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ΘΕΜΑ: 2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΛΕΓΜΑΤΑ)

Αξιότιμοι Κύριοι-ες, 

Η εταιρεία μας απέστειλε τις παρατηρήσεις της επί των ως άνω τεχνικών 
προδιαγραφών στη 1η διαβούλευση, οι οποίες δεν έγιναν δεκτές από την 
επιτροπή.

Επειδή πιστεύουμε ότι οι παρατηρήσεις μας είναι ορθές και 
τεκμηριωμένες και βοηθούν στην σύνταξη αντικειμενικών τεχνικών 
προδιαγραφών έτσι ώστε το νοσοκομείο να προμηθευτεί τα καλύτερα 
υλικά στην χαμηλότερη τιμή, παρακαλούμε να τις επανεξετάσετε.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε τις παρατηρήσεις μας στη 1η διαβούλευση
και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση.

Με εκτίμηση
για την Surgilife Ε.Π.Ε.

Γεώργιος Μακρίδης
Διαχειριστής
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ΘΕΜΑ: 1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ

(ΠΛΕΓΜΑΤΑ)

Αξιότιμοι κύριοι – κυρίες, 
Λάβαμε γνώση της ως άνω διαβούλευσης  και θέλουμε να επισημάνουμε 

τα εξής: 
Α/Α:1 Εδώ ζητείται σετ προσχηματισμένου επίπεδου πλέγματος και 

κώνου με εσωτερικά πέταλα. Πιστεύουμε ότι ο λόγος για τον οποίο ο 
ζητούμενος κώνος πρέπει να διαθέτει πέταλα είναι για να προσαρμόζεται στην 
ανατομία της περιοχής όπου θα τοποθετηθεί , η οποία διαφέρει από ασθενή σε 
ασθενή.

Σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει τις προδιαγραφές των δημόσιων 
διαγωνισμών , θα πρέπει να ισχύει η έννοια του “ισοδύναμου” δηλαδή η 
δυνατότητα των διαγωνιζόμενων να προσφέρουν υλικά τα οποία να 
ανταποκρίνονται στην χρήση για την οποία προορίζονται από τον φορέα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού ή ακόμα και να υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις.

Η εταιρεία μας διαθέτει σετ προσχηματισμένου επίπεδου πλέγματος και 
κώνου ο οποίος είναι κατασκευασμένος κατά τρόπον ώστε να διαθέτει μεγάλη 
ελαστικότητα και επομένως να προσαρμόζεται στην ανατομία της περιοχής όπου
θα τοποθετηθεί χωρίς την ύπαρξη εσωτερικών πετάλων. Επιπλέον είναι πολύ 
ελαφρύς και φέρει σπειροειδείς εξωτερικές ραβδώσεις (loops) για καλύτερη 
στήριξη και ενσωμάτωση στους ιστούς.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε τις εξής τεχνικές προδιαγραφές: 
Α/Α: 1 Σετ που να αποτελείται από προσχηματισμένο επίπεδο πλέγμα με 

οπή διαστάσεων περίπου 10 Χ 4,5 εκ. και προσχηματισμένου κώνου ο οποίος να
προσαρμόζεται στην ανατομία της περιοχής όπου θα τοποθετηθεί, κατάλληλο 
για ευθείες και λοξές βουβωνοκήλες, από καθαρό πολυπροπυλένιο, διαστάσεων 
κώνου τουλάχιστον 4,1 Χ 4,8 εκ.

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση ζητήσετε.

Με τιμή,
Για την SURGILIFE Ε.Π.Ε.

Γεώργιος Μακρίδης 
Διαχειριστής SURGILIFE Ε.Π.Ε.  


