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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        
  ΔIΟΙΚΗΣΗ 6Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                                  Κόρινθος 24-10-2017 

  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                             
                                                                                                                         Αρ.πρωτ.  24663 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ             

 
 
 

 Τμ. Πληροφορικής 

ΤΜΗΜΑ  : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αθηνών 53  

  20131 Κόρινθος ΠΡΟΣ :    
    
Πληροφορίες:  Α.Βαμβακά  
Τηλέφωνο : 2741-3- 61878   
FAX : 2741-0-20529   

     
ΘΕΜΑ       «Ανάρτηση Τεχνικών Προδιαγραφών για 

Συσκευές και όργανα χειρουργείου CPV 
33162000-3 (Λαρυγγοσκόπιο με 
φορτιστή) 

  

     
ΣΧΕΤ. : 

 

α) Οι υπ.αρ.65/17.7.2015/21.7.2015 

συνεδρίασή  (θέμα 1ο) και την υπ΄ αριθμ. 
67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή  (θέμα 
1ο) της Ε.Π.Υ 

β) Η υπ.αρ.4972/15-12-2015 και 11/05-01-2016 
εγκύκλιος  Ε.Π.Υ 
γ) Αρ.πρωτ.6507/11-12-2013 έγγραφο Ε.Π.Υ. 

δ) Η αρ.πρ.19039/23-08-2017 απόφαση 
Διοικήτριας για συγκρότησης επιτροπής 
  

ΚΟΙΝ: 

 

1. Διοικήτρια  

2. Δ/ντή Δ/κού 
3. Υποδ/ντρια Δ/κής Υπηρεσίας  
4. Αν/τρια Πρ/νη Τμ. Οικ/κού             

5. Γρ. Προμηθειών 
6. Μέλη της Επιτροπής 
 

 

     

 

Κατ΄ εφαρμογήν της εγκύκλιου της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τη διαδικασία 

έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της ιδίας 

Ολομέλειας που ελήφθησαν κατά την υπ΄ αριθμ.65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και την υπ΄ 

αριθμ.67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και ενόψει της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και 

προκειμένου να γίνει δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: ΜΙΑΣ (1) 

ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ CPV 33162000-3 (ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΦΟΡΤΙΣΤΗ). 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές και τις ενώσεις αυτών να υποβάλουν, 

κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, στο Γραφείο Προμηθειών προδιαγραφές και πρότυπα του ως άνω 

είδους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, η οποία άρχεται από την επόμενη της ανάρτησης της 

παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της, δηλαδή από την ΤΕΤΑΡΤΗ  25-10-2017 ήτοι μέχρι ΤΡΙΤΗ 14-11-

2017.  

Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές και οι ενώσεις αυτών δύνανται να προσκομίζουν τεχνικές προδιαγραφές 

και πρότυπα με βάση αυτό τον κωδικό CPV καθώς και με βάση οποιουσδήποτε άλλους κωδικούς CPV αντιστοιχούν  

στο είδος που αυτοί εμπορεύονται και εντάσσονται κατά την κρίση τους στην κατηγορία του πιο πάνω. 

H υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και αποστολή θα γίνει ταυτόχρονα σε έντυπη και μαγνητική μορφή 

(cd, dvd, usb memory stick).  

To σύνολο του υλικού που θα υποβληθεί στο Γραφείο του Προμηθειών θα παραδοθεί στην Επιτροπή Σύνταξης 

Προδιαγραφών. 

Κάθε τελικό σχέδιο της Επιτροπής Σύνταξης Προδιαγραφών θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. 
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Announcement 

Due to implementation of the regulation of the Greek Health Procurement Committee regarding the procedure of 

the technical specifications and standards approval, as this regulation has been determined through the Greek 

Health Procurement Committee’s decisions No65/17-7-2015/21-7-2015 (1st topic) and No 

67/19.11.2015/24.11.2015 (1st topic), and in view of composing technical specifications and standards for the 

procurement of « XLED Laryngoscope sets with charger » CPV 33162000-3, the GENARAL HOSPITAL OF 

KORINTHOS invites all the interested suppliers and their associations to submit, according to the above regulation, 

technical specifications and standardsfor the aforementioned products to  the Hospital Supplies Office within a 

strict deadline of seven (7) days. This strict deadline starts from the following day after this specific notice has 

been posted on the Greek Health Procurement Commission’s website, WEDNESDAY, OCTOBER 25, 2017 that 

is until TUESDAY, NOVEMBER 14, 2017 

Therefore, the suppliers and their associations are able to submit technical specifications and standards based on 

the above CPV codes as well as on any others CPV codes, which correspond, from their point of view, to the 

products they trade and are included in the « XLED Laryngoscope sets with charger » category products.  

It is advised that the products should be submitted with a correlation to the codes of the Price Observatory of the 

Greek Health Procurement Committee or with the indication “without a correlation with the Price Observatory of 

the Greek Health Procurement Committee” according to the judgment of each supplier or his association.  

It is clarified that the Greek Health Procurement Committee is not bound by the correlation, or not, between the 

products and the codes of the Price Observatory submitted by each supplier or his association.  

Technical specifications should be submitted  in paper and digital form(cd, dvd, usb memory stick). 

All submissions will be delivered  to  the Appointed  Specifications Committee. 

The final draft of the Specifications Committee will be open  to public consultation 

 

 

 

Παρακαλούμε το Τμήμα Πληροφορικής να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας τις συνημμένες 

τεχνικές προδιαγραφές.  

 

Στις τεχνικές προδιαγραφές που θα αναρτηθούν να αναφέρεται προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων μέχρι         

ΤΡΙΤΗ 14-11-2017  και να αναγράφεται η ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των παρατηρήσεων: 

prom@hospkorinthos.gr. 

 

 

 

   Για την ακρίβεια                                                                              Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
   Η Γραμματέας                                      

    

 

 
 

                               ΔΗΜ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΦΟΡΤΙΣΤΗ  

 

 

ΓΕΝΙΚΑ 
 Να υπάρχει μεγάλο εύρος  επιλογής λαμών και λαβών , από τον χρήστη  σε διάφορα 

μεγέθη και τύπους για κάθε ηλικία και εφαρμογή τα οποία και να αναφερθούν αναλυτικά.  
 Σχεδιασμός σύμφωνα με το ISO 7376:2009 ώστε να μπορούν να λειτουργούν με λάμες 

ή λαβές άλλων κατασκευαστών (να κατατεθούν σχετικά πιστοποιητικά). 
 

Το λαρυγγοσκόπιο να περιλαμβάνει: 

 Μία ανοξείδωτη χειρολαβή LED 
 Τρεις λάμες: Macintosh Large Adult, Macintosh Adult, Eclipse Macintosh Large Adult 

 Επιτραπέζιο φορτιστή. 

 
 

ΛΑΜΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  

 Ο φωτισμός να διέρχεται  μέσω μεγάλης ενσωματωμένης δέσμης διαμέτρου τουλάχιστον 
4mm, η οποία και να αποτελείται από  τουλάχιστον 6500 επιμέρους οπτικές ίνες, ώστε να 

επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή διάδοση φωτός. 
 Πενταετή εγγύηση λάμας και οπτικής ίνας. Αντοχή  για τουλάχιστον 4.000 κύκλους 

κλιβανισμού. Να κατατεθεί πιστοποιητικό εγγύησης του κατασκευαστικού οίκου.  

 Σχεδιασμός με ειδικά κατασκευασμένο άκρο για την αποφυγή τραυματισμών. 
 Η οπτική ίνα να είναι ενσωματωμένη στη λάμα. 

 Ευκρινές χαραγμένο Lot Number για εύκολη ιχνηλασιμότητα. 

 
 
ΛΑΒΕΣ 

 Λειτουργία με πηγή φωτισμού LED με αποδιδόμενη θερμοκρασία χρώματος   φωτεινής 
πηγής 5.300 ο Κ για λευκό φως.  

 Ένταση φωτός λαμπτήρα τουλάχιστον 80.000Lux.  
 Σχεδιασμός που να προσφέρει ασφαλές κράτημα, μειώνοντας συγχρόνως την πιθανότητα 

ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών. (Να αναφερθεί πως επιτυγχάνεται αυτό).  
 Πενταετή εγγύηση. Αντοχή για τουλάχιστον 4.000 κύκλους κλιβανισμού. Να κατατεθεί 

πιστοποιητικό εγγύησης του κατασκευαστικού οίκου.  
 Κλιβανιζόμενος λαμπτήρας. Αντοχή για τουλάχιστον 100 κύκλους κλιβανισμού.  

 Ελάχιστη  ένταση  φωτισμού 500 Lux, σε απόσταση 20 mm από το άκρο της λάμας και 
μετά από συγκεκριμένο αριθμό κλιβανισμών που ορίζει ο κατασκευαστής (να αναφερθεί)   

σύμφωνα με το ISO 7376. 
 Ευκρινές χαραγμένο Lot Number για εύκολη ιχνηλασιμότητα. 

 Η ίδια λαβή και χωρίς την ανάγκη προσθαφαίρεσης επιμέρους εξαρτημάτων να δύναται να 
λειτουργεί είτε με αλκαλικές μπαταρίες είτε με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ιόντων 

Λιθίου.    
 
 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 
 Λειτουργίας στα 220V/50Hz κατάλληλος για  λαβές διαφορετικών μεγεθών. Να διαθέτει 

ενδεικτικές  λυχνίες ένδειξης της κατάστασης  φόρτισης και βλάβης της μπαταρίας.  
 Να διαθέτει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ιόντων Λιθίου για αποφυγή του φαινομένου 

μνήμης, διαφόρων μεγεθών (να αναφερθούν).  

 Να έχει δυνατότητα αναβάθμισης ώστε να μπορεί να φορτίζει έως και τρεις λαβές 
ταυτόχρονα. (Να αναφερθεί πως επιτυγχάνεται αυτό).  
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 Ταχύτατη φόρτιση της μπαταρίας εντός  δύο ωρών περίπου. Αυτονομία για τουλάχιστον 

20 ώρες μετά από πλήρη φόρτιση. Διάρκεια ζωής μπαταρίας για τουλάχιστον 1.000 
κύκλους επαναφόρτισης.  

 Εγγύηση για τρία τουλάχιστον έτη.   
 Δυνατότητα φόρτισης της μπαταρίας χωρίς την χρήση της λαβής.  

 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Η απάντηση του φύλλου συμμόρφωσης να γίνει αναλυτικά με παραπομπές στα 
πρωτότυπα φυλλάδια του οίκου. 

 Η προσφορά να συνοδεύεται από έγγραφο της προμηθεύτριας εταιρίας περί 
εξουσιοδοτημένου service, και επάρκειας ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. 

 H προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει  ISO 9001:2008 & ISO 13485:2012 με πεδίο 
πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη , να πληροί την Υ.Α ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1384/04 και να 

είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε βάση του Π.Δ. 
117/2004.   

 Κατασκευή σύμφωνα με τα τελευταία standards και πιστοποιητικά ποιότητας (να 

αναφερθούν) και  η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001:2008 & ISO 
13485:2012. 

 
 
                           

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

  
ΔΗΜΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                                                         ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ  

 

ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 

 
 


