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Γεκόζηας Γηαβούιεσζες γηα ηελ

Πρoκήζεηα

Υεηροσργηθής Ορζοπεδηθής Σράπεδας (CPV cpv 33192230-3 ) γηα ηης αλάγθες
ηοσ Γεληθού Νοζοθοκείοσ Υαλίωλ».
ρεηηθά:
1)

Σο με απίθμ. ππωη. 2891/ 24-07-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Τγείαρ (ΕΠΤ) ζσεηικά με
«Τποσπεωηική διαδικαζία ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων για όλοςρ ηοςρ δημοζίοςρ
θοπείρ ςγείαρ».

2)

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

3)

Σο με απίθμ. ππωη. 4978/ 15-12-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Τγείαρ (ΕΠΤ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο αναθοπικά με ηη διαδικαζία έγκπιζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων, όπωρ αςηή έσει
καθοπιζθεί δςνάμει ηων αποθάζεων ηηρ Ολομέλειαρ ηηρ ΕΠΤ πος ελήθθηζαν καηά ηην ςπ’ απίθμ. 65/
17.7.2015/21.7.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΤΟ-16Ψ) και ηην ςπ’ απίθμ. 67/
19.11.2015/24.11.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΤΟ-Φ0Η)».

4)

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

5)

Σο με απίθμ. ππωη. 1349/ 03-03-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Τγείαρ (ΕΠΤ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο για ηην παπάηαζη έωρ ηην 30η Ιοςνίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ διενέπγειαρ ηακηικών διαγωνιζμών
από ηην Επιηποπή Ππομηθειών Τγείαρ 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 Τγείαρ
«Ενζωμάηωζη ζε ενιαίο κείμενο ………» (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΤΟ-41Ι).
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6)

Σο με απίθμ. ππωη. 2750/16-05-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Τγείαρ (ΕΠΤ) 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)

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

8)

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

9)

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

10) Σο με απίθμ. ππωη. 5657/28-11-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Τγείαρ (ΕΠΤ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιορ για ηην εναπμόνιζη ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών με ηιρ διαηάξειρ ηηρ νομοθεζίαρ πεπί
ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων».
11) Η με απιθμ. 16ο/ πξθ.8/ 15-03-2018 (ΑΓΑ :6ΚΒΡ46907Σ-3Ρ4) Απόθαζη ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος ηος
Νοζοκομείος ζσεηικά με ηην έγκπιζη Σεσνικών Πποδιαγπαθών

πποκειμένος να διενεπγηθεί Δημόζια

Διαβούλεςζη για ηην ππομήθεια Υεηξνπξγηθήο Οξζνπεδηθήο Σξάπεδαο (CPV CPV 33192230-3 )
12) Η με απιθμ. 29ο/ πξθ.17/ 29-06-2018 (ΑΓΑ :ΦΠ6Η46907Σ-ΛΦΧ) Απόθαζη ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος ηος
Νοζοκομείος ζσεηικά με έγκπιζη ηεσνικών πποδιαγπαθών μεηά ηην Α Φάζη Διαβούλεςζηρ.

Πξνζθαινχκε ζε αλνηθηή ΓΔΤΣΔΡΖ Γεκόζηα Γηαβούιεσζε, κε δεζκεπηηθήο ζπκκεηνρήο
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, κε ζθνπφ ηε ζπιινγή επνηθνδνκεηηθψλ παξαηεξήζεσλ θαη ζρνιίσλ
γηα ηελ Προκήζεηα Υεηξνπξγηθήο Οξζνπεδηθήο Σξάπεδαο (CPV CPV 33192230-3 )
Ζ Γηαβούιεσζε ζα δηαρθέζεη από ηης 26/09/2018 εκέρα Σεηάρηε έως θαη ηης 05/10/2018
εκέρα Παραζθεσή.
Η παξνχζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ

πκβάζεσλ

“Γηαβνπιεχζεηο”

(ΔΗΓΗ)

θαη

ζηελ

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

ηζηνζειίδα

ηνπ

Γεληθνχ

ζην

Ννζνθνκείνπ

ζχλδεζκν
Υαληψλ

(www.chaniahospital.gr).
Σα ζρφιηα γηα ηε δηαβνχιεπζε κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ γηα ην ζχλνιν ηεο δηαβνχιεπζεο
άκεζα θαη απηφκαηα, κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ΔΗΓΗ 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 ΔΗΓΗ 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
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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 ΔΗΓΗ, σο ζρφιηα ηεο αλαθνίλσζεο δηελέξγεηαο ηεο Γεκφζηαο
Γηαβνχιεπζεο.
Η 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 ΓΗΟΗΚΖΣΖ

ΒΟΤΛΓΑΡΗΓΖ ΜΖΝΑ
σλεκκέλα (1) :
1)

ο

Η με αριθμ. 29 / πρθ.17/ 29-06-2018 (ΑΓΑ :ΦΠ6Ζ46907Σ-ΛΦΧ) Απόθαζη ηοσ Διοικηηικού
Σσμβοσλίοσ ηοσ Νοζοκομείοσ ζτεηικά με έγκριζη ηετνικών προδιαγραθών μεηά ηην Α
Φάζη Διαβούλεσζης γηα ηελ προκήζεηα Υεηροσργηθής Ορζοπεδηθής Σράπεδας (CPV CPV
33192230-3)

Κοηλοποίεζε:
1.

Σκήκα Βηοϊαηρηθής ηετλοιογίας

2.

Σκήκα Ορζοπεδηθής θιηληθής

Δζωηερηθή δηαλοκή:
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1.

Γραθείο Προκεζεηώλ(2)

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ ΣΡΑΠΔΕΗ ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ
1.

Η ηξάπεδα ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεο, θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηε, ζχγρξνλεο
ηερλνινγίαο. Να είλαη θαηάιιειε γηα επεκβάζεηο Οξζνπεδηθήο Υεηξνπξγηθήο θαη κε ηελ
πξνζζαθαίξεζε αλάινγσλ εμαξηεκάησλ λα γίλεηαη θαηάιιειε γηα φινπο ηνπο ηχπνπο
ησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ φπσο Γεληθήο Υεηξνπξγηθήο, Οπξνινγηθήο –
Γπλαηθνινγηθήο Υεηξνπξγηθήο, θ.ιπ.

2.

Να είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ειεθηξνυδξαπιηθήο ή ειεθηξνκεραληθήο ιεηηνπξγίαο ή
θαη ζπλδπαζκφο ηνπο. Να απνηειείηαη απφ: i) κεηαθηλνχκελε θνιψλα (φρη παθησκέλε) κε
κηθξφ φγθν βάζεο (λα αλαθεξζεί ην πάρνο ηεο – ζα εθηηκεζεί ηδηαίηεξα ην κηθξφηεξν
πάρνο), ii) απνζπψκελε ρεηξνπξγηθή επηθάλεηα απφ ηε θνιψλα θαη iii) εηδηθφ
πξνζζαθαηξνχκελν ηξνρήιαην γηα ηε κεηαθνξά ηεο φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην.

3.

ηε θνιψλα ηεο ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο λα είλαη ηνπνζεηεκέλα εζσηεξηθά, φια ηα
ιεηηνπξγηθά κέξε φπσο νη κπαηαξίεο, ην ηξνθνδνηηθφ, ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη ε κνλάδα
ειέγρνπ γηα κεγαιχηεξε εξγνλνκία θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα ρεηξνπξγεία.

4.

Να ιεηηνπξγεί κε εζσηεξηθέο επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο. Να αλαθεξζεί ν ρξφλνο
ιεηηνπξγίαο ησλ κπαηαξηψλ κεηαμχ ησλ θνξηίζεσλ.

5.

Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία αλακνλήο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ησλ κπαηαξηψλ.

6.

Όιεο νη ειεθηξηθέο θηλήζεηο λα γίλνληαη απφ ελζχξκαην πιεθηξνιφγην θαη ελζσκαησκέλν
πιεθηξνιφγην αζθαιείαο ζηελ θνιψλα. Να πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή αζχξκαην
πιεθηξνιφγην θαη πνδνδηαθφπηεο ηξηψλ θηλήζεσλ
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα (ηηλεζκοπική κολώνα, πλαίζιο
επιθάνειαρ, πλεςπικέρ πάγερ κ.λπ.)
Σν ηξνρήιαην κεηαθνξάο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην πιηθφ. Να
πεξηγξαθεί ην πιηθφ θαηαζθεπήο πξνο αμηνιφγεζε. Θα εθηηκεζεί ην ειαθξχηεξν πιηθφ
ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε κεηαθνξά ηνπ.

7.
8.

9.

Η ρεηξνπξγηθή επηθάλεηα θαζ’ φιν ην κήθνο θαη πιάηνο ηεο λα είλαη αθηηλνδηαπεξαηή θαη
λα απνηειείηαη απφ έμη (6) ηνπιάρηζηνλ ηκήκαηα:
- ηκήκα θεθαιήο πξνζζαθαηξνχκελν,
- ηκήκα άλσ πιάηεο πξνζζαθαηξνχκελν,
- ηκήκα θάησ πιάηεο
- ηκήκα ιεθάλεο
- δχν (2) ηκήκαηα πνδηψλ πξνζζαθαηξνχκελα, ξπζκηδφκελα, κε δπλαηφηεηα
δηάζηαζεο.

10. Σα αλσηέξσ ηκήκαηα λα θαιχπηνληαη απφ πξνζζαθαηξνχκελα αληηζηαηηθά καμηιάξηα
απφ βηζθν-ειαζηηθφ πιηθφ, θαηά ησλ θαηαθιίζεσλ γηα κέγηζηε άλεζε ηνπ αζζελή. Να κελ
πεξηέρνπλ latex.

11. Μέζσ ησλ πιεθηξνινγίσλ λα επηηπγράλνληαη ειεθηξηθά νη παξαθάησ ξπζκίζεηο:
- Ύςνο (σωπίρ ηα μαξιλάπια)
απφ600 έσο 1050mm
πεξίπνπ(± 20mm)
- Πιεπξηθά δεμηά / αξηζηεξά (TILT)
±30°ηνπιάρηζηνλ
- Trendelenburg / Reverse Trendelenburg
±45°ηνπιάρηζηνλ
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- Σκήκα θάησ πιάηεο πάλσ θαη θάησ: +90° / -50° πεξίπνπ
- Σκήκα πνδηψλ πάλσ θαη θάησ,
(ηαςηόσπονα και σωπιζηά): +90° / -90° πεξίπνπ
- Κίλεζε ηεο ρεηξνπξγηθήο επηθάλεηαο θαηά ηνλ δηακήθε άμνλα (νιίζζεζε), γηα ιήςε
αθηηλνγξαθίαο ζηα ηκήκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ ηε δηάκεηξν ηεο θνιψλαο. Μήθνο
νιίζζεζεο ηεο ρεηξνπξγηθήο επηθάλεηαο ζε ζρέζε κε ηε δηάκεηξν ηεο θνιψλαο γηα ηελ
αλεκπφδηζηε ρξήζε ηνπ C-Arm ηνπιάρηζηνλ 300mm, ή έθθεληξα ηνπνζεηεκέλε
θνιψλα.
- Θέζε (0) γηα ηελ απηφκαηε επαλαθνξά ηεο ρεηξνπξγηθήο επηθάλεηαο ζηελ βαζηθή
νξηδφληηα ζέζε κε ηαπηφρξνλε επζπγξάκκηζε φισλ ησλ θηλήζεσλ.
- Θέζε flex/reflexθαζψο θαη ζέζε beachchair γηα νξζνπεδηθέο επεκβάζεηο ψκσλ.
12. Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ ειεθηξηθέο θηλήζεηο, λα πξαγκαηνπνηνχληαη ρεηξνθίλεηα νη
παξαθάησ ξπζκίζεηο:
- Σκήκα ηεο θεθαιήο πάλσ θαη θάησ:
+ 40° / -40°ηνπιάρηζηνλ(επηζπκεηφ
φρη επί πνηλή απνθιεηζκνχ)
- Γηάηαζε πνδηψλ κε δηπιή δηάηαζε
(γηα ιαπαξνζθνπηθή πξνζέγγηζε):
180°
13. Η ρεηξνπξγηθή επηθάλεηα λα είλαη αθηηλνδηαπεξαηή θαη λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα νξηδφληηαο
νιίζζεζεο θαηά 300mm ηνπιάρηζηνλ ή έθθεληξα ηνπνζεηεκέλε θνιψλα, γηα ηελ
απξφζθνπηε ζπλεξγαζία κε αθηηλνινγηθφ κεράλεκα ηχπνπ C-Arm, ηφζν απφ ηε πιεπξά
ηεο θεθαιήο φζν θαη απφ ηε πιεπξά ησλ πνδηψλ, ην νπνίν δηακνξθψλεηαη ζε
ζπλδπαζκφ κε ηε θίλεζε ηεο νξηδφληηαο νιίζζεζεο.
14. Η ρεηξνπξγηθή επηθάλεηα λα είλαη “modulartechnology”, εμαζθαιίδνληαο ηε δπλαηφηεηα λα
εμππεξεηνχληαη φιεο νη ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο.
15. Να αλαθεξζνχλ νη δηαζηάζεηο ηεο πξνζθεξφκελεο ρεηξνπξγηθήο επηθάλεηαο (ηόζο με ηιρ
πλεςπικέρ πάγερ όζο και σωπίρ αςηέρ).

16. Η ρεηξνπξγηθή επηθάλεηα λα δχλαηαη λα κεηαηξαπεί αλάινγα, κε ηελ πξνζζήθε ή
αληηθαηάζηαζε δηαθφξσλ απαηηνχκελσλ ζπζηεκάησλ ή ηκεκάησλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε
δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ.

17. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ πιηθά πνηφηεηαο θαη αληνρήο, ψζηε λα είλαη θαηάιιειε γηα
Ννζνθνκεηαθή ρξήζε. Να ππφθεηηαη ζηνπο Δπξσπατθνχο θαη δηεζλείο θαλνληζκνχο
αζθαιείαο θαη αμηνπηζηίαο. Να είλαη θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγία ζε εθξεθηηθφ πεξηβάιινλ
ρεηξνπξγείνπ θαη κε αζθάιεηα εγθαηάζηαζεο ζε παξνπζία εχθιεθηνπ αλαηζζεηηθνχ
αεξίνπ θαηεγνξίαο ΑΡ.
18. ηε Υεηξνπξγηθή Σξάπεδα λα δχλαηαη λα πξνζαξκνζηνχλ ηνπιάρηζηνλ ηα θάησζη
εμαξηήκαηα γηα Οξζνπεδηθή Υεηξνπξγηθή, ηα νπνία θαη λα πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή
κε μερσξηζηή ηηκή:
1. Πιήξεο ζχζηεκα νξζνπεδηθήο έιμεο θάησ άθξσλ ελαέξηαο πξνζαξκνγήο
απνηεινχκελν απφ:
• κία (1) ζηαζεξή ζηήξημε ιεθάλεο,
• έλα (1) δεχγνο θιηλφκελσλ θαη πξνζζαθαηξνχκελσλ ζηεξηγκάησλ γινπηψλ,
• δχν κεραληζκνχο (βξαρίνλεο) έιμεο ξπζκηδφκελνπ κήθνπο, πιήξεηο κε
ζπζηήκαηα κηθξνκεηξηθήο ξχζκηζεο θαηά 20 εθαηνζηά ηνπιάρηζηνλ θαη
καθξνκεηξηθήο ξχζκηζεο θαηά 20 εθαηνζηά ηνπιάρηζηνλ (δπλακφκεηξα),
• κηα (1) ξάβδν αληεθειθπζκνχ,
• κία (1) ξάβδν αληεθειθπζκνχ ζρήκαηνο «L»,
• δπν (2) κπφηεο νξζνπεδηθήο έιμεο ελειίθσλ,
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• έλα (1) ζηήξηγκα πνδηνχ ηχπνπ Goepel γηα ηελ ζηήξημε ηνπ πγηνχο θάησ άθξνπ,
πιήξεο κε ζθηγθηήξα,
• έλα (1) ηξνρήιαην γηα ηελ κεηαθνξά θαη ηελ εχθνιή πξνζέγγηζε – απνκάθξπλζε
ηεο νξζνπεδηθήο έιμεο ζηελ ρεηξνπξγηθή ηξάπεδα.
2. Γηάηαμε ήισζεο θλήκεο εχθνια πξνζαξκνδφκελε ζηελ Οξζνπεδηθή έιμε,
ξπζκηδφκελνπ χςνπο κε ζηήξηγκα ηγλπαθνχ κπφο θαη πξνζαξκνγέα θνλδχινπ κε ηα
αληίζηνηρα καμηιάξηα.
3. Σκήκα πιάηεο ηξηψλ κεξψλ (εθ ησλ νπνίσλ ηα δπν πιεπξηθά λα πξνζζαθαηξνχληαη)
γηα επεκβάζεηο ψκσλ, κε ξπζκηδφκελν ηκήκα θεθαιήο ηχπνπ «θάζθαο»
4. Γηάηαμε αξζξνζθφπεζεο γφλαηνο, αλαδηπινχκελε, κε δπλαηφηεηα θιίζεο θαη
έθηαζεο. Να δηαζέηεη ξπζκηδφκελα πιεπξηθά ζηεξίγκαηα γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ
γφλαηνο.
5. Γηάηαμε γηα επεκβάζεηο ηζρίνπ κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελή ζηελ πιεπξηθή ζέζε
απνηεινχκελν απφ δπν (2) ζηεξίγκαηα ιαγφληνπ νζηνχ (κεηαβιεηνχ χςνπο) θαη 1
ζηήξηγκα ηεξνχ νζηνχ (πξνζαλαηνιηδφκελν θαη κεηαβιεηνχ χςνπο). Να ζπλνδεχεηαη
κε ηα αληίζηνηρα ζηεξίγκαηα ρεξηψλ (2 ηεκάρηα) γηα ηε ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελή ζε
πιεπξηθή θαηάθιηζε.
Όια ηα αλσηέξσ εμαξηήκαηα λα ζπλνδεχνληαη κε ηα αληίζηνηρα ζπλδεηηθά ηνπο (clamps)
γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ ρεηξνπξγηθή επηθάλεηα.

19. Να πξνζθεξζεί μερσξηζηά ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξνο επηινγή πιήξεο ζεηξά
εμαξηεκάησλ γηα φιεο εθείλεο ηηο εηδηθφηεηεο ηηο νπνίεο ε ρεηξνπξγηθή επηθάλεηα κπνξεί
λα εμππεξεηήζεη (π.σ. Οπθοπεδική, Νεςποσειποςπγική, ΩΡΛ, Γςναικολογική κ.λπ.).
20. Να δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ απηνέιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηξάπεδαο θαη
λα ππνδεηθλχεη ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
- ην επίπεδν θφξηηζεο ησλ κπαηαξηψλ
- ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επηθάλεηαο
- ηε ρεηξνπξγηθή επηθάλεηαο
- ηηο εθηεινχκελεο θηλήζεηο
- ηπρφλ βιάβε
21. Να είλαη θαηάιιειε γηα ππέξβαξνπο αζζελείο ηνπιάρηζηνλ 450θηιψλ θαη λα κπνξεί λα
εθηειεί ρσξίο θαλέλα απνιχησο πεξηνξηζκφ ζην πιήξεο εχξνο ηνπο, φιεο ηηο ειεθηξηθέο
ηεο θηλήζεηο κε θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 230 θηιά απαξαηηήησο.
22. Η ηξάπεδα λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζηνλ θνξκφ ηεο πιεθηξνιφγην ην νπνίν λα
ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ρεηξνπιεθηξνινγίνπ, - overridepanel-, κε
εθεδξηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο
23. Να είλαη ζρεδηαζκέλε ψζηε λα απνηξέπεη αθνχζηα αηπρήκαηα ηα νπνία πηζαλψλ λα
δεκηνπξγεζνχλ απφ ιάζνο ηνπ ρξήζηε :
-

Nα δηαζέηεη θαηάιιεινπο αηζζεηήξεο νη νπνίνη λα αλαγλσξίδνπλ ηνλ
πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ρεηξνπξγηθήο επηθάλεηαο ψζηε νη θηλήζεηο απφ ην
ρεηξηζηήξην λα κελ αιιάδνπλ.
Να δηαζέηεη ζχζηεκα γηα ηελ απνθπγή ζχγθξνπζεο ηεο ρεηξνπξγηθήο επηθάλεηαο
κε ηελ θνιψλα ηεο ηξάπεδαο θαη ην δάπεδν, ζε πεξίπησζε ιάζνπο ρεηξηζκνχ απφ
ην ρξήζηε.
Να δηαζέηεη κπνπηφλ αζθαιείαο ην νπνίν λα επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε ηελ άκεζε
δηαθνπή φισλ ησλ ειεθηξηθψλ θηλήζεσλ.
Να κελ δεκηνπξγεί ειεθηξνκαγλεηηθέο παξεκβνιέο ζην ινηπφ εμνπιεζκφ ηνπ
ρεηξνπξγίνπ.
Ο ρξήζηεο λα δχλαηαη λα ξπζκίζεη δηάθνξα πξσηφθνιια αζθαιείαο ζχκθσλα κε
ηηο αλάγθεο θάζε ρεηξνπξγείνπ, ην βάξνο ή ην χςνο ησλ αζζελψλ.

24. Να παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε απηνκαηνπνηεκέλν ρεηξνπξγείν.
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25. Να ππάξρεη δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε γηα απνκλεκφλεπζε δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ
δηακνξθσκέλσλ ζέζεσλ ηεο ρεηξνπξγηθήο επηθάλεηαο γηα επαλάθιεζε κέζσ ηνπ
ρεηξηζηεξίνπ. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ πξναπνζεθεπκέλεο ηηο ζέζεηο flex, reflex,
zeroposition. Πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο ζα εθηηκεζνχλ.
27. Θα εθηηκεζεί ε δπλαηφηεηα επηινγήο δηαθνξεηηθψλ ηαρπηήησλ ζηε πξαγκαηνπνίεζε ησλ
θηλήζεσλ.
28. Να αλαθεξζνχλ θαη λα ηεθκεξησζνχλ επηπξφζζεηεο δπλαηφηεηεο ηεο ρεηξνπξγηθήο
ηξάπεδαο.

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. 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 δηαζθαιηζζνχλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γεκνζίνπ.
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 ENISO 13485 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 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.
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1.7. Ο ρξφλνο παξάδνζεο, ν νπνίνο ζα αλαθεξζεί νπσζδήπνηε ζηελ αξρηθή πξνζθνξά
θαζνξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ζε ΔΞΗΝΣΑ (60) εκεξνινγηαθέο
εκέξεο.
2. ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΔΓΓΤΗΔΧΝ, ΤΝΣΗΡΗΔΧ,
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ-ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ ΚΛΠ.
2.1. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα πνηφηεηαο EN ΙSO
9001 ,ENISO 13485 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, θαη
φζνλ αθνξά ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ην ENISO 13485, κε
πηζηνπνηεηηθφ επίζεκνπ νξγαληζκνχ πηζηνπνίεζεο, ην νπνίν θαη θαηαηίζεηαη κε ηελ
πξνζθνξά.
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 ΔΓΓΤΗΔΧΝ – 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
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 ηνπιάρηζηνλ
(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.
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.Να δηαζέηεη φιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε κέζσ
αζθαινχο ζχλδεζεο internet (remotesupport). Να δνζεί πιήξεο ηεθκεξίσζε.
2.2.5. Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ν
πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη: Πιήξε ζεηξά ηεπρψλ (εηο δηπινχλ) κε νδεγίεο
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο (SERVICEMANUALS) ζηελ Διιεληθή 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 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 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 ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα.
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4. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ – ΑΝΑΛΧΙΜΑ – SERVICE
4.1. Σα αληαιιαθηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απεξηφξηζηνπ αξηζκνχ, κε πνηλή απνθιεηζκνχ,
καδί κε ηα πάζεο θχζεσο πιηθά, αλαιψζηκα πιηθά, ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη εξγαηηθά
ζηελ πξνζθεξφκελε εηήζηα ηηκή πιήξνπο ζπληήξεζεο – επηζθεπήο ησλ εηδψλ ηνπ
ηαηξνηερλνινγηθνχ είδνπο. Δμαηξνχληαη ηα αλαιψζηκα.
4.2. 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 απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο.
4.3. 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.
5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΔΞΟΓΧΝ ΤΣΝΗΡΗΗ – ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
5.1. 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). 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.
5.2. 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
5.3. 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 δηακφξθσζε ζπκςεθηζηηθά ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο πιήξνπο
ζπληήξεζεο – επηζθεπήο γηα κηα δεθαεηία.

