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1. ΔΗΓΗ (Γιαβοσλεύζεις)
e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr
2. TΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΝ ΥΑΝΙΩΝ
e-mail: info@chaniahospital.gr

Γημόζιας

Γιαβούλεσζης

για

ηην

Πρoμήθεια

σζκεσής ηεηραθαζικής ρινομανομεηρίας καηηγορία CPV 38434540-3
για ηις ανάγκες ηοσ Γενικού Νοζοκομείοσ Υανίων».
ρεηηθά:
1)

Το με απίθμ. ππωη. 2891/ 24-07-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Υποσπεωηική
διαδικαζία ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων για όλοςρ ηοςρ δημοζίοςρ θοπείρ ςγείαρ».

2)

Το με απίθμ. ππωη. 3512/ 14-09-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Διεςκπινίζειρ
αναθοπικά με ηη διαδικαζία και ηιρ απαιηήζειρ ηηρ ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων».

3)

Το με απίθμ. ππωη. 4978/ 15-12-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Εγκύκλιο
αναθοπικά με ηη διαδικαζία έγκπιζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων, όπωρ αςηή έσει καθοπιζθεί δςνάμει ηων
αποθάζεων ηηρ Ολομέλειαρ ηηρ ΕΠΥ πος ελήθθηζαν καηά ηην ςπ’ απίθμ. 65/ 17.7.2015/21.7.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ
(θέμα 1ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και ηην ςπ’ απίθμ. 67/ 19.11.2015/24.11.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1 ο), (ΑΔΑ
73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».

4)

Tη με απίθμ. ππωη. 236/19-01-2016 Οδηγία ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Αιηιολογία ηων
ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων».

5)

Το με απίθμ. ππωη. 1349/ 03-03-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Εγκύκλιο για ηην
παπάηαζη έωρ ηην 30η Ιοςνίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ διενέπγειαρ ηακηικών διαγωνιζμών από ηην Επιηποπή
Ππομηθειών Υγείαρ και ηοςρ δημόζιοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων πος εγκπίθηκαν,
εγκπίνονηαι ή ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιάρ διαδικαζίαρ – Η αληθήρ έννοια ηων λέξεων «επίζημοςρ
θοπείρ πιζηοποίηζηρ ηηρ ημεδαπήρ και ηηρ αλλοδαπήρ» πος πεπιλαμβάνονηαι ζηην πεπίπηωζη (α) ηηρ παπαγπάθος 1
ηηρ εγκςκλίος ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ «Ενζωμάηωζη ζε ενιαίο κείμενο ………» (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι).
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6)

Το με απίθμ. ππωη. 2750/16-05-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Εγκύκλιο για ηην
απαγόπεςζη ππομήθειαρ ανηιδπαζηηπίων ή/ και αναλωζίμων ςλικών πος μποπούν να ζςνδςαζηούν με
ιαηποηεσνολογικό μησάνημα ζςγκεκπιμένηρ μόνον εηαιπείαρ ή ζςνδεδεμένων με αςηή εηαιπιών, ηος οποίος η σπήζη
λαμβάνεηαι δωπεάν».

7)

Το με απίθμ. ππωη. 2765/25-05-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Εγκύκλιο για ηην
παπάηαζη έωρ ηην 31η Δεκεμβπίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ για ηη διενέπγεια ππομηθειών από ηην ΕΠΥ και ηοςρ
δημοζίοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων πος εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή ππόκειηαι να
εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιόηεπηρ διαδικαζίαρ».

8)

Το με απίθμ. ππωη. 3944/20-07-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Έγκπιζη
ηεσνικών πποδιαγπαθών ππομηθειών πος διενεπγούνηαι δςνάμει ηος άπθπος 27§11 ηος Ν.3867/2010».

9)

Το με απίθμ. ππωη. 4662/14-09-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Απμοδιόηηηα ηηρ
ΕΠΥ να εγκπίνει ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ μεηά ηη θέζη ζε ιζσύ ηος Ν.4412/2016».

10) Το με απίθμ. ππωη. 5657/28-11-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Εγκύκλιορ για
ηην εναπμόνιζη ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών με ηιρ διαηάξειρ ηηρ νομοθεζίαρ πεπί ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων».
11) Η με απιθμ. 25ο/ πξθ.10/ 04-04-2019 (ΑΓΑ :Χ2ΦΒ46907Σ-ΧΜΑ) Απόθαζη ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος ηος
Νοζοκομείος ζσεηικά με ηην έγκπιζη Τεσνικών Πποδιαγπαθών πποκειμένος να διενεπγηθεί Δημόζια Διαβούλεςζη για
ηην ππομήθεια πζθεπήο ηεηξαθαζηθήο ξηλνκαλνκεηξίαο θαηεγνξία (CPV 38434540-3).

Πξνζθαινύκε ζε αλνηθηή Πρώηη Γημόζια Γιαβούλεσζη, κε δεζκεπηηθήο ζπκκεηνρήο νηθνλνκηθώλ
θνξέσλ, κε ζθνπό ηε ζπιινγή επνηθνδνκεηηθώλ παξαηεξήζεσλ θαη ζρνιίσλ γηα ηελ Πξνκήζεηα
πζθεπήο ηεηξαθαζηθήο ξηλνκαλνκεηξίαο θαηεγνξία (CPV 38434540-3)..

Η Γιαβούλεσζη θα διαρκέζει από ηις 19/04/2019 ημέρα Παραζκεσή έως και ηις 06/05/2019
ημέρα Γεσηέρα.
Η παξνύζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) (http://www.eprocurement.gov.gr) ζην ζύλδεζκν “Γηαβνπιεύζεηο”
θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υαληώλ (www.chaniahospital.gr).
Σα ζρόιηα γηα ηε δηαβνύιεπζε κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ γηα ην ζύλνιν ηεο δηαβνύιεπζεο άκεζα θαη
απηόκαηα, κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ΔΗΓΗ κε ηελ επηινγή «Καηαρώξεζε ζρνιίνπ» θαη εηζαγσγή
θεηκέλνπ κε πιεθηξνιόγεζε ή κε αληηγξαθή γηα θάζε παξάγξαθν ή άξζξν ή γηα ην ζύλνιν ησλ
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.
Με ηελ επηινγή απηή θαη γεληθόηεξα ζηελ πιαηθόξκα δηαβνπιεύζεσλ ηνπ ΔΗΓΗ δελ γίλεηαη
επηζύλαςε

αξρείσλ.

Αξρεία

κπνξνύλ

λα

απνζηαινύλ

ζην

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, κόλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο ζηνηρείσλ πνπ δελ
κπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ σο θείκελν ζηελ «Καηαρώξεζε ζρνιίνπ» θαη είλαη ζεκαληηθά γηα ηε
δηαβνύιεπζε (π.ρ. ράξηεο, θσηνγξαθίεο θ.ιπ.).
Κάζε απνζηνιή ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr ζα αμηνινγείηαη. ε πεξίπησζε πνπ
δηαπηζησζεί όηη ε θαηαρώξεζε ησλ ζρνιίσλ κπνξεί λα γίλεη κε εηζαγσγή θεηκέλνπ ζην πεδίν
«Καηαρώξεζε ζρνιίνπ», ηόηε δε ζα γίλεηαη αλάξηεζε ησλ ελ ιόγσ ζρνιίσλ από ηνλ δηαρεηξηζηή ησλ
δηαβνπιεύζεσλ, αιιά ζα ελεκεξώλεηαη ν απνζηνιέαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο επηινγήο απηήο,
εθόζνλ επηζπκεί ηελ αλάξηεζε ησλ ζρνιίσλ ηνπ.

ΑΔΑ: ΩΠΦ546907Τ-7ΚΤ

ε

θάζε

πεξίπησζε

ηα

ζρόιηα

πνπ

έξρνληαη

ζην

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, απνζηέιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πνπ επηζπκεί ηε
δηαβνύιεπζε.
Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο, ζα αλαξηεζεί ζρεηηθή
αλαθνίλσζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υαληώλ

(www.chaniahospital.gr) κε ηα

ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία θαη ζα αλαξηώληαη νη παξαηεξήζεηο
πνπ ππνβιήζεθαλ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα θαηαρσξεκέλα ζρόιηα ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, αλαξηώληαη απηνύζηα ζηελ
ειεθηξνληθή θόξκα ηνπ ΔΗΓΗ, σο ζρόιηα ηεο αλαθνίλσζεο δηελέξγεηαο ηεο Γεκόζηαο
Γηαβνύιεπζεο.
Η ηειηθή απόθαζε ηεο επηηξνπήο πξνδηαγξαθώλ πξέπεη λα δηαιακβάλεη, γηα λα είλαη λνκίκσο αηηηνινγεκέλε,
δηάινγν ησλ ζπληαθηώλ ηεο κε ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο έμη (6) ζηνηρεία :
1)

Σν πιηθό πνπ ηεο παξαδίδεηαη από ην Σκήκα Πξνκεζεηώλ.

2)

Σηο ελ γέλεη δηεζλείο παξαδεδεγκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξόηππα.

3)

Σηο παξαδνρέο ηεο επηζηήκεο.

4)

Σελ εκπεηξία.

5)

Σπρόλ θνηλσληθέο απαηηήζεηο.

6)

Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνύιεπζεο πνπ

πξνεγήζεθε επί ηνπ ηειηθνύ ζρεδίνπ ησλ ηερληθώλ

πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ.
Καηά ηα ινηπά, ηζρύνπλ νη απνθάζεηο ηεο ΔΠΤ, ησλ νπνίσλ ην πεξηερόκελν αλαξηήζεθε ζηνλ επίζεκν ηζηόηνπν
απηήο.

Παξαθαιείζζε γηα ηελ αληαπόθξηζε θαη ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο.
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΗ ΜΗΝΑ
σνημμένα (1) :
1)

Η με απιθμ. 25ο/ πξθ.10/ 04-04-2019 (ΑΓΑ :Χ2ΦΒ46907Σ-ΧΜΑ) Απόθαζη ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος ηος
Νοζοκομείος ζσεηικά με ηην έγκπιζη Τεσνικών Πποδιαγπαθών πποκειμένος να διενεπγηθεί Δημόζια Διαβούλεςζη για
ηην ππομήθεια πζθεπήο ηεηξαθαζηθήο ξηλνκαλνκεηξίαο θαηεγνξία (CPV 38434540-3).

Κοινοποίηζη:
1.

Σμήμα ΩΡΛ

Δζωηερική διανομή:
1.

Γραθείο Προμηθειών(2)
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ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΚΕΤΗ ΣΕΣΡΑΦΑΙΚΗ
ΡΙΝΟΜΑΝΟΜΕΣΡΙΑ

Σν ύζηεκα λα απνηειείηαη από ζπζθεπή ηεηξαθαζηθήο ξηλνκαλνκεηξταο ζπλνδεπόκελε από θνξεηό Η/Τ
ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο.
Η ζπζθεπή ξηλνκαλνκεηξταο λα βαζίδεηαη ζηελ ηεηξαθαζηθή ξηλνκαλνκεηξία ε νπνία είλαη κηα ζεκαληηθή ηερληθή
εμέιημε ηεο θιαζηθήο ξηλνκαλνκεηξταο.
Καηά ηελ ηεηξαθαζηθή ξηλνκαλνκεηξία λα κειεηώληαη μερσξηζηά θαη νη ηέζζεξηο θάζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ
θύθινπ:

1)

Δπηηαρπλόκελε θάζε εηζπλνήο

2)

Δπηβξαδπλόκελε θάζε εηζπλνήο

3)

Δπηηαρπλόκελε θάζε εθπλνήο

4)

Δπηβξαδπλόκελε θάζε εθπλνήο

Να δύλαηαη λα κεηξεζεί θαη λα απεηθνληζηεί (ηόζν ζρεκαηηθά, όζν θαη αξηζκεηηθά) ε ιεηηνπξγία ηεο ξηληθήο
βαιβίδαο θαη ε επίδξαζε απηήο ζηελ ξηληθή αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία.
Να είλαη μεθάζαξε ε ζπκκεηνρή ησλ ξηληθώλ θνγρώλ ή/θαη ηνπ ξηληθνύ δηαθξάγκαηνο ζηελ ζπλνιηθή ξηληθή
αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία θαζώο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ νπνηαδήπνηε απόθξαμε παξαηεξείηαη.
Να δηαζέηεη ςεθηαθή ηερλνινγία γηα ηελ ζπιινγή θαη ηελ επεμεξγαζία όισλ ησλ δεδνκέλσλ, αλαπαξάγνληαο
ξεαιηζηηθά ηνλ αλαπλεπζηηθό θύθιν κε ηελ δηελέξγεηα πάλσ από 3000 μερσξηζηώλ κεηξήζεσλ θαηά ηελ εμέηαζε.
Να δηαζέηεη ςεθηαθνύο αηζζεηήξεο νη νπνίνη λα κελ ρξεηάδνληαη βαζκνλόκεζε πξηλ ηελ ρξήζε.
Η βαζκνλόκεζε λα γίλεηαη απηόκαηα όηαλ εθθηλεί ε ζπζθεπή.

Υαρακηηριζηικά

•

Φεθηαθνί αηζζεηήξεο

•

3000 κεηξήζεηο/ιεπηό πεξίπνπ

•

Λνγαξηζκηθή κέηξεζε ηεο ξηληθήο αληίζηαζεο

•

Αθξίβεηα ησλ ζπιιεγκέλσλ δεδνκέλσλ ηεθκεξησκέλε επηζηεκνληθά.

Να δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη: ελεξγεηηθή πξόζζηα ξηλνκαλνκεηξία, ελεξγεηηθή νπίζζηα ξηλνκαλνκεηξία,
έιεγρνο απνζπκθόξεζεο (nasal decongestion test) θαη δνθηκαζία αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο ΝΡΣ (nasai provocation
test).

.
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Να δύλαηαη λα εληάμεη ηνλ βαζκό απόθξαμεο ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:

>

Πνιύ ρακειόο

>

Υακειόο

>

Μέηξηνο

>

Τςειόο

>

Πνιύ πςειόο

Σν ινγηζκηθό λα επηηξέπεη ηε ζύγθξηζε πνιιαπιώλ κεηξήζεσλ όπσο πξνεγρεηξεηηθνί θαη
κεηεγρεηξεηηθνί έιεγρνη ηνπ αζζελή.
Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα εθηύπσζεο ή/θαη απνζήθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζε θόξκα πνπ λα
απεηθνλίδεη ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ, ηα γξαθήκαηα ησλ αλαπλεπζηηθώλ θύθισλ, ην
απνηέιεζκα έληαμεο ζηελ ελζσκαησκέλε θιίκαθα, ζρόιηα θαη παξαηεξήζεηο ηνπ Ιαηξνύ θαη θπζηθά ηα
ζηνηρεία ηνπ αζζελνύο αιιά θαη ηνπ Ιαηξνύ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ εμέηαζε.

ΟΡΟΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
1. ΓΔΝΙΚΑ
1.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ
κεραλήκαηνο θαη λα ην παξαδψζεη ζε ιεηηνπξγία, κε δηθφ ηνπ εηδηθεπκέλν θαη
αζθαιηζκέλν πξνζσπηθφ θαη δηθή ηνπ νινθιεξσηηθά επζχλε, ζχκθσλα κε ηνπο
ηερληθνχο & επηζηεκνληθνχο θαλφλεο, ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, κε
ηηο νδεγίεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη ηέινο ηηο νδεγίεο ησλ
αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ θνξέα, ζην ρψξν πνπ δηαζέηεη.
1.2. Η παξάδνζε-παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο (νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) ζα
γίλεη, κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο, σο εηδηθφηεξα
νξίδεηαη απφ ηελ ζρεηηθή θείκελε λνκνζεζία. Οη πεξηγξαθφκελεο ζηε ζχκβαζε
δπλαηφηεηεο ηνπ κεραλήκαηνο ζα ειεγρζνχλ ζε θάζε πεξίπησζε κε ηα απαηηνχκελα
εξγαιεία θαη φξγαλα κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ, πάληνηε δε θαηά ηξφπν ηερληθά άξηην
θαη φπνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, κε ηελ δηαδηθαζία ησλ
εμεηάζεσλ ζε αζζελείο (αθνξά ηελ δηαδηθαζία νξηζηηθήο παξαιαβήο).
1.3. Σν ππφ πξνκήζεηα κεράλεκα, θαζψο θαη φια ηα είδε θαη πιηθά, πνπ ζα
πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο ζην Ννζνθνκείν γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία
ηνπ κεραλήκαηνο, πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηα, ρσξίο ειαηηψκαηα θαη
λα ηθαλνπνηνχλ φινπο ηνπο φξνπο ζχκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν, ηελ
θαηεγνξία θαη ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Δπίζεο ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο λα
είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε EN ISO 13485:16 θαη ην πξνζθεξφκελν είδνο λα θέξεη
πηζηνπνηεηηθφ CE. Να θαηαηεζνχλ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά.
1.5. Ο θνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη θάζε πξνζθνκηδφκελν πιηθφ θαη ν
πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα ππαθνχζεη ζε νπνηεζδήπνηε εληνιέο ησλ αξκνδίσλ
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ππεξεζηψλ ηνπ, γηα πιηθφ ην νπνίν δελ εθπιεξψλεη ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
1.6. ηελ πξνζθνξά λα αλαθεξζνχλ παξφκνηα κεραλήκαηα πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί
θαη ιεηηνπξγνχλ ζε ειιεληθά Ννζνθνκεία, θιηληθέο θιπ., κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα
δεκφζηα Ννζνθνκεία, θαζψο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο απηψλ. Όξνο ρσξίο πνηλή
απνθιεηζκνχ.
2. ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΔΓΓΤΗΔΩΝ,
ΤΝΣΗΡΗΔΩ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΚΛΠ.
2.1. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα πνηφηεηαο
EN ΙSO 9001:2015, EN ISO 13485:16 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, θαη φζνλ αθνξά ηελ ηερληθή ππνζηήξημε
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ην EN ISO 13485:16, κε πηζηνπνηεηηθφ επίζεκνπ
νξγαληζκνχ πηζηνπνίεζεο, ην νπνίν θαη θαηαηίζεηαη κε ηελ πξνζθνξά θαζψο θαη
πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε ηελ ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/2004(ΦΔΚ32Β/16-1-2004)
- Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ
πξντφλησλ.
Δπίζεο λα δηαζέηεη Βεβαίσζε πκκεηνρήο ζε Δγθεθξηκέλν χζηεκα Δλαιιαθηηθήο
Γηαρείξηζεο ΑΗΗΔ (ζχκθσλα κε ην Ν. 2939/2001 θαη ην Π.Γ. 117/2004 θαη
15/2006).
2.2. ΟΡΟΙ ΔΓΓΤΗΔΩΝ – ΤΝΣΗΡΗΗ
2.2.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζηελ Διιάδα κφληκα θαηάιιεια
εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ. Η
ζχλζεζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο, θαζψο θαη ηα ηππηθά θιπ πξνζφληα ησλ
απαζρνινχκελσλ λα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά, φπσο θαη ηα αληίζηνηρα
δηαθξηβσκέλα φξγαλα.
2.2.2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ
κεραλήκαηνο γηα δχν(2) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ ηελ παξάδνζή ηνπ θαηά ηνπο φξνπο
ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, σο θαη ηελ εμαζθάιηζε δηάζεζεο
αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα ηνπιάρηζηνλ (10) έηε, κε έγγξαθε επηβεβαίσζε. Καηά ηε
δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ην Ννζνθνκείν δελ ζα επζχλεηαη γηα θακία βιάβε ηνπ φινπ
κεραλήκαηνο πξνεξρφκελε απφ ηε ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα
επηβαξχλεηαη κε θαλέλα πνζφ γηα ηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θιπ.
2.2.3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα επηιχεη νπνηαδήπνηε βιάβε πξνθχςεη εληφο 24
σξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζή ηεο. Δπίζεο, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ ην κεράλεκα
ηίζεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 15 εκέξεο θαηά έηνο.
2.2.4. Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ν
πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη: Πιήξε ζεηξά ηεπρψλ (εηο δηπινχλ) κε
νδεγίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο (SERVICE MANUALS) ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή
γιψζζα, θαζψο θαη φια ηα ζρεδηαγξάκκαηα ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ
κεραλήκαηνο. Δπίζεο λα δνζεί εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε (θσδηθνί πξφζβαζεο,
θάξηα, θιπ) ζην ηκήκα ΒΙΣ, θαζψο θαη αληίγξαθν ησλ αλαγθαίσλ βνεζεκάησλ ή

ΑΔΑ: ΩΠΦ546907Τ-7ΚΤ

πηλάθσλ, ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα. Πξηλ ηε ιήμε ηεο εγγχεζεο ζα
πξαγκαηνπνηείηαη ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε (ρξήζηεο θαη κεραληθνί) εάλ απηφ
θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ην Ννζνθνκείν.
3. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ – ΠΛΗΡΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ζπλππνβάιιεη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, νπσζδήπνηε
κεηά ηεο πξνζθνξάο ηνπ ηα παξαθάησ:
α. Πιήξεο εγρεηξίδην κε ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηξηθνχ
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ (Operation Manuals) κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ
αληίζηνηρσλ πξσηνθφιισλ θαη ιεηηνπξγηψλ γηα φιεο ηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο
κεηαθξαζκέλν νπσζδήπνηε ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ
κεραλήκαηνο, ελψ ζηελ αξρηθή πξνζθνξά κπνξεί λα δνζεί ζηελ αγγιηθή θαη θαηά
πξνηίκεζε θαη ζηελ ειιεληθή.
β. Πιήξεο αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ρξήζηεο φπσο θαη γηα ηνπο
κεραληθνχο ηνπ ηκήκαηνο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο, θαζψο θαη αληίγξαθν ησλ
αλαγθαίσλ βνεζεκάησλ ή πηλάθσλ, ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα.
4. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΔΞΟΓΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
4.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαθέξεη ηελ
ζπγθεθξηκέλε εηήζηα ηηκή ησλ εμφδσλ πιήξνπο ζπληήξεζεο- επηζθεπή, νπσζδήπνηε
κε πνηλή απνθιεηζκνχ, γηα ην πξψην έηνο, κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο
θαιήο ιεηηνπξγίαο (αλεμάξηεηα ησλ ινηπψλ φξσλ εγγχεζεο θάζε πξνζθνξάο, νη
νπνίνη ζα αμηνινγεζνχλ θαηά πεξίπησζε).
4.2. Η πξνζθεξφκελε αξρηθή εηήζηα ηηκή πιήξνπο ζπληήξεζεο – επηζθεπήο (Σ1) γηα
ην πξψην έηνο κεηά απφ ηε ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο
ιεηηνπξγίαο, ζα πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη ζα αλαζεσξείηαη –
αλαπξνζαξκφδεηαη αλά έηνο, θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε δεθαεηίαο απφ ηε ιήμε ηεο
ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, κε ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ
αλαπξνζαξκνγήο επί ηεο ηηκήο ηεο εηήζηαο πιήξνπο ζπληήξεζεο – επηζθεπήο ηνπ
πξνεγνχκελνπ έηνπο, ψζηε λα πξνθχπηεη ε αλαγθαία θαηά πεξίπησζε λέα εηήζηα
ηηκή. Σν πνζνζηφ (%) απηφ αλαπξνζαξκνγήο θαη γηα θάζε έηνο, ζα ηζνχηαη κε ην
πνζνζηφ αχμεζεο ηνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή πνπ δίλεη ε ΔΛ.ΣΑΣ. γηα ηελ
αληίζηνηρε πξνεγνχκελε δσδεθάκελε πεξίνδν πνπ κφιηο έιεμε (δειαδή γηα ηνλ κήλα
ππνγξαθήο ηεο λέαο εηήζηαο ζχκβαζεο ελ ζρέζεη κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ
πξνεγνχκελνπ έηνπο), θαη ην νπνίν πνζνζηφ δεκνζηεχεηαη ζηνλ δηθηπαθφ ηεο ηφπν
www.statistics.gr
4.3. Οη νηθνλνκνηερληθνί φξνη ή πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε
πξνζθνξά, φηαλ αθνξνχλ ζε παξνρή ζηνηρείσλ θιπ. γηα ηνλ ππνινγηζκφ, γηα κηα
δεθαεηία ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ πιήξνπο ζπληήξεζεο – επηζθεπήο, ζα πξέπεη
νπσζδήπνηε λα ηθαλνπνηνχλ θαη’ ειάρηζην ηηο επηκέξνπο απαηηήζεηο ηεο πξνθήξπμεο,
σο πξνο ηα πεξηιακβαλφκελα ζηε ζπληήξεζε θαη σο πξνο ηα ηερληθά ζηνηρεία
εγγπήζεσλ – θαιχςεσλ ησλ πιηθψλ, ψζηε ηειηθά λα θαζίζηαηαη δπλαηή αθελφο ε
αμηνιφγεζε – βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ φξσλ ή απαηηήζεσλ θαη αθεηέξνπ ε
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δηακφξθσζε ζπκςεθηζηηθά ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο πιήξνπο ζπληήξεζεο – επηζθεπήο
γηα κηα δεθαεηία.

