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                ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
                     ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                                                                           Αιεμαλδξνύπνιε, 18-08-2016       
          4ε Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ                                                                Αξ. Πξωη.:18442 
 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ                                          
   ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ 
           Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο                                                              ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΗ ΓΙΑΤΓΔΙΑ  
              Τπνδηεύζπλζε Οηθνλνκηθνύ 

                    Σκήκα Πξνκεζεηώλ 

 
Σαρ. Γ/λζε  : 6ν ρικ. Αιεμαλδξνύπνιεο - Κνκνηελήο 
Πιεξνθνξίεο  : Διεπζεξηάδεο Παύινο, Μαξγαξίηε Βαζηιηθή 
Σειέθωλν       : 2551353423                                                                 
e-mail              :pelefteriadis@pgna.gr, vmargariti@pgna.gr                                                                                                         
website  : http://www.pgna.gr 

                                                                          

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΔΛΙΚΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ 

 

Θέκα: ύληαμε Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ 

Αληηθείκελν Γηαγωληζκνύ: Πξνκήζεηα Φίιηξωλ Σερλεηνύ Νεθξνύ  
     

Σν Πα.Γ.Ν. Έβξνπ – Ννζειεπηηθή Μνλάδα: Πα.Γ.Ν. Αιεμαλδξνύπνιεο αλαθνηλώλεη ηε 

δηελέξγεηα  ηειηθήο δηαβνύιεπζεο κε αληηθείκελν ηε ζύληαμε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ 

γηα ηε  Πξνκήζεηα Φίιηξωλ Σερλεηνύ Νεθξνύ (CPV:33181200-4) ζύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο 

ησλ ππ. αξηζκ. 65/17-07-2015/21-07-2015 (ζέκα 1ν),  67/19-11-2015/24-11-2015 (ζέκα 1ν) θαη 

ππ’ αξηζκ. 68/14-12-2015/17-12-2015 (ζέκα 6ν) απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο.    

Οη ελδηαθεξόκελνη πξνκεζεπηέο ή/θαη ελώζεηο ησλ ηδίσλ πξνκεζεπηώλ θαζώο θαη θάζε άιινο  

επίζεκνο θνξέαο θαινύληαη λα ππνβάινπλ ζηελ Τπεξεζία καο ηπρόλ παξαηεξήζεηο επί ησλ 

πξνηεηλόκελσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ ηνπ αλσηέξσ είδνπο εληόο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ (από 19/08/2016 έσο θαη 29/08/2016).  

Σν πιήξεο θείκελν ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηε Πξνκήζεηα Φίιηξσλ Σερλεηνύ Νεθξνύ 

(CPV:33181200-4) κπνξείηε λα ην βξείηε ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Ννζνθνκείνπ www.pgna.gr. Σπρόλ 

ζρόιηα επί ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ζα κπνξείηε λα ηα εηζάγεηε ζην ζρεηηθό πεδίν ηεο αλσηέξσ 

ηζηνζειίδαο «Πξνζζήθε ρνιίνπ».  

  

Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη πξναλαθεξόκελεο απνθάζεηο ηεο Δ.Π.Τ. 

Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο από 07:00 έσο 15:00 από ην Σκήκα 

Πξνκεζεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Έβξνπ – Ννζειεπηηθή Μνλάδα Πα.Γ.Ν. 

Αιεμαλδξνύπνιεο. Αξκόδηνη Τπάιιεινη: Διεπζεξηάδεο Παύινο  - Μαξγαξίηε Βαζηιηθή. Σειέθσλα 

Δπηθνηλσλίαο: 25513 53423, e-mails: pelefteriadis@pgna.gr & vmargariti@pgna.gr 

Τπεύζπλνο ππνζηήξημεο ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηνπ Ννζνθνκείνπ: Γηεύζπλζε Πιεξνθνξηθήο 

Π.Γ.Ν. Αιεμαλδξνύπνιεο.  

                                                                                                                                                     

                                                                                                     Η Γηεπζύληξηα  

Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο 

 

 

       Δ. απνπληδή 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΦΙΛΣΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ 
 

Καηεγνξία Α1 (Φίιηξα κε ζπλζεηηθέο κεκβξάλεο): ΙΝ VITRO Kuf 

>20ml/mmHg/h/1.0m2 θαη επηθάλεηα κεκβξάλεο < 1,5m2 

 

Α1.1 Μεκβξάλε πνιπαηζεξηθήο ζνπιθόλεο (polyethersulfone) 

A1.2 Μεκβξάλε πνιπαηζεξηθήο ζνπιθόλεο ηύπνπ purema 

A1.3 Μεκβξάλε πνιπζνπιθόλεο (polysulfone) 

A1.4 Mεκβξάλε πνιπαηζεξηθήο ζνπιθόλεο ηύπνπ polynephron 

A1.5 Μεκβάλε πνιπζνπιθόλεο ηύπνπ ειημόλεο (helixone) 

A1.6 Μεκβξάλε πνιπζνπιθόλεο επηθαιπκκέλε κε βηηακίλε Δ 

Α1.7 Μεκβξάλε πνιπζνπιθόλεο επηθαιπκκέλε εζσηεξηθά κε γέιε ηύπνπ Rexbrane 

Α1.8 Μεκβξάλε θξάκαηνο πνιπαηζεξνζνπιθόλεο θαη πνιπαξπιαίλεο (polyester polymerealloy, PEPA) 

A 1.9 Μεκβξάλε πνιπαθξπινληηξίιεο 

Α1.10 Μεκβξάλε πνιπκεζπι-κεζαθξπιηθνύ κεζπιίνπ (polymethyl methacrylate, PMMA) 

A1.11 Μεκβξάλε θξάκαηνο πνιπαξπιαηζεξζνπιθόλεο, πνιπβηλπιππξνιiδόλεο, πνιπακίδεο 

(polyamix) 

 

 

Καηεγνξία Α2 (Φίιηξα κε ζπλζεηηθέο κεκβξάλεο): ΙΝ VITRO Kuf 

>20ml/mmHg/h/1.0m2 θαη επηθάλεηα κεκβξάλεο < 1,5m2 

 

Α2.1 Μεκβξάλε πνιπαηζεξηθήο ζνπιθόλεο (polyethersulfone) 

A2.2 Μεκβξάλε πνιπαηζεξηθήο ζνπιθόλεο ηύπνπ purema 

A2.3 Μεκβξάλε πνιπζνπιθόλεο (polysulfone) 

A2.4 Mεκβξάλε πνιπαηζεξηθήο ζνπιθόλεο ηύπνπ polynephron 

A2.5 Μεκβάλε πνιπζνπιθόλεο ηύπνπ ειημόλεο (helixone) 

A2.6 Μεκβξάλε πνιπζνπιθόλεο επηθαιπκκέλε κε βηηακίλε Δ 

Α2.7 Μεκβξάλε πνιπζνπιθόλεο επηθαιπκκέλε εζσηεξηθά κε γέιε ηύπνπ Rexbrane 

Α2.8 Μεκβξάλε θξάκαηνο πνιπαηζεξνζνπιθόλεο θαη πνιπαξπιαίλεο (polyester polymerealloy, PEPA) 

A 2.9 Μεκβξάλε πνιπαθξπινληηξίιεο 

Α2.10 Μεκβξάλε πνιπκεζπι-κεζαθξπιηθνύ κεζπιίνπ (polymethyl methacrylate, PMMA) 

A2.11 Μεκβξάλε θξάκαηνο πνιπαξπιαηζεξζνπιθόλεο, πνιπβηλπιππξνιiδόλεο, πνιπακίδεο 

(polyamix) 

 

 

 

Καηεγνξία B1 (Φίιηξα κε ζπλζεηηθέο κεκβξάλεο): ΙΝ VITRO Kuf 

<20ml/mmHg/h/1.0m2 θαη επηθάλεηα κεκβξάλεο < 1,5m2 

 

 

B1.1 Μεκβξάλε πνιπαηζεξηθήο ζνπιθόλεο (polyethersulfone) 

B1.2 Μεκβξάλε πνιπαηζεξηθήο ζνπιθόλεο ηύπνπ purema 

B1.3 Μεκβξάλε πνιπζνπιθόλεο (polysulfone) 

B1.4 Mεκβξάλε πνιπαηζεξηθήο ζνπιθόλεο ηύπνπ polynephron 

B1.5 Μεκβάλε πνιπζνπιθόλεο ηύπνπ ειημόλεο (helixone) 

B1.6 Μεκβξάλε πνιπζνπιθόλεο επηθαιπκκέλε κε βηηακίλε Δ 

B1.7 Μεκβξάλε πνιπζνπιθόλεο επηθαιπκκέλε εζσηεξηθά κε γέιε ηύπνπ Rexbrane 

B1.8 Μεκβξάλε θξάκαηνο πνιπαηζεξνζνπιθόλεο θαη πνιπαξπιαίλεο (polyester polymerealloy, PEPA) 

B1.9 Μεκβξάλε αηζπιελ-βπληι-αιθνόιεο (ethylene vinyl alcohol copolymer, EVAL) 

B1.10 Μεκβξάλε πνιπκεζπι-κεζαθξπιηθνύ κεζπιίνπ (polymethyl methacrylate, PMMA) 

B1.11 Μεκβξάλε θξάκαηνο πνιπαξπιαηζεξζνπιθόλεο, πνιπβηλπιππξνιiδόλεο, πνιπακίδεο 

(polyamix) 

 

 

Καηεγνξία B2 (Φίιηξα κε ζπλζεηηθέο κεκβξάλεο): ΙΝ VITRO Kuf 

<20ml/mmHg/h/1.0m2 θαη επηθάλεηα κεκβξάλεο < 1,5m2 

 

 

B2.1 Μεκβξάλε πνιπαηζεξηθήο ζνπιθόλεο (polyethersulfone) 

B2.2 Μεκβξάλε πνιπαηζεξηθήο ζνπιθόλεο ηύπνπ purema 

B2.3 Μεκβξάλε πνιπζνπιθόλεο (polysulfone) 

B2.4 Mεκβξάλε πνιπαηζεξηθήο ζνπιθόλεο ηύπνπ polynephron 
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B2.5 Μεκβάλε πνιπζνπιθόλεο ηύπνπ ειημόλεο (helixone) 

B2.6 Μεκβξάλε πνιπζνπιθόλεο επηθαιπκκέλε κε βηηακίλε Δ 

B2.7 Μεκβξάλε πνιπζνπιθόλεο επηθαιπκκέλε εζσηεξηθά κε γέιε ηύπνπ Rexbrane 

B2.8 Μεκβξάλε θξάκαηνο πνιπαηζεξνζνπιθόλεο θαη πνιπαξπιαίλεο (polyester polymerealloy, PEPA) 

B2.9 Μεκβξάλε αηζπιελ-βπληι-αιθνόιεο (ethylene vinyl alcohol copolymer, EVAL) 

B2.10 Μεκβξάλε πνιπκεζπι-κεζαθξπιηθνύ κεζπιίνπ (polymethyl methacrylate, PMMA) 

B2.11 Μεκβξάλε θξάκαηνο πνιπαξπιαηζεξζνπιθόλεο, πνιπβηλπιππξνιiδόλεο, πνιπακίδεο 

(polyamix) 

 

 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1. Η επηινγή ζα γίλεηαη κε βάζε ηε ρακειόηεξε ηηκή ησλ θίιηξσλ ησλ ίδησλ θαηεγνξηώλ θαη 

ππνθαηεγνξηώλ ηαμηλνκνύκελσλ κε βάζε ην είδνο ηεο κεκβξάλεο ηνπ θίιηξνπ πνπ απνηειεί ην 

βαζηθό θαη ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό θάζε θίιηξνπ  ιακβάλνληαο πάληνηε ππόςε, γηα ηελ ίδηα 

κεκβξάλε θαη επηθάλεηα κεκβξάλεο,  ηνλ πςειόηεξν ΚνΑ, ηνλ κεγαιύηεξν ζπληειεζηή δηαβαηόηεηαο 

(SC) γηα ηε Β2 κηθξνζθαηξίλε θαη ην είδνο απνζηείξσζεο. Απνδεθηνί ηξόπνη απνζηείξσζεο είλαη ε 

ζεξκηθή απνζηείξσζε (αηκόο, μεξά ζεξκηθή), ε γ΄αθηηλνβνιία θαη ε β΄αθηηλνβνιία.  

2. Κάζε θίιηξν ζα ζπλνδεύεηαη, ππνρξεσηηθά, από αξηεξηαθή θαη θιεβηθή γξακκή, θαηάιιειε 

γηα ηα κεραλήκαηα αηκνθάζαξζεο θάζε Μνλάδαο Σερλεηνύ Νεθξνύ. Δπηζεκαίλεηαη όηη νη 

πξνζθεξόκελεο ηηκέο γηα ηα θίιηξα αηκνθάζαξζεο ζα πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ αμία ηεο αξηεξηαθήο θαη 

θιεβηθήο γξακκήο 

3. Σα θίιηξα ηερλεηνύ λεθξνύ θαη νη αξηεξηνθιεβηθέο γξακκέο πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE, 

όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα Διιεληθή Ννκνζεζία. 

4. Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ πιήξε ηερληθά ζηνηρεία, ζηελ Διιεληθή γιώζζα, 

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο επηδόζεηο ησλ θίιηξσλ, όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηα επίζεκα 

ελεκεξσηηθά θπιιάδηα «prospectus» ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ νίθσλ, ηα νπνία ζα ζπλππνβάιινληαη 

ππνρξεσηηθά. Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θίιηξσλ πνπ δεηνύληαη είλαη ην είδνο, ε επηθάλεηα θαη 

ην πάρνο ηεο κεκβξάλεο, ν όγθνο πιήξσζεο, ν ζπληειεζηήο ππεξδηήζεζεο (Kuf) θαη ην είδνο ηεο 

απνζηείξσζεο. Οη επηδόζεηο ηνπο πξέπεη λα δίλνληαη κε ΙΝ VITRO κεηξήζεηο ηεο θάζαξζεο νπξίαο, 

θξεαηηλίλεο, θσζθόξνπ θαη βηηακίλεο Β12, κε αλαθεξόκελεο ζπγθεθξηκέλεο ξνέο αίκαηνο θαη 

δηαιύκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλε δηακεκβξαληθή πίεζε (TMP) (Σα σο άλσ ραξαθηεξηζηηθά είλαη πνιύ 

ζεκαληηθά γηαηί ιακβάλνληαη ππόςε ζηελ ηειηθή επηινγή ηνπ θίιηξνπ από ηνλ γηαηξό κε βάζε ηηο 

αλάγθεο ηνπ αζζελή.)    

5. Οη πξνζθέξνληεο, πξναηξεηηθά, ζα κπνξνύζαλ λα θαηαζέζνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε 

ηερλνινγία παξαγσγήο ησλ θίιηξσλ, ηε ρώξα παξαγσγήο ηνπο, ηε δηάζεζε θαη ρξήζε ηνπο ζηε ρώξα 

παξαγσγήο ηνπο, ζε ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηηο ΗΠΑ θαη ζηελ Ιαπσλία, θαζώο θαη ηελ 

ύπαξμε αλαθνξώλ – κειεηώλ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηα πξνζθεξόκελα θίιηξα.  
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