
 

Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»                                                                                                                           Σελίδα 1 από 14   

 

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

ΤΜΗΜΑ  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                           

ΓΡΑΦΕΙΟ  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                           Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2022 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  : Κ. ΖΑΔΕΛΗ                                                 Αριθ. πρωτ. 15067 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  : 213.2061792 

e-mail   : prom@laiko.gr          
 

 
ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο 

 

 

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

την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια δύο (2) νέων χειρουργικών 

κλινών για τις ανάγκες του Α΄ Χειρουργείου του Νοσοκομείου, συνολικής  

προϋπολογισθείσας  δαπάνης 143.840,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

24%,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).» 

 

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. Τα από 22/09/2022 υποβληθέντα σχόλια της εταιρείας «MEDIC PLAN HEALTH 
PROJECT» στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ για τις Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις 

Δημοσίων Συμβάσεων. 

7. Το υπ’ αρ. πρωτ. 14355/01-11-2022 έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών 

Προδιαγραφών του Νοσοκομείου.  

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

1. Τη Διενέργεια Β΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για 

την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια δύο (2) νέων χειρουργικών 

κλινών για τις ανάγκες του Α΄ Χειρουργείου του Νοσοκομείου, συνολικής  

προϋπολογισθείσας  δαπάνης 143.840,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

24%,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως αυτές καταρτίσθηκαν με το υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 14355/01-11-2022 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής. 

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

την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.laiko.gr στη διαδρομή ANAK/EIΣ-

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΛΑΪΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ καθώς και από τον ιστότοπο 

www.promitheus.gov.gr στη διαδρομή → Γενικές Πληροφορίες → Διαβουλεύσεις 

→ Τρέχουσες Διαβουλεύσεις. 

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

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. 

5. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί  Ανοικτός 

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου 

εταιρείας για την προμήθεια δύο (2) νέων χειρουργικών κλινών για τις ανάγκες του 

Α΄ Χειρουργείου του Νοσοκομείου, συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης 

143.840,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη 

τιμή). 
 

                                                                                                                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

Επισυνάπτονται:                                                                                                           
Δώδεκα (12) σελίδες                                                                             ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΡΟΪΔΗΣ 
 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΝΙΑΒΙΤΗ 
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Α. «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΧΟΛΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MEDIC PLAN HEALTH PROJECT» 
 

ΕΙΔΟΣ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΝΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 
Παράγραφος 6:  Για να μπορέσει να συμμετάσχει και η εταιρία μας στο διαγωνισμό, 

προτείνεται η τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: 

«Το χειρουργικό τραπέζι να δέχεται ασθενείς βάρους έως 220 kg και να εκτελεί με αυτό το 

βάρος όλες τις κινήσεις χωρίς περιορισμούς.» 

 

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
Αιτιολογία : 

Η αιτούμενη χειρουργική τράπεζα προορίζεται για ενδαγγειακές επεμβάσεις και θα είναι η 

μοναδική στο χειρουργείο αποκλειστικά κατάλληλη για τη διεκπεραίωση τους. Επομένως 

είναι απαραίτητο να μπορεί να δεχθεί το μέγιστο δυνατό βάρος ασθενούς, τουλάχιστον 300 
κιλών για την κάλυψη όλων των ασθενών (π.χ. παχύσαρκων διαβητικών). Η προτεινόμενη 

αλλαγή συνιστά υποβάθμιση των προδιαγραφών και δε γίνεται δεκτή. 

________________________ 

 

Παράγραφος 9: Για μεγαλύτερη ευρύτητα συμμετοχής αλλά και για βελτίωση ορισμένων 

τεχνικών χαρακτηριστικών, προτείνεται η τροποποίηση των παρακάτω όρων της 

προδιαγραφής ως εξής: 

«… Να μπορούν έτσι να εκτελεσθούν οι ακόλουθες κινήσεις: 

• Διαμήκης οριζόντια κίνηση επιφάνειας κατά τουλάχιστον 50cm. 

• Πλάγια οριζόντια κίνηση επιφάνειας κατά τουλάχιστον 40cm. 

• Διαγώνιο εύρος κίνησης πλέουσας επιφάνειας κατά τουλάχιστον 60cm. 

• Θα εκτιμηθεί να διαθέτει σύστημα ασφαλείας που να μην επιτρέπει στον χρήστη να 

εκτελεί τις ανώτερες κινήσεις όταν αυτή έχει οποιαδήποτε κλίση άνω των 5°». 

 

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
Αιτιολογία : 

Η αιτούμενη χειρουργική τράπεζα προορίζεται για ενδαγγειακές επεμβάσεις, οπότε και θα 

πρέπει το εύρος της διαμήκης οριζόντιας κίνησης καθώς και της διαγώνιας να είναι τέτοιο 

ώστε να μπορεί να ακτινοσκοπείται ολόκληρος ο ασθενής χωρίς κρυφά σημεία. Η 

προτεινόμενη αλλαγή συνιστά υποβάθμιση των προδιαγραφών και δε γίνεται δεκτή. 
______________________ 

 

Παράγραφος 11: Για μεγαλύτερη ευρύτητα συμμετοχής, προτείνεται η τροποποίηση της 

προδιαγραφής ως εξής: 

«Όλο το χειρουργικό τραπέζι να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι χωρίς 

καθόλου πλαστικά μέρη. Η ελαστική επικάλυψη (τύπου ακορντεόν) στην περιοχή σύνδεσης 

της κολώνας με την χειρουργική επιφάνεια, να φέρει τον ελάχιστο αριθμό αναδιπλώσεων 

προκειμένου να πραγματοποιείται ευκολότερα ο καθαρισμός.» 

 

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
Αιτιολογία : 

Είναι σημαντικό όλη η χειρουργική τράπεζα να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο 

ατσάλι χωρίς πλαστικά μέρη. Η ελαστική επικάλυψη τύπου ακορντεόν σε κάποια σημεία 

δυσχεραίνει κατά πολύ τον καθαρισμό της χειρουργικής τράπεζας και είναι εστία 

μολύνσεων και μικροβίων. Τέλος, η ελαστική επικάλυψη στην περιοχή σύνδεσης της 

κολώνας με την χειρουργική επιφάνεια καθιστά ευκολότερη τη φθορά με μεγάλο κίνδυνο 
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σκισίματος και εισροής υγρών στα μηχανικά μέρη της τράπεζας. Η προτεινόμενη αλλαγή 

συνιστά υποβάθμιση των προδιαγραφών και δε γίνεται δεκτή.  

________________________ 

 

Παράγραφος 12: Για μεγαλύτερη ακτινοδιαπερατότητα της επιφάνειας κατά 360°, 

προτείνεται η τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: 

«Να φέρει ράγες προσάρτησης εξαρτημάτων αμφίπλευρα της χειρουργικής επιφάνειας και 

μήκους περίπου 500 mm ± 100mm.» 

 

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
Αιτιολογία : 

Είναι σημαντικό η χειρουργική τράπεζα να διαθέτει μεγάλου μήκους ράγες προσάρτησης 

εξαρτημάτων γιατί σε πολλές επεμβάσεις απαιτείται η στήριξη εξαρτημάτων σε διάφορα 

σημεία. Μικρότερο μήκος ράγας δεν θα κάλυπτε τις ανάγκες τοποθέτησης των 

εξαρτημάτων. για κάθε ασθενή με ασφάλεια. Η προτεινόμενη αλλαγή συνιστά υποβάθμιση 
των προδιαγραφών και δε γίνεται δεκτή. 

________________________ 

 

Παράγραφος 13: Για μεγαλύτερη ακτινοδιαπερατότητα της επιφάνειας κατά 360°, 

προτείνεται η τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: 

«Θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα πλήρους ακτινοσκοπικής απεικόνισης για ασθενείς 

ύψους έως και 1,95 μέτρων, ενώ θα πρέπει να μπορεί να απεικονιστεί σφαιρικά κατά 360° 

τμήμα του σώματος του ασθενούς μήκους μεγαλύτερου από 1,50 μέτρου.» 

 

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
Αιτιολογία : 

Η ανωτέρω προδιαγραφή υπερκαλύπτεται, οπότε και δεν υπάρχει λόγος μετατροπής της. 

________________________ 

 

Παράγραφος 14: Προτείνεται η βελτίωση της προδιαγραφής ως εξής: 

Η χειρουργική επιφάνεια θα πρέπει να είναι ενιαία, διαστάσεων 2.500 mm ± 100 mm 

μήκους και 650 mm ± 20 mm πλάτους με τις ράγες. 

 

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
Αιτιολογία : 
Η χειρουργική επιφάνεια πρέπει να καλύπτει το σώμα του ασθενή και να είναι κατάλληλη 

για όλους τους σωματότυπους ασθενών. Το από εμάς ζητούμενο μήκος και πλάτος 

καλύπτει τις ανάγκες του νοσοκομείου, καθώς μήκος μεγαλύτερο από 2.300mm δεν μπορεί 

να έχει κανένα κλινικό όφελος, ενώ δυσχεραίνει σαφέστατα την εργονομία και τη 

λειτουργικότητα της χειρουργικής αίθουσας, καθώς μειώνει χωρίς λόγο των ωφέλιμο χώρο 

εργασίας της χειρουργικής ομάδας . 

________________________ 

 

Παράγραφος 15: Αιτούμεθα την απαλοιφή της παραγράφου, καθώς εμποδίζει τη 

συμμετοχή της εταιρίας μας στο διαγωνισμό. 

 

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
Αιτιολογία : 

Η απαίτηση της εκτέλεσης πλευρικής κλίσης ισοκεντρικά είναι πολύ κρίσιμη και με μεγάλο 

κλινικό όφελος για την χειρουργική ομάδα αλλά κυρίως για τον ασθενή και είναι εκ των ουκ 

άνευ. Πραγματοποιώντας την κίνηση ισοκεντρικά δεν χρειάζεται επανατοποθέτηση του 
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ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM με αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου της επέμβασης 

και της συνεχούς αναστάτωσης της ομάδας, ενώ παράλληλα μειώνεται σημαντικά και η 

ακτινοβολία στον ασθενή λόγω της αποφυγής της επαναστόχευσης. Η συγκεκριμένη 

προδιαγραφή είναι η πιο απαραίτητη από όλες και δεν είναι δυνατόν να αλλάξει. 

________________________ 
 

Παράγραφος 16: Για μεγαλύτερη ευρύτητα συμμετοχής αλλά και για βελτίωση ορισμένων 

τεχνικών χαρακτηριστικών, προτείνεται η τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: 

«Να παρέχει την δυνατότητα εκτέλεσης των εξής κινήσεων: 

• Ρύθμιση ύψους από το έδαφος τουλάχιστον από 74 cm έως 115 cm. 

• Κίνηση Τrendelenburg/Anti-Trendelenburg τουλάχιστον ±30°. 

• Ρύθμιση ισοκεντρικής πλευρικής κλίσης (Tilt) τουλάχιστον ±25°.» 

 

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ  
Αιτιολογία: 
Προτείνουμε την τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής ως κάτωθι : 

«Να παρέχει την δυνατότητα εκτέλεσης των εξής κινήσεων: 

• Ρύθμιση ύψους από το έδαφος τουλάχιστον από 72 cm ±2cm έως 108 cm. 

• Κίνηση Τrendelenburg/Anti-Trendelenburg τουλάχιστον ±20°. 

• Ρύθμιση ισοκεντρικής πλευρικής κλίσης (Tilt) τουλάχιστον ±15°.» 

 

 

ΕΙΔΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΝΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. 
 
Παράγραφος 2: Για να μπορέσει να συμμετάσχει η εταιρία μας στο διαγωνισμό, 

προτείνεται η τροποποίηση της εν λόγω παραγράφου ως εξής: 

«Το χειρουργικό τραπέζι να σηκώνει βάρος τουλάχιστον 450 κιλών. Να δύναται να εκτελεί 

όλες τις κινήσεις χωρίς κανένα περιορισμό με βάρος τουλάχιστον 270kg. (Να κατατεθεί 

βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής)». 

 

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
Αιτιολογία : 

Η αιτούμενη χειρουργική τράπεζα προορίζεται για ασθενείς που πάσχουν από νοσογόνο 

παχυσαρκία και επομένως είναι απαραίτητο να εκτελεί το μέγιστο αιτούμενο εύρος των 
κινήσεων με φορτίο τουλάχιστον 300 κιλών. Αυτή είναι και η ζητούμενη προϋπόθεση από 

όλα τα κέντρα αριστείας (centers of excellence) για τη βαριατρική και μεταβολική 

χειρουργική παγκοσμίως. Η προτεινόμενη αλλαγή συνιστά υποβάθμιση των προδιαγραφών 

και δε γίνεται δεκτή. 

________________________ 

 

Παράγραφος 7: H απαίτηση για το ενσωματωμένο χειριστήριο να βρίσκεται πλευρικά κατά 

μήκος της τράπεζας εμποδίζει τη συμμετοχή της εταιρίας μας στο διαγωνισμό, χωρίς να 

εξασφαλίζει το ζητούμενο, το οποίο είναι η προσβασιμότητα του χειριστηρίου από το 

χρήστη από όλες τις πλευρές της τράπεζας. Οι προσφερόμενες από την εταιρία μας 

χειρουργικές τράπεζες διαθέτουν το χειριστήριο στη κολώνα προς την πλευρά της κεφαλής. 

Για το λόγο αυτό προτείνεται η τροποποίηση του εν λόγω όρου ως εξής: 

«… Το ενσωματωμένο χειριστήριο να βρίσκεται σε κατάλληλο σημείο, ώστε να είναι άμεσα 

προσβάσιµο αμφίπλευρα της τράπεζας. Να διαθέτει ενδείξεις για την κατάσταση των 

μπαταριών». 

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
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Αιτιολογία : 

Αν το ενσωματωμένο στην κολόνα χειριστήριο είναι τοποθετημένο στην πλευρά της 

κολόνας προς την μεριά της κεφαλής, η πρόσβαση σε αυτό καθίσταται δυσχερής καθόσον 

βρίσκεται κάτω από την χειρουργική επιφάνεια κατά τον επιμήκη άξονα. Η προτεινόμενη 

αλλαγή συνιστά υποβάθμιση των προδιαγραφών και δε γίνεται δεκτή. 
________________________ 

 

Παράγραφος 8: Η απαίτηση για χειροκίνητη απασφάλιση σε περίπτωση εμπλοκής 

εμποδίζει τη συμμετοχή μας για δυνατότητα η οποία είναι άνευ ουσίας, καθώς τα 

συστήματα ασφαλείας που διαθέτει κάθε χειρουργικό τραπέζι για τη διασφάλιση της 

απρόσκοπτης λειτουργίας του, τροποποιούνται από κατασκευαστή σε κατασκευαστή.  

Επιπρόσθετα, η απαίτηση «Για λόγους ασφαλείας, να μην επιτρέπεται η απασφάλιση του, 

όταν η χειρουργική επιφάνεια έχει οποιαδήποτε κλίση» είναι χαρακτηριστικό γνωστού 

εργοστασίου και δημιουργεί περιορισμό του ανταγωνισμού.  Αιτούμεθα την απαλοιφή της 

παραγράφου. Αιτούμεθα την τροποποίηση της παραγράφου ως εξής: 

«Η βάση να είναι τροχήλατη με τέσσερις (4) διπλούς, αντιστατικούς τροχούς ασφαλείας. Να 

διαθέτει ηλεκτρικό, κεντρικό σύστημα πέδησης και σταθεροποίησής της, το οποίο να 

ενεργοποιείται μέσω του πληκτρολογίου χειρός.» 

 

ΜΗ  ΑΠΟΔΕΚΤΗ  
Θεωρούμε τον ως άνω όρο απαραίτητο για την αποφυγή κύλισης της χειρουργικής 

επιφάνειας του τραπεζιού μαζί με τον ασθενή, ο οποίος μπορεί να είναι ιδιαίτερα βαρύς 

και να βρίσκεται σε ακραία θέση Trendelenburg ή αντί-Trendelenburg. 

_______________________ 

 
Παράγραφος 11: Αιτούμεθα την αναδιατύπωση των παρακάτω όρων της εν λόγω 

παραγράφου, καθώς περιλαμβάνονται ρυθμίσεις ιδιαίτερα περιοριστικές οι οποίες 

εμποδίζουν την συμμετοχή της εταιρείας μας στο διαγωνισμό. Συγκεκριμένα:  

- το εύρος ρύθμισης του τμήματος πλάτης προς τα κάτω περισσότερο από 40° είναι άνευ 

ουσίας δεδομένου ότι καμία χειρουργική επέμβαση δεν απαιτεί τέτοιου είδους τοποθέτηση 

και αποσκοπεί αποκλειστικά στο περιορισμό του ανταγωνισμού. Εξάλλου, η εν λόγω κίνηση 

συνδυάζεται και με την κλίση Trendelenburg κατά 35°. 

ΔΕΚΤΗ 
 

- το εύρος ρύθμισης του τμήματος ποδιών προς τα πάνω κατά 80° είναι άνευ ουσίας, 

δεδομένου ότι καμία χειρουργική επέμβαση δεν απαιτεί τέτοιου είδους τοποθέτηση και 

αποσκοπεί αποκλειστικά στο περιορισμό του ανταγωνισμού. 

ΔΕΚΤΗ 
 
- Προτείνεται η απαλοιφή του όρου «Beach Chair», καθώς αυτή η θέση μπορεί να 

επιτυγχάνεται μέσω της απομνημόνευσης θέσης. 

ΔΕΚΤΗ 
 
- Η δυνατότητα οριζόντιας ολίσθησης εξασφαλίζει την πλήρη ακτινοσκόπηση καθ’ όλο το 

μήκος της χειρουργικής επιφάνειας και την αποφυγή των «τυφλών σημείων» στα τμήματα 

του σώματος που καλύπτονται από την διάμετρο της κολώνας της τράπεζας. Σε κάθε 

περίπτωση, ζητούμενο της προδιαγραφής οφείλει να αποτελεί το εύρος της οριζόντιας 

ολίσθησης σε συνάρτηση με τη διάμετρο της κολώνας της χειρουργικής τράπεζας και όχι 

μεμονωμένα το εύρος της οριζόντιας ολίσθησης. 

 

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
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Αιτιολογία: 

Όσο μεγαλύτερο είναι το εύρος της οριζόντιας ολίσθησης, τόσο μεγαλύτερος ελεύθερος 

χώρος εξασφαλίζεται για την άνετη πρόσβαση του χρήστη στο χειρουργικό πεδίο σε 

ορισμένες επεμβάσεις (π.χ. βαριατρική, ουρολογικές επεμβάσεις κλπ). Προτείνεται η 
τροποποίηση των παρακάτω όρων της αντίστοιχης παραγράφου:  
«Η χειρουργική τράπεζα να εκτελεί ηλεκτρικά τις ακόλουθες κινήσεις: 

• Τμήμα κάτω πλάτης πάνω και κάτω +80°/-40° τουλάχιστον. 

• Τμήμα ποδιών πάνω και κάτω +50°/ -90° τουλάχιστον. 

• Θέσεις flex/reflex με το πάτημα ενός κουμπιού. 

________________________ 

 

Παράγραφος 13: Η εν λόγω προδιαγραφή κρίνεται περιττή καθώς η μόνη χρησιμότητα 

κλίσης του άνω τμήματος ράχης είναι η πραγματοποίηση της χειρουργικής θέσης «γέφυρας 

θώρακος», η οποία όμως επιτυγχάνεται ηλεκτρικά μέσω των κομβίων Flex / Reflex, τα οποία 

αιτούνται στην παράγραφο 11 των προδιαγραφών. Προτείνεται η απαλοιφή της. 

 

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
Αιτιολογία: 

Η θέση flex εξυπηρετεί επεμβάσεις νεφρού και πλάγιας θωρακοτομής. Η θέση ανύψωσης 

θώρακα σε ύπτια θέση ασθενή, επιτυγχάνεται μέσω της κλίσης του άνω τμήματος ράχης σε 

σχέση με το κάτω τμήμα ράχης. Εξάλλου η εταιρεία που υπέβαλε τα σχόλια στην 

διαβούλευση, αντιπροσωπεύει τον κατασκευαστικό οίκο OPT ο οποίος διαθέτει 

χειρουργική τράπεζα με δυνατότητα της κλίσης του άνω τμήματος ράχης σε σχέση με το 

κάτω τμήμα ράχης (μοντέλο ASSO). 

________________________ 
 

Παράγραφος 14: Αιτούμεθα την απαλοιφή της παραγράφου, καθώς η δυνατότητα 

ρύθμισης της ταχύτητας των κινήσεων δεν προσδίδει κάποιο κλινικό όφελος και εμποδίζει 

τη συμμετοχή της εταιρίας μας στο διαγωνισμό. 

 

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
Αιτιολογία: 

Η δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας εκτέλεσης των κινήσεων σε μικρότερες τιμές της 

μεγίστης, θεωρείται απαραίτητη σε ευαίσθητους ασθενείς και προσδίδει μεγαλύτερη 

ακρίβεια στην επίτευξη της επιθυμητής θέσης. Η προτεινόμενη αλλαγή συνιστά 
υποβάθμιση των προδιαγραφών και δε γίνεται δεκτή. 

________________________ 

 

Προτείνεται επίσης να προστεθούν οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές έτσι ώστε να 

επιτευχθεί η προμήθεια πλήρως αναβαθμισμένου χειρουργικού τραπεζιού: 

- Όλη η χειρουργική τράπεζα, δηλαδή βάση, κολώνα (εκτός από τα σημεία που φέρουν  

ελαστική επικάλυψη) και πλαϊνές ράγες, να είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας 

και αντοχής ανοξείδωτο χάλυβα, για να εξασφαλίζεται έτσι η μακροχρόνια χρήση, η 

αντιδιαβρωτική προστασία αλλά και η ευκολία στον καθαρισμό της. 

- Για λόγους ασφαλείας όταν στη χειρουργική τράπεζα δεν είναι ενεργοποιημένη η κεντρική 

πέδηση και μπορεί αυτή να μετακινηθεί, να μην εκτελείται  καμία κίνηση της εκτός από τις 

κινήσεις trendelenburg/ antitrendelenburg όταν αυτές επιβάλλονται λόγω της κατάστασης 

του ασθενούς, καθώς και των κινήσεων του τμήματος της πλάτης και των ποδιών.» 

- Να παρέχεται η δυνατότητα απομνημόνευσης χειρουργικών θέσεων από το χρήστη. Να 

αναφερθεί ο αριθμός των θέσεων (τουλάχιστον τρεις) και να περιγραφεί ο τρόπος με τον 

οποίο επιτυγχάνεται αυτό. 
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- Η χειρουργική τράπεζα να είναι κατάλληλη για λειτουργία σε εκρηκτικό περιβάλλον 

χειρουργείου και με ασφάλεια εγκατάστασης σε παρουσία εύφλεκτου αναισθητικού αερίου 

κατηγορίας ΑΡ. 

- Να παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη ενεργοποίησης αυτόματου περιορισμού στις 

κινήσεις και στα εύρη της χειρουργικής τράπεζας, με τη τοποθέτηση βάρους άνω των 250 

Κιλών σε αυτήν. 

- Η χειρουργική επιφάνεια να είναι modular τεχνολογίας και να αναφερθούν οι διαστάσεις 

της (τόσο με τις πλευρικές ράγες όσο και χωρίς αυτές). Η χειρουργική επιφάνεια να δύναται 

με τη προσθαφαίρεση κατάλληλων τμημάτων της να εξυπηρετήσει ασθενή ύψους άνω των 

2.10 m. 

- Να παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να διακόπτει άμεσα όλες τις εκτελούμενες 

ηλεκτρικές κινήσεις σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης. 

- Κίνηση του τμήματος κεφαλής κατά +/- 50° περίπου, χειροκίνητα. 

 

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
Αιτιολογία: 

Οι αιτούμενες προδιαγραφές ως έχουν υπερ-καλύπτουν τις ανάγκες του Νοσοκομείου. 

 

 

Β. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 

ΕΙΔΟΣ Α:ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΝΕΑΣ                      
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

1. Το προσφερόμενο χειρουργικό τραπέζι να είναι της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, 

στερεάς και ανθεκτικής κατασκευής από υλικά άριστης ποιότητας, κατάλληλο για 

επεμβάσεις αγγειοχειρουργικής. 

2. Να είναι ηλεκτρομηχανικής ή ηλεκτροϋδραυλικής τεχνολογίας ή και συνδυασμού 

αυτών. 

3. Το σύνολο των επιφανειών κατάκλισης να είναι ακτινοπερατό με ελάχιστο ποσοστό 
απορρόφησης της ακτινοβολίας. Ο βαθμός ακτινοπερατότητας  να είναι το μέγιστο 

0,4mm Al, το οποίο να αποδεικνύεται με την σχετική πιστοποίηση. 

4. Η χειρουργική επιφάνεια να είναι κατασκευασμένη από αθρακονήματα ή από υλικό 

τουλάχιστον ισοδύναμων ποιοτικών χαρακτηριστικών, το οποίο να αποδεικνύεται 

με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις. 

5. Να συνδέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο και να λειτουργεί  υπό τάση δικτύου 220V/50-

60Hz. 

6. Το χειρουργικό τραπέζινα δέχεται ασθενείς βάρους έως 300 kg και να εκτελεί με 
αυτό το βάρος όλες τις κινήσεις χωρίς περιορισμούς. 

7. Οι κινήσεις του τραπεζιού να εκτελούνται και από ενσωματωμένες στην τράπεζα 

επαναφορτιζόμενες μπαταρίες κλειστού τύπου μέσης λειτουργίας μίας εργάσιμης 

εβδομάδας πέντε ημερών μετά από πλήρη φόρτιση. 

8. Οι κινήσεις του χειρουργικού τραπεζιού να ελέγχονται από ενσύρματο χειριστήριο. 

9. Να διαθέτει επιπλέον εύχρηστο ειδικό μοχλό χειρός, τύπου joystick, που να εκτελεί 

τις κινήσεις πλέουσας επιφάνειας, κατά τους οριζόντιους άξονες χ και y στο 

καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων, για άμεση τοποθέτηση χωρίς να απαιτείται 
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μετακίνηση του συνεργαζόμενου ακτινοσκοπικού μηχανήματος τύπου C-ARM. Να 

μπορούν έτσι να εκτελεσθούν οι ακόλουθες κινήσεις: 

 Διαμήκης οριζόντια κίνηση επιφάνειας κατά τουλάχιστον 90cm. 

 Πλάγια οριζόντια κίνηση επιφάνειας κατά τουλάχιστον 25cm. 

 Διαγώνιο εύρος κίνησης πλέουσας επιφάνειας κατά τουλάχιστον 92cm. 
 Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας που να μην επιτρέπει στον χρήστη να εκτελεί 

τις ανώτερες κινήσεις όταν αυτή έχει οποιαδήποτε κλίση άνω των 5°. 

10. Να προσφερθεί χωρίς επιπλέον χρέωση πανομοιότυπο εφεδρικό ενσύρματο 

χειριστήριο. 

11. Όλο το χειρουργικό τραπέζι να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι 

χωρίς καθόλου πλαστικά μέρη ή ελαστικό τύπου ακορντεόν. 

12. Να φέρει ράγες προσάρτησης εξαρτημάτων αμφίπλευρα της χειρουργικής 

επιφάνειας και μήκους περίπου 1500 mm ± 100mm.  

13. Θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα πλήρους ακτινοσκοπικής απεικόνισης για 

ασθενείς ύψους έως και 1,95 μέτρων, ενώ θα πρέπει να μπορεί να απεικονιστεί 

σφαιρικά κατά 360° τμήμα του σώματος του ασθενούς μήκους μεγαλύτερου από 

1,00 μέτρου. 

14. Η χειρουργική επιφάνεια θα πρέπει να είναι ενιαία, διαστάσεων 2.300 mm ± 100 

mm μήκους και 600 mm ± 20 mm πλάτους με τις ράγες. 

15. Η ρύθμιση της πλευρικής κλίσης να επιτυγχάνεται από το χειριστήριο και να γίνεται 

ισοκεντρικά ώστε να μην απαιτείται επανατοποθέτηση του ακτινοσκοπικού 
μηχανήματος τύπου C-ARM μειώνοντας σημαντικά έτσι την ακτινοβολία στην οποία 

εκτίθεται ο ασθενής.  

16. Να παρέχει την δυνατότητα εκτέλεσης των εξής κινήσεων:  

 Ρύθμιση ύψους από το έδαφος τουλάχιστον από 72±2 cm έως 108 cm. 

 Κίνηση Τrendelenburg/Anti-Trendelenburg τουλάχιστον  ±20°. 

 Ρύθμιση ισοκεντρικής πλευρικής κλίσης (Tilt) τουλάχιστον ±15°. 

17. Nα διαθέτει δυνατότητα επαναφοράς στην αρχική οριζόντια θέση 0, μέσω ενός 

πλήκτρου. 

18. Η χειρουργική τράπεζα να συνοδεύεται από :  
 Δύο (2) βραχίονες ακτινοπερατούς, κατάλληλους για επεμβάσεις κατασκευής 

αρτηριο-φλεβικών αναστομώσεων πρόσβασης για αιμοκάθαρση (fistula). 

 Ένα (1) εύκαμπτο τόξο με σφικτήρες. 

 Ιμάντα πρόσδεσης ασθενούς. 

 Ρυθμιζόμενο ακτινοπερατό προσκέφαλο με σύστημα προσάρτησης στην 

χειρουργική επιφάνεια.  

 

2.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 
1. Ο κατασκευαστικός οίκος οφείλει να πληροί τα πιο σύγχρονα και σχετικά πρότυπα 

κατασκευής, ποιότητας και ασφάλειας τόσο για το λογισμικό όσο και για το υλισμικό. Ο 

κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής οφείλουν να είναι σύμφωνοι με την 

ισχύουσα σχετική με τον προσφερόμενο εξοπλισμό, Ευρωπαϊκή και Ελληνική 

Νομοθεσία και να πληρούν τα πιο σύγχρονα πρότυπα και πιστοποιήσεις σχετικά με τον 

προσφερόμενο εξοπλισμό, σε ότι αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια, την διακίνηση, 

την επιστημονική εγκυρότητα και τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού αυτού εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Να κατατεθούν όλα τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα. 

2. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία 
93/42/ΕΟΚ και ο κατασκευαστικός οίκος του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει 
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πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485 (να κατατεθούν τα σχετικά 

πιστοποιητικά). 

3. Ο προμηθευτής πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. 

οικ./1348 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16.01.2004) και να έχει πιστοποιημένο 
σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001 και ISO 13485 για τη διανομή και την τεχνική 

υποστήριξη Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Για το λόγω αυτό στις προσφορές θα 

πρέπει να υπάρχουν συνημμένα έγκυρα πιστοποιητικά κοινοποιημένου οργανισμού 

από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας παραγράφου. 

4. 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 πρωτοκόλλων και ελέγχων καλής        

λειτουργίας και την παράδοση του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία. Όλες οι εργασίες  

του προμηθευτή θα πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη του αρμόδιου Ιατρικού και        

Τεχνικού προσωπικού του Νοσοκομείου. Τα πρωτόκολλα εγκατάστασης και τα        
αποτελέσματα διεξαγωγής ελέγχων καλής λειτουργίας, θα τεκμηριωθούν από τον        

προμηθευτή σε ενιαία τεχνική έκθεση, η οποία θα υποβληθεί στους ανωτέρω 

αρμοδίους        αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους. 

5. Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο πρώτουκαι αρχικού ελέγχου στην διαδικασία        

παράδοσης και εγκατάστασης, ο εξοπλισμός δεν περάσει επιτυχώς όλους του ελέγχους        

και τα κατασκευαστικά πρωτόκολλα εγκατάστασης και λειτουργίας και δεν τεθεί        

κανονικά σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία, θα θεωρηθεί άχρηστο προς άμεση 

επιστροφή (DOA-DeadOnArrival) και η εταιρεία θα πρέπει να τον αποσύρει άμεσα και 

να παραδώσει στο Νοσοκομείο το συντομότερο δυνατό, εντελώς νέο είδος, 

τουλάχιστον ιδίων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων. 
6. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων καλής λειτουργίας θα πρέπει να υποβληθούν τα  

εγχειρίδια χειρισμού στα Ελληνικά και στα Αγγλικά και να πραγματοποιηθεί επιτόπια 

εκπαίδευση σε θέματα χειρισμού χωρίς πρόσθετη αμοιβή, στο αρμόδιο προσωπικό 

κατόπιν συνεννόησης. 

7. 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. 

8. 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 και δυσλειτουργιών, από φυσιολογική χρήση, για απεριόριστο 

αριθμό κλήσεων και της προμήθειας και αντικατάστασης όλων ανεξαρτήτως των 

εξαρτημάτων και ανταλλακτικών και των υλικών συντήρησης (servicekit) που πιθανόν 

απαιτηθούν. Τα ανταλλακτικά και εξαρτήματα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα και 

αμεταχείριστα του ιδίου κατασκευαστικού οίκου.  

9. Η επιτόπια ανταπόκριση τεχνικού της εταιρείας σε περίπτωση κλήσης από τους 

αρμόδιους του Νοσοκομείου θα πραγματοποιείται εντός της ίδιας ημέρας εφόσον η 

βλάβη δηλωθεί έως την 12η πρωινή, ειδάλλως θα πραγματοποιείται το πρωί της 
αμέσως επόμενης εργάσιμης ημέρας. 

10. Σε περίπτωση που η επισκευή δεν επιτευχθεί επί τόπου (onsite), θα γίνεται άμεση        

αντικατάσταση με χειρουργική τράπεζα η οποία θα εκτελεί τουλάχιστον τις βασικές        

κινήσεις ύψους και Trendeleburg, προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάκοπη και 
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εύρυθμη λειτουργία της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής έως ότου ολοκληρωθεί η 

επισκευή.  

11. Κατά τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής θα αναλάβει άνευ        

χρεώσεως πιθανές εργοστασιακές αναβαθμίσεις που αφορούν όλα τα επιμέρους προς        

προμήθεια τμήματα αλλά και το σύνολο του συστήματος. 
12. Αν κατά την διάρκεια του 1ου μήνα εγγύησης καλής λειτουργίας και σε περίπτωση που        

επαναληφθεί η ίδια ή διαφορετικού τύπου βλάβη, προερχόμενηαπό φυσιολογική 

χρήση, πάνω από δύο (2) φορές, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αντικαταστήσει τον 

εξοπλισμό με νέον αμεταχείριστο του ιδίου κατασκευαστικού οίκου.  

13. Δυσμενή περιστατικά - Ανακλήσεις. Ο προμηθευτής θα υποχρεούται να ενημερώνει του  

      αρμοδίους εγγράφως, για την ανακοίνωση οποιουδήποτε δυσμενούς περιστατικού        

(hazard/safetyalert) 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 την πρώτη ανακοίνωση του        

δυσμενούς περιστατικού ή/και της ανάκλησης, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, από       
εκπρόσωπο του κατασκευαστή ή αρμόδια αρχή. 

14. Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά φύλλο συμμόρφωσης με τις 

ανωτέρω απαιτήσεις με σαφείς αντίστοιχες παραπομπές στα πρωτότυπα φυλλάδια του 

κατασκευαστικού οίκου. 

 

ΕΙΔΟΣ Β:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΝΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

1. Το προσφερόμενο χειρουργικό τραπέζι να είναι της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, 

στερεάς και ανθεκτικής κατασκευής από υλικά άριστης ποιότητας, κατάλληλο για 

επεμβάσεις γενικής χειρουργικής συμπεριλαμβανομένης της λαπαροσκοπικής. Να 

δύναται επίσης να χρησιμοποιηθεί και για άλλες επεμβάσεις με την προσθήκη των 

κατάλληλων εξαρτημάτων. 

2. Το χειρουργικό τραπέζι να σηκώνει βάρος τουλάχιστον 450 κιλών. Να δύναται να 

εκτελεί όλες τις κινήσεις χωρίς κανένα περιορισμό με βάρους τουλάχιστον 300kg.  

3. Να συνδέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο και να λειτουργεί υπό τάση δικτύου 220V/50-60Hz. 

4. Οι κινήσεις του τραπεζιού να εκτελούνται και από ενσωματωμένες στην τράπεζα 

επαναφορτιζόμενες μπαταρίες κλειστού τύπου, με διάρκεια λειτουργίας μετά από 

πλήρη φόρτιση μίας ώρας συνεχούς κίνησης ή μέσης λειτουργίας μίας εργάσιμης 

εβδομάδας πέντε ημερών  

5. Οι διάφορες κινήσεις του να εκτελούνται  ηλεκτρικά και να ενεργοποιούνται από: 

 Ενσύρματο χειριστήριο το οποίονα διαθέτει οθόνη αφής για την εκτέλεση ειδικών 

λειτουργιών και ρυθμίσεων. 

 Ασύρματο τηλεχειριστήριο. 
 Ποδοδιακόπτη τριών κινήσων. 

6. Το τραπέζι να συνοδεύεται από ενσύρματο χειριστήριο. Το ασύρματο χειριστήριο και ο 

ποδοδιακόπτης να προσφερθούν προς επιλογή. 

7. Για λόγους ασφαλείας, ο χειρισμός όλων των κινήσεων να είναι δυνατός και μέσω 

χειριστηρίου ενσωματωμένου στην κολώνα του τραπεζιού  σε περίπτωση βλάβης του 

πληκτολογίου χειρός. Το ενσωματωμένο χειριστήριο να βρίσκεται πλευρικά κατά μήκος 

της τράπεζας, ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμο. Να διαθέτει ενδείξεις για την 

κατάσταση των μπαταριών. 
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8. Η βάση να είναι τροχήλατη με τέσσερις (4) διπλούς, αντιστατικούς τροχούς ασφαλείας. 

Να διαθέτει ηλεκτρικό,  κεντρικό σύστημα πέδησης και σταθεροποίησής της, το οποίο 

να ενεργοποιείται μέσω του πληκτρολογίου χειρός. Απαραίτητα να υπάρχει η 

δυνατότητα άμεσης χειροκίνητης απασφάλισης (emergencyrelease) του χειρουργικού 

τραπεζιού σε περίπτωση εμπλοκής του ηλεκτρομηχανικού συστήματος απασφάλισης. 
Για λόγους ασφαλείας, να μην επιτρέπεται η απασφάλιση του, όταν η χειρουργική 

επιφάνεια έχει οποιαδήποτε κλίση. 

9. Για περίπτωση πιθανής ακτινοσκόπησης, η χειρουργική επιφάνεια του τραπεζιού να 

είναι ακτινοπερατή και να αποτελείται από τουλάχιστον έξι (6) αρθρωτά χωριστά 

τμήματα: 

 Τμήμα λεκάνης. 

 Τμήμα  κάτω πλάτης. 

 Τμήμα άνω πλάτης. 

 Τμήμα κεφαλής. 
 Δύο τμήματα ποδιών με δυνατότητα πλάγιας απαγωγής κατά 90° έκαστο. 

10. Όλα τα παραπάνω να είναι με προσθαφαιρούμενα καλύμματα από αφρώδες υλικό, για 

να διευκολύνεται ο καθαρισμός και η απολύμανσή τους. Το μαξιλάρι των τμημάτων 

πλάτης και λεκάνης μπορεί να είναι ενιαίο.  

11. Η χειρουργική τράπεζα να εκτελεί ηλεκτρικά τις ακόλουθες κινήσεις: 

 Ρύθμιση ύψους από το έδαφος εύρους από 60 cm έως 110 cm τουλάχιστον. 

 Ρύθμιση θέσεων Trendelenburg /Anti-Trendelenburgεύρους ±35° τουλάχιστον σε 

σχέση με το οριζόντιο επίπεδο. 
 Τμήμα κάτω πλάτης  πάνω και κάτω +80°\-40ο τουλάχιστον. 

 Τμήμα ποδιών πάνω και κάτω +50°\-90ο τουλάχιστον. 

 Θέσεις flex/reflex με το πάτημα ενός κουμπιού. 

 Επαναφορά στη θέση (0) όλωντων ηλεκτροκίνητων τμημάτων της επιφάνειας με το 

πάτημα ενός κουμπιού άπαξ. 

 Οριζόντια ολίσθηση κατά 40 mm τουλάχιστον. 

 Αντίστοιχα, ρύθμιση πλευρικής κλίσης της επιφάνειας δεξιά και αριστερά ± 25°  

τουλάχιστον. 

12. Να διαθέτει αυτόματο σύστημα αποφυγής σύγκρουσης της επιφάνειας με το έδαφος 

και την βάση του τραπεζιού σε περιπτώσεις λανθασμένων χειρισμών.  

13. Το τμήμα άνω πλάτης σε σχέση με το τμήμα κάτω πλάτης να ρυθμίζεται χειροκίνητα 

±90°. 

14. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας εκτέλεσης των κινήσεων σε 

χαμηλότερα επίπεδα με προτεινόμενες ρυθμίσεις 25%, 50% και 75%  της μεγίστης.  

15. Να συνοδεύεται από τα κάτωθι εξαρτήματα γενικής χειρουργικής: 

 Δύο (2) αρθρωτά στηρίγματα βραχίονα αναισθησίας, με δυνατότητα ρύθμισης και 

ταχυσύνδεσμο προσαρμογής τους στις πλαϊνές ράγες της χειρουργικής επιφάνειας. 
Η ακτίνα κίνησης του αρθρωτού βραχίονα να είναι τουλάχιστον 400 mm. 

Απαραίτητα να είναι κατάλληλα για ύπτια, πρηνή και πλάγια θέση του ασθενούς, 

ώστε να μην απαιτείται η αντικατάσταση τους ανάλογα με την επιθυμητή  θέση για 

την εκτέλεση των εκάστοτε χειρουργικών επεμβάσεων (ύπτια, πρηνή ή πλάγια 

θέση). 

 Ένα (1) αναισθησιολογικό τόξο. 

 Ένας (1)ιμάντας πρόσδεσης σώματος. 

 Ένα (1)πολύ-αρθρωτό ρυθμιζόμενο πλαϊνό στήριγμα πλάτης. 

 Ένα (1) πολύ-αρθρωτό ρυθμιζόμενο στήριγμα στέρνου. 
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 Ένα (1) ζεύγος στηριγμάτων ώμων για αντιστήριξη του ασθενή σε θέση 

Trendelenburg. 

 Ένα (1) ζεύγος στηριγμάτων ποδιών για αντιστήριξη του ασθενή σε  

θέση Anti-Trendelenburg. 

 
2.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

1. Ο κατασκευαστικός οίκος οφείλει να πληροί τα πιο σύγχρονα και σχετικά πρότυπα 

κατασκευής, ποιότητας και ασφάλειας τόσο για το λογισμικό όσο και για το υλισμικό. Ο 

κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής οφείλουν να είναι σύμφωνοι με την 

ισχύουσα σχετική με τον προσφερόμενο εξοπλισμό, Ευρωπαϊκή και Ελληνική 

Νομοθεσία και να πληρούν τα πιο σύγχρονα πρότυπα και πιστοποιήσεις σχετικά με τον 

προσφερόμενο εξοπλισμό, σε ότι αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια, την διακίνηση, 

την επιστημονική εγκυρότητα και τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού αυτού εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να κατατεθούν όλα τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα. 

2. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία 

93/42/ΕΟΚ και ο κατασκευαστικός οίκος του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485 (να κατατεθούν τα σχετικά 

πιστοποιητικά). 

3. Ο προμηθευτής πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. 

οικ./1348 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16.01.2004) και να έχει πιστοποιημένο 

σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001 και ISO 13485 για τη διανομή και την τεχνική 
υποστήριξη Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Για το λόγω αυτό στις προσφορές θα 

πρέπει να υπάρχουν συνημμένα έγκυρα πιστοποιητικά κοινοποιημένου οργανισμού 

από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας παραγράφου. 

4. 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 πρωτοκόλλων και ελέγχων καλής 

λειτουργίας και την παράδοση του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία. Όλες οι εργασίες         

του προμηθευτή θα πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη του αρμόδιου Ιατρικού και        

Τεχνικού προσωπικού του Νοσοκομείου. Τα πρωτόκολλα εγκατάστασης και τα        
αποτελέσματα διεξαγωγής ελέγχων καλής λειτουργίας, θα τεκμηριωθούν από τον        

προμηθευτή σε ενιαία τεχνική έκθεση, η οποία θα υποβληθεί στους ανωτέρω 

αρμοδίους        αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους. 

5. Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο πρώτου και αρχικού ελέγχου στην διαδικασία        

παράδοσης και εγκατάστασης, ο εξοπλισμός δεν περάσει επιτυχώς όλους του ελέγχους        

και τα κατασκευαστικά πρωτόκολλα εγκατάστασης και λειτουργίας και δεν τεθεί        

κανονικά σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία, θα θεωρηθεί άχρηστο προς άμεση 

επιστροφή        (DOA-DeadOnArrival) και η εταιρεία θα πρέπει να τον αποσύρει άμεσα 

και να        παραδώσει στο Νοσοκομείο το συντομότερο δυνατό, εντελώς νέο είδος, 

τουλάχιστον        ιδίων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων. 
6. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων καλής λειτουργίας θα πρέπει να υποβληθούν τα  

εγχειρίδια χειρισμού στα Ελληνικά και στα Αγγλικά και να πραγματοποιηθεί επιτόπια        

εκπαίδευση σε θέματα χειρισμού χωρίς πρόσθετη αμοιβή, στο αρμόδιο προσωπικό        

κατόπιν συνεννόησης. 

7. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας  

τουλάχιστον τριών (3) 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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8.   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 και δυσλειτουργιών, από φυσιολογική χρήση, για απεριόριστο 
αριθμό        κλήσεων και της προμήθειας και αντικατάστασης όλων ανεξαρτήτως των 

εξαρτημάτων και ανταλλακτικών και των υλικών συντήρησης (servicekit) που πιθανόν 

απαιτηθούν. Τα ανταλλακτικά και εξαρτήματα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα και 

αμεταχείριστα του ιδίου κατασκευαστικού οίκου.  

9. H επιτόπια ανταπόκριση τεχνικού της εταιρείας σε περίπτωση κλήσης από τους 

αρμόδιους του Νοσοκομείου θα πραγματοποιείται εντός της ίδιας ημέρας εφόσον η 

βλάβη δηλωθεί έως την 12η πρωινή, ειδάλλως θα πραγματοποιείται το πρωί της αμέσως 

επόμενης ημέρας ανεξαρτήτως εορτών και αργιών. 

10. Σε περίπτωση που η επισκευή δεν επιτευχθεί επί τόπου (onsite), θα γίνεται άμεση        

αντικατάσταση με χειρουργική τράπεζα η οποία θα εκτελεί τουλάχιστον τις βασικές        
κινήσεις ύψους και Trendeleburg, προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάκοπη και 

εύρυθμη λειτουργία της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής έως ότου ολοκληρωθεί η 

επισκευή.  

11. Κατά τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής θα αναλάβει άνευ        

χρεώσεως πιθανές εργοστασιακές αναβαθμίσεις που αφορούν όλα τα επιμέρους προς        

προμήθεια τμήματα αλλά και το σύνολο του συστήματος. 

12.  Αν κατά την διάρκεια του 1ου μήνα εγγύησης καλής λειτουργίας και σε περίπτωση που        

επαναληφθεί η ίδια ή διαφορετικού τύπου βλάβη, προερχόμενηαπό φυσιολογική 

χρήση, πάνω από δύο (2) φορές, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αντικαταστήσει τον 

εξοπλισμό με νέον αμεταχείριστο του ιδίου κατασκευαστικού οίκου.  
13.  Δυσμενή περιστατικά - Ανακλήσεις. Ο προμηθευτής θα υποχρεούται να ενημερώνει 

τους αρμοδίους εγγράφως, για την ανακοίνωση οποιουδήποτε δυσμενούς περιστατικού        

(hazard/safetyalert) 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 την πρώτη ανακοίνωση του        

δυσμενούς περιστατικού ή/και της ανάκλησης, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, από  

εκπρόσωπο του κατασκευαστή ή αρμόδια αρχή. 

14. Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά φύλλο συμμόρφωσης με τις       

ανωτέρω απαιτήσεις με σαφείς αντίστοιχες παραπομπές στα πρωτότυπα φυλλάδια του       

κατασκευαστικού οίκου.» 
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