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     «ΤΖΑΝΕΙΟ»       

ΤΜΗΜΑ:        ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:       ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση:       Αφεντούλη και Ζαννή

Πληροφορίες:   Καρδάση Αργυρώ
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Φαξ:                    210 - 4592597

Προς:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

1. Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο σύμφωνα με την 2/11-01-2018 θ. ΕΗΔ 1ο  απόφαση Δ.Σ. , υποβάλλει 

προς διαβούλευση τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με το άρθρο 47 του  Ν. 4412/2016, που  

αφορούν  την  προμήθεια  ενός  (1)  ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ  ΙΝΟΟΠΤΙΚΟΥ  ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ,  για  τις  ανάγκες  του 

Ενδοσκοπικού-Ουρολογικού Χειρουργείου του Νοσοκομείου.

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προτάσεων  –  παρατηρήσεων,  οι 

υποβληθείσες  παρατηρήσεις  θα  αναρτηθούν  στην  ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου,  για  να  λάβουν  γνώση 

αυτών οι ενδιαφερόμενοι. 

Μετά  την  οριστικοποίηση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  θα  διενεργηθεί  δημόσια  ανοικτή  διαδικασία 

Συλλογής Προσφορών για την προμήθεια ενός (1) ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΙΝΟΟΠΤΙΚΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

2. Με την παρούσα πρόσκληση σας καλούμε να υποβάλετε τις προτάσεις-παρατηρήσεις για το παρακάτω 

είδος  και  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  του,  με  σκοπό  τη  δημόσια  συζήτηση  και  τη  λήψη  παρεχόμενων 

παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς 

και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.

3. Η διάρκεια της διαδικασίας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής της στον 

ιστότοπο του Νοσοκομείου (www  .  tzaneio  .  gr  ) ήτοι από την 15/02/2018 έως και 05/03/2018.
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4. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν 

τους  όρους  των  προδιαγραφών  που  ενδέχεται  να  θέσουν  σε  κίνδυνο  τους  διαγωνισμούς  και  να 

δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των 

προσφορών.

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και 

να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: promithion  @  tzaneio  .  gr  

6. Ευελπιστούμε  για  τη  συμμετοχή  σας  στην  υπόψη  διαδικασία,  συνδράμοντας  στην  προσπάθεια 

διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

   

 

                                                                                                                                ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 

Συνημμένα ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΙΝΟΟΠΤΙΚΟΥ  ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ

1. Το  προσφερόμενο  ουρητηροσκόπιο  να  είναι  καινούργιο  αμεταχείριστο,  σύγχρονης  οπωσδήποτε 

τεχνολογίας  και  να  περιλαμβάνει  όλα  τα  εξαρτήματα   που  απαιτούνται  γιο  την  διενέργεια  πλήρους 

εξέτασης. Τα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν στην τεχνική περιγραφή και στο φύλλο 

συμμόρφωσης  θα τεκμηριώνονται  απαραίτητα  µε  αντίστοιχα πρωτότυπα prospectus  (όχι  φωτοτυπίες),  

εγκρίσεις κτλ. στοιχεία  για να αξιολογηθούν. 

2. Να είναι ινοοπτικό , εύκαμπτο με υψηλής ποιότητας οπτικό σύστημα παρατήρησης, κατάλληλο για 

θεραπευτικές επεμβάσεις στον ουρητήρα. 

3. Να έχει  ενσωματωμένο φίλτρο απορρόφησης  του <<φαινόμενου ίριδος>> (moire)  για καλύτερη 

ευκρίνεια και αποφυγή έγχρωμων ανακλάσεων. 

4. Το άκρο του να δύναται να εκτελεί κάμψη προς τα άνω τουλάχιστον 275° προς τα κάτω τουλάχιστον 

275°• Να παρέχει αμεσότητα στους χειρισμούς παρέχοντας ροπή στρέψης χειρολαβής προς το τελικό άκρο 

1: 1 

5. Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο όχι μεγαλύτερη από 8 Fr. 

6. Να  φέρει  άκρο  εξωτερικής  διαμέτρου  όχι  μεγαλύτερο  από  5Fr,  το  οποίο  να  είναι  ειδικού 

ατραυματικού σχεδιασμού. 

7. Να διαθέτει οπτικό πεδίο 90° ή μεγαλύτερο.

8. Να είναι ευθείας οράσεως. 

9. Να διαθέτει βάθος πεδίου από 2 έως τουλάχιστον 50 mm. 

10. Να διαθέτει κανάλι εργασίας διαμέτρου τουλάχιστον 3,5 Fr  ή μεγαλύτερο.

11. Να διαθέτει ωφέλιμο μήκος τουλάχιστον 670mm. 

12. Να είναι συμβατό τουλάχιστον με τις παρακάτω μεθόδους απολύμανσης/ αποστείρωσης: 

- Απολύμανση 

- Αποστείρωση με αέριο αιθυλενοξεΙδιο (ΕΤΟ)

- STERRAD 50/100S/200 

- STERRAD ΝΧ 

13. Να συνοδεύεται από δύο λαβίδες βιοψίας 3.5 Fr και μήκους τουλάχιστον 1000mm 

14. Να συνοδεύεται από σύστημα ελέγχου στεγανότητας. 

15. Να συνοδεύεται από καλώδιο φωτισμού το μέγιστο 3mm, κλιβανιζόμενο σε ατμό. 

16. Να συνοδεύεται από βαλίτσα μεταφοράς. 

17. Το προσφερόμενο είδος να πληροί τα διεθνή πρότυπα και κανόνες ασφαλείας (CE, ISO 9001 κ.λ.π)

18. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη.

19. Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να εκπαιδεύσει το ιατρικό και τεχνικό προσωπικό αντίστοιχα 

στη χρήση και συντήρηση του μηχανήματος χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Νοσοκομείου.


