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ΘΕΜΑ: «Γηελέξγεηα Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο
θιηβάλνπ απνζηείξσζεο αηκνχ – ηχπνπ θαζέηαο γηα ην ΩΡΛ ηαηξείν ηνπ Ννζνθνκείνπ ( CPV:33152000-0
Κιίβαλνο) πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 10.540,00€ 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.4542/2018 (95Α΄) άξζξν ηέηαξην §2β
Σν Ν.4472/2017 (Α΄74) φπσο ηζρχεη
Σν Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) άξζξα 46,47».
Σν Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ 81/Α’/04.04.2005) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη
ινηπέο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη.
Η ππ. αξ. 14823/1-10-2018 Απφθαζε ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο χληαμεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ
γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο θιηβάλνπ απνζηείξσζεο αηκνχ – ηχπνπ θαζέηαο γηα ην ΩΡΛ ηαηξείν ηνπ
Ννζνθνκείνπ
(CPV:33152000-0
Κιίβαλνο)
πξνυπνινγηζζείζαο
δαπάλεο
10.540,00€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)».
Σν ππ. αξ. 829/18-1-2019 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 ελφο θιηβάλνπ
απνζηείξσζεο αηκνχ – ηχπνπ θαζέηαο γηα ην ΩΡΛ ηαηξείν ηνπ Ννζνθνκείνπ ( CPV:33152000-0 Κιίβαλνο)
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 10.540,00€

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) φπσο απηέο θαηαξηίζζεθαλ κε
ην ππ. αξ 829/18-1-2019 πξαθηηθφ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο.
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2. Οη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Ννζνθνκείνπ www. Hippocratio.gr (Θέκαηα ΠξνκεζεηψλΠξνκήζεηεοΓηαβνπιεχζεηο)
3. Η δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκέξα αλάξηεζεο.
4.

Οη

ελδηαθεξφκελνη

27 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ

κπνξνχλ
Ηκέξα

λα

απνζηείινπλ

ΣΔΣΑΡΣΗ

ηηο

παξαηεξήζεηο

ηνπο

κέρξη

ηηο

θαη Ώξα 15:00 κκ ζηελ ειεθηξνληθή 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 ελφο θιηβάλνπ απνζηείξσζεο αηκνχ – ηχπνπ
θαζέηαο

γηα ην ΩΡΛ ηαηξείν ηνπ Ννζνθνκείνπ ( CPV:33152000-0 Κιίβαλνο) πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο

10.540,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)».

Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ

ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ

πλ:
1.Σν ππ. αξ 829/18-1-2019 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ

Δζσηεξηθή δηαλνκή:
1.Τπνδηεπζχληξηα Οηθνλνκηθνχ
2. Σκήκα Πξνκεζεηψλ
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
1.- Ο θιίβαλνο λα είλαη λέαο ηερλνινγίαο θαη ζρεδηαζκέλνο βάζεη ησλ Δπξσπατθψλ θαη Γηεζλψλ
STANDARDS γηα ηνπο επηηξαπέδηνπο θιηβάλνπο απνζηείξσζεο, EN 13060, ISO θαη CE-Mark.
2.- Να είλαη κηθξψλ δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 60cm x 40cm x 20cm θαη κηθξνχ βάξνπο.
3.- Να είλαη θαηάιιεινο γηα απνζηείξσζε ζπκπαγψλ, θνίισλ & θπξηψλ εξγαιείσλ, ζεξκνεπαίζζεησλ
αιιά θαη άθακπησλ ελδνζθνπίσλ.
4.- Να δηαζέηεη απηφκαην ζχζηεκα παξαγσγήο αηκνχ κε ζεηηθή πίεζε.
5.- Ο ζπληνκφηεξνο δηαζέζηκνο S θχθινο κηαο πιήξνπο απνζηείξσζεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα έληεθα (11)
ιεπηά.
6.- Να δηαζέηεη πεξίπνπ επηά(7) πξνγξάκκαηα γηα απνζηείξσζε εξγαιείσλ κε εχξνο ζεξκνθξαζίαο απφ
121°C έσο 134° C.
7.- Να δηαζέηεη μερσξηζηφ πξφγξακκα γηα ζηέγλσκα ησλ εξγαιείσλ κεηά ηελ απνζηείξσζε δηάξθεηαο
έσο 60 ιεπηψλ. Να δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα δηαθφςεη ην πξφγξακκα ζηεγλψκαηνο φηαλ ην
επηζπκεί.
8.-Να πεξηιακβάλεηαη ζην ζχζηεκα έλαο(1) απνζπψκελνο ζάιακνο απνζηείξσζεο ελδνζθνπίσλ ηχπνπ
θαζέηαο κε πξνζηαηεπηηθέο ζήθεο απφ ζηιηθνλνχρν ιάζηηρν γηα ελδνζθφπηα δηακέηξσλ 2.8mm-10mm. Οη
δηαζηάζεηο ηνπ απνζπψκελνπ ζαιάκνπ λα είλαη πεξίπνπ 60cm x 20cm x 10cm θαη λα δηαζέηεη
ελζσκαησκέλε ρεηξνιαβή γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπ.
9.- Να δηαζέηεη θίιηξν αέξα θαη κηθξνβηνινγηθφ θίιηξν.
10.-Να αλαθέξνληαη νη ηηκέο ησλ θηη ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο
11.- Να παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δχν (2) έηε.
12.- Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαιάβεη ηελ πιήξε εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ θαη ηερληθψλ γηα ηελ
ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο.

