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     «Γιαδικαζία 1ης δημόζιας διαβούλεσζης επί ηων ηετνικών προδιαγραθών ηοσ 

ζσνοπηικού διαγωνιζμού για ηην προμήθεια ηριών (3) προβολέων με δορσθόροσς 

για ηρεις (3) τειροσργικές αίθοσζες για ηις ανάγκες ηοσ Α΄Υειροσργείοσ ηης 

οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ». 

 
 
    Ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ.   16

ε
 /ζέκα  14ν  /25-08-2017  απόθαζε  

ηνπ Δ..  ηνπ λνζνθνκείνπ εγκρίθηκε η διενέργεια ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

πξνκήζεηα ηξηώλ (3) πξνβνιέσλ κε δνξπθόξνπο γηα ηξεηο (3) ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ Α΄Υεηξνπξγείνπ ηεο νξγαληθήο κνλάδαο «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ». 

   Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τις  υπ’αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 
(θέμα 1ο) και 67/19-11-2015/24-11-2015 θέμα1ο αποφάσεις της ΕΠΤ περί 
σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων κλήθηκαν οι προμηθευτές, οι 
επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών,  που δραστηριοποιούνται 

στον χώρο, εντός είκοσι (20) ημερών, να αποστείλουν στην Τπηρεσία μας, 
τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια τριών (3) προβολέων με δορυφόρους 
με CPV33162100-4  σε έντυπη και μαγνητική μορφή προκειμένου να 

προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.,  

       ύμφωνα με τα ανωτέρω, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου η  
αριθμ πρωτ. 12033/4-10-2017 ανακοίνωση της υπηρεσίας.           

         ε εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας κατατέθηκαν οι παρακάτω 
προτεινόμενες προδιαγραφές: 

 
1. Tης εταιρίας SANTAIR A.E 
2. Σης εταιρίας IAΣΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΤΓΕΙΑ  Α.Ε 
3. Σης εταιρίας DRAEGER HELLAS A.E 
4. Σης εταιρίας biosense ANΔΡΙΩΣΗ Ε. & ΙΑ Ε.Ε 
5. Σης εταιρίας AΡΘΡΩΙ ΙΑΣΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε 
6. Σης εταιρίας ΠΝΟΗ Κ.ΙΜΑΝΙΔΗ ΕΠΕ 
7. Σης εταιρίας ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΟΤ Ν.ΑΕ 
8. Σης εταιρίας MEDIZINE TECHNIK 

 

 

 
 



 
  Με το αριθμ. πρωτ.13114 /30-10-2017 έγγραφο της υπηρεσίας κλήθηκε η 

επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών η οποία ορίστηκε με την 
365η/12573/16-10-2017  απόφαση  της Διοικήτριας του Νοσοκομείου  να 
παραλάβει τις προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω εταιριών. Η 

αρμόδια επιτροπή αφού μελέτησε με προσοχή τις τεχνικές προδιαγραφές των 
εταιριών και σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ.241/20-1-2016 έγγραφο της ΕΠΤ περί 
αιτιολογίας των τεχνικών προδιαγραφών,  συνέταξε το παρακάτω πρακτικό το οποίο 

αναρτάται στο σχετικό σύνδεσμο  για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών, ήτοι από 
7-11-2017 έως και  13/11/2017, μέσα στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, 

αφού λάβουν γνώση, να υποβάλλουν τυχόν παρατηρήσεις επί του κειμένου των 
τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτές συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.  

   Οι παρατηρήσεις θα υποβληθούν εγγράφως (μέσω τηλεομοιοτυπίας, ή με 
courier, ή αυτοπροσώπως, ή με  e-mail)  στο Σμήμα Προμηθειών του  Γ.Ν.Θ. 

«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» (Αποκεντρωμένη οργανική μονάδα  «Ο 
ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ») στη διεύθυνση Ελένης Ζωγράφου 2- τηλ. 2313 322329, 

fax 2313 322355, e-mail:agdim-prom@3ype.gr  

 

ΠΡΟΒΟΛΔΙ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ ΜΔ ΓΟΡΤΦΟΡΟ 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

1. Σν ππό πξνκήζεηα δηπιόο ρεηξνπξγηθόο πξνβνιέαο ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηλνύξηνο, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, ακεηαρείξηζηνο, αξίζηεο πνηόηεηαο 

θαη θαηαζθεπαζκέλνο ζύκθσλα κε ηα επξσπατθά πξόηππα αζθαιείαο. 

2. Να απνηειείηαη από κία θύξηα θαη κία δνξπθόξν θεθαιή. 

3. Να δηαζέηνπλ ηόζν ε θύξηα  όζν θαη ε δνξπθόξνο θεθαιή κνλνρξσκαηηθά, 

ελόο θαη κόλν ηύπνπ ιεπθνύ ρξώκαηνο θαη ηειεπηαίαο γεληάο LED, πξνο 

απνθπγή ζθηάζεσλ επί ηνπ πεδίνπ. 

4. Να έρνπλ κέγηζηε θσηηζηηθή έληαζε, ηνπιάρηζηνλ 160.000 Lux θύξηνο 

πξνβνιέαο θαη ηνπιάρηζηνλ 120.000 Lux ν δνξπθόξνο. Η θσηηζηηθή ηζρύο 

θαη ζηνπο δύν λα θπκαίλεηαη από 30-100%. 

5. Η ζεξκνθξαζία ρξώκαηνο θσηηζκνύ πξέπεη λα είλαη ζηαζεξά 4000-5000 

Kelvin. 

6. Ο δείθηεο ρξσκαηηθήο απόδνζεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 95 θαη ην R9 

γηα ην θόθθηλν ρξώκα ηνπιάρηζηνλ 90. 

7. Σν βάζνο θσηηδόκελνπ πεδίνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 850mm. 

8. H δηάκεηξνο θσηηδόκελνπ ρεηξνπξγηθνύ πεδίνπ πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 180 mm θαη γηα ηνπο δύν πξνβνιείο. 

9. Ο ρξόλνο δσήο ησλ ιπρληώλ LED πξέπεη  λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50000 

ώξεο. 



10.  Να κελ απμάλεη ε ζεξκνθξαζία ηεο θεθαιήο ηνπ ρεηξνπξγνύ πάλσ από 1 

βαζκό Κειζίνπ. 

11.  Να ππάξρνπλ δύν αξζξσηνί βξαρίνλεο, κε κεγάιν εύξνο θίλεζεο, 

δπλαηόηεηα ζηαζεξνπνίεζεο θαη λα δύλαληαη λα ιακβάλνπλ όιεο ηηο 

επηζπκεηέο ζέζεηο. 

12.  Να δηαζέηνπλ ακθόηεξνη νη πξνβνιείο ζύζηεκα ρακεινύ πεξηβάιινληνο 

θσηηζκνύ, θαηάιιειν γηα ελδνζθνπηθέο επεκβάζεηο. 

13.  Σν ζύζηεκα ησλ πξνβνιέσλ λα είλαη ζθηαιπηηθό, αθόκε θαη αλ 

παξεκβάιιεηαη εκπόδην ζηελ πνξεία ηεο θσηεηλήο δέζκεο. 

14.  Η κεηαθίλεζε λα επηηπγράλεηαη κε θεληξηθή, απνζπώκελε, 

απνζηεηξνύκελε ρεηξνιαβή θαη από πεξηθεξεηαθέο ρεηξνιαβέο επί ηεο 

θεθαιήο ηνπ πξνβνιέα. 

15.  Να δηαζέηνπλ ακθόηεξνη νη πξνβνιείο ελζσκαησκέλα επί ηεο θεθαιήο 

ρεηξηζηήξηα ειέγρνπ ηεο έληαζεο θσηηζκνύ, ξπζκηζηηθά θνκβία ON-OFF 

θαη όισλ ησλ κεηαβιεηώλ παξακέηξσλ. 

16.  Να θέξεη ζηελ επηθάλεηα εθπνκπήο πξνζηαηεπηηθό ύαιν θαη όρη πιαζηηθό. 

17.  Να είλαη ρακειήο θαηαλάισζεο ξεύκαηνο, όρη άλσ ησλ 70W αλά θεθαιή. 

18.  Εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 έηε. 

19.  Να θέξεη θαηάιιειν ζρεδηαζκό ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε ξνή αέξα ζε 

ύπαξμε θιηκαηηζκνύ laminar flow. 

20.  Να ππάξρεη επάξθεηα αληαιιαθηηθώλ θαη ηερληθή ππνζηήξημε (service) 

ηνπιάρηζηνλ γηα 10 έηε.  Ο πξνκεζεπηήο λα είλαη εθπαηδεπκέλνο σο πξνο 

ην πξνζθεξόκελν είδνο θαη ηθαλόο γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη 

ζπληήξεζή ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ είλαη ν 

θαηαζθεπαζηήο ηόηε ε ηερληθή πξνζθνξά λα ζπλνδεύεηαη από βεβαίσζε 

ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο γηα ηελ επίζεκε αληηπξνζώπεπζε ηνπ 

πξνζθεξόκελνπ είδνπο ζηελ Ειιάδα.  

21. Με ηελ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνύ λα παξαδνζνύλ ηα manual books, ηα 

πηζηνπνηεηηθά κε θύιιν ζπκκόξθσζεο θαη κε αλαιπηηθέο παξαπνκπέο 

ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

22.  Σν πξνζθεξόκελν είδνο λα πιεξνί ηα πξόηππα αζθαιείαο θαη λα δηαζέηεη 

ζήκαλζε CE θαη λα δηαζέηεη ΕΝ ISO 9001/00, ISO 13485/03 θαη λα 

πιεξνί ηελ Τ.Α. ΔΤ8δ/Γ.Π. νηθ./13485/04 θαη λα είλαη εληαγκέλε ζε 

πξόγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Η.Η.Ε. βάζεη ηνπ Π.Δ. 117/2004. 

23.  Ο πξνκεζεπηήο λα απνζπλδέζεη θαη λα απνκαθξύλεη ηνπο ππάξρνληεο 

πξνβνιείο, κε δηθά ηνπ έμνδα θαη ζε ζπκθσλεκέλν ρώξν. Να 

εγθαηαζηήζεη ηνπο λένπο πξνβνιείο κε δηθή ηνπ επζύλε θαη έμνδα θαη λα 



ηνπο ζπλδέζεη κε όια ηα απαξαίηεηα δίθηπα ώζηε λα κπνξνύλ λα ηεζνύλ 

άκεζα ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

24.  Ο πξνκεζεπηήο λα θάλεη εγθαίξσο απηνςία ηνπ ρώξνπ ηνπνζέηεζεο ησλ 

πξνβνιέσλ, ζπλνδεία ππαιιήισλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, πξνθεηκέλνπ λα βεβαηώζεη εγγξάθσο ηελ επάξθεηα ησλ ήδε 

αλαθεξόκελσλ ππνδνκώλ. 

 

                                                        Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

                                                Απόζηολος Παπαλάκης 

 

                                                Υαράλαμπος Μίρελης 

 

                                                Γήμηηρα ηεθανίδοσ 
 

 

 


