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 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ   

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν                             ΑΘΗΝΑ 18/06/2018 
ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ  Δ.Δ.. 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ                  ΑΡ. ΠΡΩΣ. 16019 
ΑΘΑΝΑΑΚΗ 2 
Σ.Κ.: 11526 
ΣΗΛ.: 213 2068917-18 
FAX : 213 2068259 
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr 
 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ Α ΦΑΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ   

Δπεηδή  ην  Ννζνθνκείν πξνηίζεηαη λα δηελεξγήζεη  Γηαγσληζκφ γηα: 

Κωδικός Αριθμός 

είδοσς CPV 
Περιγραθή Δίδοσς CPV Προϋπολογιζμός 

33162100-4 

 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ 

(ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ  ) 

45.000,00€ ΜΔ ΦΠΑ 

 

1.) Πξνβαίλεη, κε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε ( Α Φάζη ) ζε Γεκφζηα 
Γηαβνχιεπζε ησλ επηζπλαπηφκελσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 
2.) εκεηψλεηαη φηη: Με ηελ παξνχζα πξφζθιεζε ζε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε ( Α 
ΦΑΖ), ην Ννζνθνκείν καο θαηαζέηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κε ζθνπφ ηελ 
Γεκφζηα ζπδήηεζε θαη ηελ ιήςε ελδερνκέλσλ παξαηεξήζεσλ – ζρνιίσλ επί ηνπ 
πεξηερνκέλνπ απηψλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο 
επξχηεξεο ζπκκεηνρήο ππνςήθησλ πξνκεζεπηψλ/αλαδφρσλ. 
3.) Η δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο νξίδεηαη ζε δεκαπένηε (15) εκεξνινγηαθέο 
εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ 
(http://www.korgialenio-benakio.gr), δειαδή μέτρι και ηις 3/07/2018. 
4.) Οη ελδηαθεξφκελνη παξαθαινχληαη, κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην site ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, λα ππνβάιινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα επηζεκάλνπλ 
ηνπο φξνπο πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ δηαγσληζκφ θαη λα 
δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηε 
δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ.  
5.) Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεχεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα 
απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε αληηθεηκεληθά 
θξηηήξηα ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηψλ/αλαδφρσλ, 
εμαζθαιίδνληαο φκσο ηαπηφρξνλα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

mailto:prom3@verhospi.gr
http://www.korgialenio-benakio.gr/


2 

 

6.) ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ αξρηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ σο 
απνηέιεζκα ηεο δηαβνχιεπζεο ζα αλαξηεζνχλ νη αλαδηακνξθσκέλεο  Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο γηα επηπιένλ ηέζζεξηο (4) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 
7.) Δπειπηζηνχκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ φιε δηαδηθαζία, ζπλδξάκνληαο 
έηζη ζηελ δηακφξθσζε ζπλζεθψλ πγηνχο αληαγσληζκνχ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 
8.) Σπρφλ Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξφζθιεζε  δίδνληαη φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 
θαη ψξεο απφ ην ηκήκα Πξνκεζεηψλ. 
 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

A/A ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ 

1 

Η ηξάπεδα λα είλαη ακεηαρείξηζηε, ζχγρξνλεο ειεθηξνκεραληθήο ή 

ειεθηξνυδξαπιηθήο ηερλνινγίαο, θαηάιιειε γηα επεκβάζεηο γεληθήο ρεηξνπξγηθήο 

θαη φισλ ησλ άιισλ εηδηθνηήησλ. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν, νινθιεξσκέλν, 

εθεδξηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο, ζε πεξίπησζε βιάβεο. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε 

απφ πιηθά πνηφηεηαο θαη αληνρήο, ψζηε λα είλαη θαηάιιειε γηα Ννζνθνκεηαθή 

ρξήζε. Να πιεξνί ηα Δπξσπατθά πξφηππα αζθαιείαο. 
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Η ηξάπεδα λα ιεηηνπξγεί κε ηξνθνδνζία ζπλερνχο ξεχκαηνο DC, ε νπνία λα 

παξέρεηαη απφ ελζσκαησκέλεο maintenance free επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο. 

Σν θχξην θαη ην εθεδξηθφ ζχζηεκα, λα ηξνθνδνηείηαη απφ δηαθνξεηηθέο κπαηαξίεο 

θαζψο επίζεο θαη απφ ελζσκαησκέλν ηξνθνδνηηθφ AC/DC ζπλδεφκελν ζην 

ειεθηξηθφ δίθηπν. Να αλαθεξζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κπαηαξηψλ. 

3 

Οη θηλήζεηο ηεο ηξάπεδαο λα εθηεινχληαη ειεθηξνκεραληθά ή ειεθηξνυδξαπιηθά 

θαη λα ελεξγνπνηνχληαη απφ: 

1. Δλζχξκαην ρεηξηζηήξην 
2. Δθεδξηθφ ρεηξηζηήξην ελζσκαησκέλν ζηελ θνιψλα ή βάζε ηεο ηξάπεδαο 

Η ηξάπεδα λα ζπλνδεχεηαη, εθηφο απφ ην ελζσκαησκέλν, θαη απφ ελζχξκαην 

ρεηξηζηήξην. 

Δπηπιένλ ηξφπνη ρεηξηζκνχ λα πξνζθέξνληαη πξνο επηινγή. 

ηα ρεηξηζηήξηα  ηεο ηξάπεδαο ηνπ θπξίσο θαη εθεδξηθνχ ζπζηήκαηνο λα 

ππάξρνπλ ελδείμεηο: 

Α. Λεηηνπξγίαο θηλήζεσλ θαη θαηάζηαζεο ζπζζσξεπηψλ 

Β. Δλδείμεηο δπζιεηηνπξγίαο. 

4 

Η βάζε λα θέξεη 4 δηπινχο ηξνρνχο. Να δηαζέηεη ειεθηξνκεραληθφ ή 

ειεθηξνυδξαπιηθφ θεληξηθφ ζχζηεκα πέδεζεο πνπ λα εδξάδεη ζην δάπεδν ηεο 

ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο ψζηε λα επηηπγράλεηαη πιήξεο ζηαζεξνπνίεζε θαη λα 

ελεξγνπνηείηαη απαξαίηεηα κέζσ ηνπ ρεηξνπιεθηξνινγίνπ.  

Δπίζεο λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ ηξφπνπ θίλεζήο ηεο (επζεία 

θίλεζε ή ειεχζεξε πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο) κέζσ ελζσκαησκέλνπ 5νπ 
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ηξνρνχ. 

5 

Η ρεηξνπξγηθή επηθάλεηα λα είλαη αθηηλνδηαπεξαηή θαη λα απνηειείηαη απφ 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ρσξηζηά ηκήκαηα: 

Α. ηκήκα ιεθάλεο 

Β. ηκήκα πιάηεο 

Γ. ηκήκα θεθαιήο   

Γ. δχν ηκήκαηα πνδηψλ κε δπλαηφηεηα πιάγηαο απαγσγήο. 

Σα αλσηέξσ ηκήκαηα λα θέξνπλ ηα αληίζηνηρα πξνζζαθαηξνχκελα ζηξψκαηα 

ρσξίο ηελ ρξήζε Velcro ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ν θαζαξηζκφο θαη ε απνιχκαλζε 

ηνπο. 

6 

Να εθηειεί ειεθηξνκεραληθά ή ειεθηξνυδξαπιηθά ηηο παξαθάησ θηλήζεηο : 

1. Ρχζκηζε χςνπο απφ 60 cm έσο 110cm ηνπιάρηζηνλ ρσξίο ηα καμηιάξηα 
2. Ρχζκηζε Trendelenburg  / Anti-Trendelenburg +30° /- 30° ηνπιάρηζηνλ 
3. Ρχζκηζε πιεπξηθήο θιίζεο ηεο επηθάλεηαο δεμηά – αξηζηεξά + /- 20° 

ηνπιάρηζηνλ 
4. Ρχζκηζε ηκήκαηνο πιάηεο / ιεθάλεο πάλσ θαη θάησ +60°/-40° 

ηνπιάρηζηνλ 
5. Θέζεηο flex / reflex. 
6. Θέζε (0) γηα ηελ επαλαθνξά ηεο ρεηξνπξγηθήο επηθάλεηαο ζηελ βαζηθή 

νξηδφληηα ζέζε. 
7. Δλεξγνπνίεζε/απελεξγνπνίεζε θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο πέδεζεο. 

7 

Να εθηειεί ρεηξνθίλεηα ηηο παξαθάησ ξπζκίζεηο: 

1. Κίλεζε ηνπ ηκήκαηνο θεθαιήο πάλσ 40°, θάησ 40° ηνπιάρηζηνλ 
2. Γηάηαζε ησλ πνδηψλ θαηά 90° ηνπιάρηζηνλ έθαζην. 
3. Κιίζε ηκήκαηνο πνδηψλ πάλσ +5ν θαη θάησ -90ν ηνπιάρηζηνλ 

8 

Η ηξάπεδα λα εθηειεί φιεο ηηο θηλήζεηο κε αζζελή 260 θηιψλ θαη λα δέρεηαη 

αζζελείο κεγαιχηεξνπ βάξνπο ζε ζηαηηθή ζέζε, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη ε 

ζηηβαξφηεηα θαη ε ζηαζεξφηεηα ηεο. Να απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε απφ ην 

εξγνζηάζην θαηαζθεπήο. 

9 
Να δηαζέηεη πιήθηξν εθηέιεζεο ησλ θηλήζεσλ ηεο ηξάπεδαο κε κηθξφηεξε 

ηαρχηεηα απαξαίηεηα, γηα δχζθνιεο επεκβάζεηο φπνπ απαηηείηαη. 

10 

Η ρεηξνπξγηθή επηθάλεηα ηεο ηξάπεδαο λα ζπλεξγάδεηαη κε C-Arm, είηε κε 

νιίζζεζε θαηά ηνλ νξηδφληην άμνλα είηε κε έθθεληξα ηνπνζεηεκέλε θνιψλα, ψζηε 

ην παξάζπξν αθηηλνζθφπεζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1.200 mm θαη λα δηαζέηεη 

tunnel γηα αθηηλνινγηθή θαζέηα.  

11 
Όιε ε ρεηξνπξγηθή ηξάπεδα λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ πςειήο πνηφηεηαο 

κέηαιια, ρσξίο πιαζηηθά κέξε. 
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Να ζπλνδεχεηαη απφ ηα θάησζη: 

 2 βξαρίνλεο  αλαηζζεζηνινγηθήο ρξήζεο 

 1 αλαηζζεζηνινγηθφ ηφμν 

 1 ηκάληα πξφζδεζεο 

13 

Σν αλσηέξσ είδνο λα δηαηίζεηαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν πνπ έρεη EN ISO 

9001 θαη ISO 13485 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ 

πξντφλησλ), πνπ πιεξνί ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 θαη είλαη εληαγκέλνο ζε 

πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Η.Η.Δ. βάζεη ηνπ Π.Γ. 117/2004. Να 

θαηαηεζνχλ πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο ηερληθψλ. 

14 
Να δηαζέηεη CE Mark θαη ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνηχπνπ ISO 13485. 

15 
Να δίλεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δχν (2) εηψλ θαη παξνρήο αληαιιαθηηθψλ 

γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ρξφληα. 

16 

Θα πξέπεη νπσζδήπνηε λα απαληψληαη έλα πξνο έλα ηα αλσηέξσ θαη λα γίλνληαη 

παξαπνκπέο ζην Φχιιν ζπκκφξθσζεο θαη ζηα αληίζηνηρα θπιιάδηα ηνπ 

θαηαζθεπαζηή πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ θάιπςε ηεο θάζε µηάο πξνδηαγξαθήο. 

 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

 

 

ΔΤΘΤΜΗΟ ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

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


