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ΘΕΜΑ: «∆ηµόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισµού για την προµήθεια
Αεροστρωµάτων και θηκών στρωµάτων (CPV: 39143112-4 και 39512300-7)»
ΣΧΕΤ.: Α. Η υπ΄ αρ. 15231/17-7-18 απόφαση ∆ιοικητή περί συγκρότησης Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια
Αεροστρωµάτων και θηκών στρωµάτων (Α∆Α:6ΙΦΣ4690ΩΖ-ΡΚ4)
Β. Το υπ.αρ.18929/13-9-18 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω επιτροπής

Το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Πειραιά «Μεταξά», σε εφαρµογή των άρθρων 46 και 47 του Ν.4412/2016
«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
προκειµένου να διενεργήσει διαγωνισµό για την προµήθεια Αεροστρωµάτων και θηκών στρωµάτων (CPV:
39143112-4 και 39512300-7) συνολικής Πιθανής δαπάνης 16.798€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, καλεί
όλους τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλλουν σχόλια-παρατηρήσεις-απόψεις, επί των τεχνικών
προδιαγραφών που τίθενται σε ανοιχτή ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση.
Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστηµα 15 ηµερολογιακών ηµερών από την ανάρτηση της
παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ).
Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσµίας θα αξιολογηθούν οι εισηγήσεις-προτάσεις που θα κατατεθούν στον ιστότοπο
του ΕΣΗ∆ΗΣ και θα γίνει η τελική διαµόρφωση των προδιαγραφών, οι οποίες θα ενσωµατωθούν στο πλήρες σώµα
της διακήρυξης, η οποία θα υπάρχει αναρτηµένη:
στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου: www.metaxa-hospital .gr
στη διαύγεια και
στο ΕΣΗ∆ΗΣ
Οι απόψεις και οι εισηγήσεις που θα κατατεθούν στη δηµόσια διαβούλευση οφείλουν να τηρούν τους όρους
σχετικά µε την υποβολή σχολίων, όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ. Το νοσοκοµείο δε δεσµεύεται
να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά
κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα
των υπό προµήθεια ειδών.
Μετά το πέρας της προθεσµίας της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του νοσοκοµείου
µας και συγκεκριµένα στη διαδροµή Προµήθειες-∆ιαβουλεύσεις-Γνωστοποίηση αποτελεσµάτων Τεχνικών
Προδιαγραφών, σχετική ανακοίνωση µε τα στοιχεία των οικονοµικών φορέων που συµµετείχαν στη διαδικασία και
τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν. Σηµειώνεται ότι τα σχόλια των οικονοµικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην
ηλεκτρονική φόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) (http://www.promitheus.gov.gr) στο σύνδεσµο ∆ιαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του
Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά «Μεταξά» (www.metaxa-hospital.gr) ακολουθώντας την εξής
διαδροµή: Προµήθειες-∆ιαβουλεύσεις-Προσκλήσεις.
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση
-

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΣΙΜΩΤΑ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
-Το β σχετ.
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
1. Να είναι καινούργιο αµεταχείριστο σύγχρονης κατασκευής και τεχνολογίας µε λειτουργία στα 230Vac/ 50Hz
κατάλληλο για πρόληψη κατακλίσεων σε ασθενείς υψηλού κινδύνου
2. Να έχει διαστάσεις 195x85x12cm, ώστε να µπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε κρεβάτι νοσοκοµειακού τύπου
µε δυνατότητα τοποθέτησης πάνωαπό το συµβατικό στρώµα της κλίνης (195x85cm και ύψος 12cm)
3. Να διαθέτει πολλαπλές αεροκυψέλες οι οποίες σε περίπτωση διάτρησης να µπορούν να αντικατασταθούν
µεµονωµένα και να είναι αποτελεσµατικό γιαβάρος ασθενή 160kgr.
4. Κάθε κυψέλη αέρος να διαθέτει ειδικό σχεδιασµό ώστε να παρέχει υψηλό επίπεδο ασφάλειας στον ασθενή.
5. Να διαθέτει λειτουργικό διακόπτη on/off που να αποµακρύνει τον αέρα ταχύτατα σε περιπτώσεις ανάγκης CPR. Ο
διακόπτης CPR να βρίσκεται σε εµφανές σηµείο κοντά στο θώρακα και να ενεργοποιείται άµεσα µε το ένα χέρι ώστε
να µην υπάρχει καθυστέρηση στην ανταπόκριση.
6. Το στρώµα να διατηρεί τον αέρα στο εσωτερικό του τουλάχιστον δώδεκα ώρες για περιπτώσεις µεταφοράς ή
διακοπής ρεύµατος. Να φέρει επίσης ιµάντες για την σταθεροποίησή του επί της κλίνης
7. Το στρώµα να είναι πλενόµενο σε πλυντήριο και να φέρει ειδική υποδοχή τοποθέτησης του καλωδίου τροφοδοσίας.
8. Οι σωλήνες σύνδεσης του στρώµατος µε την µονάδα ελέγχου να είναι ειδικής κατασκευής ώστε να αντιµετωπίζουν
προβλήµατα στρέβλωσης και απόφραξης του αέρα.
9. Η Μονάδα ελέγχου να είναι µικρού όγκου και βάρους, αθόρυβη και να φέρει ειδικό άγκιστρο προσαρµογής στο
κρεβάτι
10. Επιπλέον να διαθέτει ειδικό πλήκτρο µέγιστης πλήρωσης αέρα του αεροστρώµατος ώστε να διευκολύνεται το
έργο του νοσηλευτικού προσωπικού στην καθηµερινή φροντίδα και περιποίηση των ασθενών.
11. Χρόνος κύκλου µεταβλητής πίεσης τουλάχιστον 15 min ώστε να εξασφαλίζεται η άνεση του ασθενούς καθώς και
η επαρκής επαναιµάτωση των ιστών
12. Τρόπος λειτουργίας ο οποίος κατά την διάρκεια του κύκλου να επιτρέπει τηµέγιστη βύθιση τουλάχιστον 70% του
σώµατος του ασθενή επί του στρώµατος, για την ανακατανοµή της πίεσης σε µεγαλύτερη επιφάνεια και την µείωση
της εφαρµοζόµενης πίεσης που δέχεται ο ασθενής από το αερόστρωµα.
13. ∆υνατότητα κυκλοφορίας αέρα µέσω της µονάδας ελέγχου εσωτερικά του στρώµατος ώστε να βοηθά να
παραµείνει το δέρµα του ασθενούς στα επιθυµητά επίπεδα υγρασίας και θερµοκρασίας.
14. Αυτόµατη ρύθµιση της πίεσης εναλλαγής του αέρα ανάλογα µε το βάρος, τη θέση και την κίνηση του ασθενούς
και επιπλέον δυνατότητα από τον χρήστη ρύθµισης της εφαρµοζόµενης πίεσης ώστε να εξασφαλίσει µεγαλύτερη
άνεση στον ασθενή.
15. ∆υνατότητα εφαρµογής συνεχούς χαµηλής πίεσης στον ασθενή µε αυτόµατη ρύθµιση πίεσης του αέρα ανάλογα µε
το βάρος, τη θέση και την κίνηση του ασθενούς, µέσω επεξεργαστή και επιπλέον δυνατότητα από το χρήστη
ρύθµισης της εφαρµοζόµενης πίεσης ώστε να εξασφαλίσει την µεγαλύτερη άνεσή του.
16. Να φέρει διακόπτες αφής επί της µονάδας ελέγχου για εύκολο καθαρισµό και δυνατότητα κλειδώµατος των
ρυθµίσεων για την αποφυγή µη επιθυµητών αλλαγών στη λειτουργία του.
17. Η µονάδα ελέγχου να φέρει ψηφιακή οθόνη επί της οποίας να απεικονίζονται τα σχετικά µηνύµατα των
συναγερµών για περιπτώσεις χαµηλής πίεσης, προβλήµατα στον κύκλο εναλλαγής πίεσης, βλάβης στην αντλία και
διακοπής ρεύµατος τουλάχιστον, µε τον αντίστοιχο ακουστικό συναγερµό. Να παρέχει τη δυνατότητα αποσιώπησης
συναγερµών.
18. Στην είσοδο της αντλίας να υπάρχει αποσπώµενο(χωρίς τη χρήση εργαλείων)φίλτρο.
19. ∆υνατότητα κατάθεσης δείγµατος προς χρήση και αξιολόγηση.
20. Να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 7 έτη.
21. Η απάντηση του φύλλου συµµόρφωσης να γίνεται αναλυτικά µε παραποµπές στο προσπέκτους ή σε άλλα
έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου επί ποινή αποκλεισµού.

22. Η προµηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001:2008 µε επιπλέον πεδίο πιστοποίησης την δυνατότητα
απολύµανσης των στρωµάτων κατάκλισης, ISO 13485:2012 µε πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη του
προσφερόµενου είδους και να πληροί την Υ.Α ∆Υ8δ/1384/04.
23. Η προµηθεύτρια εταιρεία να είναι ενταγµένη σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε βάση του
Π.∆.117/2004.
24. Η συσκευή να διαθέτει πιστοποιητικό CE και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει ISO 13485.

Ειδικοί όροι
1. 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 στην αντιµετώπιση βλαβών του
προσφερόµενου εξοπλισµού.
2. Να αναφερθούν λεπτοµερώς όλες οι ανάγκες προληπτικής συντήρησης του εξοπλισµού, όπως προβλέπεται από τον
κατασκευαστή κατά την περίοδο της εγγύησης. 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 κλπ) χωρίς καµία απολύτως επιπλέον επιβάρυνση για
την υπηρεσία µας.
3. Να παραδοθούν µε την προσφορά τα προβλεπόµενα πρωτόκολλα προληπτικής συντήρησης και ελέγχου καλής
λειτουργίας, όπως αυτά προβλέπονται από τον κατασκευαστή.
4. Η προµηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει διακριβωµένα όργανα για τον έλεγχο/συντήρηση/επισκευή του ιατροτεχνικού
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.

Όσον αφορά τις θήκες:
1. Το κάλυµµα να είναι αποσπώµενο, πλενόµενο σε πλυντήριο, διελαστικό, αναπνέον και οι ραφές του να εµποδίζουν
την εισροή βιολογικών υγρών εντός του στρώµατος
2. Το κάλυµµα να είναι βραδύκαυστο, αντιβακτηριδιακό, υποαλλεργικό και βιοσυµβατό.
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