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Χαλάνδρι 27 Μαρτίου  2018 

ΠΡΟΣ ΤΟ  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – 

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 : ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

Ελ. Βενιζέλου 26 

106 72 ΑΘΗΝΑ 

 

Ε-mail : grprom2@ophthamiatreio.gr  

 

ΥΠΟΨΗ:  ΚΟΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

    

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ 

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΑ CPV 33731110-7 KAI 33141126-9 

ΗΜ. 27-3-2018, ΏΡΑ 14:00 π.μ. 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Αναφερόμενοι στην ανακοίνωση του Νοσοκομείου σας  σχετικά με τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  

ΠΡΟΔ/ΦΩΝ για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ για 

τα  CPV 33731110-7 KAI 33141126-9, σας στέλνουμε συνημμένως  την πρόταση της εταιρείας μας  

προκειμένου να συμπεριλάβετε στις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών στην ως άνω διαδικασία, και οι οποίες 

ευνοούν και δημιουργούν υγιή ανταγωνισμό.  

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

Με εκτίμηση, 

Για την MEDICARE HELLAS A.E. 
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Προτείνουμε να τροποποιηθούν οι προδιαγραφές των συγκεκριμένων α/α  σύμφωνα με τα 
παρακάτω: 
 
20. Ράμμα 10/0 Nylon, με βελόνα spatοula διπλή τύπου micropoint, πλαγίως κόπτουσα, 3/8 του κύκλου, 
διπλό, μήκος βελόνας περίπου 6,50 mm και μήκος ράμματος 30 cm. Να διατίθενται με βελόνες με 
πεπλατυσμένο σώμα και εσωτερικές & εξωτερικές επιμήκης αυλακώσεις για ασφαλέστερο κράτημα στο 
βελονοκάτοχο 
 
21. Ράμμα 7/0 Silk, με βελόνα spatoula διπλή τύπου micropoint, πλαγίως κόπτουσα, 3/8 του κύκλου, μήκος 
βελόνας περίπου 6,55 mm και μήκος ράμματος 45 cm. Να διατίθενται με βελόνες με πεπλατυσμένο σώμα και 
εσωτερικές & εξωτερικές επιμήκης αυλακώσεις για ασφαλέστερο κράτημα στο βελονοκάτοχο 
 
22. Ράμμα 10/0 Prolene, με 2 βελόνες spatoula τύπου micropoint, παράλληλες μακριές-ευθείες, μήκος 
βελόνας περίπου 16,00mm και μήκος ράμματος 23cm. Να διατίθενται με βελόνες με πεπλατυσμένο σώμα 
και εσωτερικές & εξωτερικές επιμήκης αυλακώσεις για ασφαλέστερο κράτημα στο βελονοκάτοχο 
 
24. Ράμμα 5/0 Polyester, με βελόνα spatoula τύπου micropoint, 1/4 του κύκλου, μήκος βελόνας περίπου 8 
mm και μήκος ράμματος 45 cm, διπλό. Με κεντρικό πυρήνα και 16 φορείς περιμετρικά (νήματα που 
δημιουργούν την πλέξη του ράμματος) για μεγαλύτερη αντοχή. Να διατίθενται με βελόνες με πεπλατυσμένο 
σώμα και εσωτερικές & εξωτερικές επιμήκης αυλακώσεις για ασφαλέστερο κράτημα στο βελονοκάτοχο. 
 
25. Ράμμα 7/0 συνθετικό απορροφήσιμο πολύκλωνο μέσης απορρόφησης, με βελόνα spatoula τύπου 
micropoint, 3/8 του κύκλου, μήκος βελόνας περίπου 6,5 mm και μήκος ράμματος 30 cm, διπλό. Να 
διατίθενται με βελόνες με πεπλατυσμένο σώμα και εσωτερικές & εξωτερικές επιμήκης αυλακώσεις για 
ασφαλέστερο κράτημα στο βελονοκάτοχο 
 
26. Ράμμα 5/0, συνθετικό απορροφήσιμο πολύκλωνο μέσης απορρόφησης, με βελόνα spatoula τύπου 
micropoint, 1/4 του κύκλου, μήκος βελόνας περίπου 8 mm και μήκος ράμματος 45 cm, διπλό. Να διατίθενται 
με βελόνες με πεπλατυσμένο σώμα και εσωτερικές & εξωτερικές επιμήκης αυλακώσεις για ασφαλέστερο 
κράτημα στο βελονοκάτοχο 
 
27. Ράμμα 9/0 συνθετικό απορροφήσιμο πολύκλωνο μέσης απορρόφησης, με βελόνα μονή ατραυματική BV, 
3/8 του κύκλου, μήκος βελόνας περίπου 6,5 mm και μήκος ράμματος 15cm. Να διατίθενται με βελόνες με 
πεπλατυσμένο σώμα και εσωτερικές & εξωτερικές επιμήκης αυλακώσεις για ασφαλέστερο κράτημα στο 
βελονοκάτοχο. 
 
28. Ράμμα Prolene 4/0, διπλή, στρογγυλή βελόνα, 1/2 του κύκλου, 25mm και μήκος ράμματος 90 cm 
περίπου. Να διατίθενται με βελόνες με πεπλατυσμένο σώμα και εσωτερικές & εξωτερικές επιμήκης 
αυλακώσεις για ασφαλέστερο κράτημα στο βελονοκάτοχο. 
 
29. Ράμμα 8/0 συνθετικό απορροφήσιμο πολύκλωνο μέσης απορρόφησης, με βελόνα spatoula τύπου 
micropoint, διπλό, 3/8 του κύκλου, μήκος βελόνας περίπου 6,5 mm περίπου και μήκος ράμματος 30 cm 
περίπου. Να διατίθενται με βελόνες με πεπλατυσμένο σώμα και εσωτερικές & εξωτερικές επιμήκης 
αυλακώσεις για ασφαλέστερο κράτημα στο βελονοκάτοχο. 
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30. Ράμμα 8/0 συνθετικό απορροφήσιμο πολύκλωνο μέσης απορρόφησης, με βελόνα μονή ατραυματική, 1/2 
του κύκλου, τύπου micropoint μήκος βελόνας περίπου 9,3 mm και μήκος ράμματος 30cm. Να διατίθενται με 
βελόνες με πεπλατυσμένο σώμα και εσωτερικές & εξωτερικές επιμήκης αυλακώσεις για ασφαλέστερο 
κράτημα στο βελονοκάτοχο. 
 
 
31. Ράμμα 6/0 silk, τριγωνική αντιστρόφως κόπτουσα, 3/8 του κύκλου, μήκος βελόνας περίπου 11 mm και 
μήκος ράμματος 45cm. Να διατίθενται με βελόνες με πεπλατυσμένο σώμα και εσωτερικές & εξωτερικές 
επιμήκης αυλακώσεις για ασφαλέστερο κράτημα στο βελονοκάτοχο. 
 
 

Επιπλέον προτείνουμε την προσθήκη των ακόλουθων προδιαγραφών στους γενικούς όρους της 
διακήρυξης, αναφορικά με τους ζητούμενους κωδικούς των ραμμάτων: 
 
 
 

1. Να κατατεθούν τα πρωτότυπα φυλλάδια οδηγιών όλων των κατηγοριών των ραμμάτων στα οποία να 

εμπεριέχονται υποχρεωτικά και οδηγίες στην Ελληνική γλώσσα (ΔΥΑ/ οικ. 2480 άρθρο 4 παρ4). 

2. Η κατάθεση δύο (2) δειγμάτων ανά κατηγορία ράμματος είναι υποχρεωτική. 

3. Για τις ζητούμενες βελόνες με πεπλατυσμένο σώμα και εσωτερικές & εξωτερικές επιμήκης αυλακώσεις 

για ασφαλέστερο κράτημα στο βελονοκάτοχο, να κατατίθενται σχετικό έγγραφο του κατασκευαστικού 

οίκου.  
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