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 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ   

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν                             ΑΘΗΝΑ 27/02/2018 
ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ  Δ.Δ.. 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ                  ΑΡ. ΠΡΩΣ.5056 
ΑΘΑΝΑΑΚΗ 2 
Σ.Κ.: 11526 
ΣΗΛ.: 213 2068917-18 
FAX : 213 2068259 
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ Β ΦΑΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ   

ε ζπλέρεηα ηεο κε αξ. πξση. 2505/29-01-2018 πξόζθιεζεο Α΄ θάζεο  

Γεκόζηαο  δηαβνύιεπζεο πεξί ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ 

θαη επεηδή ην Ννζνθνκείν πξνηίζεηαη λα δηελεξγήζεη  Γηαγσληζκό γηα: 

Κωδικός Αριθμός 

είδοσς CPV 
Περιγραθή Δίδοσς CPV Προϋπολογιζμός 

33141620-2 

ΙΑΣΡΙΚΟΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΙ         

( 3 ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ 

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ) 

45.000,00€ ΜΔ ΦΠΑ 

 

Πξνβαίλεη, ζήκεξα  κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ( Β Φάζη) ζε Γεκόζηα 
Γηαβνύιεπζε ησλ επηζπλαπηόκελσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 
εκεηώλεηαη όηη: 

1) Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ( B ΦΑΗ), ην 
Ννζνθνκείν καο θαηαζέηεη ηις αναδιαμορθωμένες  Σετνικές 
Προδιαγραθές , όπσο ζπληάρζεθαλ από ηελ Δπηηξνπή ύληαμεο Σερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ, κε ζθνπό ηελ Γεκόζηα ζπδήηεζε θαη ηελ ιήςε ελδερνκέλσλ 
παξαηεξήζεσλ – ζρνιίσλ επί ηνπ πεξηερνκέλνπ απηώλ, ζην πιαίζην ηεο 
δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ηεο επξύηεξεο ζπκκεηνρήο ππνςήθησλ 
πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ. 

2) Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από 
ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ 
(http://www.korgialenio-benakio.gr) , δειαδή μέτρι και ηις  3/03/2018. 

3) Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη, κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην site ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, λα ππνβάιινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα επηζεκάλνπλ 
ηνπο όξνπο πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ δηαγσληζκό θαη λα 
δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν από ηε 
δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ.  
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4) Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα απνθαζίζεη γηα 
ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ώζηε λα 
επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ, εμαζθαιίδνληαο 
όκσο ηαπηόρξνλα θαη ηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ 

5) Δπειπηζηνύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ όιε δηαδηθαζία, ζπλδξάκνληαο έηζη ζηελ 
δηακόξθσζε ζπλζεθώλ πγηνύο αληαγσληζκνύ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ. 

       6) Σπρόλ Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξόζθιεζε  δίδνληαη όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 
θαη ώξεο από ην ηκήκα Πξνκεζεηώλ. 

 
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

 
1. Σν κεράλεκα λα είλαη πιήξεο, θαηλνύξγην, ακεηαρείξηζην θαη ζύγρξνλεο 

ηερλνινγίαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα αλαθεξζνύλ λα ηεθκεξηώλνληαη 
απαξαίηεηα, κε αληίζηνηρα prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηή, εγθξίζεηο θαη άιια 
ζηνηρεία πξνο αμηνιόγεζε. Να θέξεη ζήκαλζε CE, όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ 
εθάζηνηε ηζρύνπζα Διιεληθή Ννκνζεζία. 

2. Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα ηάζεο 220V/50Hz, κε απηνλνκία ιεηηνπξγίαο 
ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ιεπηώλ, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο. 

3. Η ιεηηνπξγία ηνπ λα βαζίδεηαη ζε κηθξνϋπνινγηζηέο (microprocessors) θαη λα 
απηνειέγρεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αηκνθάζαξζεο. 

4. Να θέξεηαη ζε ηξνρήιαηε βάζε, κε δπλαηόηεηα αθηλεηνπνίεζεο ησλ ηξνρώλ, λα 
είλαη εύθνιν ζηελ κεηαθνξά ηνπ θαη λα θέξεη αλαξηήξεο θηαιώλ, ζπζθεπώλ 
νξώλ, θίιηξσλ θαη γξακκώλ. 

5. α) Να ρξεζηκνπνηεί θίιηξα αηκνθάζαξζεο όισλ ησλ εξγνζηαζίσλ. 
β) Σν κεράλεκα ζα πξέπεη λα δέρεηαη αξηεξηνθιεβηθέο γξακκέο πνπ δελ 
θαιύπηνληαη από εξγνζηαζηαθό απόξξεην θαηαζθεπήο.  

6. Να θέξεη όινπο ηνπο απαξαίηεηνπο απηνκαηηζκνύο θαη ζπζηήκαηα αζθαιείαο 
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αζζελνύο είηε από βιάβε, είηε από εζθαικέλν ρεηξηζκό. 

7. Να έρεη απηνδηαγλσζηηθό πξόγξακκα βιαβώλ ή ιαζώλ γηα ηελ ηαρεία επηζθεπή 
από ηνπο ηερληθνύο. Οη ελδείμεηο ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο λα είλαη ζηελ 
Διιεληθή γιώζζα θαη λα απεηθνλίδνληαη ςεθηαθά ή αλαινγηθά ή ζε νζόλε. 

8. Να έρεη ελζσκαησκέλν ζύζηεκα εθαξκνγήο αηκνθάζαξζεο κε Μνλή 
Βειόλα  ηόζν κε κία, όζν θαη κε δύν αληιίεο. 

9. Να έρεη αληιία ρνξήγεζεο επαξίλεο. 
10. Να έρεη ζύζηεκα κέηξεζεο θαη ειέγρνπ ησλ νξίσλ αξηεξηαθήο θαη θιεβηθήο 

πίεζεο ηνπ αίκαηνο κε ηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο. Απηά ηζρύνπλ θαη γηα κεηξήζεηο 
πίεζεο ηνπ αίκαηνο  κεηαμύ αληιίαο θαη θίιηξνπ (πξηλ ηελ είζνδν ζην θίιηξν). 

11. Να έρεη έλδεημε ηεο δηακεκβξαληθήο πίεζεο (ΣΜP). 
12. Να έρεη απηόκαηε πεξηζηξνθηθή αληιία αίκαηνο, κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο 

παξνρήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο. Η κέγηζηε δπλαηή παξνρή αίκαηνο ζα 
πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 500 ml / min. Η αληιία ζα πξέπεη λα κπνξεί λα 
ιεηηνπξγεί θαη ρεηξνθίλεηα, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο. 

13. Να έρεη έλδεημε ηεο παξνρήο ηνπ αίκαηνο. 
14. Να έρεη ζύζηεκα απηόκαηεο ειεγρόκελεο ππεξδηήζεζεο. 
15. Να έρεη πξόγξακκα ππεξδηήζεζεο ρσξίο δίνδν δηαιύκαηνο αηκνθάζαξζεο (μεξά 

θάζαξζε). 
16. Να δηαζέηεη ζύζηεκα αλίρλεπζεο δηαθπγήο αίκαηνο (blood leak detector) θαη 

ζύζηεκα απηόκαηεο αεξνπαγίδαο. 
17. Ωο πξνο ηελ παξαζθεπή ηνπ δηαιύκαηνο αηκνθάζαξζεο, λα είλαη απηόκαην θαη 

απηόλνκν. 
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18. Να είλαη ηύπνπ single pass (κνλήο δηέιεπζεο ηνπ δηαιύκαηνο αηκνθάζαξζεο από 
ην θίιηξν αηκνθάζαξζεο). 

19. Να έρεη δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο παξνρήο ηνπ ηειηθνύ δηαιύκαηνο κε κέγηζην 
όξην ηνπιάρηζηνλ 600 ml/min. 

20. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ δηαιύκαηνο 
αηκνθάζαξζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο. 

21. Να εθηειεί απηόκαηε ζεξκηθή θαη ρεκηθή απνζηείξσζε θαη πιύζηκν κε λεξό 
22. α) Να παξαζθεπάδεη δηαιύκαηα δηηηαλζξαθηθώλ θαη από ππθλό δηάιπκα θαη από 

άλπδξν δηηηαλζξαθηθό λάηξην ζε ζηεξεά κνξθή (ζθόλε), κε δπλαηόηεηα 
κεηαβνιήο/ξύζκηζεο ηεο ζπγθέληξσζεο δηηηαλζξαθηθώλ θαη λαηξίνπ, θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο. 
β) Να δέρεηαη θύζηγγα ζθόλεο  δηηηαλζξαθηθώλ, πνπ δελ θαιύπηεηαη από 
εξγνζηαζηαθό απόξξεην θαηαζθεπήο. 

23. α)  Να έρεη ηε δπλαηόηεηα ππνδνρήο ζπζηήκαηνο θαζαξνύ / ππεξθαζαξνύ 
ηειηθνύ δηαιύκαηνο αηκνθάζαξζεο θαηά ηε δηελέξγεηα θιαζζηθήο αηκνθάζαξζεο 
θαη αηκνδηήζεζεο / αηκνδηαδηήζεζεο θαη on-line κεζόδσλ.  
β) Να δηελεξγεί ηε κέζνδν ηεο αηκνδηήζεζεο,  αηκνδηαδηήζεζεο, κε on-
line παξαζθεπή δηαιπκάησλ (ππνθαηάζηαζεο θαη αηκνθάζαξζεο) θαζώο θαη κε 
ηε κέζνδν ζάθσλ πγξώλ ππνθαηάζηαζεο. Σα αλαιώζηκα πιηθά γηα ηελ 
δηεμαγσγή ησλ σο άλσ κεζόδσλ δελ ζα πξέπεη λα θαιύπηνληαη από 
εξγνζηαζηαθό απόξξεην θαηαζθεπήο. 

24. Να δηαζέηεη ζύζηεκα αλαίκαθηεο θαη απηόκαηεο θαηαγξαθήο θαη 
παξαθνινύζεζεο δσηηθώλ ζεκείσλ ηνπ αζζελή (ζπζηνιηθή θαη δηαζηνιηθή 
αξηεξηαθή πίεζε, θαξδηαθή ζπρλόηεηα).    

25. Να έρεη ελζσκαησκέλν πξόγξακκα εθαξκνγήο αηκνθάζαξζεο κε δηαρξνληθό 
πξνγξακκαηηζκό (profiling) αγσγηκόηεηα ( Na+ ) θαη ππεξδηήζεζεο.                   

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

 

ΔΤΘΤΜΙΟ ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. 
ΓΡΑΦΔΙΟ  ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΑΝ. ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
Γ/ΝΣΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
ΤΠ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
ΝΔΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ 


