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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ

Αζήλα, 24-5-2019
Α.Π.: 8008/23-5-2019
ΠΡΟ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

lenach@hippocratio.gr

ΘΕΜΑ: «Γηελέξγεηα Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο
πιπληεξίνπ απνιπκαληεξίνπ κε δπλαηόηεηα θαη απινεηδώλ εξγαιείσλ , πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 15.000€
πιένλ ΦΠΑ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Υεηξνπξγείσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) (CPV:33100000-1)»
ΣΟ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΘΖΛΧΛ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ»

Έρνληαο ππόςε:
1.

Σνλ Λ 4542/2018 ( ΦΔΘ 95/Α/1-6-2018) « Θύξσζε ηεο ζπκθσλίαο κεηαμύ ηεο Θπβέξλεζεο ηεο
Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο»
2. Σνλ Λ.4472/2017 ( ΦΔΘ Α’ 74/19-5-2017) ΚΔΡΟ Γ’ « Ίδξπζε ηεο Δζληθήο Θεληξηθήο Αξρήο
Πξνκεζεηώλ πγείαο γηα ηελ θεληξηθνπνίεζε πξνκεζεηώλ ησλ επνπηεπόκελσλ από ην Τπνπξγείν
Τγείαο Φνξέσλ»
3. Σνλ Λ.4412 ΦΔΘ147/8-8-16 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ»
[πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ] όπσο ηζρύεη.
4. Σν Λ.3918/2011 (ΦΔΘ 31/η.Α’/02-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο Αιιαγέο ζην ύζηεκα Τγείαο θαη
Άιιεο δηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη.
5. Σν Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α΄/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λόκσλ….. θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη.
6. Σνλ Λ.3329/2005 (ΦΔΘ:81/Α/05) « Πεξηθεξεηαθή ζπγθξόηεζε ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο
θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο»
7. Σελ ππ. αξ. Τ4α/11974 (ΦΔΘ 299/Β/14.02.2013) ΘΤΑ ζρεηηθά κε ηνλ «Οξγαληζκό ηνπ Γ.Λ.Α.
«ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
8. Σελ ππ. αξ. Α2β/Γ.Π.νηθ.34394/13.05.2016 Θνηλή Τπνπξγηθή « Γηνξηζκόο Γηνηθήηξηαο ζην Γεληθό
Λνζνθνκείν Αζελώλ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ», αξκνδηόηεηαο ηεο 1εο Τ.ΠΔ. Αηηηθήο (ΦΔΘ
250/ΤΟΓΓ/19.05.2016
9. Σελ ππ. αξ. 20/20-07-17 (ζέκα 1ν) Απόθαζε Γ.. κε (ΑΓΑ:75Ε04690Χ-4ΦΓ) πεξί Κεηαβίβαζε
Αξκνδηνηήησλ ζηελ Γηνηθήηξηα ηνπ Γ. Λ. Αζελώλ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ».
10. Ζ ππ. αξ. 3806/7-3-2019 Απόθαζε ζπγθξόηεζεο Δπηηξνπήο ύληαμεο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ.
11. Σν ππ. αξ. 9-4-2019 πξαθηηθό ππνβνιήο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ από ηελ Δπηηξνπή ύληαμεο
Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ.
12. Σν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΓΛΑΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
1. Σε δηελέξγεηα Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο πιπληεξίνπ
απνιπκαληεξίνπ κε δπλαηόηεηα θαη απινεηδώλ εξγαιείσλ , πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 15.000€ πιένλ ΦΠΑ
γηα ηηο αλάγθεο ησλ Υεηξνπξγείσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή )(CPV:33100000-1 ηαηξηθέο ζπζθεπέο) όπσο
απηέο θαηαξηίζζεθαλ κε ην ππ. αξ 5628/9-4-2019 πξαθηηθό ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο.
2. Οη ελδηαθεξόκελνη δύλαληαη λα ιάβνπλ γλώζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Λνζνθνκείνπ www. Hippocratio.gr (Θέκαηα ΠξνκεζεηώλΠξνκήζεηεοΓηαβνπιεύζεηο)
3. Ζ δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο από ηελ εκέξα αλάξηεζεο.
4.

Οη

ελδηαθεξόκελνη

7-6-2019

κπνξνύλ

Ζκέξα

λα

απνζηείινπλ

ηηο

παξαηεξήζεηο

ηνπο

κέρξη

ηηο

ΠΑΡΑΘΔΤΖ θαη Ώξα 15:00 κκ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε:

lenach@hippocratio.gr.
5. Σν Λνζνθνκείν 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 παξερόκελσλ ππεξεζηώλ καο.
6.

Κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ζα πξνθεξπρζεί, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ

ηνπ Λνζνθνκείνπ, πλνπηηθόο Γηαγσληζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο πιπληεξίνπ απνιπκαληεξίνπ κε
δπλαηόηεηα θαη απινεηδώλ εξγαιείσλ , πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 15.000€ πιένλ ΦΠΑ γηα ηηο αλάγθεο ησλ
Υεηξνπξγείσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) (CPV:33100000-1 ηαηξηθέο ζπζθεπέο)

Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ

ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ

πλ:
1.Σν ππ. αξ 5628/9-4-2019 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ

Δζσηεξηθή δηαλνκή:
1.Τπνδηεπζύληξηα Οηθνλνκηθνύ
2. Σκήκα Πξνκεζεηώλ

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
1.

Σν πιπληήξην λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο (ENISO 15883) θαη
λα θέξεη ζήκαλζε CE.
2. Λα είλαη θαηάιιειν γηα πιύζε, απνιύκαλζε θαη ζηέγλσκα ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ (όπσο
κηθξνρεηξνπξγηθήο, αλαηζζεζηνινγίαο, ππνδεκάησλ θ.η.ι.).
3. Λα ζπλνδεύεηαη απαξαίηεηα κε ζύζηεκα θόξησζεο απνηεινύκελν από:

θαηάιιειν θνξέα θόξησζεο ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ 4 επηπέδσλ γηα νθηώ (8) ηνπιάρηζηνλ
δίζθνπο θαηά DIN 1/1. Σνπιάρηζηνλ 2 επίπεδα (ζράξεο) ηνπ θνξέα λα είλαη πξνζζαθαηξνύκελα
γηα ηε θόξησζε νγθσδέζηεξσλ αληηθεηκέλσλ.

θαηάιιειν θνξέα θόξησζεο κε ππνδνρέο απινθνξσλ νξγάλσλ (π.ρ. κηθξνρεηξνπξγηθήο θαη
ιαπαξνζθνπηθήο). Ο θνξέαο λα πεξηιακβάλεη ηα θαηάιιεια ζπλδεηηθά γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ
νξγάλσλ γηα απνηειεζκαηηθό πιύζηκν θαη ζηέγλσκα.
4. Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε κνλάδα απνζθιήξπλζεο λεξνύ.
5. Οη εμσηεξηθέο ηνπ δηαζηάζεηο λα είλαη: 650 x 700 x1700 mm (ΚxΒxΤ) πεξίπνπ, ελώ ε ρσξεηηθόηεηα
ηνπ ζαιάκνπ πιύζεο λα είλαη 200 lt πεξίπνπ.
6. Λα αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά παξνρώλ γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ.
7. Σν πιπληήξην λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν εμσηεξηθά από αλνμείδσην ράιπβα AISI 304.
8. Δζσηεξηθά λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αλνμείδσην ράιπβα AISI 316L, αλζεθηηθό ζε πςειέο
ζεξκνθξαζίεο, ρεκηθά, αιθαιηθά θαη όμηλα πγξά.
9. Ζ πόξηα ηνπ ζαιάκνπ λα αλνίγεη από κπξνζηά έσο ηελ νξηδόληηα ζέζε, ώζηε λα κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο επηθάλεηα θόξησζεο-εθθόξησζεο ησλ πιηθώλ. Ζ πόξηα λα θέξεη παξάζπξν γηα
ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ ζαιάκνπ πιύζεο.
10. Ζ δηαδηθαζία πιύζεο – απνιύκαλζεο – ζηεγλώκαηνο λα εθηειείηαη απηόκαηα κέζσ ελζσκαησκέλνπ
κηθξνεπεμεξγαζηή κε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ζε εθηππσηή κέζσ ζεηξηαθήο εμόδνπ RS232 γηα
ηεθκεξίσζε – αξρεηνζέηεζε.
11. Λα δηαζέηεη πίλαθα ειέγρνπ κε πιήθηξα αθήο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο LED θαη ςεθηαθή νζόλε πγξώλ
θξπζηάιισλ LCD, ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη θάζε είδνπο πιεξνθνξία, όπσο ην ελεξγνπνηνύκελν
πξόγξακκα, νη παξάκεηξνη θαζώο θαη κελύκαηα θαηάζηαζεο θαη βιαβώλ.
12. Λα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα απνκλεκόλεπζεο πξνγξακκάησλ πιύζεο γηα δηάθνξεο αλάγθεο. Γέθα
(10) πξνγξάκκαηα ηνπιάρηζηνλ λα είλαη πξνεγθαηεζηεκέλα ελώ λα παξέρεηαη κέζσ θσδηθνύ ε
δπλαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο θαη πξνζαξκνγήο ησλ παξακέηξσλ ηνπο.
13. Λα θέξεη αληιία θπθινθνξίαο λεξνύ ηθαλήο δπλακηθόηεηαο (πεξίπνπ 600 l/min) θαζώο θαη ζύζηεκα
ζηεγλώκαηνο κέζσ ηνπξκπίλαο πςειήο πίεζεο ή άιινπ κέζνπ ηθαλήο δπλαηόηεηαο (πεξίπνπ 250
m3/h) ζηεγλώκαηνο ησλ πιηθώλ, κε ζύζηεκα θηιηξαξίζκαηνο κε ξπζκηδόκελν ρξόλν θαη
ζεξκνθξαζία γηα ην ζηέγλσκα ησλ πιηθώλ εμσηεξηθά αιιά θαη εζσηεξηθά.
14. Λα δηαζέηεη αληιία απνρέηεπζεο.
15. Λα δηαζέηεη ηξηπιό ζύζηεκα θηιηξαξίζκαηνο ζην πδξαπιηθό θύθισκα, πξνο απνθπγή
επηκνιύλζεσλ.
16. Λα δηαζέηεη δπν (2) απηόκαηεο δνζνκεηξηθέο αληιίεο γηα ηα απνιπκαληηθά πγξά. Θάζε δνζνκεηξηθή
αληιία λα είλαη εμνπιηζκέλε κε ειεγθηή ζηάζκεο ηνπ δνρείνπ. Λα παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα λα
εμνπιηζηεί θαη κε ηξίηε δνζνκεηξηθή αληιία γηα επηπιένλ παξνρή πγξνύ (π.ρ. ιηπαληηθνύ). Λα
πξνζθεξζεί πξνο επηινγή.
17. Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν εθηππσηή.
18. Λα θέξεη ζύξα RS 232 γηα ηελ ζύλδεζε θαη κεηαθνξά δεδνκέλσλ κε Ζ/Τ.
19. Λα πξνβιέπεηαη ρώξνο γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ απαηηνύκελσλ δνρείσλ απνιπκαληηθώλ.
ΔΗΓΗΘΟΗ ΟΡΟΗ:
1.
2.
3.

4.

Λα θαηαηεζεί αλαιπηηθό θύιιν ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο αλσηέξσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κε
αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζηα επίζεκα θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (prospectus,
productdata, manualθιπ).
Λα παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δύν (2) έηε θαη επάξθεηα αληαιιαθηηθώλ γηα
ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε. (Λα θαηαηεζεί βεβαίσζε ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο επί πνηλή

απόξξηςεο).

Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα έρνπλ, απνδεδεηγκέλεο ηθαλόηεηεο, κε εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο θαη
ζεκαληηθή εκπεηξία θαη πξνο απόδεημε απηώλ απαηηείηαη λα θαηαηεζνύλ ηξεηο (3) βεβαηώζεηο θαιήο
ζπλεξγαζίαο γηα ηερληθή ππνζηήξημε / ζπληήξεζε παξόκνηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3)
αληίγξαθα ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο παξόκνησλ κνληέισλ ζε Γεκόζηεο Κνλάδεο Τγείαο ηελ
ηειεπηαία 5εηία.
Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο
βεβαίσζε από ηελ νπνία ζα πξνθύπηεη όηη ε πξνζθέξνπζα εηαηξεία είλαη εμνπζηνδνηεκέλε από ηνλ
θαηαζθεπαζηηθό νίθν γηα ηελ παξνρή πιήξνπο ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο ησλ

5.

6.

7.
8.
9.

κεραλεκάησλ θαη λα θαηαζέζνπλ πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ
ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία ηεο ππνςήθηαο αλαδόρνπ εηαηξείαο γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ
πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ.
Λα αλαθεξζεί ν ρξόλνο αληαπόθξηζεο ηνπ ηκήκαηνο service ηεο πξνκεζεύηξηαο εηαηξείαο (ν νπνίνο
ζα είλαη δεζκεπηηθόο θαη δελ ζα μεπεξλά ηηο 24 ώξεο κε παξνπζία ηερληθνύ) ζε ηειεθσληθή ή
γξαπηή θιήζε ηνπ Λνζνθνκείνπ (ην νπνίν λα ηεθκεξηώλεηαη κε ηελ ύπαξμε ηθαλνύ αξηζκνύ
(ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ εθπαηδεπκέλσλ ηερληθώλ (ζην πξνζθεξόκελν είδνο θαη ζε όια ηα ηπρόλ
ζπλνδεπόκελα ζπζηήκαηα). Ζ δηάγλσζε θαη απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο ζα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηείηαη εληόο 48 σξώλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηνύληαη αληαιιαθηηθά ή 3 εξγάζηκσλ
εκεξώλ ζε πεξίπησζε πνπ απαηηνύληαη αληαιιαθηηθά.
H πξνκεζεύηξηα εηαηξεία λα δηαζέηεη νξγαλσκέλε Σερληθή βάζε κε stock αληαιιαθηηθώλ, γηα ηελ
άκεζε ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ εμνπιηζκνύ. Ζ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία, µε πνηλή απνθιεηζκνύ,
ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο ζε ηζρύ ηνπ ηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα
δειώζεη, από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ζηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ πξνζθεξόκελσλ
εηδώλ.
H πξνκεζεύηξηα εηαηξεία λα είλαη εληαγκέλε ζε ζύζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ
εηδώλ ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ (ΑΖΖΔ) ζύκθσλα κε ην Λ.2939/2001 θαη ηελ
Θ.Τ.Α. κε αξηζκό Ζ.Π. 23615/651/Δ.103.
Ζ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001 θαη ISO
13485 γηα εκπνξία, εγθαηάζηαζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε. (Λα θαηαηεζνύλ ηα απαξαίηεηα

πηζηνπνηεηηθά)

Ο θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001 θαη ISO 13485 θαη ην
πξνζθεξόκελν είδνο λα θέξεη πηζηνπνίεζε CE. (Λα θαηαηεζνύλ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά)

