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ΘΕΜΑ: «∆ηµόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισµού για την προµήθεια   Έξι 
(6) Τραπεζών γενικής χειρουργικής  (CPV: 33192230-3)»  
ΣΧΕΤ.: Α. Η υπ΄ αρ. 8796/7-5-19 απόφαση ∆ιοικητή περί συγκρότησης Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια Έξι (6) Τραπεζών  
γενικής χειρουργικής(Α∆Α:698Σ4690ΩΖ-ΓΞ1) 
Β. Το υπ.αρ.πρωτ.11181/5-6-19  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 Έξι(6) Τραπεζών γενικής χειρουργικής (CPV: 33192230-
3) συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού 240.000€ (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. 
 
 



 

TEXNIKEΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

1. Η τράπεζα θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια, αµεταχείριστη, κατάλληλη για την κάλυψη όλων των 
επεµβάσεων µε τη προσθήκη των αντίστοιχων εξαρτηµάτων για κάθε µία. 

2. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, ηλεκτροϋδραυλικής ή ηλεκτροµηχανικής λειτουργίας ή και συνδυασµός τους. Να 
δύναται να µετακινηθεί µέσω (4) τροχών για την διευκόλυνση της κίνησης της τράπεζας προς όλες τις κατευθύνσεις. 

3. Η χειρουργική τράπεζα να διαθέτει ηλεκτροµηχανικό ή ηλεκτροϋδραυλικό κεντρικό σύστηµα πέδησης και 
σταθεροποίησής της το οποίο να ενεργοποιείται µέσω του χειροπληκτρολογίου, ώστε να εξασφαλισθεί η µέγιστη 
σταθερότητα και ασφάλεια. 

4. Η χειρουργική τράπεζα να είναι κατασκευασµένη από υψηλής ποιότητας µέταλλα/ υλικά, για να εξασφαλίζεται 
έτσι η µακροχρόνια χρήση. 

5. Να είναι διαιρεµένη απαραίτητα σε έξι τµήµατα τουλάχιστον(κεφαλής, άνω πλάτης, κάτω πλάτης, πυελικής θέσης 
και τµήµα ποδιών δεξί-αριστερό) που να ρυθµίζονται ανάλογα µε τις απαιτήσεις κάθε τύπου επεµβάσεως. 

6. Όλα τα ανωτέρω τµήµατα να καλύπτονται από στρώµατα από ειδικό αφρώδες υλικό πάχους τουλάχιστον 80 
χιλιοστών για καλύτερη διανοµή των σηµείων πίεσης προς αποφυγή των κατακλίσεων. 

7. Όλα τα στρώµατα της επιφάνειας να είναι ηλεκτρικά αγώγιµα, latex- free και αποσπώµενα για ευκολία κατά τον 
καθαρισµό. 

8. Η χειρουργική κολώνα να βρίσκεται κεντρικά τοποθετηµένη για µεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια κατά τη 
χρήση της. Όταν χρειαστεί η χειρουργική επιφάνεια να µπορεί να εκτελεί ηλεκτρικά διαµήκη ολίσθηση στο οριζόντιο 
επίπεδο τουλάχιστον 38 εκατοστά για την διασφάλιση µεγάλης ακτινοδιαπερατής επιφάνειας. 

9. Ο χειρισµός και οι ρυθµίσεις της χειρουργικής τράπεζας να επιτυγχάνονται µέσω ενσύρµατου χειροπληκτρολογίου 
το οποίο και θα συνοδεύει τη χειρουργική τράπεζα, και να υπάρχει η δυνατότητα προς επιλογή χειρισµού από 
ασύρµατο χειροπληκτρολόγιο και ποδοδιακόπτη. 

10. Μέσω του χειροπληκτρολογίου πρέπει να ρυθµίζεται, πέραν των ηλεκτρικών κινήσεων της χειρουργικής 
τράπεζας, και ο προσανατολισµός της χειρουργικής τράπεζας (normal/ reverse) εάν αυτό δεν επιτυγχάνεται αυτόµατα. 

11. Η τράπεζα να διαθέτει ενσωµατωµένο στον κορµό της (κολώνα), πληκτρολόγιο το οποίο να χρησιµοποιείται σε 
περίπτωση βλάβης του χειροπληκτρολογίου, -override panel -, µε εφεδρικό σύστηµα λειτουργίας. 

12. Το ενσωµατωµένο εφεδρικό πληκτρολόγιο να είναι εύκολα προσβάσιµο για την εύκολη και ανεµπόδιστη χρήση 
του. 

13. Η λειτουργία της να επιτυγχάνεται µε σύνδεση σε ρεύµα, το οποίο να µετασχηµατίζεται σε χαµηλή τάση. Το 
τροφοδοτικό χαµηλής τάσης να µην είναι εξωτερικό και να βρίσκεται εντός της χειρουργικής τράπεζας, για την 
καλύτερη διαχείριση του χώρου εντός της χειρουργικής αίθουσας και την άµεση λειτουργία της τράπεζας σε 
περίπτωση ανάγκης, µε συσσωρευτές απαραίτητα. Μετά από µία πλήρη φόρτιση, η τράπεζα να έχει αυτονοµία για 
τουλάχιστον 15 επεµβάσεις. 

14. Για τον καλύτερο έλεγχο και την παρακολούθηση των λειτουργειών της τράπεζας να υποδεικνύονται οι 
ακόλουθες καταστάσεις µέσω εύχρηστης οθόνης: 

· Το επίπεδο φόρτισης των µπαταριών 

· Τον προσανατολισµό της επιφάνειας 

· Την εκτελούµενη κίνηση 



15. Να επιτυγχάνονται ηλεκτρικά οι παρακάτω ρυθµίσεις: 

· Μεταβολή ύψους (µη συµπεριλαµβανοµένων των µαξιλαριών) : από 600 έως 1100 mm τουλάχιστον 

· Πλευρική κλίση δεξιά / αριστερά (TILT) : ± 20ο τουλάχιστον 

· Trendelenburg / Reverse Trendelenburg : ± 30ο τουλάχιστον 

· Τµήµα άνω πλάτης πάνω και κάτω : +50ο /-40ο τουλάχιστον 

· Τµήµα κάτω πλάτης πάνω και κάτω : +80ο /-40ο τουλάχιστον 

· Τµήµα ποδιών πάνω και κάτω : +80ο /-90ο τουλάχιστον 

· ∆ιαµήκη ολίσθηση της χειρουργικής επιφάνειας στο οριζόντιο επίπεδο µεγέθους 38 εκατοστών τουλάχιστον για 
δηµιουργία µεγάλης ακτινοδιαπερατής επιφάνειας 

16. Να διαθέτει τρόπο για αυτόµατη ρύθµιση : 

· Θέσης zero position για την επαναφορά της χειρουργικής επιφάνειας στην βασική οριζόντια θέση 

· Θέσεις flex/reflex 

17. Να εκτελεί µηχανικά ή ηλεκτρικά µέσω χειροπληκτρολογίου τις εξής κινήσεις : 

· Ρύθµιση του τµήµατος κεφαλής : +45ο / - 45ο τουλάχιστον 

18. Το τµήµα ποδιών να είναι διαιρούµενο και να µπορεί να ρυθµίζεται ηλεκτρικά καθώς και να υπάρχει η 
δυνατότητα απαγωγής στο οριζόντιο επίπεδο του κάθε τµήµατος για την καλύτερη πρόσβαση στον ασθενή. 

19. Η χειρουργική τράπεζα να µπορεί να δεχθεί φορτίο έως και 400 κιλά. 

20. Η χειρουργική τράπεζα να µπορεί να δεχθεί φορτίο έως και 180 κιλά χωρίς κανένα απολύτως περιορισµό στο 
εύρος των ηλεκτρικών της κινήσεων. 

21. Να υπάρχει η δυνατότητα υποδοχής και συγκράτησης ακτινολογικής κασέτας. 

22. Να προσφέρονται µαζί µε κάθε χειρουργική τράπεζα : 

· Αναισθησιολογικός βραχίονας. (Τεµ. 2) 

· Αναισθησιολογικό τόξο µε σφιγκτήρα. (Τεµ. 1) 

· Ιµάντας πρόσδεσης ασθενούς (Τεµ. 1) 

· Υποπόδια για γυναικολογική θέση, τύπου goepel µε σφιγκτήρες (1 ζεύγος) 

23. Να διαθέτει δείκτη προστασίας ΙΡΧ4 ή µεγαλύτερο, έναντι της διείσδυσης υγρών σύµφωνα µε το διεθνές 
πρότυπο. 

24. Να κατατεθεί κατάλογος εξαρτηµάτων προς επιλογή. 

25. Να παραδοθούν µε την εγκατάσταση user manual / service manual, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. 

26. Ο προµηθευτής να διαθέτει, µόνιµα, κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό µε πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης 
από τον κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση και την επισκευή. 



27. Ο προσφερόµενος εξοπλισµός θα πρέπει να φέρει σήµανση CE σύµφωνα µε την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ και ο 
κατασκευαστικός οίκος του εξοπλισµού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 13485 (να 
κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά). 

28. Ο προµηθευτής πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348 «Αρχές και 
κατευθυντήριες γραµµές ορθής πρακτικής διανοµής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16.01.2004) και να 
έχει πιστοποιηµένο σύστηµα ποιότητας κατά ISO 9001 και ISO 13485 για τη διανοµή και την τεχνική υποστήριξη 
Ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού. Για το λόγο αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνηµµένα έγκυρα 
πιστοποιητικά κοινοποιηµένου οργανισµού από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας 
παραγράφου. 

29. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη και δέσµευση παροχής ανταλλακτικών και 
τεχνικής υποστήριξης για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την παράδοση του εξοπλισµού. Να κατατεθεί πιστοποιητικό 
από τον κατασκευαστικό Οίκο για την κάλυψη της άνωθεν προδιαγραφής στο σύνολο της. 

30. Όλα τα ανωτέρω να πιστοποιούνται µε φύλλο συµµόρφωσης µε αναλυτικές παραποµπές σε φυλλάδια του 
κατασκευαστή, επί ποινή αποκλεισµού. 

 

 

 


