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ΘΔΜΑ: «ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ (1) ΟΤΡΖΣΖΡΟΚΟΠΗΟΤ, ΠΔΝΣΔ (5) BI PAP ΚΑΗ
ΔΝΟ (1) ΦΟΡΖΣΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΤΠΔΡΖΥΟΤ Μ/Γ. (ΚΩΓΗΚΟ CPV 38434540

Σο Γενικό Νοζοκομείο Υανίυν «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΧΡΓΙΟ» λαμβάνονηαρ ςπ’ ότιν :
1.

Σο με απίθμ. ππυη. 4978/ 15-12-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Τγείαρ (ΕΠΤ) ζσεηικά με «Εγκύκλιο αναθοπικά με ηη
διαδικαζία έγκπιζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπυν, όπυρ αςηή έσει καθοπιζθεί δςνάμει ηυν αποθάζευν ηηρ Ολομέλειαρ ηηρ
ΕΠΤ πος ελήθθηζαν καηά ηην ςπ’ απίθμ. 65/ 17.7.2015/21.7.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΔΑ Φ11Η465ΦΤΟ-16Φ) και ηην ςπ’
απίθμ. 67/ 19.11.2015/24.11.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΤΟ-Φ0Η)».

2.

Η με απίθμ. ππυη. 236/19-01-2016 Οδηγία ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Τγείαρ (ΕΠΤ) ζσεηικά με «Αιηιολογία ηυν ηεσνικών
πποδιαγπαθών και πποηύπυν».

3.

Σο με απίθμ. ππυη. 2750/16-05-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Τγείαρ (ΕΠΤ) ζσεηικά με «Εγκύκλιο για ηην απαγόπεςζη
ππομήθειαρ ανηιδπαζηηπίυν ή/ και αναλυζίμυν ςλικών πος μποπούν να ζςνδςαζηούν με ιαηποηεσνολογικό μησάνημα ζςγκεκπιμένηρ
μόνον εηαιπείαρ ή ζςνδεδεμένυν με αςηή εηαιπιών, ηος οποίος η σπήζη λαμβάνεηαι δυπεάν».

4.

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

5.

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

6.

Σο με απίθμ. ππυη. 5657/28-11-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Τγείαρ (ΕΠΤ) ζσεηικά με «Εγκύκλιορ για ηην εναπμόνιζη ηυν
ηεσνικών πποδιαγπαθών με ηιρ διαηάξειρ ηηρ νομοθεζίαρ πεπί ιαηποηεσνολογικών πποφόνηυν».

7.

Σο θέμα με απίθ 6/ππκ3/31-01-2018 απόθαζη ηος Δ..(7ΤΘ46907Σ-Λ0Υ) πος εγκπίνει ηα αιηήμαηα ππομήθειαρ ηυν κλινικών.

8.

Σο θέμα με απίθ 17/ππκ11/03-05-2018 (ΧΘΟ846907Σ-ΑΡΘ απόθαζη ηος Δ.. πος αθοπά ζε οπιζμό επιηποπήρ ελέγσος και
διαμόπθυζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών.

9.

Σην απόθαζη ηηρ επιηποπήρ ελέγσος και διαμόπθυζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών με απίθ ππυηοκ 15186/09-07-2018

10. Σο θέμα με απίθ.5/ππκ18/10-07-2018 απόθαζη ηος Δ.. (ΧΔΤΦ46907Σ-ΗΥΙ) πος εγκπίνει ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ώζηε να ηεθούν
ζε διαβούλεςζη ζηην ιζηοζελίδα ηος Γ. Ν. Υανίυν.
11. Σο έγγπαθο από ηην 7η ΤΠΕ με απίθ ππυηοκ 17583/08-08-2018 για ηην έγκπιζη ζκοπιμόηηηαρ ηος διαγυνιζμού.
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ΑΝΑΚΟΗΝΩΝΔΗ:
ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ (1)

ΟΤΡΖΣΖΡΟΚΟΠΗΟΤ, ΠΔΝΣΔ (5) BI PAP ΚΑΗ ΔΝΟ (1) ΦΟΡΖΣΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΤΠΔΡΖΥΟΤ Μ/Γ.

ΚΩΓΗΚΟ CPV

38434540
πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα: ελφο (1) Οπξεηεξνζθνπίνπ, πέληε (5) BI PAP θαη ελφο (1) θνξεηνχ
κεραλήκαηνο ππεξήρνπ Μ/Γ. κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη
ηηκήο, θαιεί πξνκεζεπηέο, επίζεκνπο θνξείο ή θαη ελψζεηο ησλ ίδησλ πξνκεζεπηψλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν, λα
απνζηείινπλ ζηελ Τπεξεζίαο καο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζε έληππε θαη ςεθηαθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζηνχλ νη
ηειηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ζ ππνβνιή ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ ζα γίλεηαη ζην e-mail: lefaki@chaniahospital.gr απφ ηνπο πξνκεζεπηέο
θαη ηνπο επίζεκνπο θνξείο ή/θαη ελψζεηο απηψλ θαη ηαπηνρξφλσο ζε έληππε θαη καγλεηηθή κνξθή [κε ηε κνξθή, ηδίσο, είηε ηνπ
ςεθηαθνχ δίζθνπ (cd), είηε ηνπ ςεθηαθνχ επέιηθηνπ δίζθνπ (dvd) είηε ηεο θηλεηήο κνλάδαο κλήκεο εληαίνπ ζεηξηαθνχ δηαχινπ (usb
memory stick)].
Ζ Γηαβνχιεπζε ζα δηαξθέζεη απφ ηηο 24-08-2018 έως και τις 07/09/2018 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 14.00 κ.κ.
Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, ζα αλαξηεζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαληψλ

(www.chaniahospital.gr) κε ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε

δηαδηθαζία θαη ζα αλαξηψληαη νη παξαηεξήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ.
Ζ ηειηθή απφθαζε ηεο επηηξνπήο πξνδηαγξαθψλ πξέπεη λα δηαιακβάλεη, γηα λα είλαη λνκίκσο αηηηνινγεκέλε, δηάινγν ησλ
ζπληαθηψλ ηεο κε ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο έμη (6) ζηνηρεία :
1)

Σν πιηθφ πνπ ηεο παξαδίδεηαη απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ.

2)

Σηο ελ γέλεη δηεζλείο παξαδεδεγκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα.

3)

Σηο παξαδνρέο ηεο επηζηήκεο.

4)

Σελ εκπεηξία.

5)

Σπρφλ θνηλσληθέο απαηηήζεηο.

6)

Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ

πξνεγήζεθε επί ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη

πξνηχπσλ.
Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ νη απνθάζεηο ηεο ΔΠΤ, ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν αλαξηήζεθε ζηνλ επίζεκν ηζηφηνπν απηήο.

Ο ΑΝ. ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ

ΕΟΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ

Δζσηεξηθή δηαλνκή:
1.

Γξαθείν Πξνκεζεηψλ

2.

Πξνηζηάκελν Βηνταηξηθήο

πλεκκέλα: Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ (1) ΟΤΡΖΣΖΡΗΟΚΟΠΗΟ –
ΠΔΝΣΔ BI PAP – ΔΝΟ (1) ΦΟΡΖΣΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΤΠΔΡΖΥΟΤ Μ/Γ.

Οη παξνχζεο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ζηελ πξνκήζεηα ελφο (1) Οπξεηεξνζθνπίνπ, πέληε (5) BI PAP θαη ελφο (1)
θνξεηνχ κεραλήκαηνο ππεξήρνπ Μ/Γ.

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

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.
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.
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2. ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΔΓΓΤΖΔΩΝ, ΤΝΣΖΡΖΔΩ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΚΛΠ.

2.1.

Όινη

9001:2008
πξντφλησλ,
13485:16,

νη

ζπκκεηέρνληεο

,ENISO
θαη
κε

φζνλ

ππνρξεσηηθά

13485:16
αθνξά

πηζηνπνηεηηθφ

κε
ηελ

πεδίν
ηερληθή

επίζεκνπ

πξέπεη

λα

δηαζέηνπλ

πηζηνπνίεζεο
ππνζηήξημε

νξγαληζκνχ

ζχζηεκα

ηελ

δηαθίλεζε

ηαηξνηερλνινγηθψλ

πηζηνπνίεζεο,

πνηφηεηαο

ην

ISO

ηαηξνηερλνινγηθψλ

πξντφλησλ

νπνίν

ΔΝ

θαη

ην

ENISO

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 ΔΓΓΤΖΔΩΝ - 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 παξάδνζε 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
γλσζηνπνίεζε 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 ζχλδεζεοτεΐζπίζί
(remotesupport). Να δνζεί πιήξεο ηεθκεξίσζε.

2.2.5. Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα
παξαδψζεη: Πιήξε ζεηξά ηεπρψλ (εηο δηπινχλ) κε νδεγίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο (SERVICEMANUALS) ζηελ
Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα, θαζψο θαη φια ηα ζρεδηαγξάκκαηα ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ κεραλήκαηνο.Δπίζεο
λα δνζεί εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε (θσδηθνί πξφζβαζεο, θάξηα, θιπ) ζην ηκήκα BIT, 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.
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3.ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ-ΠΛΖΡΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ

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.

4.ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ - ΑΝΑΛΩΗΜΑ - SERVICE

4.1.
καδί

Σα
κε

ζηελ

αληαιιαθηηθά,
ηα

πάζεο

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

θχζεσο

πιηθά,

εηήζηα

ηηκή

πξνζθεξφκελε

απεξηφξηζηνπ

αλαιψζηκα

πιηθά,

πιήξνπο

αξηζκνχ,

ζπληήξεζεο

ζπληήξεζεο

κε

θαη

πνηλή

ιεηηνπξγίαο

επηζθεπήο

-

απνθιεηζκνχ,
θαη

ησλ

εξγαηηθά

εηδψλ

ηνπ

ηαηξνηερλνινγηθνχ είδνπο. Δμαηξνχληαη ηα αλαιψζηκα.

4.2.

Ο

δηαγσληδφκελνο

αληαιιαθηηθψλ,
σο
ηνπ

θαη

αλαισζίκσλ

ησλ

αληίζηνηρσλ

ηαηξνηερλνινγηθνχ

ππνρξενχηαη
πιηθψλ
κε

εμαζθαιίζεη

ζπληήξεζεο

θαηάιιεισλ

είδνπο

λα

πιηθψλ
ηνλ

θαη

γηα

ηελ

ιεηηνπξγίαο

ηελ

παξειθφκελν

πιήξε

θαη

χπαξμε
θχξηα

ιεηηνπξγία

εμνπιηζκφ,

επί

θαη

ακεηαρείξηζησλ

ηε

δηάζεζε

απφδνζε

δέθα

(10)

απηψλ,

ησλ

εηδψλ

ηνπιάρηζηνλ

ζπλνιηθά έηε, κεηά απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο.

4.3.

ηνλ

επηκέξνπο

πξνζθεξφκελνπ

θάθειν

ηαηξνηερλνινγηθνχ

ηερληθήο
είδνπο

πξνζθνξάο,
ζα

πέξα

αλαγξάθνληαη

απφ

ηε

νπσζδήπνηε

βαζηθή
ζε

ζχλζεζε
ιίζηα

φια

ηνπ
ηα

απαξαίηεηα πιηθά γηα ηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.
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5.ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΚΟΣΟ ΔΞΟΓΩΝ ΤΝΣΖΡΖΖ - ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

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. Ζ πξνζθεξφκελε αξρηθή εηήζηα ηηκή πιήξνπο ζπληήξεζεο - επηζθεπήο (ΣΗ) 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.

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΓΥΡΩΜΟΤ ΦΟΡΖΣΟΤ ΤΠΔΡΖΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ
1. Ο δεηνχκελνο έγρξσκνο θνξεηφο πηηεξερνηνκνγξάθνο ζα πξέπεη λα είλαη ηεο πιένλ πξφζθαηεο, ζχγρξνλεο
ςεθηαθήο ηερλνινγίαο. Να είλαη κηθξνχ φγθνπ θαη βάξνπο ηεο ηάμεσο ησλ 6 θηιψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
κπαηαξίαο, γηα εχθνιε κεηαθνξά ηνπ.
2. Να δηαζέηεη νπσζδήπνηε ςεθηαθφ δηακνξθσηή δέζκεο (digital beamformer) κε ηνπιάρηζηνλ 150.000 ςεθηαθά
θαλάιηα επεμεξγαζίαο.
3. Να έρεη δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο εμεηάζεσλ ζε φια ηα φξγαλα θαη αγγεία (άλσ θαη θάησ ελδνθνηιηαθά φξγαλα,
επηθαλεηαθά θαη ελ ησ βάζεη φξγαλα θαη αγγεία, πεξηθεξεηαθά αγγεία, ελδνθξαληαθά αγγεία, θαξδηά θ.ι.π.) θαη ζε
φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ηεο Ηαηξηθήο (Αθηηλνινγία, Μαηεπηηθή, Γπλαηθνινγία, Αγγεηνινγία, Καξδηνινγία, Παζνινγία,
Παηδηαηξηθή, Οπξνινγία, Μπνζθειεηηθφ θιπ).
4. Να ιεηηνπξγεί κε ηερληθέο απεηθφληζεο: B-Mode, M-Mode, παικηθνχ θαη πςειά παικηθνχ Doppler (PW, HIPRF),
έγρξσκνπ Doppler (CFM), Power Doppler / Energy Doppler / Color Angio.
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5. Να δηαζέηεη ζηε βαζηθή κνλάδα ελζσκαησκέλε ηερληθή αλίρλεπζεο θαη ιήςεο ηεο παξαγφκελεο απφ ηνπο ηζηνχο
εδ

2 αξκνληθήο ζπρλφηεηαο πνπ λα ιεηηνπξγεί ζε φιεο ηηο θεθαιέο Convex, Linear θαη Sector.
6. Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ηερληθή ηξηζδηάζηαηεο 3D απεηθφληζεο, ε νπνία λα ιεηηνπξγεί κε ηηο ίδηεο θεθαιέο
ηεο δηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο.
7. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ζπλζεηηθή απεηθνληζηηθή ηερληθή θαηά ηελ εθπνκπή θαη θαηά ηε ιήςε ηεο
ππεξερνγξαθηθήο δέζκεο, γηα ηε ζπιινγή κεγάινπ αξηζκνχ επηπξφζζεησλ θιηληθψλ / δηαγλσζηηθψλ πιεξνθνξηψλ
θαη ηελ απεηθφληζε ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (Real Time Compound Imaging). Να ιεηηνπξγεί κε θεθαιέο Convex
θαη Linear νη νπνίεο θαη λα αλαθεξζνχλ θαζψο θαη ν ηξφπνο ελεξγνπνίεζεο ηεο ηερληθήο.
8. Να δηαζέηεη πξνζαξκνζκέλε ηερληθή επεμεξγαζίαο εηθφλαο ζε επίπεδν pixel γηα ηε κείσζε ηνπ ζνξχβνπ θαη
βειηίσζε ηεο νξαηφηεηαο θαη ηεο πθήο ηζηηθψλ κνηίβσλ θαη αχμεζε ηεο επθξίλεηαο ηνπο. Ζ ηερληθή απηή λα
ελεξγνπνηείηαη κε ην πάηεκα ελφο κφλνλ πιήθηξνπ θαη λα ιεηηνπξγεί ζε φινπο ηνπο απεηθνληζηηθνχο ερνβνιείο.
9. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο απεηθφληζεο ζπλδπαζκνχ εηθφλαο B-Mode παικηθνχ Doppler θαη έγρξσκνπ
Doppler (real time triplex mode), ψζηε λα επηηπγράλεηαη εχθνιε δηφξζσζε ηεο ηνπνζέηεζεο ηεο θεθαιήο απφ ηνλ
γηαηξφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο, θπξίσο ησλ αγγείσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ θίλεζε ηνπ αζζελνχο.
10. Σν ζχζηεκα λα έρεη δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε εχξνο ζπρλνηήησλ ερνβφισλ θεθαιψλ απφ 1,7 MHz έσο 13
MHz.
11. Να δέρεηαη θαη λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ηερληθή παλνξακηθήο απεηθφληζεο εθηεηακέλνπ πεδίνπ. Να ππάξρεη
δπλαηφηεηα κέηξεζεο επζχγξακκσλ θαη θακπχισλ απνζηάζεσλ, επηθαλεηψλ θιπ.
12. Να απεηθνλίδεη ζε βάζνο ζάξσζεο ζε φιεο ηηο δεηνχκελεο ηερληθέο απεηθφληζεο έσο 33 εθαηνζηά ηνπιάρηζηνλ.
13. Να έρεη δπλαηφηεηα εζηίαζεο ηεο ππεξερνγξαθηθήο εηθφλαο ζε ηνπιάρηζηνλ νθηψ ζεκεία (focus points), γηα
αχμεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο.
14. Να δηαζέηεη κεγάιε ςεθηαθή κεγέζπλζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (Real time) θαη παγσκέλεο εηθφλαο (Freeze)
νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηεο νζφλεο, κε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ ελδηαθέξνληνο.
15. Να ιεηηνπξγεί ζε πςειφ δπλακηθφ εχξνο (Dynamic range) ηνπιάρηζηνλ 250 db, γηα εχθνιε αλίρλεπζε ηδηαίηεξα
κηθξψλ θαη δπζδηάθξηησλ αιινηψζεσλ ζηνλ παξεγρπκαηηθφ ηζηφ φπσο ηζνερνγελψλ φδσλ, ηζηψλ κε ηελ ίδηα πθή
θ.ι.π. Σν δπλακηθφ εχξνο λα εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ ππεξερνηνκνγξάθνπ λα έρεη δπλαηφηεηα απμνκείσζεο
ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ηνπ ρξήζηε ζε βήκαηα ηα νπνία λα αλαθεξζνχλ.
16. Να δηαζέηεη νπσζδήπνηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο δηπιήο θαη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ απεηθφληζεο B-mode/Bmode + CFM γηα ηαπηφρξνλε αμηνιφγεζε ηεο εηθφλαο κε θαη ρσξίο έγρξσκν Doppler ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε πιένλ
αθξηβήο παξαηήξεζε ηφζν αλαηνκηθψλ δνκψλ φζν θαη ηεο αηκνδπλακηθήο ξνήο.
17. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε θηλεκαηνγξαθηθή κλήκε ζεηξάο αζπξφκαπξσλ ή/ θαη έγρξσκσλ εηθφλσλ θαζψο θαη
κλήκε θπκαηνκνξθψλ M-Mode θαη Doppler.
18. Να έρεη πςειφ ξπζκφ αλαλέσζεο ηεο εηθφλαο (frame rate), κε δπλαηφηεηα κέγηζηεο ιήςεο ηνπιάρηζηνλ 1100
εηθφλεο / δεπηεξφιεπην.
19. Να δηαζέηεη ζχγρξνλα παθέηα κεηξήζεσλ θαη ππνινγηζκψλ γηα φια ηα είδε απεηθνλίζεσλ ζηηο θιηληθέο
εθαξκνγέο ηεο Ηαηξηθήο. Γηα θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ λα εμάγεηαη ηειηθή αλαθνξά απφ ην ζχζηεκα.
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20. Να δηαζέηεη νπσζδήπνηε Απηφκαηε θαη Πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (ζε Real time / ελ θηλήζεη εηθφλα) ηερληθή ιήςεο
κεηξήζεσλ ησλ αηκνδπλακηθψλ παξακέηξσλ κέζσ απηφκαηεο θαη ζπλερνχο πιαλεκέηξεζεο ηεο θπκαηνκνξθήο
Doppler. Να δηαζέηεη ηελ πην πάλσ απηφκαηε ηερληθή θαη ζε παγσκέλε εηθφλα θαη ζε θπιηφκελε κλήκε.
21. Να δηαζέηεη ζχζηεκα πνιιαπιψλ κεηξήζεσλ απνηεινχκελν απφ ηνπιάρηζηνλ επηά δεχγε ζεκείσλ απαξαίηεηα
γηα κέηξεζε απνζηάζεσλ, ηα νπνία ζπλεξγαδφκελα κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή κεγέζπλζε λα παξέρνπλ αθξίβεηα ζηηο
κεηξήζεηο.
22. Να δηαζέηεη δχν ελεξγέο ζχξεο, γηα ηαπηφρξνλε ζχλδεζε δχν ειεθηξνληθψλ ερνβφισλ θεθαιψλ απεηθφληζεο κε
δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπο απφ ην ρεηξηζηήξην.
23. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε έγρξσκε νζφλε ηνπιάρηζηνλ 15" LCD πςειήο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο θαζψο θαη
ζχγρξνλν πιεθηξνιφγην ρεηξηζκνχ.
24. Σν έγρξσκν Doppler ζα θσδηθνπνηεί ηελ ξνή ηνπ αίκαηνο κε απνρξψζεηο κπιε θαη θφθθηλνπ ρξψκαηνο. Να
ππάξρεη δηαθνξεηηθφ ρξψκα θσδηθνπνηήζεσο ηεο ζηξνβηιψδνπο ξνήο (VARIANCE).
25. Να δηαζέηεη ζχζηεκα εκθάληζεο θαη ησλ πιένλ ρακειψλ ξνψλ αλεμαξηήηνπ γσλίαο πξφζπησζεο κέζσ
θαηεπζπληηθνχ Doppler ηζρχνο. Ζ ηερληθή απηή λα έρεη δπλαηφηεηα απεηθφληζεο θαη ηεο θαηεχζπλζεο ηεο ξνήο κε
δηαθνξεηηθφ ρξψκα αλά θαηεχζπλζε ηεο ξνήο, post-processing επεμεξγαζίαο, επηινγήο δηαθνξεηηθψλ ραξηψλ,
θ.ι.π.
26. Να δηαζέηεη θαη λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή εηδηθά πξνγξάκκαηα εχθνιεο ζάξσζεο θαη θαζνδήγεζεο κέζσ
νδεγηψλ γηα δηεπθφιπλζε λέσλ ρξεζηψλ.
27. Να έρεη δπλαηφηεηα απηφκαησλ κεηξήζεσλ ηεο βαζηθήο αλαηνκίαο ηνπ εκβξχνπ (BPD, HC, AC, FL).
28. Να δηαζέηεη ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο θαη δηαρείξηζεο θιηληθψλ εηθφλσλ αζζελνχο ζε βάζε δεδνκέλσλ, γηα ηήξεζε
πιήξνπο αξρείνπ εμεηάζεσλ ζε ελζσκαησκέλν ζθιεξφ δίζθν ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ νπνίνπ λα αλαθεξζεί. Να έρεη
δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο εηθφλσλ κεηά ηελ ιήςε (Post Processing).
29. Να δηαζέηεη ζηελ βαζηθή ζχλζεζε ηερληθή βειηηζηνπνίεζεο ηεο απεηθνληζηηθήο πνηφηεηαο, κε ην πάηεκα ελφο
πιήθηξνπ ζε ξπζκίζεηο ηνπ B-mode θαη ηνπ θαζκαηηθνχ Doppler.
30. Να δέρεηαη θαη λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή πξσηνθφιινπ δηθηχνπ DICOM.
31. Να αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά νη επηπιένλ ηερλνινγίεο θαη ηερληθέο πνπ δηαηίζεηαη γηα πηζαλή κειινληηθή επηινγή.

ΕΖΣΟΤΜΔΝΖ ΤΝΘΔΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΤΠΔΡΖΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ

Να πξνζθεξζνχλ ζηελ βαζηθή κνλάδα θαη ζε εληαία ηηκή πξνζθνξάο:
1. Βαζηθή δηαγλσζηηθή κνλάδα ε νπνία λα δηαζέηεη φια ηα πξνεγνχκελα απαηηνχκελα ιεηηνπξγηθά θαη ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά.
2. Ζρνβφιν θεθαιή convex κε ζπρλφηεηεο ιεηηνπξγίαο απφ 2.0 έσο 5.0 MHz γηα εμεηάζεηο άλσ θάησ θνηιίαο θιπ.
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3. Ζρνβφιν θεθαιή microconvex ελδνθνιπηθή κε ζπρλφηεηεο ιεηηνπξγίαο απφ 4.5 έσο 10.0 MHz γηα εμεηάζεηο
ελδνθνιπηθέο.
4. Δξγνζηαζηαθφ ηξνρήιαην ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ
5. Αζπξφκαπξν ζεξκνγξαθηθφ εθηππσηή
6. Σξηεηήο εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη εμ' απνζηάζεσο δηάγλσζε βιαβψλ.

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ ΓΗΑ ΜΖ ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΔΡΗΜΟ BIPAP
1. Ζ ζπζθεπή αλαπλεπζηηθήο ππνζηήξημεο κε επεκβαηηθνχ αεξηζκνχ BIPAP λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε γηα ηε
ρνξήγεζε ζπλερνχο ζεηηθήο πίεζεο ηφζν θαηά ηελ εηζπλνή φζν θαη θαηά ηελ εθπλνή θαη λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί
ζηνλ αζζελή κε ζηνκαηνξηληθή κάζθα ή full-face mask.
2. Να δηαζέηεη ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο: CPAP, SPNTANEOUS (S), SPONTANEOUS/TIMED (S/T) (ζηελ
ιεηηνπξγία S/T λα κπνξεί λα ξπζκηζηεί θαη ν ρξφλνο εηζπλνήο [Σί απφ 0,5 έσο 3 sec πεξίπνπ].
3. ε ιεηηνπξγίαο S θαη γηα πηέζεηο IPAP έσο 20cm H2O πεξίπνπ λα δηαζέηεη ζχζηεκα κνξθνπνίεζεο ηεο
εηζπλεπζηηθήο πίεζεο θαη δηεπθφιπλζεο ηεο εθπλνήο ηνπ αζζελνχο.
4. Οη ηηκέο IPAP θαη EPAP λα ξπζκίδνληαη εληειψο αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο (απφ 4-30 cm H2O ή IPAP θαη απφ 425 cm H2O πεξίπνπ ε EPAP). Οη ηηκέο λα είλαη αλεμάξηεηεο ηεο ξνήο θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηνλ παξερφκελν φγθν.
5. Να έρεη ζπλερή ξνή πέξαλ ησλ 180 Lt/m πεξίπνπ ε νπνία λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ
αζζελνχο (ε ξνή λα πξνζαξκφδεηαη θαη' επίθιεζε -on Demand).
6. Ζ ζπλερή ξνή κε ηελ επηιεγείζα πίεζε λα κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ηφζν ζπλερψο (CPAP) φζν θαη θαη' επίθιεζε
κε απηφκαην πξνζδηνξηζκφ ηεο δηέγεξζεο θαη παχζεο (trigger θαη cycle off).
7. ε πεξίπησζε εθαξκνγήο θαη' επίθιεζε θαη ζε άπλνηα λα έρεη δπλαηφηεηα παξνρήο ζε πξνξπζκηδφκελα ρξνληθά
δηαζηήκαηα Ti θαη Te δηαηεξψληαο ηελ πίεζε ζηαζεξή αλεμάξηεηα απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο ξνήο.
8. Να έρεη νπηηθέο ελδείμεηο γηα εηζπλεπζηηθέο θαη εθπλεπζηηθέο πηέζεηο θαη αξηζκφ αλαπλνψλ, φπσο θαη ζχζηεκα
αληηζηάζκηζεο ησλ δηαξξνψλ κε ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ησλ παξερνκέλσλ πηέζεσλ.
9. Να δηαζέηεη θάξηα κλήκεο, φπνπ λα θαηαγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία ρξήζεο ηεο ζπζθεπήο.
10. Να ζπλδέεηαη κε παξνρή Ο2 ρακειήο πίεζεο κε ηε ρξήζε ζπλδεηηθνχ νμπγφλνπ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ
παξερφκελνπ κείγκαηνο ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε ξνή.
11. Ο ρξφλνο κεηάπησζεο απφ EPAP ζε IPAP λα ξπζκίδεηαη απφ 100ms έσο 600ms πεξίπνπ γηα λα απαηηείηαη
κεησκέλν έξγν αλαπλνήο γηα ηνλ ρξήζηε.
12. Να δηαζέηεη θίιηξα γηα ζθφλε, θαπλφ, γχξε, θ.ι.π. θαζψο θαη δηάηαμε ειάηησζεο ηνπ ζνξχβνπ.
13. Να έρεη ρξνλφκεηξν ιεηηνπξγίαο γηα έιεγρν ρξήζεο, θαζψο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ρξφλνπ αιιαγήο θίιηξνπ.
14. Να έρεη ξχζκηζε ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ αλαπλνψλ απφ 4-30 αλαπλνέο/ιεπηφ.
15. Να έρεη ζπλαγεξκνχο: άπλνηαο, απνζχλδεζεο - δηαθνπήο ηξνθνδνζίαο ή δπζιεηηνπξγίαο.
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16. Να δνζεί θαηάινγνο κε ηηο απαηηνχκελεο πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο θαζψο επίζεο θαη ηελ πεξηνδηθφηεηα ηνπο γηα
ηελ ρξνληθή πεξίνδν κεηά ηελ ιήμε ηεο εγγχεζεο ηνπ κεραλήκαηνο.
16. Να γίλεη εθπαίδεπζε ηερληθψλ (ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ) κε έμνδα ηεο εηαηξείαο θαη ρξεζηψλ ζην ρψξν ηνπ
Ννζνθνκείνπ θαη λα παξαδνζεί ην αλαιπηηθφ service manual, ην νπνίν ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα πεξηέρεη αλαιπηηθφ
ειεθηξνληθφ δηάγξακκα, error code & part list.
17. Να παξαδνζνχλ operation manuals ζηα ειιεληθά θαη λα γίλεη εθπαίδεπζε ρεηξηζηψλ θαη ηερληθψλ.
18. Να έρεη CE mark θαη πηζηνπνίεζε θαηά ISO
19. Να έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δχν (2) ρξφληα ηνπιάρηζηνλ, ε νπνία ζα αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ην
κεράλεκα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία θαη ε εηαηξεία έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο.
20. Να έρεη ηερληθή θάιπςε (service θαη αληαιιαθηηθά) γηα δέθα (10) ρξφληα ηνπιάρηζηνλ.

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΟΤΡΖΣΖΡΟΚΟΠΗΟΤ
1. Να δηαζέηεη γσληαθφ πξνζνθζάικην
2. Να είλαη γσλίαο φξαζεο 12°
3. Να είλαη κήθνπο εξγαζίαο φρη κηθξφηεξν απφ 430mm θαη νιηθφ κήθνο 600mm
4. Να είλαη δηακέηξνπ 8/9,8fr ε νπνία λα απμάλεη ζηαδηαθά θαηά κήθνο ηνπ νπξεηεξνζθνπίνπ ψζηε θαη ε δηαζηνιή
ηνπ νπξεηήξα λα γίλεηαη ζηαδηαθά γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα.
5. Να δηαζέηεη δχν θαλάιηα εξγαζίαο, έλα επζχ θαη έλα πιάγην γηα ρξήζε κε εξγαιεία δηακέηξνπ 5Fr ή δχν εξγαιεία
ηαπηφρξνλα ησλ 3Fr.
6. Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ιηζνηξηςία κε laser, ππεξήρνπο, θαη βαιηζηηθή.
7. Να κπνξεί λα απνζηεηξσζεί ζηνπο 134°C.
8. Να δηαζέηεη oval θαλάιηα γηα ηδαληθή ξνή.
9. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην αηζάιη ψζηε λα είλαη ειαθξχ θαη εχθνιν ζηε ρξήζε.
10.Να

κελ

δεκηνπξγείηαη

ην

θαηλφκελν

half

moon

11 . Να παξέρεη εηθφλα πςειήο αλάιπζεο
12. Να δηαζέηεη αηξαπκαηηθφ άθξν.
13. Να ζπλνδεχεηαη απφ θνπηί απνζηείξσζεο

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ

10

