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Διενέπγεια Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ Σεσνικών Πποδιαγπαθών για ηα είδη
“Αναλώζιμα Τλικά για ηην εκηέλεζη ηηρ εξέηαζηρ «Σεζη ΠΑΠ Μαζηού» (CPV 33140000-3)”
ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»

Έρνληαο ππόςε:
1. Σν α. 27 παξ.11 ηνπ Ν. 3867/2010 (ΦΔΚ 128/Β/03.08.10) «Δπνπηεία ηδησηηθήο αζθάιηζεο, ζύζηαζε
εγγπεηηθνύ θεθαιαίνπ ηδησηηθήο αζθάιηζεο δσήο, νξγαληζκνί αμηνιόγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο θαη
άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ».
2. Σν Ν.3580/2007 (ΦΔΚ 134/η.Α’/18.06.07) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπόκελσλ από ην Τπνπξγείν
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη.
3. Σν Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ 81/Α/04.04.2005) «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη
ινηπέο δηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη.
4. Σν ΠΓ 118/2007 «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ» (ΦΔΚ 150/Α’/01.07.2007) όπσο ηζρύεη.
5. Σελ ππ. αξ. 6507/11.12.2013 Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο ζρεηηθά κε ηελ

δηαδηθαζία δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.
6. Σελ ππ. αξ. 11/05.01.2016 εγθύθιην ηεο ΔΠΤ ζρεηηθά κε ηελ «ελζσκάησζε ζε εληαίν θείκελν ηεο
δηαδηθαζίαο έγθξηζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ - Αλάξηεζε ζηνλ ηζηόηνπν ηεο Δπηηξνπήο
Πξνκεζεηώλ Τγείαο (εγθύθιηνη) απνζπάζκαηνο ηεο απόθαζεο ηεο Οινκέιεηάο ηεο πνπ ειήθζε θαηά ηελ
ππ΄ αξηζκ. 68/14.12.2015 ζπλεδξίαζή ηεο (ζέκα 6ν) θαη δεκνζηεύζεθε ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ ζηηο 15.12.2015
(ΑΓΑ Ω9ΗΘ465ΦΤΟ-41Ι), κε ηελ νπνία εγθξίζεθε εγθύθιηνο κε ην σο άλσ πεξηερόκελν».
7. Σν ππ. αξ. 4436/12.03.14 έγγξαθν ηνπ Γληή ηεο Α΄ Πξνπαηδεπηηθήο Υεηξνπξγηθήο Κιηληθήο.
8. Σελ ππ. αξ. 55/19.06.14 Θέκα 3ν Απόθαζε ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ.
9. ν ππ. αξ. 6276/24.04.15 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Κηλήζεσο Αξξώζησλ θαη ηα ππ. αξ. 6770/04.05.15
θαη 22444/15.12.14 ζρεηηθά έγγξαθα ηνπ Γληή ηεο Α΄ Πξνπαηδεπηηθήο Υεηξνπξγηθήο Κιηληθήο.
10. Σν ππ. αξ. 17534/30.11.15 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο θαη ην ππ. αξ. 19109/24.12.15 απαληεηηθό
έγγξαθν ηνπ Γληή ηεο Α΄ Πξνπαηδεπηηθήο Υεηξνπξγηθήο Κιηληθήο.
11. Σελ ππ. αξ. 1088/27.01.16 Απόθαζε ηνπ Αλαπι. Γηνηθεηή (ΑΓΑ: Ω5ΔΓ4690Ω-Η44).
12. Σελ ππ. αξ. 4/28.01.16 (Θέκα 10ν) Απόθαζε ηνπ Γ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ ελ
ιόγσ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ (ΑΓΑ: 66ΡΛ4690Ω-0ΓΞ).
13. Σν ππ. αξ. 3932/17.03.16 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Δπηθαηξνπνίεζεο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
1. Σελ δηελέξγεηα δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ησλ εηδώλ “Αναλώζιμα
Τλικά για ηην εκηέλεζη ηηρ εξέηαζηρ «Σεζη ΠΑΠ Μαζηού» (CPV 33140000-3)”» γηα ηελ
πξνθήξπμε δηαγσληζκνύ πξνκήζεηαο.
2. Οη ελδηαθεξόκελνη δύλαληαη λα ιάβνπλ γλώζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ από ηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Ννζνθνκείνπ www.hippocratio.gr (Σκήκα Πξνκεζεηώλ /

Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Σερληθώλ

Πξνδηαγξαθώλ).
3. Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε κία (1) εβδνκάδα από ηελ εκέξα αλάξηεζεο, ελώ ζε
πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, σο απνηέιεζκα ηεο δηαβνύιεπζεο, ζα
αλαξηεζνύλ νη αλαδηακνξθσκέλεο γηα ηέζζεξηο (4) επηπιένλ εκέξεο.

4. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο κέρξη ηελ 31 Μαξηίνπ 2016
ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: ibalsami@hippocratio.gr.
5. Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ θαη ζα
απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε απηώλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε
δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηόρξνλα ηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ
ππεξεζηώλ καο.
6. Με ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ζα πξνθεξπρζεί πξόρεηξνο δηαγσληζκόο γηα
ηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ πιηθώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εμέηαζεο «Σεζη ΠΑΠ Μαζηνύ» (CPV:
33140000-3, ηαηξηθά αλαιώζηκα) γηα έλα έηνο, θη έσο εμάληιεζεο ησλ ζπκβαηηθώλ πνζνηήησλ, κε
δσξεάλ παξαρώξεζε ηνπ ζπλνδνύ εμνπιηζκνύ, θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή,
πξνϋπνινγηζκνύ 7.736,70€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΟΤΡΟΤΣΙΚΑ

ςνημμένα:
-

Καηάζηαζε Δηδώλ & Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ

ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΙΔΩΝ & ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΟΤ

Α/Α

Πεπιγπαθή είδοςρ

ΜΜ

Ποζόηηηα

Πποϋ/ζα
Δαπάνη

1

ΚΙΣ ΙΛΙΚΟΝΟΤΥΩΝ ΓΟΥΔΙΩΝ
CPV: 33140000-3 (ηαηξηθά
αλαιώζηκα)

Σεκάρην

150

4.981,50

2

ΚΑΔΣΑ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΤΓΡΩΝ
CPV: 33140000-3 (ηαηξηθά
αλαιώζηκα)

Σεκάρην

4

2.755,20

3

πλνδόο εμνπιηζκόο

Σεκάρην

1

Γσξεάλ
παξαρώξεζε

ύνολο
δαπάνηρ:

7.736,70 €

1)

ΚΙΣ ΙΛΙΚΟΝΟΤΥΩΝ ΔΟΥΕΙΩΝ

•
Σν θάζε θηη λα ζπκπεξηιακβάλεη 2 ζηιηθνλνύρα δνρεία κηαο ρξήζεο γηα ηελ ζπιινγή ηνπ
εθθξίκαηνο από ηε ζειή ηνπ καζηνύ
•

Σα ζηιηθνλνύρα δνρεία λα είλαη αληηαιιεξγηθά

•
Σα ζηιηθνλνύρα δνρεία λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αλζεθηηθό ζηιηθνλνύρν πιηθό ώζηε λα κε
ζθίδνπλ ζηε βάζε ηνπο
•
Σα ζηιηθνλνύρα δνρεία λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αλζεθηηθό πιηθό ώζηε λα έρνπλ ζσζηή
εθαξκνγή ζην δνρείν ππνδνρήο (καξγαξίηα) ηεο θαζέηαο δηαζύλδεζεο πγξώλ
•
Σα ζηιηθνλνύρα δνρεία λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αλζεθηηθό πιηθό ώζηε λα κελ
ηζαθίδνπλ/δηπιώλνπλ ζην πάλσ κέξνο ηνπ δνρείνπ ππνδνρήο (καξγαξίηαο) γηα ηελ απνθπγή επαθήο κε
ην έθθξηκα
•
Σν θάζε θηη λα ζπκπεξηιακβάλεη 2 κπαηνλέηεο από πδξόθνβν πιηθό γηα ηελ ζπιινγή ηνπ
εθθξίκαηνο
•
Σν θάζε θηη λα ζπκπεξηιακβάλεη 1 καληειάθη εκπνηηζκέλν κε αιθννινύρν ινζηόλ γηα ηνλ
θαζαξηζκό ηεο ζειήο κεηά ηελ εμέηαζε
•
Σν θάζε θηη λα είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία κηαο ρξήζεο γηα θάζε αζζελή θαη
λα κελ επαλαρξεζηκνπνηείηαη
•

Σα θηη λα έρνπλ αλνηρηή εκεξνκελία ιήμεο

•

Tα θηη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE

2)

ΚΑΕΣΑ ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΤΓΡΩΝ

•

Η θαζζέηα δηαζύλδεζεο πγξώλ λα είλαη πνιιαπιώλ ρξήζεσλ

•
Η θαζζέηα δηαζύλδεζεο πγξώλ λα ζεξκαίλεηαη πάληα ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία από
ηνλ θαηαζθεπαζηή πξνο απνθπγή ηξαπκαηηζκώλ
•
Η θαζζέηα δηαζύλδεζεο πγξώλ λα δηαζέηεη ζύζηεκα αξλεηηθήο πίεζεο θαη θπθινθνξίαο ησλ
πγξώλ ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε κάιαμε ηνπ καζηνύ θαη ε παξαγσγή θαη’επέθηαζε ηνπ εθθξίκαηνο
•
πγξνύ

Η θαζζέηα δηαζύλδεζεο πγξώλ λα δηαζέηεη ζύζηεκα αλίρλεπζεο ζηάζκεο ηνπ δηαζέζηκνπ

•

Η θαζζέηα δηαζύλδεζεο πγξώλ λα θέξεη ζήκαλζε CΔ

Σα πξνζθεξόκελα πιηθά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από ηνλ απαηηνύκελν εμνπιηζκό, ν νπνίνο
ζα παξαρσξείηαη πξνο ρξήζε ζην Ννζνθνκείν.

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ:
1)

ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΚΟΝΟΛΑ

•

Να είλαη πιήξσο απηνκαηνκαηνπνηεκέλε

•
Να δηαζέηεη νζόλε LED γηα ηελ πξνβνιή αλαιπηηθώλ νδεγηώλ εθηέιεζεο βήκα πξνο βήκα ηεο
εμέηαζεο
•

Να δηαζέηεη αλαιπηηθό πξόγξακκα βήκα πξνο βήκα εθηέιεζεο ηεο εμέηαζεο

•

Να δηαζέηεη ζπλνιηθό πξόγξακκα δηάξθεηαο εμέηαζεο 5 ιεπηώλ

•

Να εθηειεί απηνκαηνπνηεκέλεο καιάμεηο (καζάδ) ζην καζηό

•
Να παξέρεη ζεξκόηεηα ώζηε λα ζεξκαίλεη ηελ θαζζέηα δηαζύλδεζεο πγξώλ ζηελ
πξνθαζνξηζκέλε εξγνζηαζηαθή ζεξκνθξαζία από ηνλ θαηαζθεπαζηή πξνο απνθπγή θιεγκνλώλ θαη
ηξαπκαηηζκώλ
•
Να εθηειεί απηνκαηνπνηεκέλε αλαξξόθεζε ηνπ εθθξίκαηνο από ηε ζειή ζηε πξνθαζνξηζκέλε
πίεζε από ηελ εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε πξνο απνθπγή ηξαπκαηηζκνύ ηνπ καζηνύ
•

Να κελ εθπέκπεη αθηηλνβνιία

•

Να θέξεη ζήκαλζε CΔ

2)

ΣΡΟΥΗΛΑΣΗ ΒΑΗ

•

Να είλαη ηξνρήιαηε γηα ηελ εύθνιε κεηαθίλεζε ηνπ κεραλήκαηνο

•

Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε από ρπηό ζίδεξν

•

Να είλαη βαξένο ηύπνπ,

•

Να είλαη βακκέλε κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή πςειήο αληνρήο

•
Να δηαζέηεη εηδηθό ξάθη ηνπνζέηεζεο ζην νπνίν λα «θνπκπώλεη» ε εμεηαζηηθή θνλζόια πξνο
απνθπγή ηπρόλ αηπρεκάησλ
•

Να αληέρεη βάξνο ηνπιάρηζηνλ 65 kg

•

Να δηαζέηεη ξνδάθηα πεξηζηξεθόκελα, βαξένο ηύπνπ κε θξέλα

•

Να δηαζέηεη θνιώλα κε γάληδνπο γηα ην θαιώδην παξνρήο ξεύκαηνο ηεο εμεηαζηηθήο θνλζόιαο

•

Να δηαζέηεη θνιώλα κε πνιιαπιέο ξπζκίζεηο ύςνπο

•

Να είλαη ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ κε ηελ εμεηαζηηθή θνλζόια

