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ΑΔΑ: 7ΧΛΡ4690ΩΣ-ΨΑΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 28-06-2018
Α.Π.: 10139
ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Β’ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την
προμήθεια μιας (1) Χειρουργικής Διαθερμίας για τις ανάγκες της Ουρολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Α
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή)»

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
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. 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».
7. Την

υπ.

αρ.

πρωτ.

7438/10-05-2018

Απόφαση

Διενέργειας

Δημόσιας

Διαβούλευσης

(ΑΔΑ:6ΤΦ54690ΩΣ-ΩΧΟ)
8. Την υπ. αρ. πρωτ. 7928/18-05-2018 έγγραφη παρατήρηση της εταιρείας «ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.»
9. Την υπ. αρ. πρωτ. 7984/21-05-2018 έγγραφη παρατήρηση της εταιρείας «Γ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε»
10. Την υπ. αρ. πρωτ. 8016/21-05-2018 έγγραφη παρατήρηση της εταιρείας « ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε.»
11. Το υπ. αρ. πρωτ. 8179/23-05-2018 διαβιβαστικό έγγραφο μας προς την Επιτροπή.
12. Το υπ. αρ. πρωτ. 9591/18-06-2018 Πρακτικό της Επιτροπής με τις νέες αναδιαμορφωμένες Τεχνικές
Προδιαγραφές.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
του ΓΝΑΙ.

ΑΔΑ: 7ΧΛΡ4690ΩΣ-ΨΑΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
1. Δημόσια διαβούλευση των αναδιαμορφωμένων τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μιας (1)
Χειρουργικής Διαθερμίας για τις ανάγκες της Ουρολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», όπως
αυτές προέκυψαν λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αρχικής διαβούλευσης, η οποία διενεργήθηκε
με το ανωτέρω (8) σχετικό έγγραφο και ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 18/06/2018 και ώρα 15:00μ.μ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των αναδιαμορφωμένων τεχνικών προδιαγραφών
από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hippocratio.gr (Γραφείο Προμηθειών/ Δημόσια Διαβούλευση
Τεχνικών Προδιαγραφών).

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη ημέρα της
ανάρτησης.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Τετάρτη
04/07/2018 και ώρα 15:00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gbaila@hippocratio.gr.
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 παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί σχετικός συνοπτικός
διαγωνισμός για την προμήθεια μιας (1) Χειρουργικής Διαθερμίας για τις ανάγκες της Ουρολογικής Κλινικής του
Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Συν.: Μία (1) σελίδα
Εσωτ. Διανομή:
- Υποδιεύθυνση Οικονομικού
- Τμήμα Προμηθειών
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ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ
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Να διαθέτει έτοιμα προεγκατεστημένα προγράμματα και δυνατότητα δημιουργίας
προγραμμάτων εφαρμογής ανάλογα με τις επιθυμίες των χρηστών. Επίσης, όταν
ρυθμίζεται μια παράμετρος, να ενεργοποιείται η αντίστοιχη έξοδος για μεγαλύτερη
ευχέρεια στο χρήστη και αποφυγή λάθους.
Να διαθέτει δύο υποδοχές για μονοπολικές συνδέσεις και τρείς υποδοχές για διπολικές συνδέσεις.
Να είναι κατάλληλη για εφαρμογή μονοπολικής και διπολικής κοπής και αιμόστασης για χρήση από
όλες τις ειδικότητες.
Να είναι κατάλληλη για διπολική ρεζεκτοσκόπηση με φυσιολογικό όρο.
Να μπορούν να εφαρμοστούν οι διπολικές τεχνικές της εξάχνωσης και εκπυρήνισης.
Το ρεύμα να επιστρέφει μέσω του ηλεκτροδίου και όχι από την θήκη του ρεζεκτοσκοπίου ή τον ιστό.
Να περιγραφεί και να τεκμηριωθεί η τεχνική.
Τα προσφερόμενα ηλεκτρόδια κοπής/αιμόστασης να φέρουν διπλή αγκύλη με ενεργό και ουδέτερο
ηλεκτρόδιο για επιστροφή του ρεύματος. Την συσκευή να συνοδεύουν 6 τεμάχια (3 κοπής και
3 αιμόστασης)
Να διαθέτει υψηλής ανάλυσης έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 9 ιντσών για εύκολο έλεγχο όλων
των παραμέτρων.
Να αναγνωρίζει αυτόματα το συνδεδεμένο εργαλείο, ώστε να επιλέγονται αυτόματα οι σωστές
ρυθμίσεις για τη χρήση του.
Να διαθέτει μέγιστη ισχύ 400W σε μονοπολική και διπολική χρήση.
Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης δύο ποδοδιακοπτών.
Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας για συνεχή έλεγχο διαρροών και ελέγχου λειτουργίας
με εμφάνιση μηνυμάτων στην οθόνη με διαφορετικούς χρωματισμούς ανάλογα την σημαντικότητα.
Να διαθέτει συνδετικό USB για τυχόν αναβαθμίσεις και δυνατότητα σύνδεσης δικτύου για υποστήριξη
service.
Όλα τα προσφερόμενα μέρη του συστήματος, θα πρέπει να είναι του ίδιου οίκου κατασκευής για
λόγους ομοιογένειας και ασφαλούς χρήσης.
Να περιλαμβάνεται διπλός ποδοδιακόπτης με διακοπή εναλλαγής λειτουργιών.
Να πληροί τα standards ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης CE-Mark και να είναι protection class CF.
Nα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο έτη.

18. Να παρέχει εγγύηση για συντήρηση και ανταλλακτικά για τουλάχιστον δέκα έτη.

