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ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια
νέας χειρουργικής τράπεζας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00€, συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής».

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. Την υπ’ αριθμ. 29/13-08-2019 (Θ.3ο – ΑΔΑ: ΩΖΣΓ4690Ω8-ΙΔΧ) Απόφαση Δ.Σ. με την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια της εν λόγω Πρόσκλησης και συγκροτήθηκε 3μελής Επιτροπή
Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια νέας χειρουργικής τράπεζας,
προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
της τιμής.
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7. Το υπ’ αρ. πρωτ. 12311/21-08-2019 Πρακτικό υποβολής Τεχνικών Προδιαγραφών από
την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
1. Τη Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια
νέας
χειρουργικής
τράπεζας,
προϋπολογισθείσας
δαπάνης
20.000,00€,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, όπως αυτές
καταρτίσθηκαν με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12311/21-08-2019 Πρακτικό της αρμόδιας
Επιτροπής.
2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.laiko.gr.
3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία εβδομάδα (7) ημέρες από την ημέρα
ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως
αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4)
επιπλέον ημέρες.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι τις
29/08/2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου ή να τις
αποστείλουν με τηλεομοιοτυπία στο 213-2061638.
5. 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.
6. Με την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια νέας χειρουργικής τράπεζας,
προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
της τιμής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Επισυνάπτονται:
Τρεις (3) σελίδες
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
1. Η ζητούμενη χειρουργική τράπεζα να είναι καινούργια αμεταχείριστη, ηλεκτροϋδραυλικής
τεχνολογίας και να μπορεί να μετακινείται εντός της χειρουργικής αίθουσας.
2. Η κατασκευή της να είναι από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον τύπου
(1.4301), προκειμένου να διασφαλιστεί η αντοχή της στην χρήση και στον καθαρισμό με τα
κατάλληλα καθαριστικά υγρά.
3. Να τροφοδοτείται από ρεύμα πόλεως τάσεως 230V/50Hz.
4. Να αποτελείται από ανεξάρτητα τμήματα, τουλάχιστον πέντε (5), κεφαλής, πλάτης, λεκάνης
και ποδιών, η ρύθμιση των οποίων θα επιτρέπει την διενέργεια διαφορετικού τύπου
επεμβάσεων.
5. Τα τμήματα κεφαλής και ποδιών να έχουν την δυνατότητα απόσπασης προκειμένου να
επιτυγχάνονται διαφορετικές θέσεις τοποθέτησης του ασθενή.
6. Να διαθέτει πλαϊνές ράγες για τοποθέτηση παρελκόμενων εξαρτημάτων χειρουργείου.
7. Να υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτροϋδραυλικής ρύθμισης των ακόλουθων κινήσεων:
 ρύθμισης ύψους, τουλάχιστον από 780-1080mm
 Trendelenburg, τουλάχιστον 30Ο
 Antitrendelenburg, τουλάχιστον 25Ο
 Πλαϊνής κίνησης, τουλάχιστον ±20Ο
 Κίνησης πλάτης, τουλάχιστον +70Ο /-40Ο καθώς επίσης και ανεξάρτητη κίνηση
τμήματος κεφαλής και τμήματος ποδιών.
 Επαναφορά στην οριζόντια θέση
 Αυτόματη κίνηση flex/reflex με το πάτημα ενός πλήκτρου.
8. Να υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητων ρυθμίσεων:
 Κίνηση τμήματος κεφαλής τουλάχιστον +45Ο/-40Ο.
 Κίνηση τμήματος ποδιών τουλάχιστον +30Ο/-90Ο.
 Ενεργοποίηση-απενεργοποίηση κεντρικού κλειδώματος.
9. Να είναι ακτινοδιαπερατή σε όλο το μήκος της και να φέρει σύστημα υποδοχής
ακτινολογικής κασέτας.
10. Το κάλυμμα επιφανείας να αποτελείται από ηλεκτρικά αγώγιμο, αντιστατικό,
ακτινοδιαπερατό και αντιστατικό χρώμα, ελεύθερο από latex, πάχους τουλάχιστον 80mm, το
οποίο να μπορεί να πλυθεί και να απολυμανθεί χωρίς κίνδυνο φθοράς.
11. Να διαθέτει σύστημα διασφάλισης της σταθερότητας της καθώς και της μετακίνησης της
χειροκίνητα και με εύκολο τρόπο για τον χειριστή, προς όλες τις κατευθύνσεις.
12. Να διαθέτει σύστημα φρένων χειροκίνητο και μετά την ενεργοποίηση του να υπάρχει
πλήρης ακινητοποίηση και απόλυτη σταθερότητα της χειρουργικής τράπεζας.
13. Να διαθέτει ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες οι οποίες να την καθιστούν
αυτόνομη σε περίπτωση αποσύνδεσης της ηλεκτρικής παροχής
14. Να διαθέτει εργονομικό πληκτρολόγιο χειρός από το οποίο να είναι δυνατή η εκτέλεση των
απαιτούμενων ρυθμίσεων των ξεχωριστών τμημάτων της και να εμφανίζεται η κατάσταση
των μπαταριών της χειρουργικής τράπεζας.
15. Να διαθέτει εφεδρικό πληκτρολόγιο ενσωματωμένο στην κολώνα της τράπεζας. Αυτό να
πραγματοποιεί όλες τις κινήσεις της τράπεζας και να διαθέτει όλες τις λειτουργίες και
ενδείξεις ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της σε περίπτωση βλάβης του
πρωτεύοντος χειριστηρίου.
16. Να έχει την δυνατότητα υποδοχής υπέρβαρων ή και νοσηρά παχύσαρκων ασθενών, έως 250
Kgr.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης των ανωτέρω προδιαγραφών με σαφείς και αναλυτικές
παραπομπές αποκλειστικά στα επίσημα και πρωτότυπα ξενόγλωσσα φυλλάδια του οίκου. Σε
περίπτωση μη υποβολής φύλλου συμμόρφωσης η προσφορά θα απορρίπτεται.

 Ο κατασκευαστικός οίκος οφείλει να πληροί τα πιο σύγχρονα και σχετικά πρότυπα
κατασκευής, ποιότητας και ασφάλειας για το κάθε είδος ξεχωριστά. Ο κατασκευαστικός
οίκος και ο προμηθευτής οφείλουν να είναι σύμφωνοι με την τρέχουσα σχετική Ευρωπαϊκή
και Ελληνική Νομοθεσία και να διαθέτουν τις πιο σύγχρονες σχετικές πιστοποιήσεις σε ότι
αφορά τη διακίνηση, την τεχνική υποστήριξη και την επιστημονική υποστήριξη του
εξοπλισμού αυτού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να κατατεθούν όλα τα ανωτέρω έγγραφα
επίσημα θεωρημένα, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

 Ο προμηθευτής θα υποχρεούται να εκτελέσει πλήρως και με δική του ευθύνη και έξοδα και
με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο τεχνικό προσωπικό την εγκατάσταση του
εξοπλισμού, την πραγματοποίηση όλων των ελέγχων καλής λειτουργίας και την παράδοση
του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία. Όλες οι εργασίες του προμηθευτή θα
πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη του Διευθυντή της Β’ Χειρουργικής Κλινικής και
Προέδρου του Χειρουργικού Τομέα Κου Κουράκλη, των αρμοδίων Διευθυντών, Επιμελητών
και Ιατρών του Χειρουργικού Τομέα όπως επίσης και του Προϊσταμένου του Τμήματος
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου. Τα πρωτόκολλα διεξαγωγής ελέγχου καλής
λειτουργίας καθώς και τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων, θα τεκμηριωθούν από τον
προμηθευτή σε ενιαία τεχνική έκθεση, η οποία θα υποβληθεί στους ανωτέρω αρμόδιους
αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους.

 Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα είδη του προς εγκατάσταση εξοπλισμού κατά τον
χρόνο πρώτου και αρχικού ελέγχου στην διαδικασία παράδοσης, δεν περάσει επιτυχώς
όλους του ελέγχους και τα κατασκευαστικά πρωτόκολλα εγκατάστασης και δεν τεθεί
κανονικά σε λειτουργία, η εταιρεία θα πρέπει να το αποσύρει άμεσα και να παραδώσει το
συντομότερο δυνατό εντελώς νέο εξοπλισμό στο Νοσοκομείο.

 Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων καλής λειτουργίας θα πρέπει να υποβληθούν τα
εγχειρίδια χειρισμού στα Ελληνικά και στα Αγγλικά και επισκευής στα Αγγλικά και να
πραγματοποιηθεί επιτόπια εκπαίδευση σε θέματα χειρισμού χωρίς πρόσθετη αμοιβή από
έμπειρο τεχνικό, στο αρμόδιο Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Τεχνικό Προσωπικό κατόπιν
συνεννόησης.

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα στην Αθήνα εργαστήριο τεχνικής
υποστήριξης με πρόσφατα διακριβωμένο μετρητικό και επισκευαστικό εξοπλισμό,
κατάλληλα στελεχωμένο από εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό από τον
κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση του προσφερθέντος εξοπλισμού. Να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο. Να κατατεθεί κατάλογος
οργάνων για όλους τους απαραίτητους ελέγχους, όπως προκύπτουν από το εγχειρίδιο του
κατασκευαστή και πρόσφατα πιστοποιητικά διακρίβωσής τους. Η παραπάνω προδιαγραφή
είναι με ποινή απόρριψης της προσφοράς.

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον
δύο (2) ετών, αρχής γενομένης την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα οριστικής
παράδοσης του προς χρήση από το Νοσοκομείο και επάρκεια ανταλλακτικών για
τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ίδια ημερομηνία.
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 Διευκρινίζεται ρητά ότι, κατά την διάρκεια της εγγυήσεως ο προμηθευτής θα αναλάβει,
χωρίς ουδεμία πρόσθετη αμοιβή την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού σε τακτά
χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου και την
επανορθωτική συντήρηση του εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επισκευής
βλαβών, δυσλειτουργιών, για απεριόριστο αριθμό κλήσεων και της προμήθειας και
αντικατάστασης όλων ανεξαρτήτως των εξαρτημάτων και ανταλλακτικών και των υλικών
συντήρησης που πιθανόν να χρειαστούν αλλά και πιθανόν αναβαθμίσεων στο σύνολο του
συστήματος. Τα ανταλλακτικά και εξαρτήματα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα και
αμεταχείριστα του κατασκευαστικού οίκου. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε κάθε έγγραφη ή
τηλεφωνική κλήση του Νοσοκομείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το διάστημα των
εικοσιτεσσάρων (24) ωρών ανεξαρτήτως ημέρας του έτους. Η συμμόρφωση με την ανωτέρω
προδιαγραφή θα δηλωθεί εγγράφως από την αναθέτουσα εταιρεία με την προσφορά του
μηχανήματος με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

 Αν απαιτηθεί οποιαδήποτε επισκευή εντός της διάρκειας της εγγύησης οποία διαρκέσει άνω
των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα αναγγελίας του συμβάντος, θα γίνεται
άμεση αντικατάσταση οποιουδήποτε τμήματος του εξοπλισμού ή ολόκληρου με ιδίου ή
παρόμοιου τύπου μηχάνημα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάκοπη και εύρυθμη
λειτουργία του Α’ Χειρουργείου έως ότου ολοκληρωθεί η επισκευή. Η συμμόρφωση με την
ανωτέρω προδιαγραφή θα δηλωθεί εγγράφως από την αναθέτουσα εταιρεία με την
προσφορά του μηχανήματος με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης.

 Αν κατά την διάρκεια του 1ου μήνα εγγύησης καλής λειτουργίας και σε περίπτωση που
επαναληφθεί η ίδια ή διαφορετικού τύπου βλάβη πάνω από επτά (7) φορές, η εταιρεία είναι
υποχρεωμένη να αντικαταστήσει το σύνολο του εξοπλισμού με νέο ιδίου τύπου και ιδίων
προδιαγραφών. Η συμμόρφωση με την ανωτέρω προδιαγραφή θα δηλωθεί εγγράφως από
την αναθέτουσα εταιρεία με την προσφορά του μηχανήματος με ποινή απόρριψης της
προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

 Να κατατεθεί όσο το δυνατόν πληρέστερος τιμοκατάλογος βασικών εξαρτημάτων και
ανταλλακτικών. Επίσης να κατατεθεί κατάλογος πιθανών εξαρτημάτων, λογισμικού κλπ, που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον εξοπλισμό πέραν αυτών που τον συνοδεύουν για την
πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του.

 Να κατατεθεί πρόταση ετήσιας σύμβασης συντήρησης με τους ίδιους όρους συντήρησης με
την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, για μετά το πέρας της λήξης του χρόνου
εγγύησης και να αναφερθεί το κόστος και η μέθοδος της αναπροσαρμογής της τιμής ανά
έτος για τουλάχιστον μέχρι την συμπλήρωση των δέκα ετών.

 Δυσμενή περιστατικά - Ανακλήσεις. Ο προμηθευτής θα υποχρεούται να ενημερώνει
εγγράφως τον Συντονιστή Διευθυντή του Καρδιολογικό Τμήματος και τον Προϊστάμενο του
Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, για την ανακοίνωση οποιουδήποτε
δυσμενούς περιστατικού (hazard/safety alert) ή/και ανάκλησης (recall) που σχετίζεται καθ΄
οιονδήποτε τρόπο με τον υπό προμήθεια εξοπλισμό. Η εν λόγω ενημέρωση θα πρέπει να
πραγματοποιείται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών το μέγιστο από τη πρώτη ανακοίνωση
του δυσμενούς περιστατικού ή/και της ανάκλησης, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, από
εκπρόσωπο του κατασκευαστή, ή αρμόδια αρχή.
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