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Για τα Κοχλιακά Μοσχεύματα» (CPV 33185200-2)» 
  

  

  

  

ΤΤΟΟ  ΓΓ..  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ  ««ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ»»  
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 
3. 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». 

4. Τις με ΑΠ:15273/15-7-2011 υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές όπως τις κατέθεσε η τριμελής 
επιτροπή του Νοσοκομείου . 

 
 
 
 

ΠΠΡΡΟΟΚΚΗΗΡΡΥΥΣΣΣΣΕΕΙΙ  

1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για τα κοχλιακά 
μοσχεύματα που θα διενεργηθεί βάσει του ΠΠΥΥ 2013, 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 11/12/2014 και ώρα 
15.00πμ 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 υπηρεσιών μας. 
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6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Ανοικτός Διαγωνισμός για 
την προμήθεια των κοχλιακών εμφυτευμάτων, προϋπ/σας δαπάνης 421.699,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2013. 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ 

 

 

 

 

 

 Συνημμένα: 

- Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών (σσ.2) 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

ΕΙ∆ΟΣ 1: Πλήρες σύστηµα κοχλιακού εµφυτεύµατος µε προδιαµορφωµένο εµφυτεύσιµο 

ηλεκτρόδιο 

1. Να υπάρχει πλήρες σύστηµα κοχλιακού εµφυτεύµατος πολλαπλών καναλιών που να 

περιλαµβάνει το κοχλιακό εµφύτευµα, τον επεξεργαστή οµιλίας και όλα τα αναγκαία 

εξαρτήµατα και συνδετικά για τη λειτουργία του συστήµατος. 

2. Το κοχλιακό εµφύτευµα να έχει προδιαµορφωµένο εµφυτεύσιµο ηλεκτρόδιο στο σχήµα 

του αυλού του κοχλία και να µπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε αυτί (δεξί ή 

αριστερό). 

3. Το κοχλιακό εµφύτευµα να είναι συµβατό µε όλους τους τύπους των επεξεργαστών που 

διατίθενται από την εταιρεία προµήθειας, καθώς και µε τυχόν µελλοντικές αναβαθµίσεις. 

4. Να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της καλής λειτουργίας του εµφυτεύµατος διεγχειρητικά 

και µετεγχειρητικά. 

5. Το εµφύτευµα να επιτρέπει τη λήψη Μαγνητικής Τοµογραφίας, όχι µόνο για την 

ακεραιότητά του και τη διατήρηση των ιδιοτήτων του µαγνήτη, αλλά και για την 

απεικόνιση της περιοχής. 

6. Να υπάρχει πλήρης και άµεση τεχνική κάλυψη του συστήµατος και να αναφέρονται οι 

προϋποθέσεις. Για τον λόγο αυτό να παραδοθεί ένα εφεδρικό εµφύτευµα στην κλινική, 

καθώς και ένας εφεδρικός επεξεργαστής οµιλίας για περιπτώσεις δυσλειτουργίας – 

βλαβών για προσωρινή αντικατάσταση. 

7. Ο επεξεργαστής οµιλίας να διαθέτει τουλάχιστον 2 προεπιλεγµένα προγράµµατα προς 

επιλογή από τον χρήστη, ώστε να καλύπτει τις διάφορες περιπτώσεις προβληµάτων 

διάκρισης της οµιλίας. 

8. Ο επεξεργαστής οπισθωτιαίου  τύπου να λειτουργεί µε µπαταρίες µικρού µεγέθους και ο 

χρόνος διάρκειάς τους να είναι τουλάχιστον δύο ηµερών πλήρους λειτουργίας. 

9. Να διατεθούν όλα τα απαραίτητα εξειδικευµένα εργαλεία που απαιτούνται για την 

εµφύτευση. 

10. Να διατεθούν τα ανάλογα φυσικά υλικά υπολογιστή (Hardware) και τα σχετικ΄σ 

προγράµµατα (Software) καθώς και οι µελλοντικές αναβαθµίσεις τους, που απαιτούνται 

για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας και τη ρύθµιση (προγραµµατισµό) του κοχλιακού 

εµφυτεύµατος, χωρίς χρονικό όριο της λειτουργίας τους µε κωδικούς ασφαλείας, ώστε να 

είναι δυνατή η παρακολούθηση των ασθενών σε βάθος χρόνου. 

11. Για όλα τα προσφερόµενα είδη να υπάρχει έγκριση CE mark. 

12. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για το εµφυτεύσιµο τµήµα τουλάχιστον δέκα 

ετών και για τον επεξεργαστή οµιλίας τουλάχιστον τριών ετών. 
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ΕΙ∆ΟΣ 2: Πλήρες σύστηµα κοχλιακού εµφυτεύµατος µε ευθύ εµφυτεύσιµο ηλεκτρόδιο 

 

1. Να υπάρχει πλήρες σύστηµα κοχλιακού εµφυτεύµατος πολλαπλών καναλιών που να 

περιλαµβάνει το κοχλιακό εµφύτευµα, τον επεξεργαστή οµιλίας και όλα τα αναγκαία 

εξαρτήµατα και συνδετικά για τη λειτουργία του συστήµατος. 

2. Το κοχλιακό εµφύτευµα να έχει ευθύ εµφυτεύσιµο ηλεκτρόδιο και να µπορεί να 

τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε αυτί (δεξί ή αριστερό). 

3. Το κοχλιακό εµφύτευµα να είναι συµβατό µε όλους τους τύπους των επεξεργαστών που 

διατίθενται από την εταιρεία προµήθειας, καθώς και µε τυχόν µελλοντικές αναβαθµίσεις. 

4. Να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της καλής λειτουργίας του εµφυτεύµατος διεγχειρητικά 

και µετεγχειρητικά.  

5. Το εµφύτευµα να επιτρέπει τη λήψη Μαγνητικής Τοµογραφίας, όχι µόνο για την 

ακεραιότητά του και τη διατήρηση των ιδιοτήτων του µαγνήτη, αλλά και για την 

απεικόνιση της περιοχής. 

6. Να υπάρχει πλήρης και άµεση κάλυψη του συστήµατος και να αναφέρονται οι 

προϋποθέσεις. Για τον λόγο αυτό να παραδοθεί ένα εφεδρικό εµφύτευµα στην κλινική, 

καθώς και ένας εφεδρικός επεξεργαστής οµιλίας για περιπτώσεις δυσλειτουργίας – 

βλαβών για προσωρινή αντικατάσταση. 

7. Ο επεξεργαστής οµιλίας να διαθέτει τουλάχιστον 2 προεπιλεγµένα προγράµµατα προς 

επιλογή από τον χρήστη, ώστε να καλύπτει τις διάφορες περιπτώσεις προβληµάτων 

διάκρισης της οµιλίας. 

8. Ο επεξεργαστής οπισθωτιαίου τύπου να λειτουργεί µε µπαταρίες µικρού µεγέθους και ο 

χρόνος διάρκειάς τους να είναι τουλάχιστον δύο ηµερών πλήρους λειτουργίας. 

9. Να διατεθούν όλα τα απαραίτητα εξειδικευµένα εργαλεία που απαιτούνται για την 

εµφύτευση. 

10. Να διατεθούν τα ανάλογα φυσικά υλικά υπολογιστή (Hardware) και τα σχετικά 

προγράµµατα (Software) καθώς και οι µελλοντικές αναβαθµίσεις τους, που απαιτούνται 

για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας και τη ρύθµιση (προγραµµατισµό) του κοχλιακού 

εµφυτεύµατος, χωρίς χρονικό όριο της λειτουργίας τους µε κωδικούς ασφαλείας, ώστε να 

είναι δυνατή η παρακολούθηση των ασθενών σε βάθος χρόνου. 

11. Για όλα τα προσφερόµενα είδη να υπάρχει έγκριση CE mark. 

12. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για το εµφυτεύσιµο τµήµα τουλάχιστον δέκα 

ετών και για τον επεξεργαστή οµιλίας τουλάχιστον τριών ετών. 

 

Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υποχρεούνται, υπό ποινή απόρριψης, να απαντήσουν σε 

φύλλο συµµόρφωσης σε κάθε ένα από τα παραπάνω σηµεία αναφερόµενοι στον αντίστοιχο 

αριθµό και περιγραφή και να δικαιολογούν την απάντηση µε παραποµπή στα ελληνικά και 

αγγλικά prospectus. 


