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ΘΕΜΑ: «∆ηµόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια Μιας Τράπεζας Για Τις Ανάγκες Του Ροµποτικού 
Συστήµατος Χειρουργικής DA VINCI  (CPV: 33192230-3)»  
ΣΧΕΤ.: Α. Η υπ΄ αρ. 8796/7-5-19 απόφαση ∆ιοικητή περί συγκρότησης Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια 
Πέντε Τραπεζών Γενικής Χειρουργικής και Μιας Επιπλέον Τράπεζας Για Τις Ανάγκες Του Ροµποτικού Συστήµατος Χειρουργικής DA 
VINCI  (Α∆Α: 698Σ4690ΩΖ-ΓΞ1). 
Β. Η υπ΄ αρ. 13425-2/7/2019 ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισµού για την προµήθεια 
Έξι (6) Τραπεζών Γενικής Χειρουργικής (CPV: 33192230-3). 
Γ. Το υπ.αρ.πρωτ. 4349-19/3/2021 εκ νέου κατάθεσης του πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω επιτροπής  
 

Σε συνέχεια του Β και Γ σχετικού, το Γενικό 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 Μιας Τράπεζας Για Τις Ανάγκες Του Ροµποτικού Συστήµατος 
Χειρουργικής DA VINCI (CPV: 33192230-3), 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  
- 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. 
 
 
 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 

                                                                                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
-Το Γ σχετ. 
 
 

 



TEXNIKEΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

 

1. Η τράπεζα θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια, αµεταχείριστη, κατάλληλη για επεµβάσεις ουρολογικές και ροµποτικής 
αλλά και να καλύπτει όλες τις επεµβάσεις µε τη προσθήκη των αντίστοιχων εξαρτηµάτων για κάθε µία. 

 
2. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας (κατασκευής 2016 και µετά) και ηλεκτροϋδραυλικής λειτουργίας. 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 (ανοξείδωτος χάλυβας τύπου 

1.4301 τουλάχιστον), 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 αντιστατικά, αντιβακτηριδιακά, ακτινοπερατά, χωρίς ραφές, 

πάχους τουλάχιστον 50-70mm 
 

7. Να έχει τη δυνατότητα µεταγενέστερης συνεργασίας µε ψηφιακό χειρουργείο. 
 

8. Όταν χρειαστεί η χειρουργική επιφάνεια να µπορεί να εκτελεί ηλεκτρικά διαµήκη ολίσθηση στο οριζόντιο επίπεδο 
µεγαλύτερη από το πλάτος της κολώνας στήριξης για την διασφάλιση µεγάλης ακτινοδιαπερατής επιφάνειας. 

 
9. Ο χειρισµός και οι ρυθµίσεις της χειρουργικής τράπεζας να επιτυγχάνονται µέσω ενσύρµατου ή επιπλέον και ασύρµατου 

χειροπληκτρολογίου τα οποία και θα συνοδεύουν τη χειρουργική τράπεζα.                                                        
Η τράπεζα να διαθέτει στον κορµό της (κολώνα), πληκτρολόγιο το οποίο να χρησιµοποιείται σε περίπτωση βλάβης του 
χειροπληκτρολογίου και να έχει τις ίδιες λειτουργίες µε το ενσύρµατο χειριστήριο. 

 
10. Τα χειριστήρια να διαθέτουν οθόνη LCD, µεγαλύτερη ή ίση µε 2,5”,που να επιτρέπει τη γρήγορη και ακριβή αλλαγή των 

κινήσεων. Μετά από κάποια ώρα αδράνειας, την οποία να µπορεί να ρυθµίσει και ο χειριστής το χειριστήριο να σβήνει. Για 
την προστασία του ασθενή να διαθέτει ειδικό σχεδιασµό µε τριπλή προστασία ώστε να µην πραγµατοποιηθεί κίνηση της 
χειρουργικής τράπεζας κατά λάθος. Ο χειριστής να πρέπει πρώτα να επιλέξει την κίνηση που θέλει να κάνει η τράπεζα και 
στη συνέχεια να επιλέγει την κατεύθυνση. Επίσης να διαθέτει σύστηµα µε το οποίο ο χειριστής να προειδοποιείται σε 
περίπτωση παχύσαρκου ασθενή για την κατανάλωση των συσσωρευτών ώστε να γνωρίζει πότε χρειάζεται φόρτιση η 
χειρουργική τράπεζα. Να διαθέτει κοµβίο emergency stop. 

 
11. 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. Οι συσσωρευτές να διαθέτουν αυτονοµία τουλάχιστον για 15 κύκλους ή 8 συνεχείς ώρες τουλάχιστον. 

 
12. Να επιτυγχάνονται ηλεκτρικά οι παρακάτω ρυθµίσεις:  
• Ρύθµιση ύψους: 1050≤x≤600 mm (χωρίς το στρώµα) 
• Κίνηση tilt: ± 30ο  
• Κίνηση trend/antitrendeleburg: ± 45ο  
• Γέφυρα νεφρού: 15ο m 
• Κίνηση τµήµατος κάτω πλάτης: -40ο +80ο  
• Κίνηση άνω τµήµατος πλάτης: ± 40ο  
• Κίνηση κάτω άκρων: -90ο + 35ο  
• Ολίσθηση: 400mm 
• Flex/reflex 
• Κίνηση κάτω άκρων ξεχωριστά  
• Κεντρικό σύστηµα πέδησης 
• Κίνηση level 

 
13. Να εκτελεί χειροκίνητα τις εξής κινήσεις : 
• Κίνηση τµήµατος κεφαλής: -30ο +45ο  
• Κίνηση δεύτερης άρθρωσης κάτω άκρων: -90ο +20ο  
• ∆ιάταση κάτω άκρων: 180ο  

 
14. Η χειρουργική τράπεζα να µπορεί να δεχθεί φορτίο έως και τουλάχιστον 250 κιλά χωρίς κανέναν απολύτως περιορισµό στο 

εύρος των κινήσεων σε όλες τις θέσεις και να µπορεί να δεχθεί φορτίο έως και τουλάχιστον 400 κιλά σε στατική θέση. 
 



15. Να προσφέρονται µαζί µε την χειρουργική τράπεζα τα κάτωθι εξαρτήµατα: 
• Αναισθησιολογικός βραχίονας (2 τµχ) 
• Ρυιθµιζόµενος βραχίονας αναισθησίας (1τµχ) 
• Τόξο αναισθησίας (1 τµχ) 
• Ιµάντας πρόσδεσης ασθενούς (1 τµχ) 
• Υποπόδια(τυπου goepel) µε σφιγκτήρες για γυναικολογική θέση (1 ζεύγος) 
• Τριπλό πλαϊνό στήριγµα συνοδευόµενο µε τους κατάλληλους σφιγκτήρες (1 τµχ) 

 

 

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

17. Να διαθέτει κατάλογο εξαρτηµάτων για µελλοντική χρήση του Νοσοκοµείου 
 

18. Να διατίθεται user και servise manual του κατασκευαστικού οίκου, σε ηλεκτρονική και έγγραφη µορφή. 
 

19. Να διαθέτει δείκτη προστασίας IPX4 (ή µεγαλύτερο αυτού) έναντι της διείσδυσης υγρών 
 

20. 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 και ISO 9001, ή ισοδύναµο 
(να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά). 

 
21. 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 ή ισοδύναµα 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. 

 
22. 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. 

23. Ο προµηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Χειρουργείου στη χρήση της τραπέζης τουλάχιστον για µία 
εβδοµάδα (µε δυνατότητα επανάληψής της, στο διάστηµα εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον απαιτηθεί  

24. Η προµηθεύτρια εταιρεία θα αναλάβει να αποσυναρµολογήσει, εάν απαιτείται και να µεταφέρει εκτός χειρουργείου σε 
χώρο που θα υποδειχθεί, τις υφιστάµενες χειρουργικές τράπεζες που θα αντικατασταθούν, µε αποκλειστική  δική της 
µέριµνα και δαπάνη.  

25. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης ορίζεται σε εξήντα (60) ηµέρες, στον οποίο θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται και το 
διάστηµα περάτωσης των εργασιών απεγκατάστασης και νέας εγκατάστασης, το κόστος των οποίων βαρύνει τον 
προµηθευτή, όσο και την εκπαίδευση  του προσωπικού του Τµήµατος Χειρουργείου  

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

 

 


