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ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την
προμήθεια Φορητής Ηλεκτροχειρουργικής Μονάδας (TOUR) αποτελούμενη από την
κεντρική μονάδα, το ηλεκτρικό μοτέρ (micromotor) και χειρολαβές (CPV33161000-6
Ηλεκτροχειρουργική Μονάδα)»

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:
1.

Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

2.

Το Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/18.06.07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

3.

Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.

4.

Το υπ. αρ. 4963/05.10.2016 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Προμήθειες από τους φορείς της
παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ».

5.

Το υπ. αρ. 4661/14.09.2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να εγκρίνει τεχνικές
προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4412/2016.

6.

Η υπ. αρ. 9684/07.07.2016 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών
για την Προμήθεια Φορητής Ηλεκτροχειρουργικής Μονάδας (TOUR) αποτελούμενη από την
κεντρική μονάδα, το ηλεκτρικό μοτέρ (micromotor) και χειρολαβές (CPV33161000-6).

7.

Το υπ. αρ. 4308/21.03.2017 πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών από την Επιτροπή
Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.

8.

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του ΓΝΑΙ.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

1.

Τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια

«Φορητής Ηλεκτροχειρουργικής Μονάδας TOUR (αποτελούμενη από την κεντρική μονάδα, το ηλεκτρικό
μοτέρ (micromotor) και χειρολαβές) (CPV: 33161000-6 Ηλεκτροχειρουργική Μονάδα)» για την κάλυψη
των αναγκών του Γναθοχειρουργικού Τμήματος του Νοσοκομείου, με προϋπολογισθείσα δαπάνη 10.540
€ συμπ/νου του αναλογούντος Φ.Π.Α και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής, όπως αυτές καταρτίσθηκαν με το υπ. αρ. 4308/21.03.2017 πρακτικό της
αρμόδιας Επιτροπής.
2.
του

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα
Νοσοκομείου

www.hippocratio.gr

(Τμήμα

ΠρομηθειώνΔημόσια

Διαβούλευση

Τεχνικών

Προδιαγραφών).
3.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε

περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα
αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.
4.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Δευτέρα 3 Απριλίου

2017 και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: elenidr@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.
6.

Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός για

την προμήθεια Φορητής Ηλεκτροχειρουργικής Μονάδας TOUR (αποτελούμενη από την κεντρική μονάδα,
το ηλεκτρικό μοτέρ (micromotor) και χειρολαβές) (CPV: 33161000-6 Ηλεκτροχειρουργική Μονάδα)
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για

την

κάλυψη

των

αναγκών

του

Γναθοχειρουργικού

Τμήματος

του

Νοσοκομείου,

με προϋπολογισθείσα δαπάνη 10.540 € συμπ/νου του αναλογούντος Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Συνημμένα: 1 σελίδα Τεχνικών Προδιαγραφών
Εσωτερική διανομή:
-Τμήμα Προμηθειών

σελ. 3 / 4

ΑΔΑ: 9Ψ294690ΩΣ-ΨΝΩ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΦΟΡΗΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ

(TOUR)

(αποτελούμενη από την κεντρική μονάδα, το ηλεκτρικό μοτέρ (micromotor) και χειρολαβές)

Κεντρική Μονάδα
•

Μικρού όγκου και βάρους ώστε να μεταφέρεται εύκολα

•

Ανθεκτική για βαριά νοσοκομειακή χρήση

•

Δυνατότητα αποστείρωσης και καθαρισμού με διάφορα απολυμαντικά μέσα

•

Ταχύτητα περιστροφής 900 έως 80.000 στροφές το λεπτό

•

Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη φορά λειτουργίας

•

Λειτουργία με ποδοδιακόπτη

•

Ροπή ίση ή μεγαλύτερη των 6 Νcm

•

Να φέρει αντλία φυσιολογικού ορού

•

Να φέρει στήριγμα για τον φυσιολογικό ορό

Ηλεκτρικό Μοτέρ (micromotor)
•

Μήκος καλωδίου ίσο ή μεγαλύτερο από 3 μέτρα

•

Δυνατότητα αποστείρωσης

•

Να διαθέτει υψηλή ροπή

•

Ταχύτητα περιστροφής έως 80.000

•

Να δέχεται τις κοινές χειρολαβές κοπής οστού

Χειρολαβές
•

Μία Χειρολαβή παλινδρομικής κίνησης (ευθεία) για ευθεία πριονάκια

•

Μία Χειρολαβή παλμικής κίνησης (ευθεία) για γωνιώδη (900) πριονάκια

•

Δυνατότητα αποστείρωσης

•

Δυνατότητα παροχής νερού

Service - Εγγύηση
•

Να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ISO

•

Δυνατότητα επιτόπιου service εντός 24 ωρών

•

Πολυετής εγγύηση καλής λειτουργίας

•

Το service και το κόστος εργασίας κατά το διάστημα της εγγύησης θα βαρύνει τον προμηθευτή

όπως και το κόστος τυχόν ανταλλακτικών
•

Να υπάρχουν αποδεδειγμένα αμέσως διαθέσιμα ανταλλακτικά

•

Να δοθούν δωρεάν από τρία πριονάκια για την παλινδρομική και παλμική χειρολαβή
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