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«Πξόζθιεζε Γεύηεξεο (Β) Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο γηα ηελ Πξoκήζεηα θαη

ΘΔΜΑ :

εγθαηάζηαζε Δμσζσκαηηθνύ Ληζνηξίπηε (CPV 33153000-7) γηα ηηο αλάγθεο
ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ»
ρεηηθά:
1)

Το με απίθμ. ππωη. 2891/ 24-07-2015 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) 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 Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Γιεςκπινίζειρ αναθοπικά με ηη διαδικαζία και ηιρ απαιηήζειρ ηηρ ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και
πποηύπων».

3)

Το με απίθμ. ππωη. 4978/ 15-12-2015 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Δγκύκλιο αναθοπικά με ηη διαδικαζία έγκπιζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων, όπωρ αςηή έσει
καθοπιζθεί δςνάμει ηων αποθάζεων ηηρ Ολομέλειαρ ηηρ ΔΠΥ πος ελήθθηζαν καηά ηην ςπ’ απίθμ. 65/
17.7.2015/21.7.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΓΑ Χ11Η465ΦΥΟ-16Χ) και ηην ςπ’ απίθμ. 67/
19.11.2015/24.11.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΓΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».

4)

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

5)

Το με απίθμ. ππωη. 1349/ 03-03-2016 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Δγκύκλιο για ηην παπάηαζη έωρ ηην 30η Ιοςνίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ διενέπγειαρ ηακηικών διαγωνιζμών
από ηην Δπιηποπή 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 Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ
«Δνζωμάηωζη ζε ενιαίο κείμενο » (ΑΓΑ: Ψ9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι).

6)

Το με απίθμ. ππωη. 2750/16-05-2016 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Δγκύκλιο για ηην απαγόπεςζη ππομήθειαρ ανηιδπαζηηπίων ή/ και αναλωζίμων ςλικών πος μποπούν να
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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 Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Δγκύκλιο για ηην παπάηαζη έωρ ηην 31η Γεκεμβπίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ για ηη διενέπγεια ππομηθειών
από ηην ΔΠΥ 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 Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) 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 Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Απμοδιόηηηα ηηρ ΔΠΥ να εγκπίνει ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ μεηά ηη θέζη ζε ιζσύ ηος Ν.4412/2016».

10) Το με απίθμ. ππωη. 5657/28-11-2016 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Δγκύκλιορ για ηην εναπμόνιζη ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών με ηιρ διαηάξειρ ηηρ νομοθεζίαρ πεπί
ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων».
11) Την με απιθμ. Ππωη. Α4γ/Γ.Π.81763/19-12-2017 (ΑΓΑ: 6ΗΑ4465ΦΥΟ-ΒΓΦ) έγκπιζη ζκοπιμόηηηαρ για
σπημαηοδόηηζη από ηο ΠΓΔ 2017 Ιαηποηεσνολογικού εξοπλιζμού ηος ΓΝ Φανίων.
12) Την με απιθμ. 2164/26-01-2018 (ΑΓΑ: 995Π46907Τ-ΚΓ3) ππάξη διοικηηή πεπί οπιζμού επιηποπήρ
ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών.
13) Την με απ 13/πρακτ 3/ 31-01-2018 απόθαζη ΓΣ ( ΑΓΑ: Ψ5ΦΦ46907Τ-Μ2Φ).
14) Το με απιθμ. Ππωη 4014/16-02-2018 απόθαζη ηηρ επιηποπήρ ελέγσος και διαμόπθωζηρ ηεσνικών
πποδιαθπαθών.
15) Η με απιθμ.ππωη.5180/05-03-2018 (ΑΓΑ:ΨΡΤΞ46907Τ-ΓΤΟ) Ππάξη Γιοικηηή για ανηικαηάζηαζη ηος
Γπαμμαηέα διενέπγειαρ ηος Γιαγωνιζμού
16) Την με απιθ ππωη 46238/30-04-2018 (ΑΓΑ: 72Ρ4465ΦΙ8-ΔΟ1) απόθαζη Υποςπγείος Οικονομίαρ ζσεηικά
με ηην έγκπιζη ένηαξηρ ζηο ΠΓΔ 2018.
17) Την με θ14ο / πρκ 32ο / 18-10-2018 (ΑΓΑ: 6ΧΙ846907Τ-Λ0Θ)

απόθαζη ΓΣ πεπί κήπςξηρ ηος

Γιαγωνιζμού 13/2018 ωρ άγονος και ηην έγκπιζη διενέπγειαρ επαναληπηικού διαγωνιζμού.
18) Την με θ18ο / πρκ 37ο / 27-11-2018 (ΑΓΑ: 6IΒΔ46907Τ-ΡΞΓ) απόθαζη ΓΣ ζσεηικά με ηην έγκπιζη ηων
ηεσνικών πποδιαγπαθών για ηην διενέπγεια Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ.
19) Η με αρ πρκ 27295/ 03-12-2018 Ανακοίνωση Α Γημόσιας Γιαβούλεσσης (18DIAB000003917 2018-1204)
20) Η με αρ πρκ 29085/21-12-2018 παπαηηπήζειρ εηαιπειών έπειηα από ηην ολοκλήπωζη ηηρ Α Γιαβούλεςζηρ.
21) Η με θ17ο/πρκ2ο / 10-01-2019 (ΑΓΑ Χ03Χ46907Τ-5ΡΔ) απόθαζη ΓΣ έγκπιζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών
για Β Γιαβούλεςζη.

Έπεηηα απφ ηελ κε ζ17ν/πξθ2ν / 10-01-2019 (ΑΓΑ Φ03Φ46907Σ-5ΡΔ) απφθαζε Γ, ζρεηηθά κε
ηελ έγθξηζε Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα
πξνζθνξά κε βάζε ηελ βέιηηζηε ζρέζε πνηόηεηαο – ηηκήο, γηα ηελ πξνεηνηκαζία
Δπαλαιεπηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε Δμσζσκαηηθνύ
Ληζνηξίπηε (CPV 33153000-7), πξνζθαινχκε ζε αλνηθηή Γεύηεξε (Β) Γεκόζηα
Γηαβνύιεπζε, κε δεζκεπηηθήο ζπκκεηνρήο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, κε ζθνπφ ηε ζπιινγή
επνηθνδνκεηηθψλ παξαηεξήζεσλ θαη ζρνιίσλ.
Η Γηαβνύιεπζε ζα δηαξθέζεη από ηηο 14/01/2019 έσο θαη ηηο 21/01/2019 εκέξα Γεπηέξα.
Η παξνχζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ

πκβάζεσλ

“Γηαβνπιεχζεηο”

(ΔΖΓΖ)

θαη

ζηελ

(http://www.eprocurement.gov.gr)

ηζηνζειίδα

ηνπ

Γεληθνχ

ζην

Ννζνθνκείνπ

ζχλδεζκν
Υαληψλ

(www.chaniahospital.gr).
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Σα ζρφιηα γηα ηε δηαβνχιεπζε κπνξνχλ
λα ππνβιεζνχλ γηα ην ζχλνιν ηεο δηαβνχιεπζεο
άκεζα θαη απηφκαηα, κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ΔΖΓΖ κε ηελ επηινγή «Καηαρψξεζε ζρνιίνπ»
θαη εηζαγσγή θεηκέλνπ κε πιεθηξνιφγεζε ή κε αληηγξαθή γηα θάζε παξάγξαθν ή άξζξν ή γηα
ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
Με ηελ επηινγή απηή θαη γεληθφηεξα ζηελ πιαηθφξκα δηαβνπιεχζεσλ ηνπ ΔΖΓΖ δελ γίλεηαη
επηζχλαςε αξρείσλ.
Αξρεία
κπνξνχλ
λα
απνζηαινχλ
ζην
e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζηνηρείσλ πνπ
δελ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ σο θείκελν ζηελ «Καηαρψξεζε ζρνιίνπ» θαη είλαη ζεκαληηθά
γηα ηε δηαβνχιεπζε (π.ρ. ράξηεο, θσηνγξαθίεο θ.ιπ.).
Κάζε απνζηνιή ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr ζα αμηνινγείηαη.
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ε θαηαρψξεζε ησλ ζρνιίσλ κπνξεί λα γίλεη κε εηζαγσγή
θεηκέλνπ ζην πεδίν «Καηαρψξεζε ζρνιίνπ», ηφηε δε ζα γίλεηαη αλάξηεζε ησλ ελ ιφγσ
ζρνιίσλ απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ησλ δηαβνπιεχζεσλ, αιιά ζα ελεκεξψλεηαη ν απνζηνιέαο γηα ηε
ρξεζηκνπνίεζε ηεο επηινγήο απηήο, εθφζνλ επηζπκεί ηελ αλάξηεζε ησλ ζρνιίσλ ηνπ.
ε
θάζε
πεξίπησζε
ηα
ζρφιηα
πνπ
έξρνληαη
ζην
e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, απνζηέιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πνπ επηζπκεί
ηε δηαβνχιεπζε.
Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, ζα αλαξηεζεί
ζρεηηθή
αλαθνίλσζε
ζηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ
Υαληψλ
(www.chaniahospital.gr) κε ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε
δηαδηθαζία θαη ζα αλαξηψληαη νη παξαηεξήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα θαηαρσξεκέλα ζρφιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, αλαξηψληαη απηνχζηα
ζηελ ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ΔΖΓΖ, σο ζρφιηα ηεο αλαθνίλσζεο δηελέξγεηαο ηεο Γεκφζηαο
Γηαβνχιεπζεο.
Ζ ηειηθή απφθαζε ηεο επηηξνπήο πξνδηαγξαθψλ πξέπεη λα δηαιακβάλεη, γηα λα είλαη λνκίκσο
αηηηνινγεκέλε, δηάινγν ησλ ζπληαθηψλ ηεο κε ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο έμη (6) ζηνηρεία :
1) Σν πιηθφ πνπ ηεο παξαδίδεηαη απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ.
2) Σηο ελ γέλεη δηεζλείο παξαδεδεγκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα.
3) Σηο παξαδνρέο ηεο επηζηήκεο.
4) Σελ εκπεηξία.
5) Σπρφλ θνηλσληθέο απαηηήζεηο.
6) Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε επί ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ ησλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ.
Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ νη απνθάζεηο ηεο ΔΠΤ, ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν αλαξηήζεθε ζηνλ
επίζεκν ηζηφηνπν απηήο.
Παξαθαιείζζε γηα ηελ αληαπφθξηζε θαη ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία ηεο Γεκφζηαο
Γηαβνχιεπζεο.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΗ ΜΗΝΑ

πλεκκέλα (1) :
1.

[Σερληθέο πξνδηαγξαθέο Δμσζσκαηηθνχ Ληζνηξίπηε - ζ17ν/πξθ2ν / 10-01-2019 (ΑΓΑ Φ03Φ46907Σ-5ΡΔ)
απφθαζε Γ]
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΓΟΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΞΧΧΜΑΣΙΚΗ
ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ
πληειεζη
ήο
Βαξχηεηαο

Σερληθή Πξνδηαγξαθή

ΓΔΝΙΚΑ

15

1

Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα
Να
πνιιαπιψλ ιεηηνπξγηψλ εθηφο απφ ESWL, φπσο
πεξηγξαθεί
δηελέξγεηαο ελδν-νπξνινγηθψλ πξάμεσλ θαη
δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ (κε ηα ζπλαθή εμαξηήκαηα).
Ζ ζεξαπεία λα γίλεηαη θαηά ην πιείζηνλ ρσξίο ηε
ρξήζε αλαηζζεζίαο. Να εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξφηεηα
ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα αμηνινγεζεί ην ζηαζεξφ επί ηνπ
εδάθνπο

2

Σν ζχζηεκα λα πξαγκαηνπνηεί ιηζνηξηςία ηφζν ζε
χπηηα ζέζε φζν θαη ζε πξελή ζέζε.

3

Να πεξηιακβάλεη ηηο θάησζη κνλάδεο:
Ναη
Α Μνλάδα ιηζνηξηςίαο (πεγή θξνπζηηθψλ
θπκάησλ).
Β Αθηηλνινγηθφ κεράλεκα ηχπνπ c-arm
εληνπηζκνχ ιίζσλ (αθηηλνζθφπεζε).
Γ χζηεκα ππεξερνγξάθνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ
ιίζσλ.
Γ Οπξνινγηθή ηξάπεδα αζζελνχο
Δ Έιεγρνο ζπζηήκαηνο, Απεηθφληζε
Να δηαζέηεη δηπιφ ζχζηεκα εληνπηζκνχ ιίζσλ κε Να
αθηηλνινγηθφ C-ARM θαη ζπζθεπή ππεξερνγξάθνπ, πεξηγξαθεί
ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν εληνπηζκφο θάζε είδνπο ιίζνπ
πνπ δελ αληρλεχεηαη είηε αθηηλνζθνπηθά είηε
ππεξερνγξαθηθά.

4

5

Ναη

Να πιεξνί ηνπο Δπξσπατθνχο θαη δηεζλείο
ΝΑΗ
θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαη αθηηλνπξνζηαζίαο θαη λα
θέξεη απνδεδεηγκέλα ζήκαλζε CE.
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
15

Α. Μνλάδα ιηζνηξηςίαο (πεγή θξνπζηηθώλ θπκάησλ)
1

ηελ κνλάδα ιηζνηξηςίαο λα εμαζθαιίδεηαη ε
ζηαζεξφηεηα ηεο

Να αλαθεξζεί
πξνο
αμηνιφγεζε

2

Να δηαζέηεη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο γελλήηξηα
θξνπζηηθψλ θπκάησλ κεγάιεο ηζρχνο, γηα κεησκέλεο
παξελέξγεηεο, κηθξφηεξν επίπεδν ζνξχβνπ θαη κεγάιε
δηάξθεηα δσήο. ε ηερλνινγία κε ηε ρξήζε αλαισζίκνπ
«πελίν ή κπνκπίλα» λα εμαζθαιίδεη εγγπεκέλε δηάξθεηα
δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ηνπιάρηζηνλ γηα
2.000.000 θξνχζεσλ ρσξίο λα απαηηεί αληηθαηάζηαζε(ν
κεγαιχηεξνο αξηζκφο αμηνινγείηαη ).
Γηαθνξεηηθά λα αλαθεξζεί ν ηξφπνο δεκηνπξγίαο ησλ
θξνπζηηθψλ θπκάησλ ε
αλαινγία ηηκήο/αξηζκφο
ρξήζεσλ θαη ν εγγπεκέλνο ρξφλνο δσήο ηεο πεγήο.
Ζ κνλάδα ιηζνηξηςίαο λα είλαη εχθνιε ζηε ρξήζε ηεο
θαη απνηειεζκαηηθή ζε δηάθνξνπο ηχπνπο (θαηά ρεκηθή
ζχζηαζε) ιίζσλ.

Να πεξηγξαθεί
πξνο
αμηνιφγεζε

Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα κεηαβαιιφκελσλ εζηηαθψλ
ζεκείσλ, κε κεγάιν εχξνο πηέζεσλ θαη κεγάιεο ηηκέο
κέγηζηεο πίεζεο, γηα ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή θαη
θάιπςε φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ ιηζηάζεσλ. Αλαθέξαηε
ηνλ αξηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ εζηηαθψλ ζεκείσλ, θαζψο
θαη ηε κέγηζηε ηηκή θαη ην εχξνο πηέζεσλ γηα θάζε
επηινγή εζηηαθνχ ζεκείνπ.
Να δηαζέηεη πνιιαπιά (ηνπιάρηζηνλ 8) βήκαηα
ξχζκηζεο ελέξγεηαο.
Να έρεη κεγάιν βάζνο εζηίαζεο, ψζηε λα θαιχπηεη θαη
παρχζαξθνπο αζζελήο. Οη κεγαιχηεξεο ηηκέο εζηηαθνχ
βάζνπο ζα εθηηκεζνχλ ζεηηθά.
Ζ ζπρλφηεηα ησλ θξνχζεσλ λα κπνξεί λα κεηαβιεζεί
απφ 60-240 θξνχζεηο αλά ιεπηφ, θαη λα δηαζέηεη
απαξαίηεηα
ηελ
επηπξφζζεηε
δπλαηφηεηα
ζπγρξνληζκνχ θαη ζθαλδαιηζκνχ ησλ θξνχζεσλ κε
ελζσκαησκέλν θαξδηνγξάθν (ECGtriggering).
Ζ θεθαιή ησλ θξνπζηηθψλ θπκάησλ λα είλαη κεγάιεο
δηακέηξνπ (ηνπιάρηζηνλ 140 mm) γηα ειαρηζηνπνίεζε
ηνπ πφλνπ ηνπ αζζελνχο.

Να
πεξηγξαθεί

Σν ζχζηεκα λα έρεη ζηάζκε ζνξχβνπ ιηγφηεξν απφ
90dB ζην πςειφηεξν επίπεδν ελέξγεηαο. Θα εθηηκεζεί
ην ρακειφηεξν.
Ο ρεηξηζκφο λα γίλεηαη απφ ην εληαίν ρεηξηζηήξην, θαηά
πξνηίκεζε κε νζφλε αθήο, θαη επί ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη
απφ ζσξαθηζκέλν ρψξν ηειερεηξηζκνχ.

Να
αλαθεξζεί

3

4

5
6

7

8

9
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Να
πεξηγξαθεί

Να
αλαθεξζνχλ
Να
αλαθεξζνχλ
Να
πεξηγξαθεί

Να
αλαθεξζεί

Να
πεξηγξαθεί
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Ζ πεγή θξνπζηηθψλ θπκάησλ λα δηαζέηεη θεθαιή
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12
13

14
15

16

ππεξήρσλ είηε κε ζηαζεξή ζχλδεζε ζε εηδηθή
ππνδνρή επζπγξακκηζκέλε κε ηα θξνπζηηθά θχκαηα
είηε αλεμάξηεηε απφ ηελ θεθαιή θηλνχκελε
ειεχζεξα.
Γπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ κεγέζνπο ηεο εζηίαο – Να
αλαθεξζεί ν αξηζκφο εζηηψλ ζηε βαζηθή ζχλζεζε.
Μέγηζηε ππθλφηεηα ελέξγεηαο ζην εζηηαθφ ζεκείν
(ηνπιάρηζηνλ 50 ΜΡa)
Γπλαηφηεηα ειέγρνπ ρεηξηζκνχ απφ ην ρψξν
ζεξαπείαο θαη απφ μερσξηζηφ δσκάηην
Σν ζχζηεκα λα έρεη θιεηζηφ θχθισκα θαη θάζε
δηαθνξνπνίεζε ηνπ λα γίλεηαη θαηά ηελ πξνιεπηηθή
ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη φρη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζεξαπείαο.
Ζ θεθαιή λα δηαζέηεη ηερλνινγία ηέηνηα , ψζηε λα κελ
δεκηνπξγνχληαη θπζαιίδεο ζηελ θεθαιή

Να
πεξηγξαθεί

Να
αλαθεξζεί
Να
αλαθεξζεί
ΝΑΗ
ΝΑΗ

Να
πεξηγξαθεί
πξνο
αμηνιφγεζε

Β.Οπξνινγηθή ηξάπεδα αζζελνύο
1. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε, πνιπιεηηνπξγηθή ηξάπεδα
αζζελνχο,
θαηάιιειε
γηα
ιηζνηξηςία,
θαη
γηα
ελδννπξνινγηθέο εθαξκνγέο.
2. Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα ιηζνηξηςίαο ζε δεμί θαη αξηζηεξφ
λεθξφ, θαζψο θαη ζε δεμί θαη αξηζηεξφ νπξεηήξα, ρσξίο
ηελ απαίηεζε κεηαηφπηζεο
θαη αιιαγήο ηνπ
πξνζαλαηνιηζκνχ θεθαιήο ηνπ αζζελνχο, πνπ είλαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ ηνπνζέηεζε stents πξηλ ηε
ιηζνηξηςία, θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ηνπνζέηεζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαηζζεζηνινγηθνχ κεραλήκαηνο, ζε
βαξηά αζζελείο.
3. Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα ειεθηξνκεραληθήο κεηαηφπηζεο,
θαη ζηνπο ηξεηο άμνλεο (Υ-Τ-Ε), κε κεγάιν εχξνο
θηλήζεσλ, απφ ην εληαίν ρεηξηζηήξην, θαηά πξνηίκεζε κε
νζφλε αθήο, θαη επί ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη απφ
ζσξαθηζκέλν ρψξν ηειερεηξηζκνχ.
4. Να κπνξεί λα δερζεί παρχζαξθνπο αζζελήο κεγάινπ
βάξνπο,. Μεγαιχηεξα βάξε ζα εθηηκεζνχλ ζεηηθά.
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Να
πεξηγξαθεί
ΝΑΗ

ΝΑΗ

Να
πεξηγξαθεί

5. Να δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο παηδηψλ θαη Να
βξεθψλ κε επθνιία θαη απφιπηε αζθάιεηα. Να είλαη πεξηγξαθεί
ηεθκεξησκέλα θαηάιιειε γηα παηδηά.
6. Tredelenburg (απφ 14 έσο 16 κνίξεο.)
ΝΑΗ
7. Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο θαη ζηήξημεο φισλ ΝΑΗ
ησλ
απαξαίηεησλ
αμεζνπάξ
ελδννπξνινγηθψλ
εθαξκνγψλ (ζηεξίγκαηα πνδηψλ, ζαθνχια απνξξνήο,
θιπ.) θαη λα πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα αμεζνπάξ.
6

ΑΔΑ: ΩΗΩΑ46907Τ-ΨΤΖ

19DIAB000004046 2019-01-14

Γ. Αθηηλνινγηθό κεράλεκα ηύπνπ C-Arm
εληνπηζκνύ ιίζσλ (αθηηλνζθόπεζε)
01.

02.

03.

04.

05.

06

07
08
09
10
11

12
13
14

Σν αθηηλνινγηθφ κεράλεκα λα είλαη ζπγρξφλνπ
θαηαζθεπήο θαη ηερλνινγίαο κε γελλήηξηα πςειήο
ζπρλφηεηαο.
Να δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα νκναμνληθήο αλίρλεπζεο θαη
επηθέληξσζεο ηνπ ιίζνπ κε ηελ θεθαιή ηεο γελλήηξηαο θαη
ηελ πνξεία ησλ θξνπζηηθψλ θπκάησλ, κέζσ ηνπ
αθηηλνινγηθνχ
ζπζηήκαηνο
θαη
κέζσ
ηνπ
ππεξερνηνκνγξάθνπ, γηα ην βέιηηζην θαη αζθαιέζηεξν
εληνπηζκφ θαη ζηφρεπζε.
Να δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο, παξαθνινχζεζεο
αιιά θαη δηφξζσζεο ηεο πνξείαο ηεο ιηζνηξηςίαο θαη ηεο
ζέζεο ηνπ αζζελνχο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (realtime)
ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε δηαδηθαζία ηεο ζεξαπείαο.
Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα ζπλερνχο θαη παικηθήο
αθηηλνζθφπεζεο

Να
πεξηγξαθεί

χζηεκα πξνζηαζίαο ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ
ηκεκάησλ c-arm, εμεηαζηηθήο ηξάπεδαο θαη γελλήηξηαο
ιηζνηξηςίαο
Σν ζχζηεκα λα είλαη ηχπνπ C-arm, λα δηαζέηεη
απαξαίηεηα δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη ρεηξηζκνχ
απφ ην εληαίν ρεηξηζηήξην, θαηά πξνηίκεζε κε νζφλε
αθήο, θαη επί ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη απφ ζσξαθηζκέλν
ρψξν ηειερεηξηζκνχ. Να δηαζέηεη μερσξηζηή νζφλε
παξαθνινχζεζεο (πιένλ απηήο ηνπ ρεηξηζκνχ) θαη επί ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη ζην ρψξν ηειερεηξηζκνχ. Ζ ζηαζεξφηεηα
ζην έδαθνο ζα αμηνινγεζεί
Να δηαζέηεη ιπρλία αθηίλσλ Υ πεξηζηξεθφκελεο αλφδνπ.

ΝΑΗ

Να δηαζέηεη πςίζπρλε γελλήηξηα, ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ
18KW, κε ζπρλφηεηα ηνπιάρηζηνλ 30ΚHz
Να δηαζέηεη κέγηζηε ηάζε ζπλερνχο αθηηλνζθφπεζεο
110KV ηνπιάρηζηνλ
Να δηαζέηεη κέγηζην ξεχκα ζπλερνχο αθηηλνζθφπεζεο
ηνπιάρηζηνλ έσο 10mA.
Να δηαζέηεη παικηθή αθηηλνζθφπεζε (pulsedfluoroscopy)
κε ηάζε 120KV ηνπιάρηζηνλ, θαη ξεχκα 30mA,
ηνπιάρηζηνλ.
Να δηαζέηεη ςεθηαθή αθηηλνγξαθία κε ηάζε 100KV
ηνπιάρηζηνλ, θαη ξεχκα έσο ηνπιάρηζηνλ 20mA
Να
δηαζέηεη
απηφκαην
έιεγρν
δφζεο
(AutomaticExposureControl)
Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε δπλαηφηεηα δνζηκέηξεζεο
(DoseAreaProduct). Να αλαθεξζνχλ νη κεηξνχκελεο
παξάκεηξνη, πξνο αμηνιφγεζε.

ΝΑΗ

15

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

Να γίλεη
πεξηγξαθή
πξνο
αμηνιφγεζε

ΝΑΗ

ΝΑΗ
Να αλαθεξζεί
πξνο
αμηνιφγεζε

ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ
Να
πεξηγξαθεί
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Γπλαηφηεηα εμαγσγήο εηθφλσλ ζε USB

15

ΝΑΗ

16

Γπλαηφηεηα εμαγσγήο εηθφλσλ ζε DVD

17

Να θέξεη αθηηλνινγηθή ιπρλία αρηίλσλ Υ θαηά πξνηίκεζε
πεξηζηξεθφκελεο αλφδνπ κε δχν εζηίεο, κε ηε κηα απφ ηηο Να
εζηίεο λα είλαη πνιχ κηθξή (0,3ρηι) γηα θαιχηεξε επθξίλεηα πεξηγξαθεί
ηεο εηθφλαο. Να αλαθεξζεί ην κέγεζνο ηεο δεχηεξεο
(κεγάιεο) εζηίαο, πξνο αμηνιφγεζε.

18

Να δηαζέηεη απηφκαηα δηαθξάγκαηα πεξηνξηζκνχ ηεο
δέζκεο (νξηδφληηα/θαζεηα), κε πεξηζηξνθή.
Να δηαζέηεη αληρλεπηή ηερλνινγίαο flatpanel ή εληζρπηή
εηθφλαο ηνπιάρηζηνλ
23εκ (9”) κε δπλαηφηεηα
κεγέζπλζεο.
Να δηαζέηεη ιεηηνπξγίεοφπσο:
Α. Last Image Hold
Β. Μείσζεο ηνπ ζνξχβνπ
Γ. Δλίζρπζεο παξπθψλ
Γ. Αλαζηξνθή εηθφλαο (flip)
Δ. Αληηζηξνθήο εηθφλαο (invert)
Ε.Δλίζρπζεο
θσηεηλφηεηαο
θαη
αληίζεζεο
Δ. Πεξηζηξνθήο εηθφλαο
Ε. Φεθηαθφ zoom
Βξαρίνλα ηχπνπ C-arm κε ειεθηξνθίλεηε κεηάβαζε ζηηο
δηαθνξεηηθέο ζέζεηο εληνπηζκνχ
Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα εχθνιεο απνκάθξπλζεο ηνπ Carm απφ ηε ζέζε ζεξαπείαο, ζε ζέζε παξθαξίζκαηνο, γηα
λα δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε ηνπ αζζελνχο.
Να
δηαζέηεη
εηδηθή
θνπξηίλα
θάιπςεο
απφ
κνιπβδνθανπηζνχθ γηα ηε ιπρλία αθηηλψλ Υ, γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ ρεηξηζηή απφ ηελ εθπεκπφκελε
αθηηλνβνιία.
Να δηαζέηεη πξφζζεην θπζηθφ ρεηξηζηήξην, πνπ λα έρεη
φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελδείμεηο απεηθνληδφκελεο ςεθηαθά.
Να δηαζέηεη UPS γηα πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηνο

19

20

21
22

23

24
25

ΝΑΗ

ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ

ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ

ΝΑΗ
ΝΑΗ

Γ. ύζηεκα ππεξερνηνκνγξάθνπ
εληνπηζκνύ ιίζσλ
1.

2.
3.

15

Να δηαζέηεη έγρξσκν ππεξερνηνκνγξάθν, θαηάιιειν ΝΑΗ
γηα εληνπηζκφ θαη επηθέληξσζε ηνπ ιίζνπ αιιά θαη γηα
εμεηάζεηο νπξνινγίαο.
Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη λα κεηαθηλεζεί ΝΑΗ
αλεμάξηεηα απφ ην ζχζηεκα ιηζνηξηςίαο.
Να επηηξέπεη ζπλερή (realtime) παξαθνινχζεζε ηεο ΝΑΗ
ζεξαπείαο ζε ζπγρξνληζκφ κε ηελ εθπνκπή ησλ
σζηηθψλ θξνχζεσλ.
8
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4.
Να ιεηηνπξγεί κε ηερληθέο απεηθφληζεο B/Μ/DMode

ΝΑΗ

5.

Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία B/W θαη Colour Doppler

6.
7.

Να δχλαηαη λα ιεηηνπξγεί κε ειεθηξνληθνχο ερνβνιείο ΝΑΗ
linear, convex
Να δηαζέηεη έγρξσκε νζφλε LCD 19’’ θαη άλσ.
ΝΑΗ

8.

Να δηαζέηεη Cinemode ηνπιάρηζηνλ 15.000 εηθφλσλ

ΝΑΗ

9.

Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ζε κλήκε USBstick
Να δηαζέηεη ζθιεξφ δίζθν ηνπιάρηζηνλ 300GB γηα
απνζήθεπζε εηθφλσλ
Να δηαζέηεη ζηαπξφλεκα ζηφρεπζεο θαη επηθέληξσζεο
ιίζνπ.
Να έρεη ππνδνρέο γηα ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ερνβνιείο.

ΝΑΗ

Να έρεη δπλαηφηεηα νκναμνληθήο (INLINE) ζχλδεζεο θαη
απεηθφληζεο ηνπ ερνβνιέα κε ηελ θεθαιή ιηζνηξηςίαο.
Να πεξηιακβάλεη έλαλ ερνβνιέα convex γηα εληνπηζκφ
θαη επηθέληξσζε ηνπ ιίζνπ, ζπρλφηεηαο 3,5MHz.
Να έρεη ηε δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο πεξηζηξνθήο ηνπ
ερνβνιέα, θαη ειεθηξνθίλεηεο κεηαηφπηζεο απηνχ θαηά
ηνλ θάζεην άμνλα (Ε), θαηά ηελ νκναμνληθή ζχλδεζε κε
ηελ θεθαιή ιηζνηξηςίαο.
Να πεξηιακβάλεη δηνξζηθφ ερνβνιέα γηα ηνλ έιεγρν ηνπ
πξνζηάηε 4.0 – 9.0MHz.
Να ζπλδέεηαη κε εηδηθή θεθαιή, ε νπνία λα θαιχπηεη ηoλ
απαηηνχκελν
ππεξερνγξαθηθφ
έιεγρν
ηνπ
νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Να δηαζέηεη ζηε βαζηθή κνλάδα ηερληθή απεηθφληζεο ηεο
πξνεξρφκελεο απφ ηνπο ηζηνχο αξκνληθήο ζπρλφηεηαο .
Να δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα κειινληηθήο αλαβάζκηζεο κε
ινγηζκηθφ κεηαθνξάο εηθφλσλ DICOM κε ιεηηνπξγίεο
PRINTSTOREWORKLIST.

ΝΑΗ

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.

1

2
3
4

ΝΑΗ

ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ

ΝΑΗ
ΝΑΗ

ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ

Β’ ΟΜΑΓΑ
- ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΔ
ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΔΠΙΠΛΟΝ
ΣΧΝ ΔΛΑΥΙΣΧΝ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ

Απαίηεζε πληειεζηήο
Βαξχηεηαο

Πξνζθνξά παξειθφκελσλ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ
επηπιένλ ησλ ειάρηζησλ απαηηνχκελσλ πρ
Δθηππσηέο, UPS, εγγξαθέαο CD/DVD
Άιιεο εθαξκνγέο θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο
(ινγηζκηθφ)
Καηλνηφκα Υαξαθηεξηζηηθά
Γπλαηφηεηεο αλαβάζκηζεο (hardware & software
ινγηζκηθφ)

ΝΑΗ

8

ΝΑΗ

3

ΝΑΗ
ΝΑΗ

2
2

Άζξνηζκα ζπληειεζηώλ βαξύηεηαο γηα ηελ
νκάδα Β

15
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Γ’ ΟΜΑΓΑ
- ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ
ΔΠΙΓΟΔΙ Πξνκήζεηα ειεθηξηθνύ
θαη
ειεθηξνληθνύ
εμνπιηζκνύ
ρξεζηκνπνηνύκελνπ ζηνλ ηνκέα ηεο
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ν νπνίνο
πξνθαιεί κεησκέλεο πεξηβαιινληηθέο
επηπηώζεηο.
χζηεκα δηαρείξηζεο ρεκηθψλ νπζηψλ.
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε νπζίεο
πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ππνςήθησλ νπζηψλ
πνπ
πξνθαινχλ κεγάιε αλεζπρία (SVHC) 2006
(θαλνληζκφο
REACH).
Γηάξθεηα δσήο πξντφληνο θαη εγγχεζε ππνζηήξημεο
θαη
αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ 10 εηψλ .
Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο (εγγχεζε θαιήο
ιεηηνπξγίαο) ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ.
Γ. Άζξνηζκα ζπληειεζηώλ βαξύηεηαο γηα ηηο
πεξηβαιινληηθέο επηδόζεηο
Γ' Οκάδα Δμππεξέηεζε κεηά ηελ πώιεζε θαη
ηερληθή ππνζηήξημε.
Δμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε, ηερληθή ππνζηήξημε
θαη
εθπαίδεπζε

1

2

3

1

ΝΑΗ

1

ΝΑΗ

3

ΝΑΗ

8
12

ΝΑΗ

3

Γ. Άζξνηζκα ζπληειεζηώλ βαξύηεηαο γηα
ηελ Δμππεξέηεζε κεηά ηελ πώιεζε θαη
ηερληθή ππνζηήξημε

3

ΑΘΡΟΙΜΑ
ΤΝΟΛΟΤ
ΤΝΣΔΛΔΣΧΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%)

100

Δ. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ
1.

2.
3.
4.

Σν αλσηέξσ είδνο λα δηαηίζεηαη απφ αληηπξφζσπν πνπ έρεη ENISO 9001/08
θαη ISO 13485/03 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ
πξντφλησλ), πνπ πιεξνί ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04θαη λα είλαη
εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. βάζεη ηνπ Π.Γ.
117/2004.
Να θαηαηεζεί ην CEMARK γηα ην πξνζθεξφκελν κνληέιν θαη ην ISO ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.
Αληαιιαθηηθά γηα δέθα έηε ηνπιάρηζηνλ.
Να δνζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηξηψλ εηψλ.
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5.
Ζ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο λα θαιχπηεη φιεο ηηο βιάβεο πνπ κπνξεί

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

λα
παξνπζηαζηνχλ θαη νθείινληαη ζε αζηνρία πιηθνχ ή θαηαζθεπαζηηθφ ειάηησκα.
Να θαιχπηεη φια ηα απαηηνχκελα αληαιιαθηηθά, αλαιψζηκα (αλάινγα κε ηελ
ηερλνινγία) θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ (π.ρ.
κεκβξάλεο, ειεθηξνκαγλεηηθά πελία), θαζψο θαη φιεο ηηο εξγαζίεο πιήξνπο
απνθαηάζηαζεο ησλ βιαβψλ.
Καηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο λα παξέρνληαη ρσξίο ρξέσζε
φια ηα αλαιψζηκα (αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία) γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ζπζηήκαηνο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ (π.ρ. κεκβξάλεο, ειεθηξνκαγλεηηθά
πελία).
Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο λα παξέρνληαη ρσξίο
ρξέσζε φιεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή εξγαζίεο πξνιεπηηθήο
ζπληήξεζεο, θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα γηα
απηέο.
Ζ νπνηαδήπνηε επηζθεπή λα γίλεηαη εληφο 24 σξψλ απφ ηελ αλαγγειία ηεο
βιάβεο θαη λα ππάξρεη απφζεκα αληαιιαθηηθψλ ψζηε λα δηαηίζεηαη εληφο 48
σξψλ απφ ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο.
Να πξνζθεξζεί, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζπκβφιαην ζπληήξεζεο πιήξνπο
θάιπςεο (εξγαζία, αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα) γηα ην δηάζηεκα απφ ηε
ιήμεο ηεο εγγχεζεο θαη γηα 10 έηε, κε ηελ πξφβιεςε εηήζηνπ θφξηνπ 500
ζπλεδξηψλ.
Όια ηα πηζηνπνηεηηθά λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηα ειιεληθά απφ ηα
πξσηφηππα αγγιηθά θαη επηθπξσκέλα επί πνηλή απφξξηςεο.
Να θαηαηεζεί θχιιν ζπκκφξθσζεο κε παξαπνκπέο ζηα αληίζηνηρα
μελφγισζζα θπιιάδηα επί πνηλή απφξξηςεο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εθπαηδεχζεη κε δηθά ηνπ έμνδα κεηάβαζεο θαη
δηακνλήο ζηνπο ρψξνπο ηεο, ηξεηο (3) ηερληθνχο ηνπ Σκήκαηνο Βηνταηξηθήο ηνπ
Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ θαη λα ηνπο πξνκεζεχζεη κε ηα αλάινγα πηζηνπνηεηηθά
εθπαίδεπζεο-πηζηνπνίεζεο θαη ζα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη
γηα φιεο ηηο
εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Να θαηαηεζεί ιίζηα ηνπ Δμνπζηνδνηεκέλνπ Σερληθνχ Πξνζσπηθνχ ηεο
εηαηξείαο.
Οη ιεηηνπξγίεο, ελδείμεηο θαη εληνιέο ζηα monitors λα είλαη ζηα Αγγιηθά ή θαηά
πξνηίκεζε ζηα Διιεληθά.(Θα πξνηηκεζνχλ ζηα Διιεληθά)
Σν αλσηέξσ είδνο λα δηαηίζεηαη απφ αληηπξφζσπν πνπ έρεη ENISO 9001/08
θαη ISO 13485/03 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ
πξντφλησλ), πνπ πιεξνί ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04θαη λα είλαη
εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. βάζεη ηνπ Π.Γ.
117/2004.
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ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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 θαη 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. Ο
πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη
λα
ρξεζηκνπνηήζεη
απνδεδεηγκέλα
ην
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ηεο
πξνζθνξάο, ην δε Ννζνθνκείν νθείιεη λα ειέγμεη ηε ζρεηηθή ζπκκφξθσζε,
ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ δεκνζίνπ.

1.2

Ζ παξάδνζε-παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο (νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) ζα
γίλεη, κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο, σο
εηδηθφηεξα νξίδεηαη απφ ηε 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 ηε δηαδηθαζία εμεηάζεσλ ζε αζζελείο (αθνξά ηε 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 ηεο 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.

1.4

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα δψζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πξνέιεπζεο
ησλ πιηθψλ ήζειε δεηήζεη ν θνξέαο γηα δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο.

1.5

Ο θνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη θάζε πξνζθνκηδφκελν πιηθφ θαη ν
πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα ππαθνχζεη ζε νπνηεζδήπνηε εληνιέο ησλ
αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ, γηα ην πιηθφ ην νπνίν δελ εθπιεξψλεη ηνπο
ζπκβαηηθνχο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ.
ηελ πξνζθνξά λα αλαθεξζνχλ παξφκνηα ζπζηήκαηα εμσζσκαηηθήο
ιηζνηξηςίαο
πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ζε ειιεληθά
Ννζνθνκεία, θιηληθέο, θιπ., κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα δεκφζηα Ννζνθνκεία,
θαζψο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο απηψλ. Όξνο ρσξίο πνηλή απνθιεηζκνχ.

1.6

1.7

Ο ρξφλνο παξάδνζεο, ν νπνίνο ζα αλαθεξζεί νπσζδήπνηε ζηελ αξρηθή
πξνζθνξά θαζνξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ζε
ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο (4 κήλεο).
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1.8
Όιεο νη εξγαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ

εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο
εμσζσκαηηθήο ιηζνηξηςίαο, νη κειέηεο αθηηλνπξνζηαζίαο, νη ζσξαθίζεηο,
θαζψο θαη ε έθζεζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη ην
θφζηνο ηνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ πθηζηάκελν πξνυπνινγηζκφ. Ο ρψξνο
εγθαηάζηαζεο βξίζθεηαη ζην ηζφγεην, ζην Αθηηλνδηαγλσζηηθφ ηκήκα θαη ε
αίζνπζα έρεη θσδηθφ 23.23 φπσο απεηθνλίδεηαη θαη ζηελ θάηνςε πνπ
επηζπλάπηεηαη.

2.ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ
ΔΓΓΤΗΗΔΧΝ, ΤΝΣΗΡΗΔΧ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝΑΝΑΛΧΙΜΧΝ ΚΛΠ.
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα πνηφηεηαο
ENISO 9001:2008, ENISO 13485:16 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηε δηαθίλεζε
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, θαη φζνλ αθνξά ηελ ηερληθή ππνζηήξημε
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ην ENISO 13485:16 κε πηζηνπνηεηηθφ επίζεκνπ
νξγαληζκνχ πηζηνπνίεζεο, ην νπνίν θαη θαηαηίζεηαη κε ηελ πξνζθνξά.
Δπίζεο λα δηαζέηεη Βεβαίσζε πκκεηνρήο ζε Δγθεθξηκέλν χζηεκα
Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ΑΖΖΔ (ζχκθσλα κε ην Ν.2939/2001 θαη ην Π.Γ.
117/2004 θαη 15/2006).

3.ΟΡΟΙ ΔΓΓΤΗΔΧΝ-ΤΝΣΗΡΗΗ
3.1

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζηελ Διιάδα κφληκα θαηάιιεια
εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηε ζπληήξεζε αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ. Ζ
ζχλζεζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο, θαζψο θαη ηα ηππηθά θιπ πξνζφληα ησλ
απαζρνινχκελσλ λα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά, φπσο θαη ηα
αληίζηνηρα δηαθξηβσκέλα φξγαλα.

3.2

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ
κεραλήκαηνο γηα ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ ηελ παξάδνζή ηνπ θαηά
ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, σο θαη ηελ εμαζθάιηζε
δηάζεζεο αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) έηε επηπιένλ, 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.

3.3

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα επηιχεη νπνηαδήπνηε βιάβε πξνθχςεη εληφο
48 σξψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζή ηεο. Δπίζεο, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ ην
κεράλεκα ηίζεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο δε ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 15 εκέξεο
θαηά έηνο.
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3.4
Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο
ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη: Πιήξε ζεηξά εγρεηξηδίσλ (εηο
δηπινχλ) κε νδεγίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο (SERVICE MANUALS) ζηα
νπνία λα πεξηέρεηαη θαη ε ιίζηα αληαιιαθηηθψλ (Part list κε ηνπο αλάινγνπο
θσδηθνχο) θαζψο θαη φια ηα ζρεδηαγξάκκαηα ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ
κεραλήκαηνο, κεηαθξαζκέλν νπσζδήπνηε ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαηά ηελ
παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο, ελψ ζηελ αξρηθή πξνζθνξά κπνξεί λα δνζεί
ζηελ Αγγιηθή ή ζηελ Διιεληθή.

4.ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ – ΠΛΗΡΗ
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ
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 Διιεληθή γιψζζα θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ
κεραλήκαηνο, ελψ ζηελ αξρηθή πξνζθνξά κπνξεί λα δνζεί ζηελ Αγγιηθή θαη
θαηά πξνηίκεζε θαη ζηελ Διιεληθή.
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 Διιεληθή γιψζζα.

5.ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ-ΑΝΑΛΧΙΜΑ-SERVICE
5.1

5.2

5.3

Σα αληαιιαθηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ απεξηφξηζηνπ αξηζκνχ, κε πνηλή
απνθιεηζκνχ, καδί κε ηα πάζεο θχζεσο πιηθά, ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο
θαη εξγαηηθά ζηελ πξνζθεξφκελε εηήζηα ηηκή πιήξνπο ζπληήξεζεο –
επηζθεπήο ησλ εηδψλ ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ είδνπο. Δμαηξνχληαη ηα
αλαιψζηκα.
Ο δηαγσληδφκελνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ χπαξμε ακεηαρείξηζησλ
αληαιιαθηηθψλ, αλαισζίκσλ πιηθψλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη θχξηα ηε
δηάζεζε απηψλ, σο θαη ησλ αληίζηνηρσλ θαηάιιεισλ πιηθψλ γηα ηελ πιήξε
ιεηηνπξγία θαη απφδνζε ησλ εηδψλ ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ είδνπο κε ηνλ
παξειθφκελν εμνπιηζκφ, επί δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ζπλνιηθά έηε, κεηά ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο.
ηνλ επηκέξνπο θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο, πέξα απφ ηε βαζηθή ζχλζεζε
ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ είδνπο ζα αλαγξάθνληαη νπσζδήπνηε
ζε ιίζηα φια ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή
ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.

14

ΑΔΑ: ΩΗΩΑ46907Τ-ΨΤΖ

19DIAB000004046 2019-01-14

6. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΤΝΣΗΡΗΗ-ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
6.1

6.2

6.3

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαθέξεη ηε
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). ηε
ζπλέρεηα ε ηηκή ζα αλαπξνζαξκφδεηαη – αλαζεσξείηαη εηήζηα, θαη εθφζνλ ην
επηζπκεί ε Αλαζέηνπζα Αξρή, σο θαησηέξσ πεξηγξάθεηαη κέρξη
ζπκπιεξψζεσο ζπλνιηθά δεθαεηίαο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο
ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ είδνπο.
Ζ 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 ην κήλα ππνγξαθήο ηεο λέαο εηήζηαο ζχκβαζεο
ελ ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο), θαη ην νπνίν
δεκνζηεχεηαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν www.statistics.gr.
Οη νηθνλνκνηερληθνί φξνη ή πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηιακβάλνληα 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 δηακφξθσζε ζπκςεθηζηηθά ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο
πιήξνπο ζπληήξεζεο – επηζθεπήο γηα κηα δεθαεηία.

Οη εηδηθνί όξνη πνπ αθνινπζνύλ είλαη απαηηεηνί θαη ζα πξέπεη λα
ζπκπιεξσζεί
από
ηνπο
νηθνλνκηθνύο
θνξείο
μερσξηζηό
θύιιν
ζπκκόξθσζεο, επί πνηλή απόξξηςεο.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. ύζηεκα δηαρείξηζεο ρεκηθώλ νπζηώλ
Ο Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Υεκηθψλ Πξντφλησλ (ECHA) δεκνζηεχεη έλαλ θαηάινγν
νπζηψλ νη νπνίεο ηαμηλνκνχληαη σο νπζίεο πνπ εκπλένπλ πνιχ κεγάιε αλεζπρία
(SVHC). Οη νπζίεο απηέο θαηαρσξίδνληαη ζε έλα θαηάινγν ππνςήθησλ νπζηψλ γηα
πεξηνξηζκφ ζηελ ΔΔ. Ζ γλσζηνπνίεζε ηεο παξνπζίαο ηνπο ζηνλ ππφ πξνκήζεηα
εμνπιηζκφ απμάλεη ηε δηαθάλεηα θαη ζπλεπψο ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπο.
Οη δηαγσληδφκελνη δηαζέηνπλ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ρεκηθψλ νπζηψλ, θαζψο επίζεο
εηδηθνχο πφξνπο, ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία θαη ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο θαη
15

ΑΔΑ: ΩΗΩΑ46907Τ-ΨΤΖ

19DIAB000004046 2019-01-14

νδεγίεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη ζα εληνπίδνπλ ηελ χπαξμε νπζηψλ ζην/ζηα
πξντφλ/-ηα πνπ αγνξάδνληαη δπλάκεη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νη νπνίεο
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ππνςήθησλ νπζηψλ πνπ
πξνθαινχλ πνιχ κεγάιε αλεζπρία (SVHC), φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν
57 ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1907/2006 (θαλνληζκφο REACH), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
πηζαλψλ πξνζζεθψλ ζηνλ θαηάινγν ππνςήθησλ νπζηψλ. Πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:
 Ζ ππνβνιή αηηήκαηνο ζηνπο πξνκεζεπηέο λα παξάζρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηελ χπαξμε ησλ αλαθεξφκελσλ νπζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ λέσλ πξνζζεθψλ
ζηνλ θαηάινγν [εληφο 1 κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ θαηαιφγνπ
απφ ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Υεκηθψλ Πξντφλησλ (ECHA)]·
 Ζ ζπζηεκαηηθή ζπιινγή θαη αξρεηνζέηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνληαη
ζρεηηθά κε ηηο SVHC ηνπ θαηαιφγνπ ππνςήθησλ νπζηψλ ζην πιαίζην ηνπ
θαλνληζκνχ REACH, νη νπνίεο εκπεξηέρνληαη ζε ζπγθέληξσζε άλσ ηνπ 0,1 %
θαηά βάξνο (β/β) ζηα πξντφληα πνπ αγνξάδνληαη δπλάκεη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο
δει. δηαδηθαζίεο ηήξεζεο αξρείσλ θαη παξαθνινχζεζεο [π.ρ. ηαθηηθνί έιεγρνη ηεο
ηεθκεξίσζεο πνπ αθνξά ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ πξντφληνο ζηηο ππνςήθηεο νπζίεο
ηνπ θαηαιφγνπ θαη επηηφπηνη έιεγρνη ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ρεκηθέο νπζίεο
(εθζέζεηο εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ)] κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ
ζπιιεγφκελσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ αζπλεπεηψλ.
Δπαιήζεπζε:
Οη
δηαγσληδφκελνη
επηβεβαηψλνπλ
φηη
εθαξκφδνπλ
ηηο
πξναλαθεξζείζεο δηαδηθαζίεο θαη νδεγίεο θαη πεξηγξάθνπλ ην ζχζηεκα ηεθκεξίσζεο,
παξαθνινχζεζεο θαη επαθφινπζσλ ελεξγεηψλ, θαζψο θαη ηνπο ρξεζηκνπνηνχκελνπο
πφξνπο (ρξφλν, πξνζσπηθφ θαη ηερλνγλσζία). Γχλαληαη λα δηελεξγνχληαη επηηφπηνη
έιεγρνη ησλ εθζέζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ σο άλσ απαίηεζε.
Οη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δήισζε κε ηελ νπνία γλσζηνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο
νπζίεο (SVHC) νη νπνίεο είλαη παξνχζεο ζην πξνηεηλφκελν γηα πξνκήζεηα εμνπιηζκφ.
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε νπζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηνλ θαηάινγν ππνςήθησλ νπζηώλ πνπ πξνθαινύλ κεγάιε αλεζπρία (SVHC)
Καηά ηελ πξψηε δεθαεηία απφ ηελ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο εηδνπνηείηαη ε
αλαζέηνπζα αξρή, εληφο 6 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο αλαζεσξεκέλνπ
θαηαιφγνπ ππνςήθησλ νπζηψλ πνπ πξνθαινχλ κεγάιε αλεζπρία (SVHC) απφ ηνλ
Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Υεκηθψλ Πξντφλησλ, γηα ηελ παξνπζία κηαο ή πεξηζζφηεξσλ
λέσλ νπζηψλ ηνπ ελ ιφγσ θαηαιφγνπ ζε φια ηα πξντφληα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε
ζχκβαζε, θαζψο θαη αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ αξρείνπ
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ε αλαζέηνπζα αξρή ηα δένληα
πξνιεπηηθά κέηξα, δει. ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ πξντφληνο θαη δηαζθάιηζε ηεο
δπλαηφηεηάο ηνπο λα πξνβαίλνπλ ζηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο.
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2. Γηάξθεηα δσήο πξντόληνο θαη εγγύεζε ππνζηήξημεο
θαζώο θαη δηαζεζηκόηεηαο αληαιιαθηηθώλ, πιηθνινγηζκηθνύ
θαη ινγηζκηθνύ.
ηφρνο ηνπ παξφληνο θξηηεξίνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη εξγαζίεο επηζθεπήο είλαη
νηθνλνκηθά ειθπζηηθέο ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ, ψζηε λα
απνθεχγεηαη ε πξφσξε απφζπξζε ιφγσ νηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ.
Οη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ ην θείκελν ηεο ζπκθσλίαο παξνρήο ππεξεζηψλ
εγγχεζεο ππνζηήξημεο θαη αληαιιαθηηθψλ, πιηθνινγηζκηθνχ θαη ινγηζκηθνχ θαζψο θαη
πιήξε ηηκνθαηάινγν γηα ηα κέξε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ελδεηθηηθφ
θφζηνο εξγαζηψλ αληηθαηάζηαζεο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ
ζπκκεηέρνληα ζην δηαγσληζκφ.
Γίδεηαη βαζκνινγία ζχκθσλα κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θφζηνπο ησλ πξνζθνξψλ.

Δμαθξίβσζε:
Οη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ αληίγξαθν ηεο ζπκθσλίαο παξνρήο ππεξεζηψλ
εγγχεζεο ππνζηήξημεο.
Οη δηαγσληδφκελνη πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ φηη
δηαζθαιίδεηαη ε δηαζεζηκφηεηα γλήζησλ αληαιιαθηηθψλ, πιηθνινγηζκηθνχ θαη
ινγηζκηθνχ θαζ’ φιε ηελ αλακελφκελε δηάξθεηα δσήο ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ
θαιχπηνληαη απφ ηελ εγγχεζε ππνζηήξημεο θαη αληαιιαθηηθψλ, πιηθνινγηζκηθνχ θαη
ινγηζκηθνχ ηνπιάρηζηνλ επί 10 έηε.
Οη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ ηηκνθαηάινγν γηα πξσηφηππα αληαιιαθηηθά θαζψο θαη
ελδεηθηηθφ θφζηνο εξγαζηψλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο.
Ζ ειάρηζηε δηάξθεηα ησλ 10εηψλ ηεο θάιπςεο κε ηε δήισζε εγγχεζεο ππνζηήξημεο
θαη αληαιιαθηηθψλ, πιηθνινγηζκηθνχ θαη ινγηζκηθνχ απνδίδεηαη ζηε Βαζκνινγία ηνπ
Κξηηεξίνπ κε 100.

3. Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο (εγγύεζε θαιήο
ιεηηνπξγίαο)
Οη εγγπήζεηο θαη ζπκθσλίεο παξνρήο ππεξεζηψλ κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο
βαζκνινγνχληαη ζεηηθά, θαζψο παξέρνπλ ζηνπο πξνκεζεπηέο θίλεηξν λα
εμαζθαιίζνπλ ηελ απμεκέλε καθξνδσία ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη ην πιενλέθηεκα φηη
ηα επηδηνξζψζηκα ειαηηψκαηα δελ ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε απφζπξζε
ηνπ εμνπιηζκνχ.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ππφ πξνκήζεηα
εηδψλ απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο θαη γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ έρεη δειψζεη
ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά, θαηά ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο. Οη φξνη ηεο εγγχεζεο πνπ ρνξεγεί ν πξνκεζεπηήο θαιχπηνπλ ηελ επηζθεπή
ή ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πξντφληνο γηα ειάρηζηε δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ
κε ηε δήισζε εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο πξνκήζεηαο (εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο),
νπφηε ζηε Βαζκνινγία ηνπ Κξηηεξίνπ απνδίδεηαη 100 γηα ηελ ειάρηζηε δηάξθεηα ηξηψλ
(3) εηψλ.
Θα δίδνληαη πξφζζεηνη βαζκνί γηα θάζε έηνο εγγχεζεο θαη ζπκθσλίαο παξνρήο
ππεξεζηψλ ην νπνίν πξνζθέξεηαη επηπιένλ ηεο ειάρηζηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο.
Μπνξνχλ λα απνδνζνχλ έσο θαη 120 βαζκνί.
Οη βαζκνί ζα δίδνληαη σο εμήο
 +4 έηε: 120 βαζκνί
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 +3 έηε: 115 βαζκνί



+2 έηε: 110 βαζκνί
+1 έηνο: 105 βαζκνί

Δπαιήζεπζε: Ο ζπκκεηέρσλ παξέρεη αληίγξαθν ηεο εγγχεζεο ιεηηνπξγίαο
πξνκήζεηαο (εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο). Τπνβάιιεη επίζεο δήισζε φηη θαιχπηεη ην
θφζηνο ζπκκφξθσζεο ησλ αγαζψλ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο πξνδηαγξαθέο.
Ο δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα δειψζεη ηελ ειάρηζηε δηάξθεηα ζε έηε ηεο :
- εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο πξνκήζεηαο (εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο).

4.
Καηάξηηζε
θαη
εγθαηάζηαζε
γηα
βειηηζηνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο

ηε

Ο δηαγσληδφκελνο παξέρεη θαηάξηηζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ
πξνζαξκνγή θαη ηελ αθξηβή ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ ξεχκαηνο (π.ρ. θαηάζηαζε αλακνλήο), κε ζθνπφ ηε
βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ξεχκαηνο. Ζ θαηάξηηζε δχλαηαη λα
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ θιηληθή θαη ηερληθή εθπαίδεπζε πνπ παξέρεη ν
δηαγσληδφκελνο.
Δπαιήζεπζε: Πεξηγξαθή ηεο παξερφκελεο θαηάξηηζεο/εθπαίδεπζεο γηα ελεξγεηαθά
ζέκαηα.

Δγθαηάζηαζε κε βειηηζηνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο
απόδνζεο
Ο δηαγσληδφκελνο παξέρεη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ αμηνιφγεζε ησλ
αλαγθψλ ηνπ ρξήζηε (δει. ηεο ζρεηηθήο πηέξπγαο) (π.ρ. ζπρλφηεηα ρξήζεο, είδνο
εμεηάζεσλ θ.ιπ.). Βάζεη ηεο αλάιπζεο, ν δηαγσληδφκελνο παξέρεη ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή ηεθκεξίσζε θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν βειηηζηνπνίεζεο ησλ παξακέηξσλ
ρξήζεο ξεχκαηνο ηνπ ππφ αγνξά εμνπιηζκνχ. Καηά πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία απηή
επαλαιακβάλεηαη θαη αλαζεσξείηαη θάζε θνξά πνπ ν πξνκεζεπηήο εθηειεί εξγαζίεο
πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ.
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