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Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις υπ΄αριθμ.

1195/3-2-2021

τεχνικές προδιαγραφές .

Ανακοινώνει την 1η διαβούλευση επί του σχεδίου των
τεχνικών προδιαγραφών ,
σχετικά με την προμήθεια μιας τροχήλατης αναρρόφησης, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Π.Π.
1. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε εφτά (7) ημέρες από την επομένη της
ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.paidon-pentelis.gr/
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ) (έως 18/5/2021)
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@paidonpentelis.gr .
3.Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την
οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να
επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή υποψηφίων αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως
ταυτόχρονα την ποιότητα της υπηρεσίας.
4.Μετά την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, θα διενεργηθεί διαγωνιστική
διαδικασία.
Ο ΚΟΙΝΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΪΝΑΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
 Να λειτουργεί στα 230V AC/ 50 Hz, με δυνατότητα παρατεταμένης λειτουργίας
χωρίς κίνδυνο υπερθέρμανσης.
 Να φέρει αντλία χωρίς την ανάγκη αλλαγής λαδιών.
 Αθόρυβη λειτουργία με επίπεδο θορύβου μικρότερο των 40 dB.
 Μανόμετρο με ευδιάκριτες ενδείξεις, σε τουλάχιστον δύο κλίμακες και χρωματική
διαβάθμιση για ασφαλής διαχείριση του επιτυγχανόμενου κενού.
 Φωτιζόμενος διακόπτης/ μπουτόν ΟΝ/OFF και εργονομικός ρυθμιστή κενού.
 Κάλυμμα αναρρόφησης από ειδικό πλαστικό μεγάλης αντοχής ώστε να διαθέτουν
διπλή προστατευτική μόνωση μεταξύ αυτής και του χειριστή.
 Να φέρει ενσωματωμένη χειρολαβή στο πίσω μέρος για εύκολη μεταφορά.
 Να φέρει ειδικό φιαλίδιο ασφαλείας με μηχανικό φλοτέρ έναντι υπερχείλισης στην
είσοδο της αντλίας, αντιμικροβιακό-υδρόφοβο φίλτρο καθώς και μηχανικό φλοτέρ
στην φιάλη εκκριμάτων.
 Η συσκευή να μπορεί να λειτουργεί χωρίς την χρήση εξειδικευμένων υδρόφοβων
και αντιμικροβιακών φίλτρων τα οποία να μπορούν να βρεθούν στο ελεύθερο
εμπόριο.
 Μέγιστο κενό 90 Kpa και αναρροφητική ικανότητα 40Lt/min περίπου.
 Τροχήλατη βάση με αντιστατικούς τροχούς δύο εκ των οποίων να φέρουν σύστημα
πέδησης.
 Τροχήλατη βάση απλής σχεδίασης και κατασκευής για εύκολο καθαρισμό.
 Να φέρει ειδική υποδοχή ενσωματωμένη στην τροχήλατη βάση για τοποθέτηση
καθετήρων και να προσφέρεται ως επιλογή το καλάθι καθετήρων.
 Να φέρει ανοξείδωτη ράγα περιμετρικά της τροχήλατης βάσης, η οποία να
εξασφαλίζει την προσαρμογή φιαλών εκκριμάτων και άλλων οίκων κατασκευής.
 Να συνοδεύεται από μια φιάλη εκκριμάτων των δυο λίτρων, η οποία να είναι
άθραυστη, διαβαθμιζόμενη, κλιβανιζόμενη και συνοδευόμενη από τους
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απαραίτητους σωλήνες σύνδεσης για την λειτουργία της συσκευής. Να υπάρχει
δυνατότητα τοποθέτησης σάκων μίας χρήσης,

ΓΕΝΙΚΑ
 Τα προσφερόμενο είδος να είναι τελευταίας τεχνολογίας και θα πρέπει να φέρει
σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ, να
καλύπτει όλα τα
αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα και να τεκμηριώνονται με τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά. Επιπλέον
ο κατασκευαστικός οίκος θα πρέπει να διαθέτει
πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485
(να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά).

 Η απάντηση του φύλλου συμμόρφωσης να γίνει αναλυτικά με παραπομπές στα
τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή επί ποινή αποκλεισμού.

 Ο προμηθευτής πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης
ΔΥ8δ//1348/04 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής
ιατροτεχνολογικών προϊόντων» και να έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά
ISO 9001 και 13485 για τη διανομή κα την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού. Για
το λόγω αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνημμένα έγκυρα
πιστοποιητικά κοινοποιημένου οργανισμού από τα οποία να προκύπτει ότι
πληρούνται οι όροι της παρούσας παραγράφου.

 Nα δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας του ανωτέρω τουλάχιστον 24 μηνών.
 Ο προμηθευτής να διαθέτει τμήμα SERVICE και πιστοποιητικό εκπαίδευσης από
τον ξένο οίκο που αφορά την δυνατότητα επισκευής των προσφερόμενων συσκευών
καθώς επίσης και την κάλυψη ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη.

 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
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
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