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ΘΔΜΑ: «Ανακοίνφζη B Γιαβούλεσζης για ηην προμήθεια Φσγόκενηροσ Γειγμάηφν Αίμαηος (CPV 384345403)»
Σο Γενικό Νοζοκομείο Υανίφν «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ» λαμβάνονηας σπ’ όυιν :
1.

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

2.

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

3.

Το με απίθμ. ππωη. 4978/ 15-12-2015 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με «Δγκύκλιο
αναθοπικά με ηη διαδικαζία έγκπιζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων, όπωρ αςηή έσει καθοπιζθεί δςνάμει ηων
αποθάζεων ηηρ Ολομέλειαρ ηηρ ΔΠΥ πος ελήθθηζαν καηά ηην ςπ’ απίθμ. 65/ 17.7.2015/21.7.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ
ο

ο

(θέμα 1 ), (ΑΓΑ Χ11Η465ΦΥΟ-16Χ) και ηην ςπ’ απίθμ. 67/ 19.11.2015/24.11.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1 ), (ΑΓΑ
73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».
4.

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

5.

Το με απίθμ. ππωη. 1349/ 03-03-2016 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με «Δγκύκλιο για ηην
η

παπάηαζη έωρ ηην 30 Ιοςνίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ διενέπγειαρ ηακηικών διαγωνιζμών από ηην Δπιηποπή Ππομηθειών
Υγείαρ και ηοςρ δημόζιοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων πος εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή
ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιάρ διαδικαζίαρ – Η αληθήρ έννοια ηων λέξεων «επίζημοςρ θοπείρ
πιζηοποίηζηρ ηηρ ημεδαπήρ και ηηρ αλλοδαπήρ» πος πεπιλαμβάνονηαι ζηην πεπίπηωζη (α) ηηρ παπαγπάθος 1 ηηρ
εγκςκλίος ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ «Δνζωμάηωζη ζε ενιαίο κείμενο ………» (ΑΓΑ: Ψ9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι).
6.

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

7.

Το με απίθμ. ππωη. 2765/25-05-2016 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με «Δγκύκλιο για ηην
η

παπάηαζη έωρ ηην 31 Γεκεμβπίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ για ηη διενέπγεια ππομηθειών από ηην ΔΠΥ και ηοςρ δημοζίοςρ
θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων πος εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή ππόκειηαι να εγκπιθούν
δςνάμει ηηρ παλαιόηεπηρ διαδικαζίαρ».
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8.

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

9.

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

10. Το με απίθμ. ππωη. 5657/28-11-2016 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με «Δγκύκλιορ για ηην

εναπμόνιζη ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών με ηιρ διαηάξειρ ηηρ νομοθεζίαρ πεπί ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων».
11. Το ςπ’ απιθμόν 16230/23-07-2018 ππακηικό επιηποπήρ ιεπάπσηζηρ αιηημάηυν ιαηποηεσνολογικού εξοπλιζμού
12. Η με απίθμ. 17/ ππκ.20/26-07-2018 (ΑΔΑ: ΧΖΛΦ46907Τ-ΞΑΛ)

απόθαζη ΓΣ ηος Νοζοκομείος πεπί έγκπιζηρ

ππομήθειαρ ιαηποηεσνολογικού εξοπλιζμού
13. Η με απίθμ. ππωη. 10771/ 15-5-2018 αίηημα ππομήθειαρ ηηρ Αιμοδοζίαρ
14. Την ςπ’ απιθμόν 20081/11-09-2018 Ανακοίνυζη Α Διαβούλεςζηρ για ηην ππομήθεια Φςγόκενηπος Δειγμάηυν Αίμαηορ

(CPV 38434540-3)
15. Την ςπ’ απιθμόν 25 ππκ 34 / 08-11-2018 (ΑΓΑ ΨΛΦΛ46907Τ-66Κ) απόθαζη ΓΣ ηος Νοζοκομείος για ηην διενέπγεια Β

Γημόζια Γιαβούλεςζηρ για ηην ππομήθεια Φςγόκενηπος Δειγμάηυν Αίμαηορ (CPV 38434540-3)

πποκειμένος να διενεπγήζει διαγυνιζμό για ηην ππομήθεια Φσγόκενηροσ δειγμάηφν αίμαηος (CPV 38434540-3) με κπιηήπιο
καηακύπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά μόνο βάζει ηιμήρ, καλεί ππομηθεςηέρ, επίζημοςρ
θοπείρ ή και ενώζειρ ηυν ίδιυν ππομηθεςηών, πος δπαζηηπιοποιούνηαι ζηο σώπο, να αποζηείλοςν ζηην Υπηπεζίαρ μαρ ηεσνικέρ
πποδιαγπαθέρ ζε ένηςπη και τηθιακή μοπθή, πποκειμένος να πποεηοιμαζηούν οι ηελικέρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηος
διαγυνιζμού.
Η ςποβολή ηυν ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπυν θα γίνεηαι ζηο e-mail: potamida@chaniahospital.gr από ηοςρ
ππομηθεςηέρ και ηοςρ επίζημοςρ θοπείρ ή/και ενώζειρ αςηών και ηαςηοσπόνυρ ζε ένηςπη και μαγνηηική μοπθή [με ηη μοπθή,
ιδίυρ, είηε ηος τηθιακού δίζκος (cd), είηε ηος τηθιακού εςέλικηος δίζκος (dvd)

είηε ηηρ κινηηήρ μονάδαρ μνήμηρ ενιαίος

ζειπιακού διαύλος (usb memory stick)].
Ζ Γιαβούλεσζη θα διαρκέζει από ηις 16/11/2018 έφς και ηις 22/11/2018 ημέρα Πέμπηη.
Μεηά ηο πέπαρ ηηρ πποθεζμίαρ για ηη διενέπγεια ηηρ Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ, 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.
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 ΕΠΥ, ηυν οποίυν ηο πεπιεσόμενο αναπηήθηκε ζηον επίζημο ιζηόηοπο αςηήρ.

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ

ΜΖΝΑ ΒΟΤΛΓΑΡΗΓΖ
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Δζφηερική διανομή:
1.

Γραθείο Προμηθειών (2)

2.

ηαθμός Αιμοδοζίας

σνημμένα: Σετνικές προδιαγραθές

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΟΤ ΩΛΖΝΑΡΗΩΝ

1. H θπγφθεληξνο λα κπνξεί λα δερζεί δηάθνξεο νξηδφληηεο (swing- outrotors) αξζξσηέο

θαη

ζηαζεξήο γσλίαο (anglerotors) θεθαιέο, κε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπιάρηζηνλ 15000 ζηξνθέο
(rpm).
2. Η θπγφθεληξνο λα έρεη ζήκαλζε IVD & CE.
3. Να κπνξεί λα δερζεί θαη άιιεο θεθαιέο γηα πιάθεο Elisa θαζψο θαη ππνδνρείο γηα RIA, 15 ml,
ζσιελάξηα 50ml θηι
4. Να δηαζέηεη ζχζηεκα αζθαιείαο γηα αληζνδπγηζκέλα δείγκαηα
5. Να έρεη ελζσκαησκέλν κηθξνυπνινγηζηή γηα έιεγρν φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ιεηηνπξγίαο.
6. Να έρεη ςεθηαθή έλδεημε ζηξνθψλ, ρξφλνπ, πξνγξάκκαηνο επηηάρπλζεο / επηβξάδπλζεο
7. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 8-10 πξνγξάκκαηα επηηάρπλζεο θαη

επηβξάδπλζεο θαζψο θαη

ηνπιάρηζηνλ 5 πξνγξάκκαηα θπγνθέληξεζεο.
8. Να δηαζέηεη ζχζηεκα αζθαιείαο ηνπ θαιχκκαηνο πνπ δελ ζα επηηξέπεη ηελ ιεηηνπξγία κε αλνηθηφ
θάιπκκα θαη ην άλνηγκα ηνπ θαιχκκαηνο θαηά ηελ θπγνθέληξεζε.
9. Να ζπλνδεχεηαη

απφ νξηδφληηα αξζξσηή θεθαιή ρσξεηηθφηεηαο 4 x 400 ml ηνπιάρηζηνλ

48ζέζεσλ γηα ζσιελάξηα 10 ml (δηακέηξνπ 16mm).
10. Η ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηεο θεθαιήο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4100rpm.
11. Η θεθαιή λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δερζεί θαπάθηα βηνινγηθήο αζθάιεηαο πνπ λα αλνίγνπλ θαη
λα θιείλνπλ εχθνια
12. Να είλαη φζνλ ην δπλαηφλ αζφξπβε < 62 dB
13. Να δηαζέηεη πξφγξακκα θπγνθέληξεζεο ηνπιάρηζηνλ 9 σξψλ, αιιά θαη δπλαηφηεηα ζπλερνχο θαη
ζηηγκηαίαο θπγνθέληξεζεο
14. Λφγσ ρσξνηαμηθψλ πεξηνξηζκψλ ην πιάηνο ηεο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 50 cm.
15. Σν βάξνο ηεο λα κελ μεπεξλά ηα 50-60 Kg.
16. Πξνκεζεπηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001:2008 θαη θαηά 13485:2003.
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17. Να παξέρεηαη δσξεάλ εθπαίδεπζε ησλ ρεηξηζηψλ
18. Η ζπκκφξθσζε κε ηηο δεηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο θπγνθέληξνπ λα πηζηνπνηείηαη κε
αλαιπηηθέο παξαπνκπέο ζε θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή επί πνηλή απνθιεηζκνχ.
19. H αιιαγή ηεο θεθαιήο λα κπνξεί λα γίλεη γξήγνξα απφ ην ρξήζηε ρσξίο ηε ρξήζε θάπνηνπ εηδηθνχ
εξγαιείνπ.
20. Ο θάδνο λα είλαη απφ πιηθφ πνπ ζα θαζαξίδεηαη εχθνια θαη λα κελ δηαβξψλεηαη.

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 13485:16 θαη ην πξνζθεξφκελν είδνο λα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ CE. Να
θαηαηεζνχλ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά.

ΑΔΑ: Ω84Δ46907Τ-Ρ3Π

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.
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. ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΔΓΓΤΗΔΩΝ, ΤΝΣΗΡΗΔΩ,
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΚΛΠ.
2.1. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα πνηφηεηαο EN ΙSO 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 ΑΗΗΔ
(ζχκθσλα κε ην Ν. 2939/2001 θαη ην Π.Γ. 117/2004 θαη 15/2006).
2.2. ΟΡΟΙ ΔΓΓΤΗΔΩΝ – ΤΝΣΗΡΗΗ
2.2.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζηελ Διιάδα κφληκα θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ
γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ. Η ζχλζεζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο, θαζψο θαη ηα
ηππηθά θιπ πξνζφληα ησλ απαζρνινχκελσλ λα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά, φπσο θαη ηα
αληίζηνηρα δηαθξηβσκέλα φξγαλα.
2.2.2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο γηα 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
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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 (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 ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα, θαζψο θαη φια ηα ζρεδηαγξάκκαηα ησλ
επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ κεραλήκαηνο. Δπίζεο λα δνζεί εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε (θσδηθνί
πξφζβαζεο, θάξηα, θιπ) ζην ηκήκα ΒΙΣ, θαζψο θαη αληίγξαθν ησλ αλαγθαίσλ βνεζεκάησλ ή πηλάθσλ,
ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα. Πξηλ ηε ιήμε ηεο εγγχεζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζπκπιεξσκαηηθή
εθπαίδεπζε (ρξήζηεο θαη κεραληθνί) εάλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ην Ννζνθνκείν.
3. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ –ΠΛΗΡΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ζπλππνβάιιεη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, νπσζδήπνηε κεηά ηεο πξνζθνξάο
ηνπ ηα παξαθάησ:
α. Πιήξεο εγρεηξίδην κε ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ
(OperationManuals) 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 – ΑΝΑΛΩΙΜΑ – 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 ΔΞΟΓΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ – 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
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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.

