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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               
          1η  Υ.ΠΕ   ΑΤΤΙΚΗΣ                                  
          Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                                                                                                                                                                       
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                       

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                           

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               Αθήνα   12-06-2019 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χ. Κατσούλης                                                Αριθ. πρωτ.:9231 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213.2061792 

Fax: 213.2061778 
e-mail: promithion@laiko.gr         
 

 
ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο 

 

 

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Β΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για 

την προμήθεια ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 17.800€, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13 %, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. [CPV :(33124131-2)] 
 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

147/08-08-2016). 

2. Το υπ’ αρ. 4963/05-10-2016 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Προμήθειες από τους 

φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ». 

3. Το υπ’ αρ. 4661/14-09-2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να 

εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016. 

4. Το Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων 

από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως 

ισχύει. 

5. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 

6. Το υπ’ αρ. πρωτ. 6879/03-05-2019 έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών 

Προδιαγραφών του Νοσοκομείου.(ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ) 

7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7346/13-05-2019 έγγραφο της εταιρείας «INTERLAB  LTD  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  ΔΙΕΘΝΗΣ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  Ε.Π.Ε» 

8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7405/13-05-2019 έγγραφο της εταιρείας  «MEDICIN  Α. 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ  Ε.Ε» 

9. Το υπ’ αρ. πρωτ. 8873/06-06-2019 έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών 

Προδιαγραφών του Νοσοκομείου. (Παρατηρήσεις επιτροπής επί της Α΄ 

Διαβούλευσης)  
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10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

Τη Διενέργεια Β΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την 

προμήθεια ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 17.800€, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13 %, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. [CPV :(33124131-2)] 

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από 

την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.laiko.gr  

2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την 

17/06/2019 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ στο πρωτόκολλο του Nοσοκομείου ή 

να τις αποστείλουν με τηλεομοιοτυπία στο 213-2061638 

4. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν 

και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε 

να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των προμηθευτών, εξασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας. 

 

Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί, για την κάλυψη των 

αναγκών του Νοσοκομείου, σχετικός συνοπτικός διαγωνισμός για την ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΑΚΧΑΡΟΥ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 17.800€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13 %, 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

της τιμής. [CPV :(33124131-2)] 

 

 

                                                                                                                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

Επισυνάπτονται:                                                                                              Α/Α 

 Δύο (2) σελίδες                                                                                               

                                                                                                            ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΤΑΙΝΙΩΝ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΣΑΚΧΑΡΟΥ 
Αρχικές προδιαγραφές 
 «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 
 

1. Ο μετρητής να είναι νεότερης τεχνολογίας και η μέθοδος μέτρησης να είναι 
ηλεκτροχημική. 

2. Να μην χρειάζεται κωδικοποίηση ή όταν υπάρχει κωδικός αυτός να είναι ενιαίος σε 

όλες τις ταινίες που θα προμηθευτεί το Νοσοκομείο [ένας (1) κωδικός σε όλες τις 

ταινίες]. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται γραπτή δέσμευση από την Εταιρεία. 

3. Να υπάρχει σημαντική συμφωνία μετρήσεων του μετρητή με τη μέθοδο αναφοράς 

(πιστοποιημένο βιοχημικό εργαστήριο). Το μέσο επιτρεπτό ποσοστό απόκλισης του 

αποτελέσματος του μετρητή από αυτό του εργαστηρίου να είναι μικρότερο από 

15%.  

4. Ο μετρητής να παρέχει αξιόπιστες μετρήσεις τόσο στο τριχοειδικό όσο και στο 

φλεβικό αλλά και στο αρτηριακό αίμα.  
5. Ο χρόνος μέτρησης να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος. 

6. Να υπάρχει πρόβλεψη για αποφυγή μετάδοσης μολύνσεων από τον ένα ασθενή 

στον άλλο μέσω του μετρητή. 

7. Το εύρος τιμών αξιόπιστης μέτρησης να είναι από 20 μέχρι 500 mg/dl. 

8. Να μην αρχίζει μέτρηση αν η ταινία δεν πάρει τη σωστή ποσότητα αίματος. 

9. Να μην επηρεάζεται το αποτέλεσμα της μέτρησης σε εύρος τιμών αιματοκρίτη 20-

50%. 

10. Να μην επηρεάζεται το αποτέλεσμα της μέτρησης σε μεγάλο βαθμό από εξωγενείς 

παράγοντες (θερμοκρασία). 

11. Ο μετρητής να μπορεί να μεταφερθεί ώστε να γίνονται μετρήσεις σε οποιονδήποτε 
χώρο του Νοσοκομείου. 

12. Η εναπόθεση του δείγματος και η μέτρηση να είναι απλή και ασφαλής. 

13. Να μην απαιτείται καθαρισμός του μετρητή μετά από κάθε ανάλυση. 

14. Η απόρριψη της ταινίας να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει 

πιθανότητα μόλυνσης του εξεταστή. 

15. Το αποτέλεσμα των μετρήσεων να μην επηρεάζονται από λαμβανόμενα φάρμακα 

(π.χ. παρακεταμόλη, βιταμίνη C κλπ) ή από ουσίες που κυκλοφορούν στο αίμα (π.χ. 

υψηλές τιμές ουρικού οξέος).   

 

Επειδή από τους κυκλοφορούντες μετρητές σακχάρου κανείς δεν πληροί όλες τις ανωτέρω 
προδιαγραφές, προτείνεται να προτιμηθούν εκείνοι που πληρούν τις περισσότερες, αφού 

ληφθεί υπ΄όψιν και το κόστος. 

 

Τα μηχανήματα τα οποία προσφέρουν ευκολία στη λήψη αίματος θα συνεκτιμηθούν με την 

τιμή της προσφοράς.» 
 
 

Παρατηρήσεις  επιτροπής επί  της Α΄φάσης  Διαβούλευσης 
Θέμα: «Διενέργεια Α’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλεσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την 

προμήθεια ταινιών μέτρησης σακχάρου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 17.800€, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ13%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής [CPV:(33124131-2)]. 

Σχετ.: α. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ.:6800/30-04-2019 έγγραφο με τις υποβληθείσες τεχνικές 

προδιαγραφές, 

 β. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ.:7346/13-05-2019 έγγραφο της εταιρείας “INTERLAB LTD 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ε.”, 
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 γ. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ.:7405/13-05-2019 έγγραφο της εταιρείας “MEDICIN A. 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε”. 

 

Ευχαριστούμε για τις προτάσεις/παρατηρήσεις των ανωτέρω εταιρειών σχετικά με τις 

υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ταινιών μέτρησης σακχάρου. 
Η επιτροπή σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών για τις ταινίες μέτρησης σακχάρου θα 

ήθελε να επισημάνει τα εξής:  

 

1. α/α 3: Η ακρίβεια των μετρήσεων καθορίζεται με βάση τις προδιαγραφές ISO και 

όπως διατυπώνονται στην παράγραφο 3 των προδιαγραφών που θέσαμε. Η ύπαρξη 

διαλύματος ελέγχου δεν θεωρείται από την επιτροπή ως απαραίτητη. Οι μετρήσεις 

ελέγχονται συχνά με βάση το εργαστήριο του νοσοκομείου. 

2. α/α 4: Το φλεβικό και το αρτηριακό αίμα που αναφέρονται στις προδιαγραφές δεν 

αφορούν εναλλακτικά σημεία λήψης τριχοειδικού αίματος, αλλά τη δυνατότητα 

μέτρησης μετά από αιμοληψία με σύριγγα. 
3. α/α 6: Στο Νοσοκομείο κατά τη μέτρηση του σακχάρου αίματος, δεν 

χρησιμοποιούνται συσκευές τρυπήματος δακτύλου, αλλά χωριστές βελόνες του 

Νοσοκομείου. 

4. α/α 14: Η αυτόματη απόρριψη της ταινίας δεν θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση/προδιαγραφή, αφού ο εξεταστής φοράει υποχρεωτικά γάντια. 

5. α/α 15: α) Τα φάρμακα και τα επίπεδα ουσιών που τυχόν επηρεάζουν την μέτρηση, 

θα αναφερθούν από κάθε εταιρεία και θα αξιολογηθούν σχετικά, ανάλογα με την 

κλινική τους σημασία, β) Σχετικά με την ειδοποίηση παρουσίας κετονών, δεν 

θεωρούμε ότι αποτελεί προϋπόθεση ένταξης στις προδιαγραφές καθώς στο 

Νοσοκομείο ο θεράπων ιατρός είναι αρμόδιος να προχωρήσει σε μέτρησή τους, 
ενώ κατά την αυτομέτρηση από τον ασθενή, ο τελευταίος είναι εκπαιδευμένος για 

τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ανάλογα με την τιμή του σακχάρου αίματος. 

 

Σχετικά με την τελευταία παρατήρηση που αφορά στην ύπαρξη ειδικής σήμανσης 

ιχνηλάτησης (barcode) δεν είναι αρμόδια να απαντήσει η επιτροπή σύνταξης των τεχνικών 

προδιαγραφών. 

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι το υπ΄ αριθμ. πρωτ.:7346/13-05-2019 έγγραφο της εταιρείας 

“INTERLAB LTD ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ε.Π.Ε.” αποτελεί οικονομική προσφορά και δεν περιλαμβάνει προτάσεις/παρατηρήσεις 
προς διευκρίνιση. 

 

Ως εκ’ τούτου  δεν  προκύπτει  τροποποίηση στις αρχικές  προδιαγραφές. 
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