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Θέµα: «∆ιενέργεια Β’ Φάσης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την 
προµήθεια µιας χειρουργικής τράπεζας (CPV 33192230-3) για τις ανάγκες των Κεντρικών 
Χειρουργείων του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». 

  
ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ  ««ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ»»  

  
Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.4412/8-8-16 (∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών  [προσαρµογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ]. 

2. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 

3. Το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασµα πρακτικού της 17ης/03.12.13 (θέµα 3ο) Συνεδρίασης της 

Επιτροπής Προµηθειών Υγείας σχετικά µε την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των 

τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής». 

4. Tην υπ. αρ. 17824/15-12-2016 Απόφαση ∆ιοικήτριας για ορισµό Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών 

Προδιαγραφών. 

5. Τις υπ. αρ. πρωτ. 1023/23-01-17 υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές της Επιτροπής 

προδιαγραφών. 

6. Την υπ. αρ. 1685/02-02-17 Απόφαση ∆ιενέργειας ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης. 

7. Την υπ. αρ. 2202/13-02-17 ηλεκτρονική παρατήρηση της εταιρείας MEDIC PLAN. 

8. Την υπ. αρ. 2212/13-02-17 ηλεκτρονική παρατήρηση της εταιρείας BIOSENSE. 

9. Την υπ. αρ. 2279/13-02-17 ηλεκτρονική παρατήρηση της εταιρείας PAPAPOSTOLOU. 

10. Την υπ. αρ. 2292/13-02-17 ηλεκτρονική παρατήρηση της εταιρείας SANTAIR. 

11. Το υπ. αρ. 2399/15-02-17 διαβιβαστικό έγγραφο µας προς την Επιτροπή. 

12. Την υπ.αρ. 8187/30-05-17 απάντηση του ∆ιευθυντή Χειρουργικού Τµήµατος. 

13. Το υπ. αρ. 9489/20-06-17 έγγραφο µας προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου. 

14. Την υπ. αρ. 18/23-06-17 (Θέµα 4ο) Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

15. Το υπ. αρ. 10241/03-07-17 διαβιβαστικό έγγραφο µας προς την Επιτροπή. 

16. Το υπ. αρ. 12150/03-08-17 έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών µε τις 

διαµορφωµένες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

  
ΠΠΡΡΟΟΚΚΗΗΡΡΥΥΣΣΣΣΕΕΙΙ  

  
  

1. ∆ηµόσια διαβούλευση των αναδιαµορφωµένων τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισµού για 

την προµήθεια µιας χειρουργικής τράπεζας (CPV 33192230-3), όπως αυτές προέκυψαν λαµβάνοντας 

υπόψη τα αποτελέσµατα της αρχικής διαβούλευσης, η οποία διενεργήθηκε µε το ανωτέρω (5) σχετικό 

έγγραφο και ολοκληρώθηκε στις 13-02-2017. 

2. Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να λάβουν γνώση των αναδιαµορφωµένων τεχνικών 

προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου www.hippocratio.gr (Τµήµα Προµηθειών/  

∆ηµόσια ∆ιαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών). 

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ηµέρες από την ηµέρα ανάρτησης. 

4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους µέχρι την Τετάρτη  

30/08/2017 στις 09:00π.µ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hippocratio.gr. 
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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 προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχοµένων 

υπηρεσιών µας. 

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών το Νοσοκοµείο θα διενεργήσει συνοπτικό 

διαγωνισµό για την προµήθεια µιας χειρουργικής τράπεζας (CPV 33192230-3) για τις ανάγκες των 

Κεντρικών Χειρουργείων του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 

30.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 

 

 

 

 

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
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Συνηµµένα: είκοσι επτά (27) σελίδες 
- Η υπ.αρ.1685/02-02-17 Απόφαση διενέργειας δηµόσιας διαβούλευσης. 
-Την υπ. αρ. 2202/13-02-17 ηλεκτρονική παρατήρηση της εταιρείας MEDIC PLAN. 
-Την υπ. αρ. 2212/13-02-17 ηλεκτρονική παρατήρηση της εταιρείας BIOSENSE. 
-Την υπ. αρ. 2279/13-02-17 ηλεκτρονική παρατήρηση της εταιρείας PAPAPOSTOLOU. 
-Την υπ. αρ. 2292/13-02-17 ηλεκτρονική παρατήρηση της εταιρείας SANTAIR. 
-Το υπ.αρ. 12150/03-08-17  έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης Αναδιαµορφωµένων Τεχνικών Προδιαγραφών. 
  
Εσωτερική ∆ιανοµή 

-Τµήµα Προµηθειών 
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TEXNIKEΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 
1. Η τράπεζα να είναι καινουργής, αµεταχείριστη, τροχήλατη, σύγχρονης τεχνολογίας 

ηλεκτροµηχανικής ή ηλεκτροϋδρααυλικής, κατάλληλη για τις επεµβάσεις της Γενικής Χειρουργικής και µε 

την προσθαφαίρεση διαφόρων εξαρτηµάτων συµβατή και προς τις άλλες Χειρουργικές ειδικότητες. 

2. Η χειρουργική επιφάνεια να αποτελείται από τουλάχιστον πέντε αρθρωτά τµήµατα (κεφαλής, 

πλάτης, λεκάνης και τµήµα ποδιών δεξιό – αριστερό µε δυνατότητα διατάσεως), τα οποία να έχουν 

δυνατότητα ρυθµίσεων  αναλόγως  µε τις απαιτήσεις κάθε τύπου επεµβάσεως, µε αντίστοιχα τµηµατικά 

προσθαφαιρούµενα καλύµµατα, από αφρώδες και ακτινοδιαπερατό υλικό, αντιστατικό, χωρίς velcro, 

ώστε να διευκολύνονται κατά το δυνατόν ο καθαρισµός και η απολύµανση. 

3. Να παρέχεται η δυνατότητα στα τµήµατα κεφαλής και ποδιών να εναλλάσσονται µεταξύ τους και να 

προσαρµόζονται χειροκίνητα ευχερώς αναλόγως µε τις ανάγκες των επεµβάσεων. 

4. Καθ’όλο το µήκος της χειρουργικής επιφάνειας στα πλάγια να υπάρχουν ράγες και στις δύο πλευρές 

για την στήριξη των εξαρτηµάτων. 

5. Η οριζόντια χειρουργική επιφάνεια της τράπεζας να έχει µήκος τουλάχιστον 210 cm και πλάτος 

τουλάχιστον 55 cm. Να είναι ακτινοδιαπερατή καθ’όλο το µήκος της και να διαθέτει  σύστηµα 

ακτινολογικής κασέτας µε υποδοχή (κανάλι) προσβάσιµο και από τα δύο άκρα. 

6. Η χειρουργική τράπεζα να είναι κατασκευασµένη από υψηλής ποιότητας χάλυβα η άλλο ισοδύναµο 

κράµα υψηλής αντοχής, για να εξασφαλίζεται έτσι η µακροχρόνια χρήση, η αντιδιαβρωτική προστασία 

αλλά και η ευκολία στον καθαρισµό της. Η βάση να είναι κατασκευασµένη από µέταλλο που να είναι 

ανθεκτικό στην οξείδωση και να είναι καλυµµένη µε συνθετικό υλικό ανθεκτικό στις εκδορές και στα 

απολυµαντικά υγρά. 

7. Να στηρίζεται σε τροχήλατη βάση µε 4 αντιστατικούς τροχούς. Η σύνδεση της βάσεως µε την 

χειρουργική επιφάνεια να επιτυγχάνεται µε τηλεσκοπική κολώνα, χωρίς πλαστικά πτυσσόµενα τµήµατα, 

τα οποία δυσχεραίνουν την απολύµαση. 

8. Να προσφέρονται µαζί µε την χειρουργική τράπεζα τα κάτωθι εξαρτήµατα:  

α) Αναισθησιολογικό τόξο                                                                                  

β) ∆ύο στηρίγµατα βραχιόνων                                                                           

γ) Ζεύγος υποστηρίξεως ποδιών τύπου µπότας µε υδρο ή αεροπνευµατικό  µηχανισµό                                               

Τα ανωτέρω εξαρτήµατα να συνοδεύονται από τους αντίστοιχους σφιγτήρες. 

9. Η λειτουργία της τράπεζας να εξασφαλίζεται µε ηλεκτρική παροχή από το δίκτυο 220 Volt/50Hz, αλλά 

και µε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες διαρκείας 40-50 ωρών.  Ο χειρισµός της να επιτυγχάνεται µε 

ενσύρµατο χειριστήριο µε ευκρινείς ενδείξεις.  

10. Να παρέχει τις παρακάτω ρυθµίσεις µέσω του ενσύρµατου χειριστηρίου της: 

α)Κίνηση καθ’ ύψος:70 – 100 εκ 

β)Τrendelenburg-antitrendelenburg:± 30ο τουλάχιστον 

γ)Κίνηση tilt (πλαϊνή κίνηση):± 15ο  τουλάχιστον 

11.Μέσω του ενσύρµατου χειριστηρίου της να πραγµατοποιεί κλίση πλάτης- λεκάνης από +80 ο  έως -35ο     

12.Nα παρέχει χειροκίνητα τις παρακάτω ρυθµίσεις: 

α) Κίνηση τµήµατος ποδιών από +50ο  έως-100ο τουλάχιστον  

β) Κίνηση τµήµατος  κεφαλής ± 45º τουλάχιστον  

13. Η τράπεζα να µπορεί να δέχεται  ασθενείς έως 250 κιλών και να εκτελεί µε το βάρος αυτό όλες τις 

κινήσεις. 

14. Να φέρει σήµανση CE και ο κατασκευαστικός οίκος να έχει πιστοποιηµένο σύστηµα ποιότητος κατά 

ISO 9001 και 13845. 

15. Ο προµηθευτής του µηχανήµατος θα πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής αποφάσεως 

∆.Υ. 8δ/Γ.Π.1348/04, «περί καθορισµού συστήµατος ποιότητας των εταιρειών διακίνησης 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων» και να είναι ενταγµένη σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρησης Α.Η.Η.Ε. 

βάσει του Π.∆. 117/2004. 

16. Θα πρέπει οπωσδήποτε να απαντώνται ένα προς ένα τα ανωτέρω και να γίνονται παραποµπές στο 

Φύλλο Συµµόρφωσης και στα αντίστοιχα φυλλάδια του κατασκευαστή που να αποδεικνύουν την κάλυψη 

καθεµιάς προδιαγραφής.  

17. Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών και παροχής ανταλλακτικών για τουλάχιστον 

δέκα (10) χρόνια.  
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