλ ηξαπκάησλ (Α/Α 4) λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο :
a. Τνπιάρηζηνλ 1 ζπόγγν κεγάιεο δηάζηαζεο
b. Τνπιάρηζηνλ 1 κε ζπγθνιιεηηθή κεκβξάλε θαηάιιεια ζρεδηαζκέλε γηα πξνζηαζία
ησλ δσηηθώλ νξγάλσλ ηνπ αζζελνύο.
c. Τνπιάρηζηνλ 2 απνζηεηξσκέλνπο ζσιήλεο παξνρέηεπζεο ησλ εθθξίζεσλ
d. Απνζηεηξσκέλν ζσιήλα ζύλδεζεο Luer connector κε θιείζηξν (θιάπα)
e. Τνπιάρηζηνλ 2 απηνθόιιεηεο απνζηεηξσκέλεο κεκβξάλεο
4. Πιέγκα κε παξάγνληα επηηάρπλζεο επνύισζεο ηξαύκαηνο (Α/Α 6)
a. Τν πιέγκα λα είλαη πδξνθνινεηδέο κε παξαθίλε – βαδειίλε γηα ηελ απνθπγή
πξνζθόιιεζεο ηνπο πιέγκαηνο ζην ηξαύκα
b. Να πεξηέρεη παξάγνληα επηηάρπλζεο επνύισζεο ηξαύκαηνο
c. Να είλαη 10Φ10 cm πεξίπνπ.

Τν Α/Α 6, είλαη ζπκπιεξσκαηηθό ησλ Α/Α 1,2,3 θαη νη πξνζθέξνπζεο εηαηξίεο
κπνξνύλ λα ην πξνζθέξνπλ είηε κέζα ζηα ζεη ησλ Α/Α 1,2,3 ή θαη μερσξηζηά.
Ο κεηνδόηεο ησλ Α/Α 1,2,3 ζα πξνθύςεη
Από ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο ηηκώλ ησλ Α/Α 1 ή Α/Α 2 ή Α/Α 3 ζπλ Α/Α
6 (ζηελ πεξίπησζε πνπ ην Α/Α 6 πξνζθεξζεί μερσξηζηά)
Μόλν από ηελ ηηκή πνπ πξνζθέξεηαη ζηα Α/Α 1 ή Α/Α 2 ή Α/Α 3 (ζηελ
πεξίπησζε πνπ ην Α/Α 6 πεξηιακβάλεηαη κέζα ζην ζεη ησλ Α/Α 1,2,3).
Σηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη κεηνδόηεο πνπ λα πξνζθέξεη ην Α/Α 6 εθηόο ησλ ζεη
Α/Α 1,2,3 ηόηε ε πνζόηεηα πξνκήζεηαο από ην Α/Α 6 ζα είλαη αλάινγα κε ηα ηεκάρηα
ησλ εηδώλ πνπ ζα κεηνδνηήζεη.
Σηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη από 1 κεηνδόηεο ηόηε ην Α/Α 5
κνηξάδεηαη αλάινγα ζε πνην / πνηα είδε από ηα Α/Α 1,2,3,4 έρεη κεηνδνηήζεη.

Τν ζύζηεκα επνύισζεο ηξαύκαηνο κε ζεξαπεία θελνύ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη
όιν ηνλ ρξόλν θαη θαζεκεξηλά από εμεηδηθεπκέλν ηερληθό ζηε Φίν.
Η αληιία ζα πξέπεη λα παξαρσξείηαη δσξεάλ γηα ηελ ρξήζε ησλ ζπκβαηώλ
αλαιώζηκσλ ζεη.
Η ίδηα ε αληιία ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε όια ηα πξνζθεξόκελα είδε. Επίζεο ε
αληιία θελνύ λα έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:
Σπλερή θαη δηαιείπνπζα ιεηηνπξγία αξλεηηθήο πίεζεο
Να δηαζέηεη ερεηηθνύο θαη νπηηθνύο ζπλαγεξκνύο
Να δηαζέηεη επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία γηα απηνλνκία ιεηηνπξγίαο.

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΒΑΛΗΓΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ
ΛΟϊΕΟΤ ΜΑΡΗΛΔΝΑ
ΓΟΤΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ

