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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Αξηζκ. 37Π
ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΦΑΙΚΟΤ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ» (CPV 33182100-0).

κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή
ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

πλνπηηθφο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ

Η ρακειφηεξε ηηκή

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΔΜΠΣΖ 12-11-2015, ψξα 11.00

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»
ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΦΑΗΚΟΤ ΑΠΗΝΗΓΧΣΖ ΓΗΑ
ΣΟ ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ» (CPV 33182100-0).

Κσδηθφο Αξηζκνχ Δμφδνπ (ΚΑΔ)

7127

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ

7.380,00 € ζπκπ. ΦΠΑ

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ

ΣΔΜΑΥΙΟ (1)

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ

1 έηνο

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ "Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ " έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο :

1.

Σνπ Ν 2286/95 (ΦΔΚ19/Α/1995)«Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζρεηηθψλ ζεκάησλ»

φπσο

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.2323/95 (ΦΔΚ145/Α/1995) «Τπαίζξην εκπφξην θαη άιιεο δηαηάμεηο» ηνπ Ν.2362/95 (ΦΔΚ
247/Α/95) «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
2.

Σεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 31

εο

Μαξηίνπ 2004 (ΔL 134/30-04-2004)πεξί

ζπληνληζκνχ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»,
3.

Σελ αξίζκ.Π1-1105/2-3-2006 εγθχθιην ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο «Δθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ γηα ηηο
δεκφζηεο ζπκβάζεηο.

4.

Σνπ Ν.2522/1997,«Πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ
δεκνζίσλ έξγσλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 ΔΟΚ»

5.

Σνπ Ν2741/1999( ΦΔΚ 199/α/99), « Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο δηαηάμεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο
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Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο».
6. Σνπ Ν 2328/1995,(ΦΔΚ159/Α/95)φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν2372/96 (ΦΔΚ29/Α/96) άξζξν 11 θαη ην Ν2414/96
(ΦΔΚ 135/Α/1996) αξζξν 14 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 82/96 (ΦΔΚ 66/Α/96),
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«Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο
έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκφζηνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ Δπξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα»,φπσο απηέο
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν 3310/05 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3414/05,
7. Σνπ Ν.2955/01 « Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο»
8. Σν Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29-6-2000
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο
9. Σν Ν.3310 /05 (ΦΔΚ 30/Α/2005) «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή ησλ
θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ ζχλαςε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν3414/05 (ΦΔΚ 279/Α/10-11-2005) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν 3310/05 «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη
ηελ απνηξνπή ησλ θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ».
10.Σελ

κε

αξίζκ.24014/25-11-2005

(ΦΔΚ1637/Β/05)Κ.Τ.Α

ησλ

Τπνπξγψλ

Αλάπηπμεο

θαη

Δπηθξαηείαο

«Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν 3310/2005 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ N.3414/2005»
11.Σνλ Ν.3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο
12.Σνλ Ν 3527/2007(ΦΔΚ 25/Α/9.2.2007 «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην
Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
13.Σν Π.Γ.60/2007(ΦΔΚ 64/16-3-2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο
2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ,

πξνκεζεηψλ θαη

ππεξεζηψλ»φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο επηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ
εο

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16 Ννεκβξίνπ 2005.»
14. Σν Π.Γ.118/10-07-07 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (Κ.Π.Γ.) ( Φ.Δ.Κ. 150 Σεχρνο Α’)
15.Σν Ν.3580/07 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ηνπ Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη
άιιεο δηαηάμεηο»
16.Σν Ν.3867/3-8-2010 (ΦΔΚ128/3-8-2010) άξζξν 27 παξ.12 <<εμφθιεζε πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείσλ θαη ξπζκίζεηο
ζεκάησλ ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ>>.
17.Σν Ν.3846/2010 (ΦΔΚ 66/11-05-2012) « Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο)»
18.Σν Ν.3918/2011 (ΦΔΚ 31/02-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
19.Σν Ν.4052/2012 (ΦΔΚ 41/01-03-2012) «Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο & Κνηλ/θεο Αιιειεγγχεο θαη
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο …….ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο»
20. Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α’/2014) παξ. 2 αξ. 1 ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ,
ππεξεζηψλ θαη έξγσλ.
21.Σνπ Ν. 4281/2014 «Μέηξα ηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 160/Α’/08-08-2014).
Β: Σηο απνθάζεηο:


Σε κε αξίζκ. 17/ πξθ. 18 /23-9-2015 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ
ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ
πλνπηηθφ αλνηρηφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΦΑΗΚΟΤ ΑΠΗΝΗΓΧΣΖ ΓΗΑ ΣΟ ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ» (CPV 33182100-0).

Πξνυπνινγηζκφο: 7.500,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ
Σφπνο παξάδνζεο: Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ
Γιψζζα : Διιεληθή
Ζκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ε ΣΔΣΑΡΣΖ 11-11-2015, ψξα 14.00 ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.
Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ ε ΠΔΜΠΣΖ 12-11-2015, ψξα 11.00 πκ. ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ
Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.
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ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Οη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά:
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Α) Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη:
• Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο
•Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα
• Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ
• Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.


Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ηεο νπνίαο

ν δηαγσληδφκελνο έιαβε γλψζε.


Ο δηαγσληδφκελνο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.



Ο δηαγσληδφκελνο δελ έρεη απνθιεηζηεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Πξνθεηκέλνπ δε γηα

αιινδαπνχο, απαηηείηαη δήισζε φηη δελ έρνπλ απνθιεηζζεί απφ αληίζηνηρε αξρή.
Β) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’

απηφ

θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Γηα φζνπο αζθνχλ
γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επάγγεικα, απφ

αξκφδηα αξρή ηνπ

Γεκνζίνπ ή ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ.
Πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο θαη λα επηηαρχλνληαη νη δηαδηθαζίεο ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ

ζα

πξαγκαηνπνηεζεί εληαία ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ/θάζεσλ (Αμηνιφγεζε Γηθαηνινγεηηθψλ, Αμηνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο
θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο).
Πξνζθνξέο πνπ παξαδίδνληαη κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα ζα επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο .
ΠΡΟΦΟΡΔ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη δαθηπινγξαθεκέλεο ζε δχν αληίγξαθα ζηελ Διιεληθή γιψζζα . Γηα ηελ
αλαγξαθή ησλ νξνινγηψλ θαη ησλ ηχπσλ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε μέλε γιψζζα. Η πξνζθνξά ζα είλαη ρσξίο
μέζκαηα, ζβεζίκαηα, δηνξζψζεηο θαη δελ ππφθεηηαη ζε ραξηφζεκν θαη δελ ζα θέξεη αξηζκεηηθά πνιιαπιαζηαζηηθά θαη
πξνζζεηηθά ιάζε.
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο :
α) Η ιέμε " πξνζθνξά "
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ήηνη " ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ "
γ) Ο αξηζκφο δηαθήξπμεο.
δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
Απαξαίηεηα επί πνηλή απφξξηςεο, ζην θάθειν ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε πξνζθφκηζε κέζνπ
απνζήθεπζεο Η/Τ (CD – USB) ηεο πξνζθνξάο ζε πξνγξάκκαηα Microsoft.
Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη απφ ηελ
ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (www.chaniahospital.gr) Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείνπ.
ΗΥΤ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα (190) εκέξεο
Η έλαξμε πξνζεζκίαο αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ζα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά.
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ΣΗΜΖ: Η ηηκή ζα δνζεί ζε ΔΤΡΩ. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαζψο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε (κεηαθνξηθά) εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., πνπ ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά θαη βαξαίλεη ην Ννζνθνκείν.
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ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ –ΑΝΣΗΠΡΟΦΟΡΔ- ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ :

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκφ. Καηά ηελ ψξα απνζθξάγηζεο
ησλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη θαη νη ελδηαθεξφκελνη . Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο .
Γηεπθξηλήζεηο κεηά ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, εθηφο αλ δεηεζνχλ απφ ηελ επηηξνπή.
ΔΝΣΑΔΗ : Γηα

ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ

πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0.10%) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ην χςνο ηνπ
νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Σν παξάβνιν
απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εζφδνπ (ΚΑΔ) 3741 (παξάβνια απφ θάζε αηηία). Με θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο Οηθνλνκηθψλ

θαη Αλάπηπμεο κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην πνζνζηφ

ηνπ

παξαβφινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ.
ΚΡΑΣΖΔΗ :
Οη λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη .
1.

0,10% επί ηεο θαζαξήο αμίαο εθηφο ΦΠΑ. Τπέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(ΔΑΑΓΖΤ).

2.

Υαξηφζεκν 3.60 % επί ηεο πξνεγνχκελεο θξάηεζεο.

3.

Πνζνζηφ 2% ππέξ ησλ νξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο, ζχκθσλα κε ην Ν.3580/2007 θαη ηελ
Γ.Τ6α/ΓΠ/νηθ.36932/17-3-2009 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ545Β’/24-03-2009)

4.

Φφξνο 8% Υ θαζαξήο αμίαο κείνλ ησλ θξαηήζεσλ .

ΥΡΟΝΟ ΠΛΖΡΧΜΖ : Η πιεξσκή ζα γίλεη αθνχ πξνεγνπκέλσο ν πξνκεζεπηήο έρεη εθπιεξψζεη πιήξσο ηηο
ππνρξεψζεηο νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κε ρξεκαηηθφ έληαικα ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζχκθσλα κε ην Ν. 2649/97.
ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ
ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην π.δ.
166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29.6.2000 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο
ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα
γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο.
ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ : Οη πξνζθνξέο θξίλνληαη απνξξηπηέεο θαη επηζηξέθνληαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
1.Όηαλ ν πξνζθέξσλ δε δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ :
α) Σν ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο .
β) Σν ρξφλν παξάδνζεο.
2. Όηαλ ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε δηαθήξπμε.
3. Όηαλ ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζηε δηαθήξπμε .
4. Όηαλ ε πξνζθνξά δελ είλαη δαθηπινγξαθεκέλε ή θέξεη μέζκαηα – ζβεζίκαηα – δηνξζψζεηο.
5. Όηαλ ε πξνζθεξφκελε ηηκή δίδεηαη ζε ζπλάιιαγκα ή ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο .
6. Όηαλ ζέηεη φξν πιεξσκήο εθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε.
7. Όηαλ δελ θαηαζέηνπλ δείγκαηα ή πξνζπέθηνπο , ελψ απηά πξνβιέπνληαη απφ ηε δηαθήξπμε.
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8. ΠΡΟΟΥΖ: χκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 3918/2011, ζην ζηάδην θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ,
φπσο θαηαγξάθνληαη θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Οη νηθνλνκηθέο
15PROC003211184
2015-10-23
πξνζθνξέο πνπ είλαη αλψηεξεο απφ ηηο θαηά ηα αλσηέξσ παξαδεθηέο ηηκέο, απνξξίπηνληαη. (Ο θσδηθφο ηνπ
Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ θαη νη ηηκέο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη επί πνηλή απνξξίςεσο ζηελ πξνζθνξά.
ε πεξίπησζε πνπ ην είδνο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ζα πξέπεη απηφ λα αλαθέξεηαη
κε ππεχζπλε δήισζε απφ ηνλ πξνζθέξνληα.)

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ:
Ωο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ νξίδνληαη νη δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο χζηεξα απφ έγγξαθε
παξαγγειία .
Ο ρξφλνο παξάδνζεο κεηξάεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ Ννζνθνκείνπ θαη
Πξνκεζεπηή . Πξνζθνξά ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ρξφλνο κεγαιχηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε δηαθήξπμε, δελ ζα
ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ .
ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ : αλ ηφπνο παξάδνζεο νξίδεηαη ε απνζήθε ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ . Η
παξάδνζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ζα γίλεη ελψπηνλ επηηξνπήο, πνπ έρεη νξηζζεί γηα ην ζθνπφ απηφ έξγν ηεο επηηξνπήο
παξαιαβήο είλαη ν πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο βάζεη ησλ δεηγκάησλ ηεο πξνζθνξάο.
ε πεξίπησζε πνπ ην πξνο παξάδνζε είδνο θξηζεί απνξξηπηέν απφ ηελ επηηξνπή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ην
αληηθαηαζηήζεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ .
ΚΖΡΤΞΖ ΔΚΠΣΧΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ: Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
Α) Αλ δελ ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε ζηελ πξναλαθεξφκελε θαζνξηζκέλε πξνζεζκία .
Β) Αλ δελ παξαδψζεη ην ππφ πξνκήζεηα είδνο εληφο ηνπ νξηζζέληνο ρξφλνπ.
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ν πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Π. Γ. 394/96 ,φπσο απηφ
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Π.Γ.118/07.
Οη πξνζθέξνληεο

ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ φηη έιαβαλ ππ’ φςηλ ηνπο, θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο

πξνζθνξάο ηνπο, ηηο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά

κε ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ

ζπλζεθψλ εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηφπν φπνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζεί ε ζχκβαζε.
Ο αλάδνρνο δεκφζηαο ζχκβαζεο ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ δεζκεχνληαη φηη, ζε φια ηα ζηάδηα πνπ
πξνεγήζεθαλ ηεο θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο, δελ ελήξγεζαλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη φηη ζα
εμαθνινπζήζνπλ λα κελ ελεξγνχλ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε
ιήμε απηήο.
Ζ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζα δηαθνπεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην βξίζθεηαη, εθφζνλ ε Δ.Π.Τ. πξνθεξχμεη
ζρεηηθνχο αληίζηνηρνπο δηαγσληζκνχο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη αλσηέξσ ζρεηηθνί δηαγσληζκνί νινθιεξσζνχλ
απφ ηηο ΤΠΔ, νη αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο πνπ ζα ππνγξαθνχλ ζα δηαθνπνχλ, φηαλ ππνγξαθνχλ νη ζπκβάζεηο πνπ
ζα πξνθχςνπλ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο δηαγσληζκνχο πνπ ζα δηελεξγήζεη ε Δ.Π.Τ.

Ο Αλ. Γηνηθεηήο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ

Ησάλλεο Μαλνχζαθαο
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΓΗΦΑΗΚΟΤ ΑΠΗΝΗΓΧΣΖ ΜΔ ΜΟΝΗΣΟΡ
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Α.ΓΔΝΗΚΑ
Να είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ιεηηνπξγηθφο, θαηάιιεινο γηα έληνλε λνζνθνκεηαθή ρξήζε. Να ζπλνδεχεηαη
απφ φια ηα εμαξηήκαηα γηα πιήξε ιεηηνπξγία, θαζψο θαη απφ εξγνλνκηθφ ηξνρήιαην, ζηαζεξφ θαη αζθαιέο ζηελ
κεηαθίλεζε, κε θξέλν θαη ζπξηάξη.
Να απνηειείηαη νπσζδήπνηε απφ ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα κέξε:
α. Κχξην ζψκα απηληδσηή.
β. Οζφλε – Μφληηνξ.
γ. Καηαγξαθηθφ.
δ. Δλζσκαησκέλν Βεκαηνδφηε
Β.ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
1. Να ιεηηνπξγεί κε ξεχκα θαη επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία
Να δνζνχλ ζηνηρεία
κέζσ ελζσκαησκέλνπ ηξνθνδνηηθνχ κε έλδεημε θφξηηζεο
2. Υξφλνο πιήξνπο θφξηηζεο κπαηαξηψλ απφ ην δίθηπν

≤ 3 ψξεο

3. Μέγηζηε ρσξεηηθφηεηα ζπζηνηρίαο κπαηαξηψλ

> απφ 50 απηληδψζεηο ησλ 200 joules

4. Υξφλνο θφξηηζεο ζηα 200 joules (ξεχκα - κπαηαξία)

< 6 Sec

5. Απηλίδσζε

Γηθαζηθή, ζχγρξνλε & αζχγρξνλε, εμσηεξηθή
& εζσηεξηθή

6. Δπηινγή ελέξγεηαο ζε βήκαηα

Απφ 5 έσο 200 joules ηνπιάρηζηνλ

7. Ζιεθηξφδηα (Paddles)

Δλειίθσλ θαη παίδσλ, πνιιαπιψλ θαη κηαο
ρξήζεο (εμσηεξηθά απηνθφιιεηα)

8. Γηαθφπηεο θφξηηζεο θαη απηλίδσζεο

ηηο ρεηξνιαβέο ησλ Paddles

9. Γπλαηφηεηα εζσηεξηθήο απνθφξηηζεο, ζε πεξίπησζε κε
εθηέιεζεο ηεο απηλίδσζεο

ΝΑΗ

10. Απηφκαηε πξνζαξκνγή γηα ξεχκαηα ρακειήο έληαζεο

ΝΑΗ

11. ηεγαλφηεηα ζπζθεπήο θαη ειεθηξνδίσλ (Paddles)

ΝΑΗ

12. Μέγηζηε δηαξξνή ξεχκαηνο

< απφ 10 κΑ

13. Αληίζηαζε εηζφδνπ

> απφ 10 ΜΧ

14. Μηθξνχ βάξνπο θαη φγθνπ

< απφ 8 θηιά

15. Γπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο

ΝΑΗ

Γ.ΟΘΟΝΖ - ΜΟΝΗΣΟΡ
1. Έγρξσκε, πςειήο αλάιπζεο
2. Σαρχηεηα ζάξσζεο

ΝΑΗ. Να δνζνχλ ραξαθηεξηζηηθά
12

25 mm / sec, ηνπιάρηζηνλ

3. Μέγεζνο

> 5 ηληζψλ

4. Απεηθφληζε παξακέηξσλ ιήςεο, ελέξγεηαο,
θαξδηνξπζκνχ, απνθφιιεζε ειεθηξνδίσλ αζζελνχο

ΝΑΗ

5. Τςειή δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα

Να αλαθεξζεί

6. Έλδεημε ηνπ ζεκείνπ πνπ δίδεηαη ε ζχγρξνλε απηλίδσζε

ΝΑΗ (νπηηθά θαη ερεηηθά)

7. Καλάιηα απεηθφληζεο

Σνπιάρηζηνλ δχν

8. Ρπζκηδφκελα φξηα ζπλαγεξκνχ ηνπ θαξδηνξπζκνχ

ΝΑΗ

Γ.ΚΑΣΑΓΡΑΦΗΚΟ
1. Τςειήο αλάιπζεο, ζεξκηθνχ ηχπνπ
2. Παξάκεηξνη θαηαγξαθήο, εκεξνκελία, ελέξγεηα, HR θιπ

ΝΑΗ
Να αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά

3. Σαρχηεηεο θαηαγξαθήο

25 mm/sec, ηνπιάρηζηνλ ε κία

4. Απηφκαηε & ρεηξνθίλεηε θαηαγξαθή

ΝΑΗ
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5. Καηαγξαθή ΖΚΓθήκαηνο κέζσ ηξηπνιηθνχ ή
πεληαπνιηθνχ ειεθηξνδίνπ αζζελνχο (λα πξνζθεξζεί)

ΝΑΗ

Δ.ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΖ
15PROC003211184
2015-10-23
1. Δλζσκαησκέλνο, αλαίκαθηνο, εμσηεξηθφο βεκαηνδφηεο
2. Ρπζκηδφκελνο ξπζκφο βεκαηνδφηεζεο

ΝΑΗ
Απφ 40 έσο 180 ppm

3. Ρπζκηδφκελν ξεχκα βεκαηνδφηεζεο

Απφ 30 έσο 130 mA

4. Γηάξθεηα παικνχ

Να αλαθεξζεί & αηηηνινγεζεί (ρξφλνο, κνξθή)

5. Σξφπνη βεκαηνδφηεζεο

Demand & αζχγρξνλε

ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΜΗΜΑ

Υ. ΜΠΔΡΣΑΚΗ

ΑΘ. ΠΡΑ

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
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. Ζ 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. Όια ηα είδε θαη πιηθά, πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο ζην Ννζνθνκείν γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα κεραλήκαηνο, πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα ακεηαρείξηζηα ρσξίο ειαηηψκαηα θαη
λα ηθαλνπνηνχλ φινπο ηνπο φξνπο ζχκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα ππφινηπα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
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 ζα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά παξφκνηα κεραλήκαηα πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ
ζε Διιεληθά Ννζνθνκεία, θιηληθέο θιπ., κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα δεκφζηα Ννζνθνκεία θαη αλ ηα κεραλήκαηα
απηά ζπληεξνχληαη απφ έγθξηην θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο.
1.7. Ο ρξφλνο παξάδνζεο, ν νπνίνο ζα αλαθεξζεί νπσζδήπνηε ζηελ αξρηθή πξνζθνξά θαζνξίδεηαη απφ ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ζε ΔΞΖΝΣΑ (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο.
2. ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΔΓΓΤΖΔΧΝ, ΤΝΣΖΡΖΔΧ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΚΛΠ.
2.1. Άπαληα ηα ζρεηηθά ζπλππνβαιιφκελα, κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία, απφ ηνπο «πξνκεζεπηέο», θαη θχξηα ηα
ζηνηρεία ηα νπνία θξίλνληαη, φπσο ηερληθή πεξηγξαθή, γεληθνί-εηδηθνί φξνη, θχιιν ζπκκφξθσζεο,
πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο γηα ην εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ ή εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, εμαζθάιηζε
καθξφρξνλεο παξνρήο αληαιιαθηηθψλ ή αλαισζίκσλ κνλνπσιηαθνχ ραξαθηήξα, εμαζθάιηζε καθξφρξνλεο
παξνρήο ππεξεζηψλ, εγθαηάζηαζεο, service, εθπαίδεπζεο θιπ. εγγπήζεηο ή θαιχςεηο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο
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θχζεο θιπ. ζηνηρεία ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηα παξαξηήκαηα ηεο Γηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα θξηζνχλ,
ραξαθηεξηζζνχλ θαη αμηνινγεζνχλ πξέπεη λα είλαη νπσζδήπνηε επηβεβαησκέλα-ηεθκεξησκέλα απφ ηνλ
αληίζηνηρν κεηξηθφ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ή θαη’ ειάρηζηνλ απφ ηνλ επίζεκα αλαγλσξηζκέλν ζηε ρψξα καο θαη
ζε πιήξε ιεηηνπξγία επί ηξηεηία ηνπιάρηζηνλ ζπγαηξηθφ νίθν, ν νπνίνο ζα δηαζέηεη νπσζδήπνηε θαη ηελ
αλαγθαία νηθνλνκνηερληθή αλάπηπμε-ππνδνκή ζηελ Διιάδα.
Γηα λα ραξαθηεξίδεηαη ν «πξνκεζεπηήο» σο ζπγαηξηθφο νίθνο, πξέπεη ζην δηαθξηηηθφ ηνπ ηίηιν λα έρεη θαη ηνλ
ηίηιν ηνπ κεηξηθνχ νίθνπ ή λα ππνβάιιεη ζηνηρεία πνπ λα βεβαηψλνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ απηφ. Δπίζεο ζα
ππνβάιιεη νξγαλφγξακκα κεηξηθνχ θαη ζπγαηξηθνχ νίθνπ, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ππεξεζίεο (γηα ηα
αληίζηνηρα είδε).
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα πνηφηεηαο EN ΗSO 9001:2008 ή EN ISO
13485:03 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, θαη φζνλ αθνξά ηελ ηερληθή
ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ην EN ISO 13485:03, κε πηζηνπνηεηηθφ επίζεκνπ νξγαληζκνχ
πηζηνπνίεζεο, ην νπνίν θαη θαηαηίζεηαη κε ηελ πξνζθνξά.
Eπίζεο 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).
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α. ηνηρεία θσηνηππεκέλα αφξηζηα ειιηπή ή αζαθή δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε.
Ο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Οίθνπ θαηαζθεπήο δχλαηαη λα βεβαηψλεη ηα αλσηέξσ πεξηγξαθφκελα ζηνηρεία κε
ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ ηνπ έρεη δνζεί πξνο ηνχην απφ ηνλ Μεηξηθφ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν επίζεκε
πξσηφηππε εμνπζηνδφηεζε.(ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4.1.1).
β. ην πεξηερφκελν ησλ πάζεο θχζεσο βεβαηψζεσλ ή πηζηνπνηεηηθψλ, ή δηθαηνινγεηηθψλ, ή εγγπήζεσλθαιχςεσλ (ρξνληθέο – πνηνηηθέο – πνζνηηθέο - παξνρήο φξσλ ζπληήξεζεο – αληαιιαθηηθψλ - αλαισζίκσλ
θιπ.), ηα νπνία ζα αλαθεξζνχλ & θαηαηεζνχλ απφ ηνπο «πξνκεζεπηέο» γηα ηελ αμηνιφγεζε, βαζκνιφγεζε,
πξνκήζεηα – εγθαηάζηαζε – παξάδνζε – εθπαίδεπζε - δηαζθάιηζε ζπληήξεζεο, εγγπήζεσλ, αληαιιαθηηθψλ,
αλαισζίκσλ, εθπαηδεπκέλνπ (ηερληθνχ ή εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ) θιπ. , θαη ηα νπνία ζα είλαη πξσηφηππα
ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα, ζα πεξηιακβάλνληαη πιήξε ζηνηρεία, θαηά πεξίπησζε, ηνπ κεηξηθνχ ή
ζπγαηξηθνχ ειιεληθνχ νίθνπ (Γ/λζε, ηειέθσλν, Fax, θιπ.) θαη ηνπ ππνγξάθνληνο Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ
(φλνκα-ηδηφηεηα).
Δηδηθά γηα ηα πηζηνπνηεηηθά ISO θαη CE ηα νπνία είλαη κνλαδηθά θαη παξακέλνπλ ζηελ θαηνρή ηνπ πξνκεζεπηή
γίλνληαη δεθηά λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα. Σα πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή δελ εκπίπηνπλ ζηελ εμαίξεζε απηή θαη πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα
αληίγξαθα.
Ζ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΟ ΚΑΗ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΑ ΠΑΡΑΓΟΘΟΤΝ ΚΑΗ Δ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΜΟΡΦΖ ΣΟΤ
ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ ΜΔ ΣΗ ΔΝΣΤΠΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ( ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ ).
2.2. ΟΡΟΗ ΔΓΓΤΖΔΧΝ – ΤΝΣΖΡΖΖ
2.2.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζηελ Διιάδα κφληκα θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, κε
πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο θαη εμνπζηνδφηεζεο απηνχ απφ ηνλ κεηξηθφ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν, γηα ηελ
ζπληήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ. Ζ ζχλζεζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο θαζψο θαη ηα ηππηθά θιπ.
πξνζφληα ησλ απαζρνινπκέλσλ λα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά σο θαη ηα αληίζηνηρα
δηαθξηβσκέλα πξνο ηνχην φξγαλα.
Αζάθεηεο ή ανξηζηίεο, σο πξνο ηνλ αξηζκφ, πξνζφληα, εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο φξνπο εγγπήζεσλ ή
ηε ζπληήξεζε θιπ. ζα ραξαθηεξίδνληαη, απαξάβαηνη φξνη θαη νη πξνζθνξέο ζα απνθιείνληαη.
2.2.2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο γηα ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ
ρξφληα απφ ηελ παξάδνζε ηνπ θαηά ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, σο θαη ηελ
εμαζθάιηζε δηάζεζεο αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα ηνπιάρηζηνλ (10) ζπλνιηθά έηε, κε έγγξαθε επηβεβαίσζε ηνπ
κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 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. 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 Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα, θαζψο θαη φια ηα ζρεδηαγξάκκαηα ησλ επηκέξνπο
ηκεκάησλ ηνπ κεραλήκαηνο.
3. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ –ΠΛΖΡΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ
3.1 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ζπλππνβάιιεη κε πνηλή απνθιεηζκνχ, νπσζδήπνηε κεηά ηεο πξνζθνξάο
ηνπ ηα παξαθάησ, πξνθεηκέλνπ αθελφο κελ ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία λα αμηνινγεζνχλ – βαζκνινγεζνχλ θαη
αθεηέξνπ δε λα εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο εθκεηαιιεπζηκφηεηα ησλ δπλαηνηήησλ θαη απνδφζεσλ ησλ εηδψλ θαη
θχξηα λα δηαζθαιίδεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ θαη ηαπηφρξνλα λα
πξνζηαηεχεηαη ε Γεκφζηα Τγεία κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ εθάζηνηε ζηνηρείσλ, θαηά ηε δηελέξγεηα
ησλ εμεηάζεσλ :
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.
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β. Πιήξεο αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ρξήζηεο φπσο θαη γηα ηνπο ηερληθνχο ηνπ ηκήκαηνο
βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο σο θαη αληίγξαθν ησλ αλαγθαίσλ βνεζεκάησλ ή πηλάθσλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
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3.2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη φηη δηαζέηεη ζηελ Διιάδα κφληκν θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν
πξνζσπηθφ
(πέξαλ θαη αλεμάξηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ γηα παξνρή ππεξεζηψλ
εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο, θιπ) γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ απφ άπνςε ιεηηνπξγηθή θαη
επίδεημε – εθκάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Ννζνθνκείσλ ηφζν επί ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εηδψλ φζν θαη επί ησλ
δπλαηνηήησλ απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη επσθειέζηεξεο εθκεηάιιεπζεο θαη αλάπηπμεο ηεο απφδνζήο ησλ,
πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο.
3.3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θέξεη ην κεράλεκα ζην Ννζνθνκείν γηα επίδεημε θαη δνθηκή ζε δηάζηεκα
φρη κεγαιχηεξν ησλ δέθα εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ζρεηηθνχ ελεκεξσηηθνχ.
4. ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΠΡΟΦΟΡΑ
4.1 Οη πξνζθνξέο γηα λα ραξαθηεξηζζνχλ θαηαξρήλ απνδεθηέο θαη λα αμηνινγεζνχλ ζα πξέπεη κε πνηλή
απνθιεηζκνχ ηεο πξνζθνξάο, λα είλαη πιήξεηο, ζαθείο, αλαιπηηθέο, ηεθκεξησκέλεο θαη δεφλησο
ππνγεγξακκέλεο θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηερληθέο ή πιεξφηεηαο, βεβαηψζεσλ θιπ πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
Σα ζηνηρεία ησλ πξνζθεξνκέλσλ κεραλεκάησλ θιπ πξέπεη λα είλαη πιήξσο ηεθκεξησκέλα ψζηε λα παξέρεηαη
ε επρέξεηα βαζκνιφγεζεο, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ,
ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηερληθέο θιπ. απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο ησλ πνηνηηθψλ, πνζνηηθψλ, ιεηηνπξγηθψλ
απνδφζεσλ θαη πιενλεθηεκάησλ ησλ εηδψλ, σο επίζεο ησλ εγγπήζεσλ, ηεο ηερληθήο ππνδνκήο γηα παξνρή
ππεξεζηψλ θαη απνζήθεπζε – πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ ή αλαισζίκσλ, ηεο δπλαηφηεηαο γηα παξνρή
εθπαίδεπζεο γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ή ηηο αλάγθεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζέξβηο θιπ.
4.1.1 Ο θάθεινο ηεο ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζα πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε πιήξε αλαιπηηθή «Σερληθή
Πεξηγξαθή» ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε – παξαπνκπή (αλά θεθάιαην θαη παξάγξαθν)
ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα prospectus ή βεβαηψζεηο (ζε
πξσηφηππα) ψζηε λα επηηπγράλεηαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε.
Δπίζεο ζα ζπλππνβάιιεηαη πιήξεο «Φχιιν πκκφξθσζεο – Σεθκεξίσζεο» ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη κε
πιεξφηεηα ην ζχλνιν ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο (γεληθψλ, εηδηθψλ, ηερληθψλ θιπ) φιεο ηηο απαληήζεηο ( αλά
παξάξηεκα, θεθάιαην, παξάγξαθν θιπ) κε παξαπνκπή, γηα ηεθκεξίσζε, ζηα ζπλεκκέλα ηερληθά εγρεηξίδηα
αλαγξάθνληαο ηελ ζρεηηθή παξάγξαθν ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο.
Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζα αληηγξάθνπλ ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο δηαθήξπμεο ή ζα απαληνχλ κνλνιεθηηθά ΝΑΗ
ή ζπκθσλνχκε θιπ. ρσξίο ηεθκεξίσζε θαη πιήξε παξαπνκπή – αληηζηνηρία κεηαμχ θεηκέλνπ, αλά παξάγξαθν
θαη prospectus ζα απνθιείνληαη.
Ζ πξνζθνξά πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 φπνπ ν
πξνκεζεπηήο ζα αλαγξάθεη – δειψλεη εάλ ε πξνζθνξά έρεη απνθιίζεηο απφ ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θιπ.
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε λα αλαθέξνληαη – ζεκεηψλνληαη αλαιπηηθά.
ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο θαηαζέηνπλ βεβαηψζεηο ή πηζηνπνηεηηθά γηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ή δπλαηφηεηεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ή γηα ην εθπαηδεπηηθφ ή ηερληθφ πξνζσπηθφ ή γηα
ηηο εγγπήζεηο – θαιχςεηο ρξνληθέο – ιεηηνπξγηθέο ή γηα ζέξβηο ή γηα αληαιιαθηηθά θιπ ζα πξέπεη απαξαίηεηα:
α. Να είλαη πξσηφηππεο ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή ειιεληθνχ
ζπγαηξηθνχ νίθνπ (φρη ηνπηθνχ αληηπξνζψπνπ ή άιινπ εθπξνζψπνπ)
β. Να αλαγξάθνληαη πιήξε ζηνηρεία ηνπ εθδφηε, ηνπ ππνγξάθνληνο θαη ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ (ηίηινο,
Γ/λζε, ηει/λν, θαμ) γηα δπλαηφηεηα επαιήζεπζεο θαη
γ. Να ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή
4.1.2. Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζηελ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ή ζην ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ – ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ θιπ.
ζα είλαη αφξηζηεο, αζαθείο ή ειιηπείο θαη δελ ζα πιεξνχλ φιεο ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, γηα ηεθκεξίσζε,
ζα ραξαθηεξίδνληαη κε νπζηψδεηο απνθιίζεηο θαη ζα απνθιείνληαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο.
4.1.3. Γηα δηεπθφιπλζε θαη δηαζθάιηζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηεο Σερληθήο
Πξνζθνξάο (ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ, ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ – ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ – ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΧΡΗ ΣΗΜΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ) ζα ππνβάιινληαη νπσζδήπνηε ζε δχν πιήξεηο ρσξηζηέο
ζεηξέο, ζε ρσξηζηνχο θαθέινπο – ληνζηέ κε αξίζκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θάζε θαθέινπ θαη αληίζηνηρν επξεηήξην
θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή επί πνηλή απνθιεηζκνχ.
4.2. Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο πξνζθνξάο, λα θαηαζέζνπλ κε ηελ πξνζθνξά:
α) ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ISO ηνπ πξνκεζεπηή, γηα ηελ δηαθίλεζε ΔΝ ISO 9001:2008 ή EN ISO 13485:03
θαη φζνλ αθνξά ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ην EN ISO 13485:03.
β) πιήξε ηεθκεξησκέλα πηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ησλ
ζρεηηθψλ νδεγηψλ ηεο Δ.Δ. (νδεγία 93/42/ΔΟΚ, φπσο ηζρχεη ζήκεξα) θαζψο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά
ζπκκφξθσζεο κε ηελ ΓΤ8/1348/04
γ) πιήξεο πξσηφθνιιν ειεθηξηθήο αζθάιεηαο θαηά ηελ παξάδνζε θαη ππεχζπλε δήισζε γηα έθδνζε
πξσηφθνιινπ ειεθηξηθήο αζθάιεηαο έπεηηα απφ θάζε επηζθεπή ή ζπληήξεζε.
δ) ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά δηαθξίβσζεο ησλ νξγάλσλ κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο
αζθαινχο επηζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ κεραλεκάησλ.
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