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Διαβουλεύσεων

Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ ΤΠ για τ ην προμήθεια "Ιατ ρικά Αέρια"
Δημοσιεύθηκε

31/05/2018

Τελευτ αία ανανέωση

Ημ/νία Λήξης 15/06/2018

Μοναδικός Κωδικός 18DIAB000003177

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Σέρρες 30.05.2018

4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Αρ. πρωτ: 8783

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τμήμα Προμηθειών
Ταχ.Δ/νση: 3o χλμ Σερρών-Δράμας

ΠΡΟΣ: ΕΣΗΔΗΣ

Πληρ. : Καραμανάβη Μ.

e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr

Τηλ.: 2321351291
e-mail: papakonstantinou@hospser.gr
Website: http//www.hospser.gr
Ανακοίνωση Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών, για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών «Ιατρικά Αέρια»(CPV
24111500-0)».
Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών ανακοινώνει ότι θέτει σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια των ειδών «Ιατρικά
Αέρια»(CPV 24111500-0)».
Σας επισυνάπτουμε, για τον λόγο αυτό, τις Τεχνικές Προδιαγραφές οι οποίες έχουν εγκριθεί με την υπ’αριθμ. 4η/28.03.2017 (θέμα οικ. 25ο) απόφαση,
από το Δ.Σ. του Γ.Ν. Σερρών.
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.
Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα
στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και θα αναρτηθούν οι υποβληθείσες παρατηρήσεις
Χρόνος διαβούλευσης: 31.05.2018 έως και 15.06.2018
Η

παρούσα

ανακοίνωση

θα

αναρτηθεί

στον

ιστότοπο

του

Εθνικού

Συστήματος

Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ),

http//:www.eprocurement.gov.gr), στον σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Σερρών.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ενημερωθούν για τους όρους υποβολής σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών μέσω του ανωτέρω συνδέσμου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ
Δρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΑΚΟΣ

Κατεβάστε το αρχείο

Σχόλια
Email

ΛΙΝΤΕ
info@gr.lindeΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ
gas.com
Όνομα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΣΗ
Ημερομηνία Αιτήματος: 30-05-2018
Άρθρο

ΜΕ

Ημ/νία

14/06/2018

Αξιότιμοι κύριοι / κυρίες,

Σε συνέχεια της ανάρτησης σας στις 30-05-2018 με αρ. π ρωτ. 8783, ζητώντας τις τεχνικές π ροδιαγραφές και τα π ρότυπ α των υπ ό π ρομήθεια ειδών, σας
καταθέτουμε τις ακόλουθες :

Οι π αρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στην π ρομήθεια-χορήγηση Ιατρικών Αέριων λοιπ ών Αερίων και μειγμάτων .

Οι π ρομηθευτές Ιατρικών Αέριων και λοιπ ών αερίων π ρέπ ει να διαθέτουν και να καταθέσουν επ ί π οινή απ οκλεισμού :
1.

Άδεια λειτουργίας απ ό το Υπ ουργείο Ανάπ τυξης.

2.

Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Επ ανελέγχου φιαλών π επ ιεσμένων αερίων απ ό ΕΒΕΤΑΜ

3.

Πιστοπ οιητικό σύμφωνα με το π ρότυπ ο ISO 9001:2015 για π αραγωγή και διάθεση τεχνικών, ιατρικών και ειδικών αερίων απ ό π ιστοπ οιημένο φορέα.

Επ ιπ ρόσθετα, οι π ρομηθευτές Ιατρικών αερίων π ρέπ ει να διαθέτουν και να καταθέσουν επ ί π οινή απ οκλεισμού :

1.

Άδεια Κυκλοφορίας απ ό τον ΕΟΦ για όσα απ ό τα π ροσφερόμενα είδη απ αιτείται/ π ροβλέπ εται (για την οπ οία θα υπ άρχουν και οι υπ οχρεωτικές

απ αιτήσεις συστήματος Φαρμακοεπ αγρύπ νησης, Διαχείρισης Κινδύνου και καθορισμού Τοπ ικού Υπ εύθυνου Φαρμακοεπ αγρύπ νησης καθώς και
αντικαταστάτη αυτού), σύμφωνα με τις διατάξεις και τις απ αιτήσεις της ΥΑ Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221 ΦΕΚ Β/1049/29.04.2013.
2.

Άδεια Δυνατότητας Παραγωγής και Διακίνησης απ ό τον ΕΟΦ με όλα τα π αρατήματα π ου το συνοδεύουν.

3.

Συμμόρφωση με τους Κανόνες Καλής Παραγωγής (ΚΚΠ /GMP) απ ό τον ΕΟΦ

4.

Για Ιατρικά Αέρια π ροέλευσης εξωτερικού, αντίστοιχα π ιστοπ οιητικά της χώρας π ροέλευσής.

5.

Τα π ροσφερόμενα ιατρικά αέρια θα π ρέπ ει να π ληρούν τις π ροδιαγραφές π ου καθορίζονται απ ό την π ρόσφατη έκδοσης της Ευρωπ αϊκής

Φαρμακοπ οιίας
6.

Πιστοπ οιητικό συμμόρφωσης με την Υπ ουργική απ όφαση No 1348/2004 για Εμπ ορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών π ροϊόντων στον τομέα της
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π αροχής και διανομής ιατρικών αερίων απ ό π ιστοπ οιημένο φορέα
7.

Πιστοπ οιητικό σύμφωνα με το π ρότυπ ο ISO 13485:2012 για Εμπ ορία, διακίνηση και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικών π ροϊόντων στον τομέα της

π αροχής και διανομής ιατρικών αερίων απ ό π ιστοπ οιημένο φορέα
8.

Βεβαίωση π εριοδικού έλεγχου δοχείου –δεξαμενής απ ό την ΕΒΕΤΑΜ.

Άλλες υπ οχρεωτικές απ αιτήσεις για την Άδεια κυκλοφορίας
•

Σύστημα Φαρμακοεπ αγρύπ νησης και Διαχείρισης Κινδύνου

•

Τοπ ικός Υπ εύθυνος Φαρμακοεπ αγρύπ νησης / Αντικαταστάτης του

Η (φαρμακο-υλικό) επ αγρύπ νηση είναι η διαδικασία και η επ ιστήμη της π αρακολούθησης της ασφάλειας των π ροϊόντων και της λήψης μέτρων για τη
μείωση των κινδύνων και την αύξηση της ωφέλειάς τους. Μέσω αυτής αναγνωρίζονται οι κίνδυνοι και οι π αράγοντες κινδύνου απ ό τη χρήση ενός
π ροϊόντος στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, ώστε τυχόν βλάβες π ου μπ ορεί αυτό να π ροκαλέσει να απ οφευχθούν ή να ελαχιστοπ οιηθούν.
Διακρίνεται σε:
•

Φαρμακοεπ αγρύπ νηση: π αρακολούθηση φαρμακευτικού π ροϊόντος

•

Υλικοεπ αγρύπ νηση: π αρακολούθηση ιατροτεχνολογικών π ροϊόντων

Η (φαρμακο-υλικό) επ αγρύπ νηση απ οτελεί σημαντικό εργαλείο για την ασφάλεια και τη φροντίδα των ασθενών, κάτι π ου καθιστά την αυθόρμητη αναφορά
των ανεπ ιθύμητων ενεργειών επ ιτακτική υπ οχρέωση.

ΦΙΑΛΕΣ ΑΕΡΙΩΝ
Το νοσοκομείο θα π ρέπ ει να ονομάζει στη διακήρυξ/ αίτημα , τους κατασκευαστές των φιαλών και των κλείστρων ιδιοκτησίας του, π ου θα δίνονται
π ρος αναγόμωση φαρμακευτικών αερίων
Ο Προμηθευτής θα π αραχωρεί φιάλες έναντι μηνιαίου μισθώματος, το οπ οίο θα π εριλαμβάνεται στην οικονομική π ροσφορά του.
Οι φιάλες π ου θα π εριέχουν ιατρικά αέρια θα π ρέπ ει να έχουν τα π αρακάτω χαρακτηριστικά:
•

Θα είναι κατασκευασμένες απ ό ειδικό χάλυβα ή αλουμίνιο , κυλινδρικές, για την απ οθήκευση του αερίου σε αμιγώς αέρια μορφή ή υγροπ οιημένο υπ ό

π ίεση.
•

Η π ίεση λειτουργίας τους, ανάλογα με το είδος των ιατρικών αερίων π ου π εριέχουν, τα οπ οία βρίσκονται σε αέρια μορφή, θα π ρέπ ει να είναι σύμφωνη

με την Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ 2491/86.
•

Θα φέρουν ειδικά κλείστρα, ασφαλή, με κάλυμμα και σημάνσεις (χρωματισμένες και αναγραφόμενες ενδείξεις), σχετικές με την τυπ οπ οίηση των

φιαλών και τα αέρια π ου π εριέχουν, όπ ως ορίζονται απ ό την κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΛΟΤ ΕΝ 1089-3, την Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ
2491/86 και την Υ.Α 10451/929/88 ΦΕΚ 370/Β/9-6-88, όπ ως αυτή τροπ οπ οιήθηκε και συμπ ληρώθηκε.
•

Ειδικά για τις φιάλες μικρότερες των 5 λίτρων, τα κλείστρα π ρέπ ει να ακολουθούν την π ροδιαγραφή ΙSO 107-1983, όπ ως αυτή τροπ οπ οιείται εκάστοτε.

Οι χρωματισμοί και τα κλείστρα των φιαλών θα είναι σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17 της Υπ ουργικής απ όφασης 10451/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88) και οι
επ ιπ λέον επ ισημάνσεις για τις φιάλες νοσοκομειακών αερίων θα είναι σύμφωνες με το άρθρο 15 π αρ. της Υ.Α 10451/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88).
Η π ίεση στις φιάλες ιατρικών αερίων π ου βρίσκονται σε αέρια μορφή καθορίζονται για κάθε είδος ιατρικού αεριού στην Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ 2491/86, ήτοι
π ίεση λειτουργίας 200 bar και π ίεση δοκιμής 300 bar. Για την σήμανση των φιαλών ισχύει το άρθρο 3 της Υ.Α 1045/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88).
Oι φιάλες θα φέρουν σφραγίδα ενδεικτική της υδραυλικής δοκιμής και χαραγμένα όλα τα απ αραίτητα στοιχεία όπ ως π ίεση δοκιμής, π ίεση λειτουργίας, βάρος
κλπ .
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΦΙΑΛΩΝ
Όλες οι φιάλες, είτε είναι ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου, είτε του Προμηθευτή, θα π ρέπ ει να υπ όκεινται σε έλεγχο π ριν την εμφιάλωσή τους, π ροκειμένου να
διαπ ιστώνεται η καταλληλότητά τους σύμφωνα με την ΥΑ 14165/Φ17.4/373/28.7.93 (Παράρτημα 15), όπ ως αυτή τροπ οπ οιήθηκε και συμπ ληρώθηκε και θα
βρίσκονται εντός των χρονικών ορίων της ισχύος του ελέγχου. Στις π εριπ τώσεις αυτές θα π ραγματοπ οιούνται οι εξής εργασίες:
•

Έλεγχος υδραυλικής δοκιμής

•

Αντικατάσταση κλείστρου

•

Αντικατάσταση π ώματος φιάλης

•

Χρωματισμός φιάλης με το κατάλληλο κωδικό χρώμα όπ ως π ροβλέπ εται απ ό τον ΕΛΟΤ

Η χρέωση της υδραυλικής δοκιμής, της αντικατάστασης των κλείστρων καθώς και της βαφής των φιαλών βαρύνει το Νοσοκομείο μόνο για την π ερίπ τωση
φιαλών ιδιοκτησίας του. Θα διαθέτουν εξοπ λισμό για υδραυλικές δοκιμές φιαλών αντοχής 300 bar και θα π ροσκομισθεί π ιστοπ οιητικό του ΕΛΟΤ.
ΚΛΕΙΣΤΡΑ ΦΙΑΛΩΝ
Τα κλείστρα των φιαλών θα είναι καινούργια και θα π ληρούν τους κανόνες καλής λειτουργίας και ασφάλειας και τις π ροδιαγραφές του ΕΛΟΤ.
Ειδική φιάλη οξυγόνου ≤2m3, 200 bar, για τις ανάγκες διακομιδής ασθενών εντός του Νοσοκομείου.
Η φιάλη θα π ληροί όλες τις απ αιτήσεις της νομοθεσίας και θα φέρει τις κατάλληλες σημάνσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες 97/23/ΕΚ, 99/36/ΕΚ, 93/42/ΕΟΚ.
Θα είναι απ ό ελαφρύ κράμα αλουμίνιου για ευκολία στις μετακινήσεις της. Θα έχει μικρό βάρος.
Ενδεικτικά: 2 lit έως 4 Kg με το π εριεχόμενο, 5 lit έως 7,5 Kg με το π εριεχόμενο.
•

Θα διαθέτει κλείστρο με ενσωματωμένα:

•

Ρυθμιστή ροής με ένδειξη lit/min και διαβάθμιση ανά 0,5 lit/min

•

Έξοδο ροής κατάλληλη για σύνδεση ρινικού καθετήρα ή μάσκας οξυγόνου.

•

Βαλβίδα ελάχιστης εναπ ομένουσας π ίεσης π ου διασφαλίζει ότι η φιάλη δε θα επ ιμολυνθεί με νερό ή άλλους επ ιμολυντές.

•

Ταχυσύνδεσμο για απ ευθείας χρήση σε αναπ νευστήρα ή σε αναισθησιολογικά μηχανήματα χειρουργείου.

•

Μετρητή π ίεσης π ου δείχνει το π εριεχόμενο της φιάλης ακόμη και όταν η κύρια βαλβίδα είναι κλειστή.

Το ενσωματωμένο κλείστρο της φιάλης θα φέρει π ροστατευτικό κάλυμμα απ ό συμπ αγές υλικό με χερούλι για την εύκολη μετακίνηση του π ροϊόντος.
Η φιάλη θα διαθέτει ειδικό βραχίονα για την ανάρτησή του σε φορείο/κρεβάτι ή τροχήλατη καρέκλα.
Επ ίσης θα π ρέπ ει να είναι συμβατό για χρήση σε π εριβάλλον μαγνητικού τομογράφου (MRI)
Πάνω στη φιάλη θα υπ άρχει επ ικολλημένο φυλλάδιο οδηγιών σωστής και ασφαλούς χρήσης του π ροϊόντος, καθώς και τηλέφωνα επ ικοινωνίας για π ιθανό
π ρόβλημα κατά τη χρήση της.

Τα ανωτέρω απ οτελούν π αρατηρήσεις της εταιρείας μας σχετικά με την διαβούλευση π ου αναρτήσατε

Για οπ οιαδήπ οτε π εραιτέρω π ληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,
ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ
Δρ. Νικόλαος Βαβουράκης

http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2

2/3

19/6/2018

Προβολή Στοι χεί ων Δι αβούλευσης - Δι αβουλεύσει ς

Γενικός Διευθυντής- Διαχειριστής
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