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«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια
Οδοντιατρικού
Οδοντιατρικ
ού Συγκροτήματος (CPV 3314162033141620-2 Ιατρικοί
Ιατρικοί Εξοπλισμοί
Εξοπλισμοί )»
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΑΘΗΝΩΝ «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 υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές με τα ζητούμενα είδη ,όπως τις κατέθεσε η ορισθείσα τριμελής επιτροπή με το
αρ.πρ.8178/07.06.2016.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την Προμήθεια Οδοντιατρικού Συγκροτήματος,
προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου
www.hippocratio.gr (Γραφείο Προμηθειών / Διαγωνισμοί - Διαπραγματεύσεις).
3. 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.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την 21 Ιουλίου 2016 και ώρα 15.00μμ στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:prom@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 υπηρεσιώνμας.
6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την
Προμήθεια Οδοντιατρικού Συγκροτήματος (CPV 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.500,00€
συμπ/νου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Συνημμένα:
-

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

•
•
•

1.Ε∆ΡΑ
Καινούργια
Ηλεκτροµηχανική λειτουργία κίνησης
Αν φέρει χερούλι αυτό να διαθέτει ανάκλιση ή και δυνατότητα αφαίρεσης
Αρθρούµενο κεφαλωτό
Υλικά αντοχής
Ανοξείδωτα µεταλλικά µέρη
∆υνατότητα απολύµανσης χωρίς κίνδυνο φθοράς των υλικών
∆ιακόπτες κίνησης έδρας εργονοµικά τοποθετηµένοι στην ταµπλέτα ή κατά προτίµηση στην έδρα ή και
αλλού
Στέρεη βάση (να µην µετακινείται εύκολα από την θέση τοποθέτησης της)
Εύκολη αντικατάσταση ταπετσαρίας επιτόπου
Ανθεκτική σε βάρος 140 κιλών
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2.ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
∆ιαστάσεις το ελάχιστο 40χ45cm
Επιφάνεια επίπεδη κατά το δυνατόν από ανθεκτικό υλικό που να απολυµαίνεται
Μεγάλο εύρος κίνησης
Κορδόνι λείο για τι micromotor µε δυνατότητα απολύµανσης
Να φέρει γραµµή (κορδόνι) για micromotor
Η γραµµή για το micromotor µπορεί να είναι και εκτός ταµπλέτας
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3.MICROMOTOR
Ηλεκτρικό micromotor µε δυνατότητα περιστροφής µεγαλύτερη ή ίση των 40.000 και ροπή µεγαλύτερη
των 6Ν
Μπορεί να είναι συνδεδεµένο στη έδρα ή και σε άλλο πρόσφορο σηµείο
4.ΠΤΥΕΛΟ∆ΟΧΕΙΟ
Αποσπώµενη λεκάνη απορροής για καθαρισµό
Να είναι κατασκευασµένη από ανθεκτικό υλικό
Να είναι αρθρωτό και να αποµακρύνεται αρκούντως από την έδρα ώστε να µην παρεµποδίζει τους
χειρουργούς που θα βρίσκονται στα δεξία και αριστερά αυτής
5.ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ
Μεγάλο εύρος κίνησης
Να µπορεί να εστιάζει σε µικρή επιφάνεια
Να διαθέτει φωτισµό ικανής έντασης ίσης ή µεγαλύτερης των 28000 lux και 5000 kelvin
6. SERVICE-ΕΓΓΥΗΣΗ
∆υνατότητα επιτόπιου service εντός 24 ωρών
Πολυετής εγγύηση καλής λειτουργίας
Το service και το κόστος εργασίας κατά το διάστηµα αυτό θα βαρύνει τον προµηθευτή
Εάν στο διάστηµα αυτό προκύψει ανάγκη ανταλλακτικών αυτά θα βαρύνουν τον προµηθευτή όπως
επίσης και το κόστος εργασίας
Να υπάρχουν αποδεδειγµένα αµέσως διαθέσιµα ανταλλακτικά

