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ΘΕΜΑ: «Γηελέξγεηα Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκήζεηα
Θεξκνζπγθνιιεηηθνχ κεραλήκαηνο απηφκαηεο θνπήο θαη ζθξάγηζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο
Απνζηείξσζεο, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 7.861,60€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην
αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)»

ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»

Έρνληαο ππφςε:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Σν Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
Σν Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ 81/Α’/04.04.2005) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη
ινηπέο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη.
Σν ππ. αξ. 4963/05.10.2016 έγγξαθν ηεο ΔΠΤ κε ζέκα «Πξνκήζεηεο απφ ηνπο θνξείο ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3580/2007 – Καζνξηζκφο ΚΑΑ».
Σν ππ. αξ. 4661/14.09.2016 έγγξαθν ηεο ΔΠΤ ζρεηηθά κε ηελ αξκνδηφηεηά ηεο λα εγθξίλεη
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Ν. 4412/2016.
Η ππ. αξ. 6457/23-4-2018 Απφθαζε ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο χληαμεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ
γηα ηελ πξνκήζεηα λένπ Θεξκνζπγθνιιεηηθνχ κεραλήκαηνο απηφκαηεο θνπήο θαη ζθξάγηζεο γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Απνζηείξσζεο (CPV:33190000-8 δηάθνξεο ηαηξηθέο ζπζθεπέο θαη πξντφληα)
(ΑΓΑ:Ω5ΑΝ4690Ω-ΠΔ9)
Σν ππ. αξ. 4137/13-3-2018 πξαθηηθφ ππνβνιήο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ απφ ηελ Δπηηξνπή
χληαμεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.
Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΓΝΑΙ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
1.

Σε

δηελέξγεηα

Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα

ηελ

πξνκήζεηα

ζεξκνζπγθνιιεηηθνχ κεραλήκαηνο απηφκαηεο θνπήο θαη ζθξάγηζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο
Απνζηείξσζεο (CPV: 3319000-8 δηάθνξεο ηαηξηθέο ζπζθεπέο θαη πξντφληα) φπσο απηέο θαηαξηίζζεθαλ
κε ην ππ. αξ 7023/3-5-2018 πξαθηηθφ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο.
2. Οη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Ννζνθνκείνπ
Πξνδηαγξαθψλ).
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3. Η δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο νξίδεηαη ζε κία (1) εβδνκάδα απφ ηελ εκέξα αλάξηεζεο, ελψ ζε
πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, σο απνηέιεζκα ηεο δηαβνχιεπζεο, ζα
αλαξηεζνχλ νη αλαδηακνξθσκέλεο γηα ηέζζεξηο (4) επηπιένλ εκέξεο.
4.
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δηεχζπλζε:

lenach@hippocratio.gr.
5. Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεχεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη ζα απνθαζίζεη
γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε απηψλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή
ζπκκεηνρή πξνκεζεπηψλ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ καο.
6.

Με ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζα πξνθεξπρζεί, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ

ηνπ Ννζνθνκείνπ, πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα λένπ ζεξκνζπγθνιιεηηθνχ κεραλήκαηνο
απηφκαηεο θνπήο θαη ζθξάγηζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Απνζηείξσζεο (CPV: 33190000-8
δηάθνξεο

ηαηξηθέο

ζπζθεπέο

θαη

πξντφληα)

πξνυπνινγηζζείζαο

δαπάλεο

7.861,60€

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)

Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ

ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ

πλεκκέλα: Γχν (2) ζειίδεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ
Δζσηεξηθή δηαλνκή:
-Σκήκα Πξνκεζεηψλ
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ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
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3.
4.
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10.
11.
12.
13.
14.

Η ζπζθεπή λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαηάιιειε γηα ηελ θνπή, δηαλνκή θαη ζεξκηθή
ζπγθφιιεζε θαθέισλ απνζηείξσζεο
Να έρεη ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο έσο θαη 5000 θαθέισλ αλά ψξα
Να ιεηηνπξγεί κε ηάζε δηθηχνπ πφιεσο 220-230 V/50HZ
H θαηαζθεπή ηεο ζπζθεπήο λα είλαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο απαηηήζεηο ηεο DIN 58953-7
Nα δηαζέηεη ιεηηνπξγία αλακνλήο ( stand by) κεηά απφ πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν αδξάλεηαο πξνο
φθεινο εμνηθνλνκήζεσο ελέξγεηαο
Η ηαρχηεηα ηνπ ζθξαγίζκαηνο λα θπκαίλεηαη απφ 0,5 έσο 10sec.
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα Α151304
Να δηαζέηεη ζπλαγεξκφ θαη απηφκαην θιείζηκν ηεο ζπζθεπήο φηαλ νη παξάκεηξνη μεπεξάζνπλ
ηα πξνθαζνξηζκέλα φξηα- πξνζηαζία απφ ηελ ππεξζέξκαλζε
Να δηαζέηεη ζεξκνζηάηε γηα ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζθξαγίζεσο έσο 220ν C.
Η ζεξκνζπγθφιιεζε ηνπ θαθέινπ λα γίλεηαη απηφκαηα ζηε κηα πιεπξά θαηά ηελ έμνδν ηνπο κε
πάρνο ξαθήο ζθξαγίζκαηνο 12mm
Nα ειέγρεη ειεθηξνληθά φιεο ηηο παξακέηξνπο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ζπζθεπήο ( πίεζε,
ζεξκνθξαζία, ρξφλν ζεξκνζπγθφιιεζεο θιπ.)
Η απφζηαζε αζθαιείαο αλάκεζα ζηε γξακκή ζεξκνζπγθφιιεζεο θαη ζηα πξνο απνζηείξσζε
πιηθά λα ξπζκίδεηαη απφ 0-30mm πεξίπνπ απφ ην ζεκείν ζθξαγίζκαηνο.
Πξνκεζεπηήο θαη θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηνπλ ISO 9001
Να ππάξρεη θάιπςε πιήξεο εγγχεζεο (2 εηψλ)

