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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

1. Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο σύμφωνα με την  11/29-03-2018 θ.  9ο   απόφαση Δ.Σ. , υποβάλλει 

προς διαβούλευση τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με το άρθρο 47 του  Ν. 4412/2016, που  

αφορούν  την  προμήθεια  μιας  (1)  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ για  τις  ανάγκες  του  Χειρουργείου  του 

Νοσοκομείου.

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προτάσεων  –  παρατηρήσεων,  οι 

υποβληθείσες  παρατηρήσεις  θα  αναρτηθούν  στην  ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου,  για  να  λάβουν  γνώση 

αυτών οι ενδιαφερόμενοι. 

Μετά  την  οριστικοποίηση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  θα  διενεργηθεί  δημόσια  ανοικτή  διαδικασία 

Συλλογής Προσφορών για την προμήθεια  μιας  (1)  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

2. Με την παρούσα πρόσκληση σας καλούμε να υποβάλετε τις προτάσεις-παρατηρήσεις για το παρακάτω 

είδος  και  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  του,  με  σκοπό  τη  δημόσια  συζήτηση  και  τη  λήψη  παρεχόμενων 

παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς 

και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.

3. Η διάρκεια της διαδικασίας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής της στον 

ιστότοπο του Νοσοκομείου (www  .  tzaneio  .  gr  ) ήτοι από την 02/05/2018 έως και 16/05/2018.
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4. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν 

τους  όρους  των  προδιαγραφών  που  ενδέχεται  να  θέσουν  σε  κίνδυνο  τους  διαγωνισμούς  και  να 

δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των 

προσφορών.

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και 

να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: promithion  @  tzaneio  .  gr  

6. Ευελπιστούμε  για  τη  συμμετοχή  σας  στην  υπόψη  διαδικασία,  συνδράμοντας  στην  προσπάθεια 

διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

   

 

                                                                                                                                ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 
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Συνημμένα ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές

TEXNIKE  Σ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

 

1. Η τράπεζα να είναι τροχήλατη, σύγχρονης ηλεκτροϋδραυλικής τεχνολογίας, με ενσωματωμένο, 
ολοκληρωμένο, ανεξάρτητο, εφεδρικό σύστημα υδραυλικής λειτουργίας (επί ποινή αποκλεισμού). 

2.    Το  δευτερεύον  εφεδρικό υδραυλικό  σύστημα λειτουργίας  να  ελέγχεται  από  μοχλό και  να 
εκτελεί  τις  κινήσεις  μέσω  ποδοπεντάλ.  Να  μην  απαιτείται  ηλεκτρισμός  ή  να  παρεμβάλλεται  
ηλεκτρονικό κύκλωμα.
 

3.  Η χειρουργική επιφάνεια να αποτελείται από τουλάχιστον πέντε αρθρωτά τμήματα (κεφαλής, 
πλάτης, λεκάνης και τμήμα ποδιών δεξί - αριστερό) που το καθένα να ρυθμίζεται ανάλογα με τις 
απαιτήσεις κάθε τύπου επέμβασης, να είναι ακτινοδιαπερατή καθ’όλο το μήκος της και να διαθέτει 
τούνελ ακτινολογικής κασέτας. 
 

4.   Τα  τμήματα  κεφαλής  και  ποδιών  να  προσθαφαιρούνται  κατά  βούληση  ώστε  η  δομή  της 
τράπεζας να είναι κατάλληλη για την τοποθέτηση του ασθενή σε κάθε επιθυμητή θέση.
 

5.  Τα στρώματα της επιφάνειας να είναι  κατασκευασμένα από,  ακτινοδιαπερατό υλικό και  να 
μπορούν να πλυθούν & να απολυμανθούν και να έχουν πάχος τουλάχιστον 60mm.
 

6.   Η κολώνα στήριξης να είναι τοποθετημένη σε τέτοια θέση (έκκεντρα) που να επιτρέπει την 
απρόσκοπτη  λειτουργία  του  C-Arm χωρίς  κανέναν  επιπλέον  χειρισμό.  Εναλλακτικά  να  διαθέτει 
δυνατότητα οριζόντιας ολίσθησης της χειρουργικής επιφάνειας κατά 450  mm τουλάχιστον, μέσω 
του χειροπληκτρολογίου. (επί ποινή αποκλεισμού) 
 

7.   Να διαθέτει ενσύρματο χειροπληκτρολόγιο οπίσθιου φωτισμού στο οποίο να εμφανίζονται οι 
λειτουργίες καθώς και η κατάσταση φόρτισης των μπαταριών.

8.    Η λειτουργία της τράπεζας να εξασφαλίζεται  με ηλεκτρική παροχή από το δίκτυο και  από 
ενσωματωμένες μπαταρίες που να φορτίζουν εντός 8-10 ωρών.

9.    Η τράπεζα να διαθέτει τέσσερις διπλούς περιστρεφόμενους τροχούς αλλά και πέμπτο τροχό 
κεντρικά τοποθετημένο για ευκολία στην κίνησή της. 
 

10.  Η τράπεζα να διαθέτει, ενδείξεις για τυχόν δυσλειτουργίες.

11.  Η  τράπεζα  να  μπορεί  να  δέχεται  και  να  εκτελεί  όλες  τις  κινήσεις  (δυναμική  θέση)  με 
υπέρβαρους ασθενείς τουλάχιστον 180 κιλών.
 



12.  Να παρέχει τις παρακάτω ρυθμίσεις (επί ποινή αποκλεισμού): 
 

 Κίνηση καθ’ ύψος : 70 – 105 εκ. ± 2 εκ. 

 Κίνηση trendelenburg-antitrendelenburg : +30ο ± 2ο 

 Κίνηση tilt (πλαϊνή κίνηση) : 20 ο ± 2ο

 Κίνηση πλάτης : +70º / -50º ± 2ο 

 Κίνηση τμήματος ποδιών : +25º / -45º ± 2ο 

 Διάταση κάθε ποδιού : 90ο 

 Κίνηση κεφαλής : +20º / -90º ± 2ο 

13. Το  ενσύρματο  χειροπληκτρολόγιο  να  διαθέτει  πλήκτρο  επιλογής  προσανατολισμού  του 
ασθενούς.

14.  Να προσφέρονται μαζί με την κάθε τράπεζα τα κάτωθι εξαρτήματα:

§ Αναισθησιολογικός βραχίονας Τμχ 2

§ Ζώνη ακινητοποίησης ασθενούς Τμχ 1

§ Αναισθησιολογικό Τόξο  Τμχ 1

15.  Να πληροί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές και να διαθέτει CE 

16. Να  κατατεθούν  τα  πιστοποιητικά  ποιότητας  της  κατασκευάστριας  εταιρείας  και  του 
προμηθευτή.

17. Θα πρέπει οπωσδήποτε να απαντώνται ένα προς ένα και να γίνονται παραπομπές στο Φύλλο 
Συμμόρφωσης και στα αντίστοιχα φυλλάδια του κατασκευαστή που να αποδεικνύουν την κάλυψη 
καθεμιάς προδιαγραφής.

18. Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών με υποχρέωση άμεσης επισκευής βλαβών 
και παροχής ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 χρόνια.


