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ΘΕΜΑ: «∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την
προµήθεια ενός (1) Αυτόµατου Μικροτόµου (CPV: 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισµοί) για την
κάλυψη των αναγκών του Παθολογοανατοµικού Εργαστηρίου του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τον Ν.4497/13-11-2017 (Άρθρο 107 Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
3. 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.
4. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
5. Την υπ. αρ. 4972/15.12.15 (Α∆Α: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-411) εγκύκλιο της ΕΠΥ αναφορικά µε τη
«διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάµει
των αποφάσεων της Ολοµέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄ αριθµ.
65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέµα 1ο), (Α∆Α: Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄ αριθµ.
67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέµα 1ο), (Α∆Α 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η).»
6. 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».
7. 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.
8. Το από 26/10/2017 επείγον αίτηµα του Παθολογοανατοµικού Τµήµατος για την εν λόγω προµήθεια.
9. Η υπ. αρ. πρωτ 17905/20.11.2017 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών
Προδιαγραφών για την προµήθεια ενός (1) Αυτόµατου Μικροτόµου (CPV: 33141620-2 Ιατρικοί
Εξοπλισµοί). (Α∆Α: ΩΕΙΕ469ØΩΣ-ΕΛΦ)
10. Το υπ. αρ. 18430/27.11.2017 πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών από την Επιτροπή
Σύνταξης.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισµού του ΓΝΑΙ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
1. Την διενέργεια δηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια ενός (1)
Αυτόµατου Μικροτόµου (CPV: 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισµοί) για την κάλυψη των αναγκών του
Παθολογοανατοµικού Εργαστηρίου του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
15.000,00€ συµπ/νου ΦΠΑ, όπως αυτές καταρτίσθηκαν µε το υπ. αρ. 18430/27.11.2017 πρακτικό της
αρµόδιας Επιτροπής.
2. Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα
του

Νοσοκοµείου

Προδιαγραφών).
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3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη ηµέρα
της 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 Τετάρτη 13
∆εκεµβρίου 2017 και ώρα 10:00π.µ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gbaila@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 Συνοπτικός διαγωνισµός για
την προµήθεια ενός (1) Αυτόµατου Μικροτόµου (CPV: 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισµοί) για την κάλυψη
των αναγκών του Παθολογοανατοµικού Εργαστηρίου του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00€ συµπ/νου ΦΠΑ µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Συν.: ∆ύο (2) σελίδες
Εσωτ. ∆ιανοµή:
-Τµήµα Προµηθειών
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ
ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1. Ο αυτόµατος µικροτόµος να είναι καινούριος και αµεταχείριστος.
2. Να λειτουργεί µέσω µίκρο-επεξεργαστή µε ενσωµατωµένο λογισµικό και πίνακα ελέγχου µε
επιφάνεια αφής για πλήρως αυτόµατη µηχανική λειτουργία κοπής, που να παράγει υψηλής
ποιότητας τοµές από δείγµατα παραφίνης.
3. Η οθόνη του πίνακα ελέγχου να βρίσκεται στο επάνω µεσαίο τµήµα, ώστε να καθίσταται
εύκολη η οπτική παρακολούθηση των παραµέτρων, είτε κατά την διάρκεια προγραµµατισµού
είτε κατά την διάρκεια της διαδικασίας κοπής.
4. Να έχει χειροτρόχο µε την ελάχιστη δυνατή αντίσταση περιστροφής που να κλειδώνει για
µεγαλύτερη ασφάλεια.
5. Να διαθέτει µεγάλο αφαιρούµενο δίσκο απορριµάτων.
6. Να προσφέρεται µε σφιγκτήρα κασετών γενικής χρήσης µε προσανατολισµό.
7. Να έχει υποδοχέα λεπίδας τριών τµηµάτων για µεγαλύτερη ευκολία στην ρύθµιση της
θέσης του και δυνατότητα προσαρµογής υποδοχέα µαχαιριού.
8. Προαιρετικά να µπορεί να δεχθεί εξωτερικό πίνακα ελέγχου και µεγεθυντικό φακό µε
ενσωµατωµένο φως LED.
9. Προαιρετικά να δέχεται ποδοδιακόπτη για να µένουν τα χέρια του χρήστη ελεύθερα κατά
την διάρκεια κοπής.
10. Να έχει εύρος κοπής τοµών από 0,5 έως 100 µm (µέγιστο).
11. Το trimming να ρυθµίζεται µεταξύ 0 έως 300 µm (µέγιστο).
12. Η ταχύτητα κοπής να ρυθµίζεται µεταξύ 3-400mm / sec µέσω του ενσωµατωµένου ή /
του εξωτερικού πίνακα ελέγχου.
13. Να έχει προγραµµατιζόµενους διάφορους τρόπους κοπής µε αυτόµατη µηχανική κίνηση
(όπως συνεχής / βήµα / απλό / Windows) και 2 τρόπους κοπής µε το χέρι µε κανονική και
Rocking λειτουργία.
14. Να έχει προσανατολισµό δείγµατος µε 0-Θέση στη κάθετο, 8ο στην οριζόντια κατεύθυνση
και 360˚ στο Ζ άξονα.

