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Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αθήνα, 12.12.2017
Α.Π.:20172/22-12-2017
Προς: κάθε ενδιαφερόµενο

Θέµα: «∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια µιας
(1) Μονάδας Ψύξης-Θέρµανσης (CPV 33100000-1 Ιατρικές Συσκευές) για τις ανάγκες του
τµήµατος Χειρουργείου Καρδιάς του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» µε συνολική προϋπολογισθείσα
δαπάνη 15.500,00€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή)»
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:
1. Tο ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆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 v.3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/18.06.07) «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
4. Το ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» όπως ισχύει.
5. Την υπ. αρ. 4972/15.12.15 (Α∆Α: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-411) εγκύκλιο της ΕΠΥ αναφορικά µε τη «διαδικασία
έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάµει των αποφάσεων της
Ολοµέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄ αριθµ. 65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέµα
1ο), (Α∆Α: Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄ αριθµ. 67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέµα 1ο),
(Α∆Α 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η).»
6. 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».
7. Την υπ. αρ. 4658/06.09.16 (ΦΕΚ 2937/Β΄/15.09.16) Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά µε την «Έγκριση
του Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των εποπτευοµένων φορέων υγείας
για το έτος 2015 (πιστώσεις 2016-2017) µε χρηµατοδότησή του από τον τακτικό προϋπολογισµό, το
πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων και λοιπές πηγές.»
8. 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.
9. Η υπ. αρ. 29/02.11.2017 (Θέµα 13Ο ) Απόφαση ∆Σ σχετικά µε την έγκριση αλλαγής σκοπού Επιχορήγησης
της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής.(Α∆Α: 73ΦΦ469ØΩΣ-ΦΤΘ)
10. Η υπ. αρ. 11924/31.07.2017 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την
προµήθεια µιας (1) Μονάδας Ψύξης-Θέρµανσης (CPV 33100000-1 Ιατρικές Συσκευές) για τις ανάγκες του
τµήµατος Χειρουργείου Καρδιάς του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».(Α∆Α: 7Υ1Ω469ØΩΣ-Λ34)
11. Τo υπ. αρ. 19000/05-12-2017 πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών από την τριµελή ορισθείσα
Επιτροπή.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του
ΓΝΑΙ.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
1. Την διενέργεια ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια µιας (1) Μονάδας
Ψύξης-Θέρµανσης (CPV 33100000-1 Ιατρικές Συσκευές) για τις ανάγκες του τµήµατος Χειρουργείου Καρδιάς του
Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο» µε συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 15.500,00€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ και
µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη
τιµή), όπως αυτές υποβλήθησαν µε το υπ. αρ. 19000/05.12.2017 πρακτικό της αρµόδιας Επιτροπής.
2. Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του
Νοσοκοµείου www.hippocratio.gr (Τµήµα Προµηθειών ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών).
3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη ηµέρα
ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσµα της διαβούλευσης,
θα αναρτηθούν οι αναδιαµορφωµένες για τέσσερις (4) επιπλέον ηµερολογιακές ηµέρες.
4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους µέχρι την ∆ευτέρα 08 Ιανουαρίου
2018 και ώρα 10:00π.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 θα προκηρυχθεί Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την

προµήθεια µιας (1) Μονάδας Ψύξης-Θέρµανσης (CPV 33100000-1 Ιατρικές Συσκευές) για τις ανάγκες του
τµήµατος Χειρουργείου Καρδιάς του Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο» µε συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 15.500,00€
συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης
προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Συν.: Μία (1) σελίδα
Εσωτ.∆ιανοµή:
-Τµήµα Προµηθειών
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Τεχνικές Προδιαγραφές Συσκευής Ψύξης-Θέρµανσης
Βασικές Προδιαγραφές
1. Η συσκευή να είναι σχεδιασµένη για τις ανάγκες του καρδιοχειρουργικού τµήµατος.
2. Να διευκολύνει την γρήγορη και ανεξάρτητη ρύθµιση τόσο των ασθενών (αρτηριακός εναλλάκτης
θερµότητας και κουβέρτες) όσο και της θερµοκρασίας καρδιοπληγίας.
3. Για τον λόγο αυτό να έχει ανεξάρτητες δεξαµενές για κυκλοφορία καρδιοπληγία-κουβέρτα
θέρµανσης.

Συµπληρωµατικά Επιθυµητά Στοιχεία
1. Μέγεθος (ΥχΠχΒ) περίπου 1100 χ 460 χ 530.
2. Βάρος περίπου 100 κιλά άδειο και 120 κιλά γεµάτο.
3. Επίπεδο θορύβου το χαµηλότερο δυνατόν.
4. Έλεγχος θερµοκρασίας.
-Περιοχή ελέγχου 1° C έως 40° C
-Ρύθµιση ανάλυσης 0,1° C
-Ακρίβεια µέτρησης θερµοκρασίας ±0,3° C
-Εύρος εµφάνισης θερµοκρασίας 0° C έως 99° C.
5. Σύστηµα ψύξης.
-Ποσότητα δεξαµενής περίπου 26 λίτρα.
-Αρχική χωρητικότητα ψύξης (σχετική 20° C) 6250 KJ.
-Συνεχή ικανότητα ψύξης 4200 KJ/h.
6. Σύστηµα θέρµανσης.
-Ικανότητα (µέγιστη τιµή) 3100W.
7. Σύστηµα κυκλοφορίας.
-Χωρητικότητα ροής, κύριο κύκλωµα περίπου 21,0 l/min σε µηδενική κεφαλή (ρυθµιζόµενη)
-Χωρητικότητα ροής καρδιοπληγιας περίπου 7,0 l/min. Σε µηδενική κεφαλή.
-Μέγιστη πίεση κύριου κυκλώµατος περίπου 2,4 bar (ρυθµιζόµενο).
-Μέγιστη πίεση κυκλώµατος καρδιοπληγίας περίπου 0,8 bar.
8. Παροχή ρεύµατος.
-Ισχύς: 200-240V/50Hz, 220V/60Hz.
9. Να φέρει σήµανση CE.
10.Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργιάς δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών δέκα (10) έτη.
11.Η προµηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000 και ISO
13485:2003 για εµπορία , εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη.

