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Θέµα: «∆ιενέργεια Β’ Φάσης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την
προµήθεια ενός (1) στερεοτακτικού συστήµατος βιοψίας µαστού (CPV: 33141620-2 Ιατρικοί

Εξοπλισµοί) της Μονάδας Μαστού της Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο
Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

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. Τον Ν.4497/13-11-2017 (Άρθρο 107 Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
3. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές

διατάξεις» όπως ισχύει.
4. 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».
5. Tην υπ. αρ. 14515/26-09-2017 (Ορθή Επανακοινοποίηση) Απόφαση ∆ιοικήτριας για ορισµό Επιτροπής
Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών. (Α∆Α: 73ΛΑ469ØΩΣ-ΕΝΜ).
6. Τις υπ. αρ. πρωτ. 16597/31-10-17 υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές της Επιτροπής προδιαγραφών.
7. Την υπ. αρ. 17295/09-11-17 Απόφαση ∆ιενέργειας ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης. (Α∆Α: Ψ77Η469ØΩΣ-ΗΟ7)
8. Την υπ. αρ. 17860/17-11-17 επιστολή της εταιρείας «MAZMEDICAL».
9. Την υπ. αρ. 17859/17-10-17 επιστολή της εταιρείας «PAPAPOSTOLOU».
10. Το υπ. αρ. 18583/29-11-17 διαβιβαστικό έγγραφό µας προς την Επιτροπή.
11. Το υπ. αρ. 19204/08-12-17 έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
1. ∆ηµόσια διαβούλευση των αναδιαµορφωµένων τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισµού για την
προµήθεια ενός (1) στερεοτακτικού συστήµατος βιοψίας µαστού (CPV: 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισµοί) της
Μονάδας Μαστού της Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», όπως
αυτές προέκυψαν λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της αρχικής διαβούλευσης, η οποία διενεργήθηκε µε
το ανωτέρω (7) σχετικό έγγραφο και ολοκληρώθηκε στις 17-11-2017.
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 Παρασκευή
22/12/2017 στις 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 παρεχοµένων υπηρεσιών µας.
6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών το Νοσοκοµείο θα διενεργήσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό

διαγωνισµό για την προµήθεια ενός (1) στερεοτακτικού συστήµατος βιοψίας µαστού (CPV: 33141620-2
Ιατρικοί Εξοπλισµοί) της Μονάδας Μαστού της Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο Γ.Ν.Α
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισµοί) προς αντικατάσταση του πεπαλαιωµένου
στερεοτακτικού συστήµατος βιοψίας µαστού του Νοσοκοµείου , συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
260.400,00€ συµπ/νου ΦΠΑ µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει τιµής.
Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Συνηµµένα: ∆ύο(2) σελίδες
- Το υπ. αρ. 19204/08-12-17 έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης Αναδιαµορφωµένων Τεχνικών Προδιαγραφών.
Εσωτερική ∆ιανοµή
-Τµήµα Προµηθειών
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ΑΝΑ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΝΟΣ (1) ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΑΣΤΟΥ

1. Να προσφερθεί εξειδικευµένο κρεβάτι ψηφιακής στερεοτακτικής βιοψίας µαστού σε πρηνή
θέση, στο οποίο θα πραγµατοποιούνται βιοψίες ανεξάρτητα από το µηχάνηµα µαστογραφίας.
2. Να είναι εργονοµική και να παρέχει δυνατότητα προσέγγισης της βλάβης από όλες τις
κατευθύνσεις (360˚) στον µαστό της ασθενούς.
3. Να διαθέτει ηλεκτροκίνητη τράπεζα ασθενούς, που να δέχεται µέγιστο βάρος τουλάχιστον
130Kg.
4. Να διαθέτει εύχρηστο σύστηµα υπολογισµού καρτεσιανών συντεταγµένων µέσω WINDOWS.
5. Να διαθέτει µηχανικό και χειροκίνητο σύστηµα συµπίεσης του µαστού.
6. Να συνεργάζεται µε το σύστηµα ψηφιακής µαστογραφίας και να υπάρχει δυνατότητα
αποστολής εικόνων από την διαγνωστική κονσόλα του ψηφιακού µαστογράφου στην κονσόλα
της τράπεζας βιοψίας.
7. Να συνοδεύεται από ειδικά ανοιχτά πίεστρα, πίεστρο διάτρητο, πίεστρο υπερήχου και πίεστρο
εντοπισµού.
8. Να συνοδεύεται από κατάλληλους οδηγούς βιοψίας, όπως για βελόνες 14G, FNA, Magnum.
9. Το σύστηµα βιοψίας µαστού το οποίο συνοδεύει το στερεοτακτικό τραπέζι να διαθέτει:
α) συµβατότητα λειτουργίας µε το προσφερόµενο στερεοτακτικό σύστηµα.
β) δυνατότητα αφαίρεσης ολόκληρης της περιοχής της βλάβης σε ένα ενιαίο τεµάχιο.
10.Το τραπέζι βιοψίας να διαθέτει απαραίτητα ψηφιακό ανιχνευτή άµεσης µετατροπής ακτίνων Χ
σε ψηφιακό σήµα προκειµένου να έχει δυνατότητα να εντοπίζει τις βλάβες που έχουν ήδη
εντοπιστεί στον ψηφιακό µαστογράφο.
11.Για πλήρη συνεργασία µε τον µαστογράφο τοµοσύνθεσης του Νοσοκοµείου, να υπάρχει
δυνατότητα εντοπισµού βλαβών και πραγµατοποίησης βιοψίας µέσω τεχνικής τοµοσύνθεσης
(3D biopsy). Nα προσφερθεί προς επιλογή η εν λόγω δυνατότητα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Να συνταχθεί πλήρες φύλλο συµµόρφωσης για τα ανωτέρω µε παραποµπές σε φυλλάδια του
κατασκευαστικού Οίκου.
2. Όλα τα προσφερόµενα να διαθέτουν CE MARK και να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει
ISO 9001 της υπουργικής απόφασης Ε3/833/99 (∆ιακίνηση ιατρό-τεχνολογικών προϊόντων)
3. Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας 3 ετών καθώς και πρόγραµµα συντήρησης µε
ανταλλακτικά και χωρίς, µετά το τέλος του χρόνου εγγύησης.
4. Να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστή για παροχή ανταλλακτικών για 10 χρόνια.
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