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ΘΕΜΑ: «∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την
προµήθεια ενός πλήρους συστήµατος θερµοκαυτηρίασης και µονάδας αργού (CPV
33141620-2) για την κάλυψη των αναγκών της Ηπατογαστρεντερολογικής
Μονάδας της Β’ Πανεπιστηµιακής Παθολογικής Κλινικής.

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3329/2005(ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
2. 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».
3. Τις µε υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές της ορισθείσας τριµελούς επιτροπής.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
1. Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα
του Νοσοκοµείου www.hippocratio.gr (Γραφείο Προµηθειών / ∆ιαγωνισµοί - ∆ιαπραγµατεύσεις).
2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε µία εβδοµάδα από την ηµέρα ανάρτησης, ενώ σε
περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσµα της διαβούλευσης, θα
αναρτηθούν οι αναδιαµορφωµένες για τέσσερις επιπλέον ηµέρες.
3. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους µέχρι την Παρασκευή
09/03/2017 και ώρα 12.00 πµ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gbaila@hippocratio.gr.
4. 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
υπηρεσιώνµας.
5. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για
την προµήθεια ενός πλήρους συστήµατος θερµοκαυτηρίασης και µονάδας αργού (CPV 33141620-2) για
κάλυψη των αναγκών της Ηπατογαστρεντερολογικής Μονάδας της Β’ Πανεπιστηµιακής Παθολογικής
Κλινικής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 28.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε
κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, προσφορά βάσει τιµής
(χαµηλότερη τιµή).
Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Συνηµµένα:
Γρ.Προµηθειών
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
∆ΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΓΟΝ ΓΙΑ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Το σύστηµα να αποτελείται από µία γαστρεντερολογική διαθερµία και µία συσκευή πλάσµατος αργού τα
οποία να φέρονται στην ίδια τροχήλατη βάση, να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου και να έχουν τα
παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

A. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΡΜΙΑ
1.

Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλη για την πραγµατοποίηση όλων των ενδοσκοπικών
επεµβάσεων (πολυπεκτοµές, σφιγκτηροτοµές, θερµή βιοψία κλπ).
2. Να διαθέτει σύστηµα συνεχούς ελέγχου της καλής επαφής και της συµµετρίας του ηλεκτροδίου
επιστροφής µε τον ασθενή ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλέστερη τοποθέτηση του. Σε περίπτωση
προβλήµατος να ενεργοποιείται οπτικοαουστικό ALARM και να διακόπτεται η λειτουργία της
διαθερµίας. Να έχει δυνατότητα χρήσης ηλεκτροδίων επιστροφής µιας χρήσεως τα οποία να
µπορούν να τοποθετηθούν στον ασθενή ανεξάρτητα κατεύθυνσης για µεγαλύτερη ασφάλεια. Η
δυνατότητα αυτή να πιστοποιείται από το εργοστάσιο.
3. Να παρέχεται εργοστασιακή εγγύηση για την αποφυγή εγκαυµάτων του ασθενή.
4. Να διαθέτει αυτόµατο σύστηµα παρακολούθησης και καταγραφής της παρεχόµενης ισχύος και της
διάρκειας ενεργοποίησης µε οπτικοακουστικό ALARM και διακοπή της λειτουργίας της σε περίπτωση
σφάλµατος.
5. Να διαθέτει σύστηµα αυτοδιάγνωσης βλαβών οι οποίες να αποθηκεύονται στην µνήµη της
διαθερµίας µε κωδικό σφάλµατος. Σε περίπτωση λανθασµένης λειτουργίας να ενεργοποιείται
οπτικοακουστικό ALARM και να διακόπτεται η λειτουργία της διαθερµίας.
6. Να διαθέτει τουλάχιστον τρεις (3) υποδοχές (socket) οι οποίες να µπορούν να οριστούν µε επιλογή
του χρήστη σε µονοπολικές ή διπολική, έτσι ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του τµήµατος.
Να υπάρχει επιπλέον ή δυνατότητα µελλοντικής αντικατάστασης υποδοχής µε άλλου τύπου.
7. Να διαθέτει µονοπολικές και διπολικές υποδοχές µε πολλαπλά βύσµατα ώστε να δέχεται καλώδια
όλων των τύπων χωρίς να απαιτούνται συνδετικά.
8. Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης ρύθµισης ισχύος ανάλογα µε την ωµική αντίσταση του ιστού.
9. Να διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων όπου να περιγράφονται αναλυτικά όλες οι λειτουργίες.
10. Οι ενδείξεις στην οθόνη να είναι στην Ελληνική γλώσσα.
11. Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών προγραµµάτων.
12. Να διαθέτει πλήκτρα αφής για τον καλύτερο καθαρισµό και απολύµανση της συσκευής.
13. Να διαθέτει εγκατεστηµένους τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικούς τρόπους µονοπολικής κοπής, ως
κάτωθι:
α. Μονοπολική κοπή γενικής χρήσης µε έλεγχο ισχύος βάση της αντίστασης του ιστού διατηρώντας
σταθερή την τάση εξόδου (Vp), µε δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον οκτώ (8) αποτελεσµάτων
και µέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 200W ρυθµιζόµενη ανά 1W.
β. Μονοπολική κοπή για κυκλικά ενδοσκοπικά εργαλεία αποτελούµενη από επαναλαµβανόµενη
κοπή διπλής φάσης, µε επιλογή τουλάχιστον τεσσάρων (4) αποτελεσµάτων και µέγιστη ισχύ
εξόδου τουλάχιστον 400W ρυθµιζόµενη ανά 1W. Ο χρήστης να έχει την δυνατότητα να επιλέξει
την διάρκεια κοπής σε τουλάχιστον τέσσερα (4) επίπεδα και το διάστηµα κοπής σε τουλάχιστον
δέκα (10) επίπεδα.
γ. Μονοπολική
κοπή
για
ευθύγραµµα
ενδοσκοπικά
εργαλεία
αποτελούµενη
από
επαναλαµβανόµενη κοπή διπλής φάσης και αιµόσταση µε επιλογή τουλάχιστον τεσσάρων (4)
αποτελεσµάτων και µέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 170W ρυθµιζόµενη ανά 1W. Ο χρήστης
να έχει την δυνατότητα να επιλέξει την διάρκεια κοπής σε τουλάχιστον τέσσερα (4) επίπεδα και
το διάστηµα κοπής σε τουλάχιστον δέκα (10) επίπεδα
14. Να διαθέτει εγκατεστηµένους τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικούς τρόπους µονοπολικής και
διπολικής αιµόστασης, ως κάτωθι:
α. Μονοπολική βαθιά αιµόσταση επαφής µε σύστηµα αποφυγής της ανθρακοποίησης του ιστού,
έλεγχο ισχύος βάση της αντίστασης του ιστού διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου (Vp), µε
δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον οκτώ (8) αποτελεσµάτων και µέγιστη ισχύ εξόδου
τουλάχιστον 120W ρυθµιζόµενη ανά 1W.
β. Μονοπολική αιµόσταση γενικής χρήσης µε επαφή ή χρήση λαβίδας, έλεγχο ισχύος βάση της
αντίστασης του ιστού διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου (Vp), µε δυνατότητα επιλογής
τουλάχιστον τεσσάρων (4) αποτελεσµάτων και µέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 120W
ρυθµιζόµενη ανά 1W.
γ. ∆ιπολική αιµόσταση επαφής µε σύστηµα αποφυγής της ανθρακοποίησης του ιστού, µε έλεγχο
ισχύος βάση της αντίστασης του ιστού διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου (Vp), µε
δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον οκτώ (8) αποτελεσµάτων και µέγιστη ισχύ εξόδου
τουλάχιστον 120W ρυθµιζόµενη ανά 1W. Να έχει σύστηµα αυτόµατης έναρξης και αυτόµατου
τερµατισµού πριν ο ιστός προσκολληθεί στο εργαλείο.
15. Να έχει δυνατότητα ενεργοποίησης µε το χέρι και µε ποδοδιακόπτη µε δυνατότητα επιλογής
προγραµµάτων µε το πάτηµα ενός πλήκτρου.
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16. Να έχει δυνατότητα ενεργοποίησης µονοπολικών και διπολικών εργαλειών από τον ίδιο
ποδοδιακόπτη.
17. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης µε σύστηµα Αργού (APC-ARGON) και να παρέχει µε αυτήν την
λειτουργία αιµόστασης APC γενικής χρήσης χωρίς επαφή.
18. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης µε σύστηµα Αργού (APC-ARGON) και να παρέχει δυνατότητα
λειτουργίας των εγκατεστηµένων τρόπων µονοπολικής κοπής (13α) και µονοπολικής αιµόστασης
(14α, 14β) µε την χρήση αερίου αργού.
19. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης µε αντλία έκπλυσης και αντλία αναρρόφησης καπνού για την
αυτόµατη ενεργοποίηση τους.
20. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης µε συσκευή υδροπαρασκευής (WATER JET) για την πραγµατοποίηση
επεµβάσεων ESD και EMR.
21. Το προσφερόµενο µηχάνηµα πρέπει να φέρει σήµανση CE σύµφωνα µε την οδηγία 93/42/ΕΕC.
22. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων.
23. Να παραδίδεται πλήρης µε διπλό αντιεκρηκτικό ποδοδιακόπτη αδιάβροχο µε δυνατότητα πλύσης και
απολύµανσης σε αυτόµατα πλυντήρια, συνδετικό καλώδιο ηλεκτροδίων επιστροφής και ηλεκτρόδια
επιστροφής µιας χρήσης (πακέτο των 50 τεµαχίων).
B. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΡΓΟΥ

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλη για την πραγµάτωση όλων των ενδοσκοπικών
επεµβάσεων.
Να διαθέτει σύστηµα αυτοδιάγνωσης βλαβών οι οποίες να αποθηκεύονται στην µνήµη της µονάδας
µε κωδικό σφάλµατος. Σε περίπτωση λανθασµένης λειτουργίας να ενεργοποιείται οπτικοακουστικό
ALARM και να διακόπτεται η λειτουργία της µονάδας.
Να συνδέεται µε την γαστρεντερολογική διαθερµία και να ρυθµίζεται πλήρως από αυτή.
Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών προγραµµάτων.
Να έχει δυνατότητα πέραν της υποδοχής APC να διαθέτει και µια επιπλέον υποδοχή (socket) η
οποία να µπορεί να οριστεί µε επιλογή του χρήστη σε µονοπολική ή διπολική, έτσι ώστε να
καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του τµήµατος. Να υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα µελλοντικής
αντικατάστασης υποδοχής µε άλλου τύπου.
Να έχει δυνατότητα ρύθµισης της ροής αερίου από 0,1-8 lt/min µε βήµα 0,1 lt/min.
Να διαθέτει σύστηµα έκπλυσης του καθετήρα.
Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης ανίχνευσης του τύπου του καθετήρα και ανάλογης ρύθµισης της
συσκευής (Plug & Play).
Να διαθέτει δυνατότητες λειτουργίας ως κάτωθι:
−
Βασική ρύθµιση για αιµόσταση σε περίπτωση εκτεταµένης αιµορραγίας µικρής έντασης.
Ρύθµιση της έντασης του θερµικού αποτελέσµατος µέσω της ισχύος.
−
Ρύθµιση για αιµόσταση εκτεταµένης αιµορραγίας µε έµφαση στο µικρό βάθος πήξης. Ρύθµιση
του βάθους πήξης µέσω των βαθµίδων αποτελέσµατος.
−
Ρύθµιση µε καθορισµένη εκποµπή µεµονωµένων παλµών APC για αιµόσταση
εκτεταµένης
αιµορραγίας. Ρύθµιση της έντασης του θερµικού αποτελέσµατος µέσω της ισχύος.
Να έχει δυνατότητα ενεργοποίησης µε το χέρι και µε ποδοδιακόπτη.
Να έχει δυνατότητα λειτουργίας µε κεντρική παροχή αργού.
Να συνεργάζεται απαραίτητα µε καθετήρες αργού µε ενσωµατωµένο φίλτρο για την αποφυγή
επιµόλυνσης τόσο της συσκευής όσο και των ασθενών.
Να έχει δυνατότητα χειροκίνητης ρύθµισης της ροής κατ’επιλογή του χρήστη µέσω των πλήκτρων
της γαστρεντερολογικής διαθερµίας.
Να έχει δυνατότητα χειροκίνητης ρύθµισης του αποτελέσµατος κατ’επιλογή του χρήστη µέσω των
πλήκτρων της γαστρεντερολογικής διαθερµίας.
Το προσφερόµενο µηχάνηµα πρέπει να φέρει σήµανση CE σύµφωνα µε την οδηγία 93/42/ΕΕC.
Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων.
Να παραδίδεται πλήρης µε φιάλη αργού και µειωτήρα πίεσης µε συνδετικό σωλήνα.

