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ΘΕΜΑ :

Ππόσκληση Ππώτηρ (Α) Γημόσιαρ Γιαβούλεςσηρ για την ππομήθεια:
«Βιοιατπικού Δξοπλισμού - Biomedical equipment, (CPV: 38434540-3)».

τεηικά:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

6)

Το με απίθμ. ππωη. 2750/16-05-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο για ηην απαγόπεςζη ππομήθειαρ ανηιδπαζηηπίων ή/ και αναλωζίμων ςλικών πος μποπούν να
ζςνδςαζηούν με ιαηποηεσνολογικό μησάνημα ζςγκεκπιμένηρ μόνον εηαιπείαρ ή ζςνδεδεμένων με αςηή
εηαιπιών, ηος οποίος η σπήζη λαμβάνεηαι δωπεάν».
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7)

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

8)

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

9)

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

10) Το με απίθμ. ππωη. 5657/28-11-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιορ για ηην εναπμόνιζη ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών με ηιρ διαηάξειρ ηηρ νομοθεζίαρ πεπί
ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων».
11) Η με απιθμ.ππωη.5180/05-03-2018 (ΑΔΑ:ΩΡΤΞ46907Τ-ΓΤΟ) Ππάξη Διοικηηή για ανηικαηάζηαζη ηος
Γπαμμαηέα διενέπγειαρ ηος Διαγωνιζμού.
12) Το με θέμα 14ο /πρκ 8ο / 15-03-2018 (ΑΓΑ: 67E546907Σ-ΦΓΚ) απόθαζη ΓΣ ζσεηικά με ηον οπιζμό
επιηποπήρ ελέγσος και διαμόπθυζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών.
13) Το με θέμα

14ο /πρκ 13ο / 17-05-2018 (ΑΓΑ: Χ1Π046907Σ-ΣΤΧ) απόθαζη ΓΣ ζσεηικά με ηην

ηποποποίηζη ηος διαγυνιζμού Βιοιαηπικού εξοπλιζμού.
14) Το με θέμα 16ο /πρκ 14ο / 31-05-2018 (ΑΓΑ: Φ67Β46907Σ-ΓΓΠ) απόθαζη ΓΣ, ζσεηικά με ηην έγκπιζη 4ηρ
Τποποποίηζηρ Δνιαίος Ππογπάμμαηορ ΠΠΥΥ 2015.
15) Το με θέμα 3ο /πρκ 15ο / 11-06-2018 (ΑΓΑ: 6ΡΘ946907Σ-ΞΡ) απόθαζη ΓΣ, ζσεηικά με ηην έγκπιζη
ππακηικού αξιολόγηζηρ αιηήμαηορ ιαηποηεσνολογικού εξοπλιζμού.
16) Το με θέμα

21ο /πρκ 17ο / 29-06-2018 (ΑΓΑ: Χ2ΗΞ46907Σ-Σ3Θ) απόθαζη ΓΣ, ζσεηικά με ηην

ηποποποίηζη ηηρ επιηποπήρ ελέγσος και διαμόπθυζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών για ηον διαγυνιζμό
Βιοιαηπικού εξοπλιζμού (CPV:38434540-3)
17) Το με θέμα 28ο /πρκ 16ο / 29-06-2018 (ΑΓΑ: ΧΣΣΜ46907Σ-0ΞΧ) απόθαζη ΓΣ, ζσεηικά με ηην έγκπιζη
αλλαγών ζηην απόθαζη 4ηρ ηποποποίηζηρ ηος ενιαίος ππογπάμμαηορ ΠΠΥΥ 2015.
18) Το με θέμα 10ο /πρκ 20ο / 26-07-2018 (ΑΓΑ: 7X6X46907Σ-X9A) απόθαζη ΓΣ, ζσεηικά με ηην έγκπιζη
ηυν ηεσνικών πποδιαγπαθών για ηον διαγυνιζμό Βιοιαηπικού εξοπλιζμού (CPV:38434540-3) για διενέπγεια
Α Γιαβούλεςζηρ.

Πποζκαλούμε ζε ανοικηή Πρώηη (Α) Γημόζια Γιαβούλεσζη, μη δεζμεςηικήρ ζςμμεηοσήρ
οικονομικών θοπέυν, με ζκοπό ηη ζςλλογή εποικοδομηηικών παπαηηπήζευν και ζσολίυν για
ηην ππομήθεια: Βιοιατπικού Δξοπλισμού - Biomedical equipment, (CPV: 38434540-3)»
Η Γιαβούλεςζη θα διαπκέζει από ηιρ 01/08/2018 έυρ και ηιρ 24/08/2018 ημέπα Παπαζκεςή.
Η παπούζα ανακοίνυζη θα αναπηηθεί ζηον ιζηόηοπο ηος Δθνικού Σςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών
Γημοζίυν Σςμβάζευν (ΔΣΗΓΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) ζηο ζύνδεζμο
“Γιαβοςλεύζειρ”
και
ζηην
ιζηοζελίδα
ηος
Γενικού
Νοζοκομείος
Φανιών
(www.chaniahospital.gr).
Τα ζσόλια για ηη διαβούλεςζη μποπούν να ςποβληθούν για ηο ζύνολο ηηρ διαβούλεςζηρ
άμεζα και αςηόμαηα, μέζυ ηηρ πλαηθόπμαρ ΔΣΗΓΗΣ με ηην επιλογή «Καηασώπηζη ζσολίος»
και ειζαγυγή κειμένος με πληκηπολόγηζη ή με ανηιγπαθή για κάθε παπάγπαθο ή άπθπο ή για
ηο ζύνολο ηυν ηεσνικών πποδιαγπαθών.
Με ηην επιλογή αςηή και γενικόηεπα ζηην πλαηθόπμα διαβοςλεύζευν ηος ΔΣΗΓΗΣ δεν γίνεηαι
επιζύνατη
απσείυν.
Απσεία
μποπούν
να
αποζηαλούν
ζηο
e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο ζε εξαιπεηικέρ πεπιπηώζειρ ζηοισείυν πος
δεν μποπούν να ενζυμαηυθούν υρ κείμενο ζηην «Καηασώπηζη ζσολίος» και είναι ζημανηικά
για ηη διαβούλεςζη (π.σ. σάπηερ, θυηογπαθίερ κ.λπ.).
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Κάθε αποζηολή ζηο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείηαι. Σε πεπίπηυζη
πος διαπιζηυθεί όηι η καηασώπηζη ηυν ζσολίυν μποπεί να γίνει με ειζαγυγή κειμένος ζηο
πεδίο «Καηασώπηζη ζσολίος», ηόηε δε θα γίνεηαι ανάπηηζη ηυν εν λόγυ ζσολίυν από ηον
διασειπιζηή ηυν διαβοςλεύζευν, αλλά θα ενημεπώνεηαι ο αποζηολέαρ για ηη σπηζιμοποίηζη
ηηρ επιλογήρ αςηήρ, εθόζον επιθςμεί ηην ανάπηηζη ηυν ζσολίυν ηος.
Σε
κάθε
πεπίπηυζη
ηα
ζσόλια
πος
έπσονηαι
ζηο
e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποζηέλλονηαι ζηην αναθέηοςζα απσή πος
επιθςμεί ηη διαβούλεςζη.
Μεηά ηο πέπαρ ηηρ πποθεζμίαρ για ηη διενέπγεια ηηρ Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ, θα αναπηηθεί
ζσεηική
ανακοίνυζη
ζηην
ιζηοζελίδα
ηος
Γενικού
Νοζοκομείος
Φανιών
(www.chaniahospital.gr) με ηα ζηοισεία ηυν οικονομικών θοπέυν πος ζςμμεηείσαν ζηη
διαδικαζία και θα αναπηώνηαι οι παπαηηπήζειρ πος ςποβλήθηκαν.
Δπιζημαίνεηαι όηι ηα καηασυπημένα ζσόλια ηυν οικονομικών θοπέυν, αναπηώνηαι αςηούζια
ζηην ηλεκηπονική θόπμα ηος ΔΣΗΓΗΣ, υρ ζσόλια ηηρ ανακοίνυζηρ διενέπγειαρ ηηρ Γημόζιαρ
Γιαβούλεςζηρ.
Η ηελική απόθαζη ηηρ επιηποπήρ πποδιαγπαθών ππέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμυρ
αιηιολογημένη, διάλογο ηυν ζςνηακηών ηηρ με ηοςλάσιζηον ηα εξήρ έξι (6) ζηοισεία :
1) Το ςλικό πος ηηρ παπαδίδεηαι από ηο Τμήμα Ππομηθειών.
2) Τιρ εν γένει διεθνείρ παπαδεδεγμένερ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ και ππόηςπα.
3) Τιρ παπαδοσέρ ηηρ επιζηήμηρ.
4) Την εμπειπία.
5) Τςσόν κοινυνικέρ απαιηήζειρ.
6) Τα αποηελέζμαηα ηηρ διαβούλεςζηρ πος πποηγήθηκε επί ηος ηελικού ζσεδίος ηυν ηεσνικών
πποδιαγπαθών και πποηύπυν.
Καηά ηα λοιπά, ιζσύοςν οι αποθάζειρ ηηρ ΔΠΥ, ηυν οποίυν ηο πεπιεσόμενο αναπηήθηκε ζηον επίζημο
ιζηόηοπο αςηήρ.

Παπακαλείζθε για ηην ανηαπόκπιζη και ζςμμεηοσή ζαρ ζηη διαδικαζία ηηρ Γημόζιαρ
Γιαβούλεςζηρ.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ

ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΗ ΜΗΝΑ
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BΙΟΙΑΣΡΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ – (CPV: 38434540-3)
1. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΦΑΙΚΟΤ ΑΠΙΝΙΓΧΣΗ ME
ΜΟΝΙΣΟΡ KAI ΚΑΣΑΓΡΑΦΙΚΟ
1

Να είλαη δηθαζηθήο απηλίδσζεο, ρεηξνθίλεηεο, ζπγρξνληδφκελεο θαη απηφκαηεο
ιεηηνπξγίαο (AED). Να δηαζέηεη επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία θαη ελζσκαησκέλν
ηξνθνδνηηθφ 220V/50Hz.

2

Να δηαζέηεη νζφλε LCD δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 5,8" ηληζψλ, ζηελ νπνία λα
απεηθνλίδνληαη 2 ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθέο θπκαηνκνξθέο, ν αξηζκφο ησλ ζθίμεσλ, ε
απαγσγή, ε επηιεγφκελε ελέξγεηα, ν θνξεζκφο νμπγφλνπ (εθφζνλ ππάξρεη κνλάδα
παικηθήο νμπκεηξίαο), έλδεημε γηα ηελ θαηάζηαζε θφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο, θαζψο θαη
άιια βνεζεηηθά γηα ην ρεηξηζηή κελχκαηα.

3

Να δηαζέηεη θαηαγξαθηθφ ηξηψλ (3)θαλαιηψλ, θαη ηαρχηεηαο 25mm/sec. Να κπνξεί λα
θαηαγξάςεη ηνπιάρηζηνλ 8 δεπηεξφιεπηα πξηλ ην επεηζφδην (History).

4

Ζ ρξήζε ηνπ απηληδσηή λα είλαη απιή θαη ην βάξνο ηνπ νπσζδήπνηε κηθξφηεξν απφ 5.8
kg κε ηελ κπαηαξία, ψζηε λα είλαη εχθνινο ζηε κεηαθνξά.

5

Να δχλαηαη απαξαίηεηα λα ηνπνζεηεζεί θαη ζε αζζελνθφξν ή ελαέξην κέζν γηα ηελ
δηαθνκηδή ηνπ αζζελή.

6

Να πξαγκαηνπνηεί απηλίδσζε κέζσ paddles.

7

Ζ επηινγή ηεο πξνο απφδνζε ελέξγεηαο λα γίλεηαη κέζσ ηεο ζπζθεπήο κέζσ
πεξηζηξνθηθνχ επηινγέα γηα άκεζε απφθξηζε θαη φρη κέζσ θνκβίσλ ελψ ε θφξηηζε θαη ε
εθθφξηηζε απφ ηα Paddles.

8

Να δηαζέηεη ηθαλφηεηα ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο δηθαζηθήο απηλίδσζεο κε απνδηδφκελε
ελέξγεηα 5 – 300 Joules ζε ηνπιάρηζηνλ 10 βήκαηα.

9

Να έρεη δπλαηφηεηα ηνπιάρηζηνλ 70απηληδψζεσλ ζηα 200Jκε πιήξσο θνξηηζκέλε
κπαηαξία ή ηνπιάρηζηνλ 120 ιεπηψλ παξαθνινχζεζεο (monitoring) ηνπ αζζελνχο.

10

Ο ρξφλνο θφξηηζεο ζηε κέγηζηε ελέξγεηα λα είλαη έσο8sec, ηφζν ζην ξεχκα φζν θαη κε ηελ
κπαηαξία.

11

Να δχλαηαη λα δηαζέηεη κνλάδα εθηέιεζεο απηφκαηεο απηλίδσζεο κέζσ απηνθφιιεησλ
ειεθηξνδίσλ κίαο ρξήζεο γηα ρξήζε απφ κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Να πξνζθεξζεί
πξνο επηινγή.

12

Να δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν ζε ελήιηθεο φζν θαη ζε παηδηά. Να πξνζθεξζνχλ θαη
ηα paddles παίδσλ.

13

Nα παξαδνζεί κε φια ηα εμαξηήκαηα γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηξνρήιαην γηα ηελ
ηνπνζέηεζή ηνπ.

14

Να θαηαηεζεί ιεπηνκεξέο θχιιν ζπκκφξθσζεο πιήξσο ηεθκεξησκέλν κε ζπγθεθξηκέλεο
αλαθνξέο ζε επίζεκα ή επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα πξνζπέθηνπο ή εγρεηξίδηα ηνπ
θαηαζθεπαζηή.
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15

Να δηαηίζεηαη απφ αληηπξφζσπν πνπ έρεη ΔΝ ISO 9001, ISO 14001 θαη ISO 13485
(δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ), λα πιεξνί ηελ Τ.Α.
ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 θαη λα είλαη εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο
Α.Ζ.Ζ.Δ. βάζε ηνπ Π.Γ. 117/2004.

2. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΛΗΡΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ
ΣΗΛΔΜΔΣΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ
Ζ πξνκήζεηα αθνξά: 1 θεληξηθφ ζηαζκφ κε 2 νζφλεο, UPS, εθηππσηή, πνπ ζα
εγθαηαζηαζνχλ ζηε ηεθαληαία Μνλάδα (1νο φξνθνο) θαη 8 πνκπνχο ηειεκεηξίαο
αζζελψλ, πνπ ζα θηλνχληαη ζην ρψξν ηεο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο (3νο φξνθνο) θαη
20m πέξημ απηήο. Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα πξνζθεξζεί πιήξεο, κε ηελ ελζχξκαηε
εγθαηάζηαζε, θαζψο επίζεο θαη κε ηνλ αλαγθαίν αξηζκφ αζχξκαησλ αλακεηαδνηψλ
γηα ηελ επαξθή θάιπςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ.
Α. ΣΖΛΔΜΔΣΡΗΔ
1. Οη πνκπνί ηειεκεηξίαο λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ιήςεο ΖΚΓξαθήκαηνο κε 3
πνιηθφ ή 5πνιηθφ θαιψδην αζζελνχο. Να απεηθνλίδεη θαη ηελ θπκαηνκνξθή
ηεο αλαπλνήο θαη ηελ αξηζκεηηθή έλδεημε απηήο. Να πξνζθεξζεί κε 5πνιηθφ
θαιψδην θαη λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ην 3πνιηθφ θαιψδην αζζελνχο.
2. Οη πνκπνί ηειεκεηξίαο λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ιήςεο θαη νμπκεηξίαο. Να
πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή ν αηζζεηήξαο νμπκεηξίαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ
ελειίθσλ ηχπνπ silicone soft – tip θαη λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ν
παηδηαηξηθφο αηζζεηήξαο. Δπηπιένλ λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δερζεί θαη
αηζζεηήξεο κηαο ρξήζεσο νη νπνίνη λα πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή.
3. Ζ επηθνηλσλία κε ηνλ θεληξηθφ ζηαζκφ λα γίλεηαη αζχξκαηα.
4. Να δηαζέηνπλ έγρξσκε νζφλε.
5. ηελ νζφλε λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα απεηθνλίδνπλ:
Αξηζκφ θιίλεο ή αζζελνχο, έλδεημε ζήκαηνο, έλδεημε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο
ηεο κπαηαξίαο, trends ζε κνξθή γξαθήκαηνο ή πίλαθα, δηαθνξεηηθέο νζφλεο
κε απεηθφληζε θπκαηνκνξθήο ΖΚΓξαθήκαηνο, ή νμπκεηξίαο, ή αλαπλνήο
θαζψο επίζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ αξηζκεηηθψλ ελδείμεσλ. Να απεηθνλίδεη
θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ειεθηξνδίσλ ζην ζηήζνο ηνπ αζζελνχο.
6. Να έρεη απηφκαηε αλαγλψξηζε ηνπ θαισδίνπ ΖΚΓξαθήκαηνο ην νπνίν
ρξεζηκνπνηνχκε.
7. Να είλαη κηθξνχ βάξνπο (ιηγφηεξν απφ 150 γξ.) θαη δηαζηάζεσλ.
8. Να είλαη αδηάβξνρνο.
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9. Να δηαζέηεη ινγηζκηθφ γηα απνθπγή παξαζίησλ απφ θηλήζεηο ηνπ πνκπνχ.
10. Να ιεηηνπξγεί κε επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο ιηζίνπ (ηθαλέο γηα ζπλερή
ιεηηνπξγία 36 σξψλ, ηνλ αζζελή ζπλδεδεκέλν κε 5πνιηθφ θαιψδην θαη
νμπκεηξία), αιιά θαη δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο κε θιαζζηθέο κπαηαξίεο
εκπνξίνπ (λα αλαθεξζεί ν ηχπνο ηνπο).
11. Να δηαζέηεη πιήθηξν γηα θιήζε αδειθήο. Σν ζήκα λα εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε
ηνπ θεληξηθνχ ζηαζκνχ.
12. Να δηαζέηεη αλάιπζε αξξπζκηψλ, αλίρλεπζε αξξπζκηψλ θαζψο θαη αλίρλεπζε
παικνχ βεκαηνδφηε.
13. Να δηαζέηεη ξπζκηδφκελνπο ζπλαγεξκνχο.
14. Να πξνζθεξζνχλ κε ζήθε κεηαθνξάο θαη δψλε ζηήξημεο.

Β. ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΑΘΜΟ
1. Ο Κεληξηθφο ηαζκφο λα έρεη δπλαηφηεηα πιήξνπο παξαθνινχζεζεο έσο θαη
64 πνκπψλ ηειεκεηξίαο.
2. Να είλαη απιφο ζηε ρξήζε ηνπ θαη λα θέξεη αιθαξηζκεηηθφ πιεθηξνιφγην γηα
ηελ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ησλ αζζελψλ ή θαη άιισλ παξακέηξσλ.
3. Να απεηθνλίδεη ηηο παξακέηξνπο κε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα, ζε δχν έγρξσκεο
νζφλεο 21 ηληζψλ ηνπιάρηζηνλ.
4. Να απεηθνλίδεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηεο θπκαηνκνξθέο θαη ηηο ςεθηαθέο
ελδείμεηο ησλ αζζελψλ.
5. Να απεηθνλίδεη ζηελ νζφλε ηνλ αξηζκφ ηεο θιίλεο, ην φλνκα ηνπ αζζελνχο θαη
ηηο ηηκέο φισλ ησλ παξακέηξσλ γηα θάζε αζζελή θαη φινπο ηνπο αζζελείο
ηαπηφρξνλα καδί κε δχν θπκαηνκνξθέο γηα θάζε αζζελή νπσζδήπνηε.
6. Να έρεη δπλαηφηεηα απεηθφληζεο φισλ νπσζδήπνηε ησλ θπκαηνκνξθψλ θαη
παξακέηξσλ απφ θάζε ηειεκεηξία ρσξίο φκσο λα ράλεηαη ε παξαθνινχζεζε ησλ
ππνινίπσλ αζζελψλ.
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7. Να έρεη νπηηθναθνπζηηθνχο ζπλαγεξκνχο (alarms) γηα φιεο ηηο ιακβαλφκελεο
παξακέηξνπο, κε ξπζκηδφκελα άλσ θαη θάησ φξηα.
8.

Να ζπλνδεχεηαη απφ Laser εθηππσηή.

9. Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα απεηθφληζεο ζηελ νζφλε ησλ πηλάθσλ ζπλαγεξκψλ,
ησλ trends.
10. Να έρεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ζπλαγεξκψλ θαη trends γηα ηνπιάρηζηνλ
240 ψξεο αλά αζζελή, θαζψο θαη απνζήθεπζεο full disclosure γηα φιεο ηηο
παξαθνινπζνχκελεο παξακέηξνπο ηνπιάρηζηνλ 72 σξψλ αλά αζζελή.
11. Να ιεηηνπξγεί κε 220V/50Hz.
12. Να δηαζέηεη δηάηαμε
δηαθνπήο ξεχκαηνο .

UPS γηα δηαηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ, ζε πεξίπησζε

13. Να πξνζθεξζεί κε δπν (2) νζφλεο ηερλνινγίαο TFT.

3. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - ΙΝΟΟΠΣΙΚΟ ΒΡΟΓΥΟΚΟΠΙΟ
ύστημα Βίντεο βπογσοσκόπησηρ High Definition πος να αποτελείται από :
Α. Βίληεν επεμεξγαζηή θαη Πεγή Φπρξνχ Φσηηζκνχ High Definition.
Β. Δχθακπην βίληεν βξνγρνζθφπην ιεπηήο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ High Definition.
Γ. Σξνρήιαην
Γ. Οζφλε
Α. Βίληεν επεμεξγαζηήο High Definition
1. Να είλαη ςεθηαθφο ηειεπηαίαο γεληάο θαη λέαο ηερλνινγίαο HD (High
Definition).
2. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα ξπζκίζεσο ηνπ θφθθηλνπ θαη ηνπ κπιε ρξψκαηνο ζε
δηαθνξεηηθά επίπεδα. Να αλαθεξζνχλ ηα επίπεδα.
3. Να παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθνχ ΕΟΟΜ ηεο εηθφλαο ηεο εμέηαζεο
γηα φια ηα βίληεν-ελδνζθφπηα. Να αλαθεξζεί ην πνζνζηφ ΕΟΟΜ.
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4. Να δηαζέηεη ζχζηεκα ρξσκνελδνζθφπεζεο ψζηε λα δηαθνξνπνηνχληαη νη
παζνινγηθνί απφ ηνπο θπζηνινγηθνχο ηζηνχο γηα ηελ θαιχηεξε απεηθφληζε θαη
δηάγλσζε. Να πεξηγξάθεη ε κέζνδνο θαζψο θαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ
παξέρνληαη.
5. Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα Freeze θαη ηαπηφρξνλα λα εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε
κηα δεχηεξε «δσληαλή» εηθφλα έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεη φηη ε εμέηαζε ζα
ζπλερηζηεί κε αζθάιεηα.
Δπηζπκεηφ είλαη ην ππνεηθνλίδην λα κπνξεί λα κεηαθέξεηαη ζηελ νζφλε ψζηε
λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ δηάγλσζε ζηελ «δσληαλή» εηθφλα.
6. Να δηαζέηεη απαξαίηεηα δηαθφπηε ηζνξξνπίαο ιεπθνχ ρξψκαηνο (white
balance) ζην πξφζζην ηκήκα ηεο ζπζθεπήο γηα άκεζε πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε.
7. Να δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα ξπζκίζεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο απφ ην
ελδνζθφπην. Να αλαθεξζνχλ γηα αμηνιφγεζε νη ιεηηνπξγίεο.
8. Να ζπλνδεχεηαη απφ πιεθηξνιφγην γηα θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ.
9. Να δηαζέηεη ζχξα USΒ γηα θαηαγξαθή εηθφλσλ ζε High Definition αλάιπζε.
10. Να δηαζέηεη θνκβίν γηα εμαγσγή ηνπ νξγάλνπ γηα ηελ κέγηζηε αζθάιεηά ηνπ.
11. Να δηαζέηεη θνκβίν ψζηε λα κπνξεί ν ρεηξηζηήο λα εηζάγεη ζε απηφ
νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγία επηζπκεί γηα άκεζε πξφζβαζε θαη επθνιία.
12. Να έρεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε κεραλήκαηα θαηαγξαθήο: video recorder,
video printer θαη Ζ/Τ.
13. Να δηαζέηεη απαξαίηεηα ςεθηαθέο εμφδνπο θαζψο θαη αλαινγηθέο. Να
αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά.

Πεγή ςπρξνχ Φσηηζκνχ ΥΔΝΟΝ
1. Να είλαη ελζσκαησκέλε ζηνλ βίληεν-επεμεξγαζηή γηα θαιχηεξε εξγνλνκία κε
ιπρλία ηνπιάρηζηνλ 150 Watt ΥΔΝΟΝ. δηαθνξεηηθά λα πξνζθεξζεί ζε
μερσξηζηή ζπζθεπή.
2. Σν επίπεδν θσηεηλφηεηαο λα ξπζκίδεηαη ρεηξνθίλεηα απφ ην ρεηξηζηή ή
απηφκαηα απφ ηνλ βίληεν-επεμεξγαζηή. Να αλαθεξζνχλ ηα επίπεδα.

Β. Δχθακπην βίληεν βξνγρνζθφπην ιεπηήο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ High Definition
1. Να είλαη θαηάιιειν γηα εμεηαζηηθή ρξήζε ξνπηίλαο.
8
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2. Να έρεη γσλία νπηηθνχ πεδίνπ 120°.
3. Σν βάζνο πεδίνπ νξάζεσο λα είλαη 3-100mm
4. Να εθηειεί γσληψζεηο θαηά 180°άλσ θαη 130° θάησ.
5. Ζ εμσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ εχθακπηνπ ζσιήλα λα είλαη ην πνιχ 6.5MM.
6. Ζ δηάκεηξνο ηνπ θαλαιηνχ εηζαγσγήο εξγαιείσλ (βηνςίαο) λα είλαη 2,8MM.
7. Σν σθέιηκν κήθνο (εξγαζίαο) λα. είλαη 600mm.
8. Να δηαζέηεη, πεξηζηξεθφκελν άθξν ζην ζεκείν ζχλδεζεο κε ηνλ βίληεν
επεμεξγαζηή, έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ν ζηξαγγαιηζκφο ηνπ νξγάλνπ.
9. Να είλαη πιήξσο ζηεγαλφ θαη κπνξεί λα παξακείλεη εληφο απνιπκαληηθψλ
πγξψλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ πιήξε αζθάιεηα ρξήζεσο.
10. Να δηαζέηεη θνκβία ζην ρεηξηζηήξην πνπ λα επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα
παγψζεη ηελ εηθφλα ή λα ηππψζεη θσηνγξαθία ζε video printer ή ζε usb stick
θαζψο θαη λα ειέγμεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ βίληεν επεμεξγαζηή (ρξψκα,
θσηεηλφηεηα θ.ιπ.).
11. Να είλαη ζπκβαηφ κε ζχζηεκα ρξσκνελδνζθφπεζεο.

Γ. Σξνρήιαην
1. Να είλαη εδηθά θαηαζθεπαζκέλν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ελδνζθνπηθψλ
δηαζέηνληαο ηξία ξάθηα θαη ζπξηάξη θαζψο θαη:
Α. Κξεκάζηξα εχθακπησλ ελδνζθνπίσλ

ζπζθεπψλ,

Β. πξφκελν ξάθη γηα ην πιεθηξνιφγην
Γ. Δηδηθή ζέζε-βάζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κφληηνξ
Δ. Πνιχπξηδν
Γ. Οζφλε High Definition
1. Να είλαη ηνπιάρηζηνλ 21" πςειήο επθξίλεηαο LCD.
2. Να είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλε γηα ρξήζε ζε ελδνζθνπηθέο εθαξκνγέο.
3. Να είλαη πςειήο αλάιπζεο High Definition. Να αλαθεξζεί ε αλάιπζε.
4. Να αλαθεξζνχλ νη αλαινγηθέο θαζψο θαη νη ςεθηαθέο είζνδνη πνπ δηαζέηεη.
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4. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗ
ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΦΟΡΧΝ ΠΛΑΚΧΝ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ
Απηφκαην ζχζηεκα θάιπςεο αληηθεηκελνθφξσλ πιαθψλ γπάιηλσλ θαιππηξίδσλ,
ειεγρφκελν απφ κηθξνυπνινγηζηή, κε πιεθηξνιφγην επαθήο.
Να είλαη θαηάιιειν θαη γηα μεξή θαη γηα πγξή επηθάιπςε θαη λα δέρεηαη πγξά
επηθάιπςεο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ηνπ εκπνξίνπ.
Να είλαη απηφκαηεο θάιπςεο, ηνπιάρηζηνλ 350 αληηθεηκελνθφξσλ πιαθψλ αλά ψξα.
Με δπλαηφηεηα επηθάιπςεο κηαο αληηθεηκελνθφξνπ πιάθαο(single slide processing).
Με θαιάζηα/racks πνπ λα είλαη ζπκβαηά κε ην ρξσζηηθφ κεράλεκα AUTO STAINER
ηεο LEICA.
Να έρεη ρσξεηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 200 θαιππηξίδεο.
Να είλαη ζπλερνχο θφξησζεο έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εηζαγσγή θαιαζηψλ/racks
θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο.
Να έρεη δπλαηφηεηα απνκλεκφλεπζεο ησλ ξπζκίζεσλ.
Ζ πιήξσζε ηνπ δνρείνπ ηνπ πγξνχ επηθάιπςεο λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο
ηελ απνκάθξπλζή ηνπ απφ ηε ζπζθεπή.
Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηνπ φγθνπ ηνπ επηθαιππηηθνχ πγξνχ κέρξη
ηνπιάρηζηνλ 150κl/πιαθίδην.
Να ρξεζηκνπνηεί αληηθεηκελνθφξεο κήθνπο 75-76,5mm, πιάηνπο 24,7-26,3mm θαη
πάρνπο 0,9-1,1mm θαη θαιππηξίδεο 22-24mm x 50-60mm πάρνπο 0,13-0,15 mm.
Να ππάξρεη δπλαηφηεηα παχζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη επαλέλαξμεο απφ εθεί πνπ
ζηακάηεζε απφ ην ρεηξηζηή.
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Με νπηηθνχο θαη αθνπζηηθνχο ζπλαγεξκνχο θαη πξφγξακκα απηνδηαγλσζηηθήο, πνπ
λα εηδνπνηεί πφηε ηειείσζε ε δηαδηθαζία θαη πφηε ηειεηψλνπλ νη θαιππηξίδεο.
Με κεραληζκφ δηαρσξηζκνχ ησλ θαιππηξίδσλ πνπ θνιιάλε κεηαμχ ηνπο.
Οη ζπαζκέλεο θαιππηξίδεο λα αληρλεχνληαη κε εηδηθφ αληρλεπηή.
Με ζχζηεκα θαζαξηζκνχ ηνπ ξχγρνπο κεηά απφ θάζε εξγαζία.Σν ξχγρνο λα κέλεη ζε
δνρείν κε μπιφιε/ππνθαηάζηαην μπιφιεο γηα λα απνθεχγεηαη ε απφθξαμε ηνπ θαη λα
εμαζθαιίδεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή έγρπζε ηνπ επηθαιππηηθνχ πγξνχ.
Να είλαη αζφξπβεο ιεηηνπξγίαο ζηα 220V/50Hz.
Με ζχζηεκα ζπλερνχο απαγσγήο αηκψλ κέζσ ελεξγνχ θίιηξνπ άλζξαθα.
Να κελ ρξεηάδεηαη λα αλνίμεη ην θάιπκκα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ racks.
Να είλαη κηθξψλ ζρεηηθά δηαζηάζεσλ (Π/Β/Τ): φρη κεγαιχηεξν απφ 50/60/60 cm.
Να παξαδνζεί πιήξεο, κε φια ηα αξρηθά παξειθφκελα θαη αλαιψζηκα.
Να είλαη ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο θαη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο UL,
CSA, VDE, DIN, CE.

5. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΤ ΜΙΚΡΟΚΟΠΙΟΤ ΜΔ
ΓΙΟΦΘΑΛΜΙΑ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΔΝΗ ΚΔΦΑΛΗ.
Μηθξνζθφπην ην νπνίν λα δηαζέηεη:
1. Κυρίωσ

ςϊμα

ορκοφ

μικροςκοπίου,

μεταλλικισ

καταςκευισ

με

ενςωματωμζνο φωτιςμό LED. Η πθγι φωτιςμοφ να διακζτει ςφςτθμα το
οποίο να εξαςφαλίηει τθν ομοιόμορφθ κατανομι του φωτόσ ςτο οπτικό
πεδίο.
2. Ομοαξονικοφσ κοχλίεσ με λεπτι και αδρι εςτίαςθ. Η λεπτι εςτίαςθ να
προςφζρει ακρίβεια τουλάχιςτον 0.1 mm/περιςτροφι (ι μικρότερθ). Η αδρι
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εςτίαςθ να διακζτει ρυκμιηόμενθ ροπι ςτρζψθσ και να υπάρχει ςφςτθμα
κακοριςμοφ ανϊτερου ςθμείου εςτίαςθσ. Επίςθσ να υπάρχει ςφςτθμα
επανεςτίαςθσ για τθν εφκολθ αλλαγι δείγματοσ.
3. Διοφκάλμια ανακλινόμενθ κεφαλι, με κλίςθ περίπου 10ο – 30ο
,περιςτρεφόμενθ, με ρυκμιηόμενθ διακορικι απόςταςθ. Οι προςοφκάλμιοι
φακοί να είναι επίπεδοι με εφροσ οπτικοφ πεδίου τουλάχιςτον 22mm με
διόρκωςθ διοπτρίασ.
4. Μθχανικι ορκογϊνια τράπεηα, με ςυγκρατθτιρα με ελατιριο, με μοχλό
μετακίνθςθσ με ρυκμιηόμενο φψοσ και ροπι ςτρζψθσ.
5. Κεφαλι αντικειμενικϊν φακϊν ζξι κζςεων.
6. Πυκνωτι με ρυκμιηόμενο διάφραγμα και ρυκμιηόμενο κακ’ φψοσ. Ο
πυκνωτισ να μπορεί να αποδϊςει όλο το εφροσ του οπτικοφ πεδίου και ςτον
φακό 2Χ, ι να ζχει ςφςτθμα που να το εξαςφαλίηει.
7. Αντικειμενικοφσ φακοφσ, επίπεδουσ αχρωματικοφσ με χαρακτθριςτικά:
a. Μεγζκυνςθ 2Χ, αρικμθτικό άνοιγμα 0.06 και απόςταςθ εργαςίασ
7.5mm
b. Μεγζκυνςθ 4Χ, αρικμθτικό άνοιγμα 0.10 και απόςταςθ εργαςίασ
30.0mm
c. Μεγζκυνςθ 10Χ, αρικμθτικό άνοιγμα 0.25 και απόςταςθ εργαςίασ
10.5mm
d. Μεγζκυνςθ 20Χ, αρικμθτικό άνοιγμα 0.40 και απόςταςθ εργαςίασ
1.2mm
e. Μεγζκυνςθ 40Χ, αρικμθτικό άνοιγμα 0.65 και απόςταςθ εργαςίασ
0.56mm
8. Να παρζχεται κάλυμμα μικροςκοπίου και καλϊδιο τροφοδοςίασ.
9. Να

ζχει τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ με το προχπάρχον ςτο εργαςτιριο

Σφςτθμα Συμπαρατιρθςθσ

Nikon Y-THM και Ψθφιακισ Φωτογράφιςθσ

Nikon DS-Fi1.
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6. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΟΤ (2 ΣΜΥ)
Δπηηξαπέδηα θπγφθεληξνο γηα ηνπιάρηζηνλ 48 ζσιελάξηα δηαζηάζεσλ 13x75mm
Λεηηνπξγία πιήξσο ειεγρφκελε απφ κηθξνυπνινγηζηή θαη ςεθηαθέο ελδείμεηο
ηξέρνπζαο ηαρχηεηαο θαη ππνιεηπφκελνπ ρξφλνπ
Διεγρφκελε

ηαρχηεηα

πεξηζηξνθήο

(ηνπιάρηζηνλ

έσο

8000

rpm),

ρξφλνο

(ηνπιάρηζηνλ έσο 1h), επηηάρπλζε (ηνπιάρηζηνλ 10 ζηάζκεο), επηβξάδπλζε
(ηνπιάρηζηνλ 10 ζηάζκεο)
Σνπιάρηζηνλ 10 πξνγξάκκαηα, ξπζκηδφκελα απφ ηνλ ρξήζηε
Να παξαδνζεί κε νξηδφληηα θεθαιή (swingingbucket), λα κπνξεί λα δερζεί φκσο θαη
θεθαιή ζηαζεξήο γσλίαο (fixedangle)
χζηεκα αζθάιεηαο γηα αληζνδπγηζκέλν θνξηίν
χζηεκα αζθάιεηαο πνπ δελ ζα επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία κε αλνηθηφ θαπάθη ή άλνηγκα
θαηά ηε θπγνθέληξηζε
Αλνμείδσηνο θάδνο, κε θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ν θηλεηήξαο
απφ πγξά ζε πεξίπησζε πηηζηιίζκαηνο
Θφξπβνο < 65dB

7. ΑΤΣΟΜΑΣΟ - ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΥΧΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ
ΑΙΜΑΣΟ
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
1. Να είλαη απηφκαηε-ειεθηξνληθή ζπζθεπή πιήξσο πξνγξακκαηηδφκελε θαη
εχθνιε ζηε ρξήζε ηεο. πκβαηή κε ζπζηήκαηα ηξηψλ θαη ηεζζάξσλ αζθψλ,
ζπκβαηηθψλ θαη Top&Bottom.
2. Να δηαζέηεη νζφλε θαη πιεθηξνιφγην (ελζσκαησκέλα ζηελ ζπζθεπή) γηα
εηζαγσγή θαη έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ, έιεγρν θαη δηφξζσζε ιαζψλ ή βιαβψλ
θαη ελ γέλεη αλάγλσζε φισλ ησλ ζηαδίσλ ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο.
3. Να δηαζέηεη πξνγξάκκαηα δηαρσξηζκνχ παξαγψγσλ (ξπζκηδφκελα απφ ηνλ
ρξήζηε) πνπ κπνξνχκε λα ηα αλαθαιέζνπκε θαη λα ηα ιεηηνπξγήζνπκε αλά πάζα
ζηηγκή.
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4. Να δηαζέηεη απηφκαηε δηαδηθαζία απνκάθξπλζεο αέξα απφ ηνλ αζθφ
απνζήθεπζεο ηνπ πιάζκαηνο
5. Με ην άλνηγκα ηνπ θεληξηθνχ δηαθφπηε λα θάλεη απηφκαην έιεγρν φισλ ησλ
ιεηηνπξγηψλ ηνπ ψζηε λα είλαη έηνηκν γηα ρξήζε.
6. Να δηαζέηεη ζχζηεκα πίεζεο ηνπ θπγνθεληξηκέλνπ αζθνχ κε φιν ηνλ απαξαίηεην
εμνπιηζκφ γηα ηελ απνηξνπή ιαλζαζκέλεο ηνπνζέηεζεο ηνπ αζθνχ.2 εηδηθέο
πιάθεο πίεζεο δηαρσξηζκνχ ησλ παξαγψγσλ κε ελδηάκεζε ζπξφκελε πιάθα
ηνκήο αζθνχ (γηα ηελ απνκφλσζε ηεο ιεπθήο ζηνηβάδαο)
7. Να θέξεη μερσξηζηή πιάθα πίεζεο γηα εμαγσγή ηνπ ζπληεξεηηθνχ δηαιχκαηνο
εξπζξψλ ζηα ζπκβαηηθά ηξηπιά θαη ηεηξαπιά ζπζηήκαηα αζθψλ.
8. Αθνχ ηνπνζεηεζεί ν αζθφο ζηα άγθηζηξα θαη παηεζεί ην αληίζηνηρν πιήθηξν,
φιεο νη θηλήζεηο κέρξη ην ηέινο λα εθηεινχληαη απηφκαηα.
9. Να ζπγθνιιά, ζθξαγίδεη θαη δηαρσξίδεη απηφκαηα ηνπο ζσιήλεο θάζε έηνηκεο
κνλάδαο παξαγψγσλ.
10. Να δηαζέηεη θαηάιιεινπο αηζζεηήξεο επί ησλ πιαθψλ πίεζεο, γηα ηελ αλίρλεπζε
ππεξθείκελεο ζηνηβάδαο ιεπθψλ θαη αηκνπεηαιίσλ (buffycoat) ή ηεο ζηνηβάδαο
ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ.
11. Να δηαζέηεη εηδηθέο θεθαιέο (detectors) πνιιαπιψλ ιεηηνπξγηψλ (ζπγθξάηεζεο
φισλ ησλ ζσιελψζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, δηαθνπήο ξνήο, ειέγρνπ ξνήο,
ηαρχηεηαο, ζθξάγηζεο θαη ζπγθφιιεζεο).
12. Να δηαζέηεη ερεηηθφ ζπλαγεξκφ κε παξάιιειε έλδεημε ζηελ νζφλε γηα νηνδήπνηε
πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ή πξηλ απ’ απηήλ.
13. Να δηαρσξίδεη ηέιεηα θαη ζε ειάρηζην ρξφλν ηα παξάγσγα (πιάζκα-εξπζξά-Buffy
Coat) θάζε ηχπνπ θαη ζπζηήκαηνο αζθψλ (Γηπινί- Σξηπινί- Σεηξαπινί κε ή ρσξίο
πξφζζεηα δηαιχκαηα θαζψο θαη ζπζηήκαηα Άλσ-Κάησ Δμφδνπ). Ο δηαρσξηζκφο
ζπκβαηηθψλ αζθψλ λα δηαξθεί ην πνιχ 2 ιεπηά θαη αζθψλ Top&Bottom ην πνιχ
3 ιεπηά.
14. Να παξάγεη ζηαζεξή θαη πςειή πνηφηεηα παξαγψγσλ
15. Να κεηψλεη ηηο απψιεηεο θαη ην θφζηνο εξγαζίαο ζην ειάρηζην.
16. Να κελ απαηηνχληαη αλαιψζηκα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ.
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17. Να δηαζέηεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ειεθηξνληθέο δπγαξηέο αθξηβείαο πνπ
απαηηνχληαη γηα ζπζηήκαηα 3 θαη 4 αζθψλ, ζπκβαηηθψλ θαη Top&Bottom. Οη
δπγαξηέο λα βαζκνλνκνχληαη απηφκαηα
18. Barcodereader/scanner θαη ην απαξαίηεην ινγηζκηθφ γηα ηε ζχλδεζε κε ην
θεληξηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ λνζνθνκείνπ.
19. Να αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηελ Δπξσπατθή Ννκνζεζία πεξί Αζθαιείαο,
Δμνπιηζκνχ θαη Κπθινθνξίαο δηαζέηνληαο φια ηα απαξαίηεηα Πηζηνπνηεηηθά θαη
Δγθξίζεηο.
20. Να είλαη δηαζηάζεσλ έσο 60x60x60 cm
21. Σξνθνδνζία: 220Volt/50Hz – Να κελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε εγθαηάζηαζε.

8. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΤΚΑΜΠΣΟΤ ΒΙΝΣΔΟ ΔΝΓΟΚΟΠΙΟΤ ΓΙΑΧΛΗΝΧΗ

1. Σα κεραλήκαηα θαη εξγαιεία λα είλαη πιήξε, θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα,

2.

3.
4.
5.
6.

ζχγρξνλεο νπσζδήπνηε ηερλνινγίαο θαη λα πεξηιακβάλνπλ φια ηα
εμαξηήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα πιήξνπο εμέηαζεο/ηαηξηθήο
πξάμεο.
Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζα αλαθέξνληαη
ππνρξεσηηθά ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο θαη ζα ηεθκεξηψλνληαη κε αληίζηνηρα
πξνζπέθηνπο, εγθξίζεηο θ.ι.π. ζηνηρεία γηα λα αμηνινγεζνχλ.
Όια ηα πξνζθεξφκελα απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπ ίδηνπ νίθνπ.
Όια ηα πξνζθεξφκελα ζα πξέπεη λα θέξνπλ ην CE Mark πηζηνπνηεκέλν απφ
επίζεκν θνξέα.
Να έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν έηε.
Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα αθνξνχλ ππνρξεσηηθά γηα ην ζχλνιν ησλ
δεηνχκελσλ εηδψλ.

Α. Να είλαη θνξεηφ ζχζηεκα, κε νζφλε πςειήο επθξίλεηαο κε ηα
αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
1. Να δηαζέηεη νζφλε πςειήο επθξίλεηαο ΣFΣ 7 ηληζψλ κε αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ

1280x800 pixels.
2. Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα ζηήξημεο ζε βάζε πξφηππνπ VESA
3. Να δηαζέηεη επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία ηφλησλ ιηζίνπ κε ρξφλν
ζπλερφκελεο δηάξθεηαο 2 σξψλ πεξίπνπ, θαη ζρεηηθή έλδεημε ηνπ
ελαπνκείλαληα ρξφλνπ.
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4. Να δέρεηαη θάξηα κλήκεο SD card θαη λα δηαζέηεη ζχξα USB γηα απνζήθεπζε
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

θαη κεηαθνξά εηθφλσλ θαη βίληεν, ζε θνξεηφ κέζν απνζήθεπζεο.
Να απνζεθεχεη εηθφλεο ζε κνξθή JPEG θαη βίληεν ζε ΜΡΔG4.
Να έρεη δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο ησλ θαηαγεγξακκέλσλ εηθφλσλ θαη
βίληεν.
Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία white balance γηα ξχζκηζε ησλ ρξσκάησλ.
Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία ξχζκηζεο θσηεηλφηεηαο θαη αληίζεζεο.
Να έρεη ηνπιάρηζηνλ 2 εηζφδνπο, γηα ζχλδεζε πνιιαπιψλ νξγάλσλ
(εχθακπηα θαη άθακπηα βίληεν- ελδνζθφπηα, θεθαιή θάκεξαο, βίληεν
ιαξπγγνζθφπηα), κε ηαρεία ελαιιαγή κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ νξγάλσλ
Να δηαζέηεη έμνδν εηθφλαο, γηα ζχλδεζε ζε δεχηεξν κφληηνξ.
Να δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θφξηηζεο.
Να είλαη ζηεγαλφ, θαηάιιειν γηα απνιχκαλζε κε ζθνχπηζκα.
Να δηαζέηεη εηδηθή πξνζηαζία απφ ηα πγξά θαη λα είλαη θαηάιιειν γηα
επηθαλεηαθή απνιχκαλζε.

14. Να δχλαηαη λα ζπλδεζεί κε βίληεν ιάκεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ κε

ελζσκαησκέλε πεγή θσηηζκνχ ηερλνινγίαο LED.
15. Να δχλαηαη λα ζπλδεζεί κε θεθαιή θάκεξαο γηα ρξήζε ζε ζπλδπαζκφ κε

εχθακπηα ηλνπηηθά ελδνζθφπηα
16. Να δηαζέηεη εχθακπην βίληεν ελδνζθφπην πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, θαηάιιειν

γηα δηαζσιήλσζε ελειίθσλ κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά
a. Να είλαη ειαθξχ, φρη πεξηζζφηεξν απφ 400γξ. κε εξγνλνκηθφ
ζρεδίαζκά
b. Να έρεη εμσηεξηθή δηάκεηξν άθξνπ 4 ±0,3 ρηι. θαη θαλάιη εξγαζίαο
κε εζσηεξηθή δηάκεηξν 1,5 ±0,1 ρηι.
c. Να δηαηίζεηαη πξνο επηινγή θαη ζε δηάκεηξν 5,5 ±0,3 ρηι κε θαλάιη
εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 2,1±0,1 ρηι, θαη ζε δηάκεηξν 3 ±0,3 ρηι ρσξίο
θαλάιη εξγαζίαο.
d. Να έρεη κήθνο εξγαζίαο 65 ±2 εθ.
E. Να έρεη γσλία φξαζεο 0°, θαη εχξνο γσλία νξάζεσο πεξίπνπ 100°.
f. Σν άθξν ηνπ λα εθηειεί θηλήζεηο πεξίπνπ 140°/140° πάλσ/θάησ.
g· Να δηαζέηεη ιπρλία LED ςπρξνχ θσηηζκνχ ζην άθξν ηνπ, θαη λα
κελ απαηηείηαη ε ζχλδεζε κε εμσηεξηθή πεγή θσηηζκνχ, γηα
δηαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο θνξεηφηεηαο.
h. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλα πιήθηξα θαηαγξαθήο βίληεν, ιήςεο
θσηνγξαθηψλ θαη white balance
i. Να είλαη πιήξσο ζηεγαλφ θαη εκβαπηηδφκελν ζε πγξά θαζαξηζκνχ
θαη απνιχκαλζεο, θαη λα κπνξεί λα απνζηεηξσζεί ζε EtO, FΟ gas,
Steris & Sterrad.
j. Να ζπλνδεχεηαη απφ:
i. καλφκεηξν ειέγρνπ ζηεγαλφηεηαο.
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ii. Σάπα εμηζνξξφπεζεο πίεζεο.
iii. Βνπξηζάθη θαζαξηζκνχ
iλ.
Αληάπηνξα
αλαξξφθεζεο

πιχζεο

θαη

βαιβίδα

v. Πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα βπζκάησλ γηα ηνλ
θαζαξηζκφ/απνιχκαλζε
vi. Βαιίηζα κεηαθνξάο-θχιαμεο
17. Να έρεη παξνρή SERVICE θαη αληαιιαθηηθψλ γηα 10 έηε.
18. Να έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν έηε.
19. Όια ηα ηερληθά θιπ. ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα αλαθεξζνχλ απαξαίηεηα ζηελ

ηερληθή πεξηγξαθή θαη ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο ζα αλαθέξνληαη ζηα
επίζεκα πξνζπέθηνπο ή ζε επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα γηα λα
αμηνινγεζνχλ.
20. Ζ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία ππνρξενχηαη λα εθπαηδεχζεη ην Ηαηξηθφ θαη ηερληθφ
πξνζσπηθφ ζηελ ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηνπ εξγαιείνπ ρσξίο θακία επηπιένλ
επηβάξπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.

9. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΠΛΗΡΗ ΘΧΡΑΚΟΚΟΠΙΚΟ ΠΤΡΓΟ ULTRA HIGH DEFINITION
ΦΖΦΗΑΚΟ ΒΗΝΣΔΟ – ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΖ ΔΗΚΟΝΑ
Ο πξνζθεξφκελνο βίληεν επεμεξγαζηήο λα ελζσκαηψλεη λέα ηερλνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά, λα έρεη αλάιπζε UltraHighDefinition – 4K θαη λα παξέρεη ηελ
θαιχηεξε δπλαηή επθξίλεηα θαη πνηφηεηα εηθφλαο
Να δηαζέηεη δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ςεθηνπνίεζεο ηεο εηθφλαο

γηα ηελ

δηαθνξνπνίεζε παζνινγηθνχ θαη θπζηνινγηθνχ ηζηνχ, θαζψο θαη γηα ηελ απεηθφληζε
κηθξφηεξσλ δνκψλ φπσο νη αγγεηαθνί ζρεκαηηζκνί. Να αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά ε
ηερληθή θαζψο θαη ηα επίπεδα πξνο αμηνιφγεζε
χζηεκα απηφκαηεο ίξηδνο (AutoIris), γηα ηελ απηφκαηε πξνζαξκνγή ηεο
θσηεηλφηεηαο απνδίδνληαο έηζη θαιχηεξε παξαηήξεζε θαη δηάγλσζε
Λεηηνπξγίεοwhite balance, zoomθαη freeze
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χζηεκα PictureinPicture, ψζηε λα είλαη εθηθηφο ν ζπλδπαζκφο ηεο ελδνζθνπηθήο
εηθφλαο κε νπνηαδήπνηε άιιε εηθφλα ηαηξηθήο εμέηαζεο (ππεξήρσλ θηι), κέζσ
έλζεηεο εηθφλαο ζην monitor
Τπνδνρή θάξηαο κλήκεο ή USB γηα ηελ απνζήθεπζε εηθφλσλ ή βίληεν
Έμνδνη πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ ςεθηαθέο.Να αλαθεξζνχλ πξνο αμηνιφγεζε
ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΖ ΚΑΜΔΡΑ
Κάκεξαηερλνινγίαο UltraHighDefinition – 4K,CMOSή 3CCDήπαξαπιήζηαο, γηα ηε
δηελέξγεηα ζσξαθνζθνπηθψλ επεκβάζεσλ
Να δχλαηαη λα ζπλεξγαζηεί κε άθακπηα βίληεν – ζσξαθνζθφπηα ηερλνινγίαο 4Κ.
Δπίζεο,

λα

κπνξνχλ

λα

ζπλδεζνχλ

απεπζείαο

ζσξαθνζθφπηαδηαθφξσλ

θαηαζθεπαζηψλ
Να δηαζέηεη θνκβία γηα ην ρεηξηζκφ ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ
Μήθνο θαισδίνπ ηνπιάρηζηνλ 2.8m

ΠΖΓΖ ΦΤΥΡΟΤ ΦΧΣΗΜΟΤLED 300 Watt
ΣερλνινγίαοLEDκε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 300 Watt, ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο θσηφο 58006200νΚθαη ColorRenderingIndex (CRI) ηνπιάρηζηνλ 80
Γηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 25000σξψλ θαη έλδεημε ππνιεηπφκελνπ ρξφλνπ
Με δπλαηφηεηα κεηαβνιήο ηεο θσηεηλφηεηαο απηφκαηα ή ρεηξνθίλεηα ζε δηαθνξεηηθά
επίπεδα. Να δνζνχλ ζηνηρεία πξνο αμηνιφγεζε
Να δηαζέηεη απαξαίηεηα εθεδξηθή ιπρλία αινγφλνπ ή παξαπιήζηνπ ηχπνπ ψζηε λα
επηηπγράλεηαη ηζνδχλακν απνηέιεζκα(λα θαηαηεζνχλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά).
Να ηίζεηαη απηφκαηα ζε ιεηηνπξγία ζε πεξίπησζε βιάβεο ηεο θεληξηθήο ιπρλίαο
Να ζπλνδεχεηαη απφ θαιψδην θσηηζκνχ κε κήθνο ηνπιάρηζηνλ 2.8m θαη δηάκεηξν
(σθέιηκε) ηνπιάρηζηνλ 4.5mm, εμαηξεηηθήο αληνρήο ζηε ζεξκφηεηα θαηάξηζηε
κεηάδνζε ηνπ θσηφο ρσξίο απψιεηεο
Να

έρεη

δπλαηφηεηα

ζχλδεζεο

θαισδίνπ

ςπρξνχ

θσηηζκνχ

δηαθφξσλ

θαηαζθεπαζηψλ, απεπζείαο ή κέζσ κεηαηξνπέα
ΘΧΡΑΚΟΚΟΠΗΟ ΜΔΣΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΛΖΦΖ
Σν πξνζθεξφκελν ζσξαθνζθφπην λα δηαζέηεη κεηαβαιιφκελε θαηεχζπλζε ιήςεο ζε
γσλίεο 0 – 90 κνηξψλ θαη δηάκεηξν 10mm.
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Να είλαη ζπκβαηφ κε ηελ θάκεξα UHD – 4Kθαη λα παξέρεη εηθφλα δηαπγή,
απαιιαγκέλε απφ παξακνξθψζεηο.
Σα κεηαιιηθά ηκήκαηα ησv νπηηθψλ θαη oη θαθνί λα είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα
έηζη ψζηε vα επηηξέπεηαη ε απoζηείξσζε ηoπ νξγάλoπ ζε πγξφ θιίβαλν ζηνπο 134°C
ζηηο 2 atm θαη γηα 5 ιεπηά.
ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΟ MONITOR
Γχν επίπεδα LCD/TFT monitor UHD – 4K,ηνπιάρηζηνλ 32 ηληζψλ, πνπ λα
απεηθνλίδνπλ ην ίδην ζήκα βίληεν (clone). Σν θαιψδην ζήκαηνο βίληεν γηα ην
δεχηεξνmonitor ζα πξέπεη λα έρεη κήθνο ηνπιάρηζηνλ 3m
Δηθφλα πςειήο αλάιπζεο θαη επθξίλεηαο κε πξαγκαηηθή αλαπαξαγσγή ρξσκάησλ.
Τςειή θσηεηλφηεηα, αληίζεζε θαη ηαρχηεηα απφθξηζεο
Πεδίν φξαζεο ηνπιάρηζηνλ 178o
Να πιεξνί φια ηα standards γηα ηαηξηθή ρξήζε θαη αζθάιεηα (CEMark/MDD 93/42)
ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΜΔ ΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΣΖΡΗΞΖ MONITOR
4 αληηζηαηηθνί ηξνρνί κεγάιεο δηακέηξνπ, θαιήο πνηφηεηαο κε ζχζηεκα πεδήζεσο
ζηνπο δχν
Δηδηθή θξεκάζηξα γηα ηελ αζθαιή ηνπνζέηεζε ηεο θεθαιήο θάκεξαο
Σνπιάρηζηνλ 4 ξάθηα ηνπνζέηεζεο ελδνζθνπηθψλ κεραλεκάησλ
Standards αζθαιείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο CE-Mark (93/42 MEDICALGRADE)
Δηδηθέο ιαβέο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ κε φιν ην θνξηίν
Ύςνο θαηάιιειν ψζηε ην θέληξν ηνπ monitor λα βξίζθεηαη ζε χςνο 1.6– 1.8m
Δηδηθή βάζε γηα ην monitor κε ξχζκηζε θιίζεο

ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ MONITOR
4 αληηζηαηηθνίηξνρνί κεγάιεο δηακέηξνπ, θαιήο πνηφηεηαο κε ζχζηεκα πεδήζεσο
ζηνπο δχν
Ύςνο θαηάιιειν ψζηε ην θέληξν ηνπ monitor λα βξίζθεηαη ζε χςνο 1.6 – 1.8m
Δηδηθή βάζε γηα ην monitor κε ξχζκηζε θιίζεο
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ΤΣΖΜΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ VIDEO Δ DVD
Γηακφξθσζε θαηαγξαθήο ζε MPEG-2 ή MPEG-4 θαη δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο
ηεο θαηαγξαθήο απφ ην DVD ζε θάζε ππνινγηζηή κε Windows ή iOS
Δζσηεξηθφ ζθιεξφ δίζθν ρσξεηηθφηεηαο 80 GB ηνπιάρηζηνλ ζηνλ νπνίν λα
απνζεθεχεηαη πξνζσξηλά ε εμέηαζε κέρξη ηελ εθθίλεζε ηεο εγγξαθήο ή ζηελ
πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ηνπ κέζνπ εγγξαθήο
Γηάξθεηα θαηαγξαθήο ηνπιάρηζηνλ 60 ιεπηά
Φεθηαθή ζχξα (i-Link), ε νπνία θαη λα επηηξέπεη κηα θαζαξά ςεθηαθή ξνή
δεδνκέλσλ γηα κεγαιχηεξε ηαρχηεηα εγγξαθήο θαη θαιχηεξε απεηθφληζε

ΟΡΟΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
1. ΓΔΝΗΚΑ
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. 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 13485:16 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.
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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.
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, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ-ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΚΛΠ.
2.1. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα πνηφηεηαο
EN ΗSO 9001:2008 ,ENISO 13485:16 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ 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).
2.2. ΟΡΟΗ ΔΓΓΤΖΔΧΝ – ΤΝΣΖΡΖΖ
2.2.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζηελ Διιάδα κφληκα θαηάιιεια
εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ 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.
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. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα παξέρεηαη κεράλεκα
αληηθαηάζηαζεο. 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 (remote support). Να δνζεί πιήξεο ηεθκεξίσζε.
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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 (SERVICE MANUALS) 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 ΒΗΣ, 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. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ –ΠΛΖΡΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ
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.
4. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ – ΑΝΑΛΧΗΜΑ – 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. ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΚΟΣΟ ΔΞΟΓΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ – ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
5.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαθέξεη ηελ
ζπγθεθξηκέλε εηήζηα ηηκή ησλ εμφδσλ πιήξνπο ζπληήξεζεο- επηζθεπή, νπσζδήπνηε
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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. 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 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.
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