Σχόλια
Όνομα PAUL HARTMANN Hellas .Α.Ε. Email info@gr.hartmann.info Άρθρο
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ
Ημ/νία
04/10/2019Παρατηρήσεις της εταιρείας “PAUL HARTMANN Hellas AE” επί της
διαβούλευσης προδιαγραφών γαντιών του νοσοκομείου «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Ψ.Ν.Θ.
Διαβιβαστικό κείμενο:
Κυρίες/ οι,
σας διαβιβάζουμε συνημμένα τις παρατηρήσεις της εταιρείας μας «Paul Hartmann
Hellas AE» για τη διαβούλευση προδιαγραφών με αριθμό πρωτοκόλλου 17590/ 179-19, υπόψη της επιτροπής που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Υπ’αριθμ.698/29-082019 Απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου με θέμα: «Πρακτικό σύνταξης
τεχνικών προδιαγραφών για Γαντιών για τις ανάγκες των Νοσοκομείων Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης) και του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης του
Προγράμματος Προμηθειών του Διαχειριστικού Έτους 2019».
Παρακαλούμε όπως λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις παρατηρήσεις της εταιρείας μας,
καθώς είναι βάσιμες και τεκμηριωμένες
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή
διευκρίνιση τυχόν χρειαστείτε
Με εκτίμηση,
Για την PAUL HARTMANN Hellas A.E.
Δρ. Πάνος Κορωνάκης
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
•
Στην παράγραφο «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» «Για τα γάντια όλων των
τύπων θα πρέπει:» και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 7 «Να φέρουν σήμανση
πιστότητας CE, η οποία τοποθετείται στα ιατρικά γάντια, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από την υπ΄ αρ. ΔΥ7/οικ.2480/1994 (ΦΕΚ679,13/9/94), για
εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/EOK/14-6-93 του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα»
προτείνουμε την προσθήκη της προδιαγραφής:
«Τα χειρουργικά γάντια να έχουν πιστοποιηθεί και να έχουν σήμανση CE και ως
Προϊόντα Ατομικής Προστασίας κλάσης III (Personal Protective Equipment)
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 89/686/ΕΟΚ, να έχουν υποβληθεί σε αξιολόγηση
συμμόρφωσης και να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις της ως άνω οδηγίας».

Ο λόγος που το προτείνουμε αυτό είναι για την περαιτέρω αύξηση της ασφάλειας των
χρηστών από μικρόβια και μικροοργανισμούς.
•
Στην παράγραφο «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» «Για τα γάντια όλων των
τύπων θα πρέπει:» και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 9 «Η συσκευασία να είναι
ασφαλής και ανθεκτική, ώστε να προφυλάσσει τα γάντια από επιμολύνσεις»
προτείνουμε την προσθήκη της προδιαγραφής:
«Στα χειρουργικά γάντια, η ατομική εξωτερική συσκευασία κάθε ζεύγους γαντιών θα
πρέπει να είναι πλαστική και αδιάβροχη ώστε να προφυλάσσει τα γάντια από
επιμολύνσεις»

•
Στην παράγραφο «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» «Για τα γάντια όλων των
τύπων θα πρέπει:» και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 11 «Στα χειρουργικά
γάντια να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι»
προτείνουμε την προσθήκη της προδιαγραφής:
«Εκτός από την ένδειξη δεξί/ αριστερό σε κάθε γάντι, να αναγράφεται επιπλέον και
το νούμερο και το υλικό κατασκευής (latex ή latexfree) για εύκολη ταυτοποίηση κατά
τη χρήση από αλλεργικούς ή μη στο λάτεξ χρήστες»
•
Στην παράγραφο «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» «Για τα γάντια όλων των
τύπων θα πρέπει:» και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 12 «Στην εξωτερική
συσκευασία όλων των ιατρικών γαντιών μιας χρήσης, πρέπει να αναγράφονται όλες
οι ενδείξεις, όπως ακριβώς προβλέπονται από τη Γεν. Γραμματεία Εμπορίου, του
Υπ.Ανάπτυξης» προτείνουμε την προσθήκη της προδιαγραφής:
«Στη συσκευασία των γαντιών θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός εργοστασίου
(ref)», καθώς θα πρέπει να ταυτίζεται ο κωδικός που προσφέρθηκε στην τεχνική
προσφορά με τα επιμέρους δείγματα που θα αποσταλούν από την προσφέρουσα
εταιρεία και με τον κωδικό που θα παραλαμβάνει στη συνέχεια το νοσοκομείο για
διασφάλιση της αξιοκρατίας της προμήθειας
•
Στην παράγραφο «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» «Για τα είδη: 1. Γάντια
εξεταστικά μη αποστειρωμένα με πούδρα και 2. Γάντια εξεταστικά μη
αποστειρωμένα χωρίς πούδρα» και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 4 «Στην
ετικέτα/συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:» προτείνουμε την προσθήκη της προδιαγραφής:
«Στη συσκευασία των γαντιών θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός εργοστασίου
(ref)», καθώς θα πρέπει να ταυτίζεται ο κωδικός που προσφέρθηκε στην τεχνική
προσφορά με τα επιμέρους δείγματα που θα αποσταλούν από την προσφέρουσα
εταιρεία και με τον κωδικό που θα παραλαμβάνει στη συνέχεια το νοσοκομείο για
διασφάλιση της αξιοκρατίας της προμήθειας
•
Στην παράγραφο «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» «Ειδικότερα κατηγορίες
από 1 έως και 9, Θα πρέπει να ισχύουν γενικά τα εξής:» και πιο συγκεκριμένα στην
παράγραφο 5 «Στην ετικέτα/ συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και
ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:» προτείνουμε την προσθήκη
της προδιαγραφής:

«Στη συσκευασία των γαντιών θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός εργοστασίου
(ref)», καθώς θα πρέπει να ταυτίζεται ο κωδικός που προσφέρθηκε στην τεχνική
προσφορά με τα επιμέρους δείγματα που θα αποσταλούν από την προσφέρουσα
εταιρεία και με τον κωδικό που θα παραλαμβάνει στη συνέχεια το νοσοκομείο για
διασφάλιση της αξιοκρατίας της προμήθειας
•
Στην παράγραφο «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» «Ειδικότερα κατηγορίες
από 1 έως και 9, Θα πρέπει να ισχύουν γενικά τα εξής:» και πιο συγκεκριμένα στην
παράγραφο 1 «Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να είναι πιστοποιημένα από
κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκατεστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο
έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή
θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει
τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ.
130648- Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας
93/42/ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/ τευχ. Β. / 2-10-09).»
προτείνουμε την προσθήκη της προδιαγραφής:
«Τα χειρουργικά γάντια να έχουν πιστοποιηθεί και να έχουν σήμανση CE και ως
Προϊόντα Ατομικής Προστασίας κλάσης III (Personal Protective Equipment)
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 89/686/ΕΟΚ, να έχουν υποβληθεί σε αξιολόγηση
συμμόρφωσης και να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις της ως άνω οδηγίας».
Ο λόγος που το προτείνουμε αυτό είναι για την περαιτέρω αύξηση της ασφάλειας των
χρηστών από μικρόβια και μικροοργανισμούς.
•
Στην παράγραφο «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» «Ειδικότερα κατηγορίες
από 1 έως και 9, Θα πρέπει να ισχύουν γενικά τα εξής:» και πιο συγκεκριμένα στην
παράγραφο 2 «Τα προσφερόμενα γάντια θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις
απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 4551:2000, ΕΝ 455-2:2009 και ΕΝ 455-3:2006» προτείνουμε την προσθήκη της
προδιαγραφής:
«Τα προσφερόμενα γάντια θα πρέπει να συμμορφώνονται και με τις απαιτήσεις του
προτύπου ΕΝ374» το οποίο αφορά σε προστασία από χημικά και μικροοργανισμούς
•
Στην παράγραφο «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» «Ειδικότερα κατηγορίες
από 1 έως και 9, Θα πρέπει να ισχύουν γενικά τα εξής: Ειδικότερα 4. ΓΑΝΤΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ
(ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ)» προτείνουμε την αλλαγή της
προδιαγραφής:
Διότι ενώ αναφέρετε «από 100% φυσικό ελαστικό (latex)», πιο κάτω ζητάτε «από
συνθετικό υλικό (νεοπρένιο». Προτείνουμε να είναι από 100% φυσικό ελαστικό,
καθώς είναι πιο ελαστικό υλικό από το συνθετικό λάτεξ και προσφέρει μεγαλύτερη
αίσθηση ακρίβειας σε λεπτές επεμβάσεις, κατά τις οποίες θα χρησιμοποιηθεί.
•
Στην παράγραφο «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» «Ειδικότερα κατηγορίες
από 1 έως και 9, Θα πρέπει να ισχύουν γενικά τα εξής: Ειδικότερα για τις κατηγορίες
χειρουργικών γαντιών 3,4,5,6,7 προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής:

«με ελάχιστο ολικό μήκος 300mm» διότι έρχεται σε ασυμφωνία με τους Γενικούς
Όρους-Απαιτήσεις για τα γάντια όλων των τύπων, όπου σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΝ455-2, πίνακας 3 (σελ 3), το ελάχιστο μήκος σε χιλιοστά για τα χειρουργικά
γάντια πρέπει να είναι από 260mm – 280mm
•
Στην παράγραφο «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» «Ειδικότερα κατηγορίες
από 1 έως και 9, Θα πρέπει να ισχύουν γενικά τα εξής: Ειδικότερα για τις κατηγορίες
χειρουργικών γαντιών 9. Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα ακτινοπροστασίας»
προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής:
«Να έχουν AQL μικρότερο του 0.» σε «Να έχουν AQL μικρότερο του 0,70», καθώς
τιμή μικρότερη του μηδενός δεν υπάρχει. Θεωρούμε πως έχει γίνει λάθος διατύπωση
εκ παραδρομής.
•
Στην παράγραφο «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» «Ειδικότερα κατηγορίες
από 1 έως και 9, Θα πρέπει να ισχύουν γενικά τα εξής: Ειδικότερα για τις κατηγορίες
χειρουργικών γαντιών - Γάντια χειρουργικά συνθετικά» προτείνουμε την προσθήκη
της προδιαγραφής:
«Τα προσφερόμενα γάντια θα πρέπει να συμμορφώνονται και με τις απαιτήσεις των
προτύπων ΕΝ374 1,2 και 4,5, ΕΝ16523-1» τα οποία αφορούν σε προστασία από
χημικά και μικροοργανισμούς
•
Στην παράγραφο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ – ΤΙΜΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ
CPV (33141420-0) Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (σελ.12,13) προτείνουμε την
τροποποίηση των προϋπολογησθεισών δαπανών ως εξής:
α/α 5. ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΑΠΟ
ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ (ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ) προτείνουμε τη μη
ένταξη του κωδικού στο παρατηρητήριο, καθώς δεν υπάρχει κάποια αντίστοιχη
κατηγορία για ορθοπεδικά γάντια. Περαιτέρω δε προτείνουμε την αύξηση της
προϋπολογησθείσας δαπάνης ανά τεμάχιο σε 0,45€/ τεμ
α/α 6. ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΑΠΟ
ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ (ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ) προτείνουμε τη
μη ένταξη του κωδικού στο παρατηρητήριο, καθώς δεν υπάρχει κάποια αντίστοιχη
κατηγορία. Περαιτέρω δε προτείνουμε την αύξηση της προϋπολογησθείσας δαπάνης
ανά τεμάχιο σε 0,40€/ τεμ
α/α 11. ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
προτείνουμε τη μη ένταξη του εν λόγω γαντιού σε κωδικό του παρατηρητηρίου,
καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία του Π.Τ. έχει εκ παραδρομής ανέβει στο από το
νοσοκομείο Ρόδου και δεν συμπίπτει με τις τιμές καμίας εταιρείας που προσφέρει τη
συγκεκριμένη κατηγορία γαντιών. Μάλιστα έχει πολύ μεγάλη απόκλιση. Περαιτέρω
δε προτείνουμε την αύξηση της προϋπολογησθείσας δαπάνης ανά τεμάχιο σε 28,00€/
τεμ.
α/α 12. ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ προτείνουμε την αύξηση της
προϋπολογησθείσας δαπάνης ανά τεμάχιο σε 0,95€/ τεμ, καθώς η τιμή των 0,657€

που έχετε προϋπολογίσει, είναι πολύ χαμηλή για το συγκεκριμένο υλικό κατασκευής
του εν λόγω γαντιού.
Επεξεργασία Μεταδεδομένων
Απόρριψη Σχολίων
Απορριφθέντα Σχόλια
Αναζήτηση Διαβουλεύσεων

