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ΘΕΜΑ: «Γηελέξγεηα B Φάζεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα
Θεξκνζπγθνιιεηηθνύ κεραλήκαηνο απηόκαηεο θνπήο θαη ζθξάγηζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο
Απνζηείξσζεο, πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 7.861,60€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην
αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή)»

ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»

Έρνληαο ππόςε:
1. Σν Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
2. Σν ππ. αξ. 4963/05.10.2016 έγγξαθν ηεο ΔΠΤ κε ζέκα «Πξνκήζεηεο από ηνπο θνξείο ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3580/2007 – Καζνξηζκόο ΚΑΑ».
3. Σν ππ. αξ. 4661/14.09.2016 έγγξαθν ηεο ΔΠΤ ζρεηηθά κε ηελ αξκνδηόηεηά ηεο λα εγθξίλεη
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κεηά ηε ζέζε ζε ηζρύ ηνπ λ. 4412/2016.
4. Σελ ππ. αξ. 4972/15.12.15 (ΑΓΑ: Χ9ΗΘ465ΦΤΟ-411) εγθύθιην ηεο ΔΠΤ αλαθνξηθά κε ηε
«δηαδηθαζία έγθξηζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ, όπσο απηή έρεη θαζνξηζζεί
δπλάκεη ησλ απνθάζεσλ ηεο Οινκέιεηαο ηεο Δ.Π.Τ. πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηελ ππ’ αξηζ.
65/17.7.2015/21.7.2015 ζπλεδξίαζή ηεο (ζέκα 1ν), (ΑΓΑ: Φ11Η465ΦΤΟ-16Φ) θαη ηελ ππ’
αξηζ. 67/19.11.2015/24.11.2015 ζπλεδξίαζή ηεο (ζέκα 1ν), (ΑΓΑ 73ΜΝ465ΦΤΟ-Φ0Η).»
5. 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.
6. Σν Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ 81/Α/04.04.2005) «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο
θαη ινηπέο δηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη.
7. Σν ππ. αξ. 6507/11.12.2013 απόζπαζκα πξαθηηθνύ ηεο 17εο/03.12.13 (ζέκα 3ν) πλεδξίαζεο
ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο ζρεηηθά κε ηελ «Δηζαγσγή ζε δηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο ησλ
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ην ΠΠΤΤ 2012 θαη εθεμήο».
8. Σελ ππ. αξ. πξση. 7748/16-5-2018 Απόθαζε Γηελέξγεηαο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο
(ΑΓΑ:Χ6ΒΟ4690Χ-ΠΤ5)
9. Σελ ππ. αξ. πξση. 8210/24-5-2018 έγγξαθε παξαηήξεζε ηεο εηαηξείαο «MEDIC
PLAN/MEDIZINE TECHNIK.»
10. Σν ππ. αξ. πξση. 8864/5-6-2018 δηαβηβαζηηθό έγγξαθν καο πξνο ηελ Δπηηξνπή.
11. Σν ππ. αξ. πξση. 9019/8-6-2018
έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο ύληαμεο Σερληθώλ
Πξνδηαγξαθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
12. Σν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΓΝΑΙ.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
1.Σε Γηελέξγεηα Γεκόζηαο δηαβνύιεπζεο ησλ αλαδηακνξθσκέλσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ
πξνκήζεηα Θεξκνζπγθνιιεηηθνύ κεραλήκαηνο απηόκαηεο θνπήο θαη ζθξάγηζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Σκήκαηνο Απνζηείξσζεο, πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 7.861,60€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε
θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή)»
όπσο απηέο πξνέθπςαλ ιακβάλνληαο ππόςε ηα απνηειέζκαηα ηεο αξρηθήο δηαβνύιεπζεο ,ε νπνία
δηελεξγήζεθε κε ην αλσηέξσ (8) ζρεηηθό έγγξαθν θαη νινθιεξώζεθε ηελ TΔΣΑΡΣΗ 23 ΜΑΙΟΤ 2018.
2. Οη ελδηαθεξόκελνη δύλαληαη λα ιάβνπλ γλώζε ησλ αλαδηακνξθσκέλσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ
από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ www.hippocratio.gr (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ/ Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε
Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ).
3. Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4)
αλάξηεζεο.

εκέξεο από ηελ επόκελε εκέξα

4. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο κέρξη ηελ TΡΙΣΗ 12-6-2018
και ώρα 15:00μμ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: lenach@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 ζρεηηθόο ζπλνπηηθόο
δηαγσληζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα Θεξκνζπγθνιιεηηθνύ κεραλήκαηνο απηόκαηεο θνπήο θαη ζθξάγηζεο γηα
ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Απνζηείξσζεο, πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 7.861,60€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ΦΠΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε
ηηκή)»

Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ

ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ

υν.: Γύν (2) ζειίδεο
Εζωη.Διανομή
-Σκήκα Πξνκεζεηώλ
-Τπνδηεύζπλζε Οηθνλνκηθνύ
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Η ζπζθεπή λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαηάιιειε γηα ηελ θνπή, δηαλνκή θαη ζεξκηθή
ζπγθόιιεζε θαθέισλ απνζηείξσζεο.
Να έρεη δπλαηόηεηα παξαγσγήο έσο θαη 5.000 θαθέισλ αλά ώξα.
Να ιεηηνπξγεί κε ηάζε δηθηύνπ πόιεσο 220-230 V/50HZ
Η θαηαζθεπή ηεο ζπζθεπήο λα είλαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο απαηηήζεηο ηεο DIN 58953-7.
Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία αλακνλήο (stand by) κεηά από πξνθαζνξηζκέλν ρξόλν αδξάλεηαο πξνο
όθεινο εμνηθνλνκήζεηο ελέξγεηαο.
Η ηαρύηεηα ηνπ ζθξαγίζκαηνο λα θπκαίλεηαη από 0,5 έσο 10 sec.
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αλνμείδσην ράιπβα Α151304.
Να δηαζέηεη ζπλαγεξκό θαη απηόκαην θιείζηκν ηεο ζπζθεπήο όηαλ νη παξάκεηξνη μεπεξάζνπλ ηα
πξνθαζνξηζκέλα όξηα – πξνζηαζία από ηελ ππεξζέξκαλζε.
Να δηαζέηεη ζεξκνζηάηε γηα ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζθξαγίζεσο έσο 220ºC.
Η ζεξκνζπγθόιιεζε ηνπ θαθέινπ λα γίλεηαη απηόκαηα ζηε κία πιεπξά θαηά ηελ έμνδν ηνπο κε
πάρνο ξαθήο ζθξαγίζκαηνο 12mm.
Να ειέγρεη ειεθηξνληθά όιεο ηηο παξακέηξνπο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ζπζθεπήο (πίεζε,
ζεξκνθξαζία, ρξόλν ζεξκνζπγθόιιεζεο θιπ.).
Η απόζηαζε αζθαιείαο αλάκεζα ζηε γξακκή ζεξκνζπγθόιιεζεο θαη ζηα πξνο απνζηείξσζε πιηθά
λα ξπζκίδεηαη από 0-30mm πεξίπνπ, από ην ζεκείν ζθξαγίζκαηνο.
Πξνκεζεπηήο θαη θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηνπλ ISO 9001 θαη ISO 13485 γηα εκπνξία,
εγθαηάζηαζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε. Δπίζεο πηζηνπνίεζε CE ηεο εηαηξείαο θαηαζθεπήο.
Να ππάξρεη θάιπςε πιήξεο εγγύεζεο (2 εηώλ) θαη επάξθεηα αληαιιαθηηθώλ εηδώλ.
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