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ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 20/2018 ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ
1. Έχοντας υπόψη:
α. Τις ιδρυτικές διατάξεις του Ιδρύματος,
β. Τις κείμενες διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού,
γ. Τις ισχύουσες διατάξεις περί Δημόσιων Συμβάσεων,
δ. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
ε. Τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και
ιδιαιτέρως την υπ. αριθμ. ΠΔΣ 1246/15o/10.12.2015.
Α Ν Α Ρ Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των παραρτημάτων του παρόντος στην
επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος: www.nimts.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http:
www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις, 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 διαβούλευσης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημέρες από
την ημερομηνία ανάρτησής της και παρακαλούμε όπως αποσταλούν τυχόν
παρατηρήσεις, μέχρι και την 15/11/2018 ημέρα Παρασκευή, στην πλατφόρμα
διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.
4. Η διαβούλευση θα διεξαχθεί με ανοιχτή διαδικασία, μη δεσμευτικής
συμμετοχής των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων. Οι ενδιαφερόμενοι να
υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των
προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να
δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη
δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών. Επιπρόσθετα να
επισημαίνεται το εκτιμώμενο κόστος (μη δεσμευτικού χαρακτήρα).
5. Το Ίδρυμα δεν 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 παρεχόμενων υπηρεσιών.
Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα
αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, με τα στοιχεία των
οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που
κατέθεσαν.
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6. Ευελπιστούμε για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία Δημόσιας
Διαβούλευσης, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς
ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.
7. Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ.

Υπτγος Γεώργιος Γιαννακός
Δντής- Συντονιστής

Ακριβές αντίγραφο

M.Υ Τσίνα Αμαλία
Τμ. Προμηθειών ΝΙΜΤΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
«Α» ΦΟΡΗΤΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Αθήνα, 31/10/2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ
1. Να είναι απόλυτα φορητό και να διαθέτει ενσωματωμένη πηγή LED
2. Να είναι πλήρως στεγανό και να μπορεί να παραμείνει εντός
απολυμαντικών υγρών για μεγάλο χρονικό διάστημα για την πλήρη
ασφάλεια χρήσεως, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του
απολυμαντικού
3. Να έχει εύρος οράσεως τουλάχιστον 100º.
4. Να διαθέτει βάθος πεδίου όρασης 3-50mm .
5. Να διαθέτει αυλό εισαγωγής εργαλείων διαμέτρου τουλάχιστον 1.9mm.
6. Να εκτελεί γωνιώσεις : προς τα άνω 180° και προς τα κάτω 130° .
7. Να διαθέτει μήκος εργασίας 600 mm.
8. Να διαθέτει συνολικό μήκος περίπου 880 mm
9. Να προσφερθεί με ανεξάρτητο καλώδιο ψυχρού φωτισμού έτσι ώστε να
μπορεί να συνδεθεί με πηγή ψυχρού φωτισμού και να χρησιμοποιηθεί σαν
κανονικό ενδοσκόπιο.
10. Να πληρεί τα Ευρωπαϊκά standards ασφαλείας για ιατροτεχνολογικό
εξοπλισμό

Ακριβές αντίγραφο

Υπτγος (ΥΙ) Γεώργιος Γιαννακός
Δντής- Συντονιστής

M.Υ Τσίνα Αμαλία
Τμ. Προμηθειών ΝΙΜΤΣ
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