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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΑΣΘΕΝΩΝ» CPV 33162000-3  . 
 

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

 
Aνακοινώνει την διενέργεια προκαταρκτικής διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους 

«ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ» CPV 33162000-3 .   
1. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά  εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησης τους στην 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.paidon-pentelis.gr/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ) 

ήτοι έως ΠΕΜΠΤΗ 24/12/2020. 
Σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι 

αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για πέντε επιπλέον ημέρες. 
2. Οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου , μπορούν να αποστείλουν εμπρόθεσμα τις παρατηρήσεις τους 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση promitheion@paidon-pentelis.gr.  
3.Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών 

Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή αναδόχων, εξασφαλίζοντας 
όμως ταυτόχρονα την ποιότητα της υπηρεσίας. 

 
 

 

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΝΠΠ 

 
 

  ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

 
 

 
                                                                                   

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙ 

 

 

ΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΣΟΥΣΑΝΙΔΗΣ     
ΤΗΛ.: 213-2052518 

ΦΑΞ : 213-2052441 
Email: promitheion@paidon-pentelis.gr 

 

  

 
 

Ημερομηνία  14/12/2020 

 

Αρ. Πρωτ.  : 13372 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 
 

Γενικά 

 
1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, αμεταχείριστο, κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα  

ασφαλείας περί ιατρικών θερμαντικών συσκευών. (Να αναφερθούν αναλυτικά). 

2. Η συσκευή κατά τη λειτουργία της να μην απαιτεί κανένα απολύτως αναλώσιμο.  

 
Μονάδα Ελέγχου  

 
1. Μικρού όγκου και βάρους με δυνατότητα ασφαλούς τοποθέτησης είτε σε στατό ορρών είτε σε ράγα. 

(Να δοθούν στοιχεία) 

2. Τάση λειτουργίας 230/240V, με χαμηλή  κατανάλωση ισχύος. (Nα αναφερθεί)    

3. Δύο εξόδους για ταυτόχρονη θέρμανση δύο θερμαντικών στρωμάτων. 

4. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από 32 ºC ως 39 ºC σε βήματα ανά 0,5 ºC. 

5. Δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης της επιθυμητής θερμοκρασίας για κάθε θερμαντικό στρώμα 

ξεχωριστά  μέσω διακοπτών αφής για εύκολο καθαρισμό.  

6. LCD οθόνη για την ταυτόχρονη απεικόνιση της ρυθμιζόμενης και επιτυγχανόμενης από το σύστημα 

θερμοκρασίας, καθώς και των σχετικών συναγερμών και για τα δύο θερμαντικά στρώματα ξεχωριστά. 

7. Να διαθέτει αποσπώμενο καλώδιο ηλεκτροδότησης.  

8. Δυνατότητα λειτουργίας και μέσω επαναφορτιζόμενης μπαταρίας λιθίου για αυτονομία λειτουργίας 

τουλάχιστον δύο ωρών. (Να αναφερθεί το σχετικό κόστος) 

9. Οπτικοακουστικά συστήματα συναγερμού που περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις:  

 Σε περίπτωση υπερθέρμανσης 

 Μη επίτευξης της επιθυμητής θερμοκρασίας  

 Σε περίπτωση βλάβης ενός εκ των αισθητήρων θερμοκρασίας κ.τ.λ..  

 

Θερμαντικά Στρώματα 

 
1. Να είναι ακτινοδιαπερατά και κατασκευασμένα από θερμαντικό στοιχείο  μεγάλης ελαστικότητας 

ώστε να μπορούν να διπλώνονται για εύκολη αποθήκευση χωρίς προβλήματα βλάβης και να φέρουν 

δυνατότητα απολύμανσης και να γίνει αναλυτική περιγραφή.  

2. Το θερμαντικό στοιχείο να ελέγχεται μέσω της μονάδος ελέγχου από  αισθητήρες θερμοκρασίας και να 

λειτουργεί με χαμηλή τάση < 30V για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς  

3. Το θερμαντικό στρώμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω από τον ασθενή σαν θερμαντική κουβέρτα. 

4.  Το θερμαντικό στρώμα να μπορεί να λειτουργεί με συνδυασμό ειδικών gels για αποφυγή κατακλίσεων 

σε μεγάλα χειρουργεία. 

5. Για τη χρήση στο χειρουργείο να διαθέτουν τέτοιο σχεδιασμό ώστε να καλύπτεται ο ασθενής με ένα 

θερμαντικό στρώμα διαστάσεων 150 x 50 cm  περίπου. 

6. Κάθε θερμαντικό στρώμα να συνοδεύεται   από ειδικό κάλυμμα το οποίο να μπορεί να πλυθεί έως και 

στους 95 
0
C και να απολυμανθεί. 

7. Το καλώδιο σύνδεσης μεταξύ της μονάδος ελέγχου και του θερμαντικού στρώματος να είναι 

τουλάχιστον 2m. 

8. Να παραδοθούν με την προσφορά οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά. 

9. Να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη. 

10. Η απάντηση του φύλλου συμμόρφωσης να γίνει αναλυτικά με παραπομπές στα πρωτότυπα 

προσπέκτους επί ποινή αποκλεισμού. 

11. H προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει  ISO 9001 & ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική 

υποστήριξη, να πληροί την Υ.Α ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1384/04 και εταιρία να είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα 

εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε βάσει του Π.Δ. 117/2004.  

12. Η συσκευή να διαθέτει πιστοποιητικό CE και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει ISO 13485. 
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13. Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να έχει πλήρες και οργανωμένο τεχνικό τμήμα, με τεχνικό 

προσωπικό άρτια εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη του 

προσφερόμενου εξοπλισμού και  να καταθέσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά εκπαίδευσης του 

τεχνικού προσωπικού αναφορικά με την αντιμετώπιση βλαβών του προσφερόμενου εξοπλισμού. 

14. Να αναφερθούν λεπτομερώς όλες οι ανάγκες προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού κατά την 

περίοδο της εγγύησης, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή. Η αναφορά να καλύπτει όλα τα 

απαραίτητα υλικά προληπτικής συντήρησης (περιγραφή είδους, κωδικός κατασκευαστή,  πρόγραμμα 

αντικατάστασης υλικών) όπως και οι προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης (περιγραφή, συχνότητα, 

κ.λπ.) χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για την υπηρεσία μας.  

15. Να παραδοθούν με την προσφορά τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα προληπτικής συντήρησης και 

ελέγχου καλής λειτουργίας, όπως αυτά προβλέπονται από τον κατασκευαστή. 

16. Να κατατεθεί με την οικονομική προσφορά πλήρης τιμοκατάλογος αναλωσίμων και ανταλλακτικών με 

τιμές σταθερές για δύο έτη. 

17. Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει διακριβωμένα όργανα για τον έλεγχο/συντήρηση/ επισκευή του 

Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προσφέρεται. Να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού κατάλογος 

οργάνων για όλους τους απαραίτητους ελέγχους, όπως προκύπτουν από το εγχειρίδιο του 

κατασκευαστικού οίκου. Να κατατεθούν πιστοποιητικά διακρίβωσης των οργάνων ελέγχου με τα 

οποία θα εκτελούνται οι συντηρήσεις Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προσφέρεται. 

18. Να προσκομισθεί κατάλογος παραδόσεως του θερμαντικού στρώματος στα Νοσοκομεία, Δημόσια και 

Ιδιωτικά. 
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