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ΘΕΜΑ :

«Πξφζθιεζε

1. ΔΗΓΗ (Γηαβνπιεχζεηο)

ΣΡΙΣΗ

e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr
2. TΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΝ ΥΑΝΙΧΝ
e-mail: info@chaniahospital.gr

Γεκφζηαο

Γηαβνχιεπζεο

γηα

ηελ

Πξoκήζεηα

Ιαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ (CPV 33112000-8):
α)Έλα Πιήξεο χζηεκα Μφληηνξ & Κεληξηθήο Κνλζφια Μνλάδαο Δκθξαγκάησλ
β)Έλαο Τπεξερνγξάθνο κε Γηνηζνθάγεηα Κεθαιή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ

Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ».
σεηικά:
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 (θέμα 1ο), (ΑΓΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και ηην ςπ’ απίθμ. 67/
19.11.2015/24.11.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΓΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».

4)

Tη 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 παπάηαζη έωρ ηην 30η 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
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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: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-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 παπάηαζη έωρ ηην 31η 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».

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) Η με απιθμ. 13ο/ ππκ.9/ 29/032018 (ΑΓΑ : ΩΣ9Φ46907Σ-8ΓΘ) Απόθαζη ηος Γιοικηηικού Σςμβοςλίος ηος
Νοζοκομείος ζσεηικά με ηην έγκπιζη Τεσνικών Πποδιαγπαθών

πποκειμένος να διενεπγηθεί Γημόζια

Γιαβούλεςζη για ηην ππομήθεια Ιαηποηεσνολογικού Δξοπλιζμού (CPV:33190000-8)
12) Η με απιθμ. 18ο/ ππκ13/17-05-2018 (ΑΓΑ : ΩΑ2Μ46907Σ-ΗΘ2) Απόθαζη ηος Γιοικηηικού Σςμβοςλίος ηος
Νοζοκομείος ζσεηικά με ηην έγκπιζη Τεσνικών Πποδιαγπαθών

μεηά από Α θάζη Γιαβούλεςζηρ

πποκειμένος να διενεπγηθεί Γημόζια Γιαβούλεςζη για ηην ππομήθεια

Ιαηποηεσνολογικού Δξοπλιζμού

(CPV:33190000-8)
13) Η με απιθμ. 16ο/ ππκ30/14-06-2018 (ΑΓΑ : ΩΚΥΦ46907Σ-5Θ7) Απόθαζη ηος Γιοικηηικού Σςμβοςλίος ηος
Νοζοκομείος ζσεηικά με ηην έγκπιζη Τεσνικών Πποδιαγπαθών

μεηά από Β θάζη Γιαβούλεςζηρ

πποκειμένος να διενεπγηθεί Γημόζια Γιαβούλεςζη για ηην ππομήθεια

Ιαηποηεσνολογικού Δξοπλιζμού

(CPV:33190000-8)

Πξνζθαινχκε ζε αλνηθηή ΣΡΙΣΗ Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε, κε δεζκεπηηθήο ζπκκεηνρήο
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, κε ζθνπφ ηε ζπιινγή επνηθνδνκεηηθψλ παξαηεξήζεσλ θαη
ζρνιίσλ γηα ηελ Πξνκήζεηα Ιαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ (CPV 33112000-8):
α)Έλα Πιήξεο χζηεκα Μφληηνξ & Κεληξηθήο Κνλζφια Μνλάδαο Δκθξαγκάησλ
β)Έλαο Τπεξερνγξάθνο κε Γηνηζνθάγεηα Κεθαιή

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ

Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ».
Η Γηαβνχιεπζε ζα δηαξθέζεη απφ ηηο 25/06/2018 έσο θαη ηηο 29/06/2018

εκέξα

Παξαζθεπή.
Ζ παπούζα ανακοίνυζη θα αναπηηθεί ζηον ιζηόηοπο ηος Δθνικού ςζηήμαηορ Ζλεκηπονικών
Γημοζίυν

ςμβάζευν

“Γιαβοςλεύζειρ”

(ΔΖΓΖ)

και

ζηην

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

ιζηοζελίδα

ηος

Γενικού

ζηο

Νοζοκομείος

ζύνδεζμο
Υανιών

(www.chaniahospital.gr).
Σα ζσόλια για ηη διαβούλεςζη μποπούν να ςποβληθούν για ηο ζύνολο ηηρ διαβούλεςζηρ
άμεζα και αςηόμαηα, μέζυ ηηρ πλαηθόπμαρ ΔΖΓΖ με ηην επιλογή «Καηασώπηζη ζσολίος»
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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 ΔΖΓΖ 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.).
Κάθε αποζηολή ζηο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείηαι. ε 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.
ε

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

Υανιών

(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 ΔΖΓΖ, υρ ζσόλια ηηρ ανακοίνυζηρ διενέπγειαρ ηηρ Γημόζιαρ
Γιαβούλεςζηρ.
Ζ 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)

Σο ςλικό πος ηηρ παπαδίδεηαι από ηο Σμήμα Ππομηθειών.

2)

Σιρ εν γένει διεθνείρ παπαδεδεγμένερ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ και ππόηςπα.

3)

Σιρ παπαδοσέρ ηηρ επιζηήμηρ.

4)

Σην εμπειπία.

5)

Σςσόν κοινυνικέρ απαιηήζειρ.

6)

Σα αποηελέζμαηα ηηρ διαβούλεςζηρ πος πποηγήθηκε επί ηος ηελικού ζσεδίος ηυν ηεσνικών
πποδιαγπαθών και πποηύπυν.

Καηά ηα λοιπά, ιζσύοςν οι αποθάζειρ ηηρ ΔΠΤ, ηυν οποίυν ηο πεπιεσόμενο αναπηήθηκε ζηον επίζημο
ιζηόηοπο αςηήρ.

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

ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΗ ΜΗΝΑ
πλεκκέλα (1) :
ο

Απφθαζε Γ Ννζνθνκείνπ 16 / πξθ30/14-06-2018 (ΑΓΑ : ΧΚΥΦ46907Σ-5Θ7) πεξί έγθξηζεο
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκήζεηα Ιαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ (CPV 33112000-8):
α)Έλα Πιήξεο χζηεκα Μφληηνξ & Κεληξηθήο Κνλζφια Μνλάδαο Δκθξαγκάησλ
β)Έλαο Τπεξερνγξάθνο κε Γηνηζνθάγεηα Κεθαιή

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.
Κνηλνπνίεζε:
1.

Γ/ΝΗ Βηνηαηξηθήο Τπεξεζίαο

Δζσηεξηθή δηαλνκή:
1.

Γξαθείν Πξνκεζεηψλ (2)
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ΑΔΑ:ΩΚΧΦ46907Τ-5Θ7

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
-ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
7ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ
«O ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ»
16νλ Πξαθηηθφ ηεο 14εο Ινπλίνπ 2018
Σαθηηθήο πλεδξηάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Ν. Υαλίσλ

ΘΔΜΑ 30νλ: «Τπνβνιή ησλ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ

απφ ηελ

δηελέξγεηα B΄ ΦΑΗ Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα
ηελ πξνκήζεηα -Ιαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ (CPV 33112000-8):
α) Έλα Πιήξεο χζηεκα Μφληηνξ & Κεληξηθήο Κνλζφια Μνλάδαο
Δκθξαγκάησλ
β) Έλαο Τπεξερνγξάθνο κε Γηνηζνθάγεηα Κεθαιή
απφ

ηελ

αξηζκ.

πξση.

7829/03-04-2018

(ΑΔΑ:Ψ4ΙΥ46907Τ-Φ76)

αλαθνίλσζε ζηα πιαίζηα πξνεηνηκαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ.»
Ζ Γιοικηηική Γιεςθύνηπια ηέλλα Νοδαπάκη θέηει ςπ’ ότιν ηος Γιοικηηικού
ςμβοςλίος ηην ςπ’ απιθμ. Ππυη: 13334/14-06-2018 ειζήγηζη ηηρ, η οποία έσει υρ
εξήρ:
«αρ ςποβάλλοςμε επιζςναπηόμενερ ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ πος πποέκςταν
από ηην αξιολόγηζη ηυν πποηάζευν από ηην επιηποπή ηυν ηεσνικών
πποδιαγπαθών πος είσε οπιζηεί με ηην απιθμ. 6/ ΠΡΚ 3 /31-01-2018 (ΑΓΑ
7ΤΘ46907Σ-ΛΟΥ) απόθαζη ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηος Νοζοκομείος. Δπίζηρ
ζαρ αναθέποςμε όηι οι εηαιπείερ:


PNOI S.A



SANTAIR



ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΟΤ Ν. ΑΔ



GE HEALTHCARE ΑΔ

ανηαποκπίθηκαν ζηην αξ. πξση. 11217/18-05-2018 (ΑΔΑ:6ΥΧ346907Τ-Λ69)
ανακοίνυζη πεπί ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών για ηην ππομήθεια
Ιαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ (CPV 33112000-8)

5

-

ΑΔΑ: ΩΝ8Φ46907Τ-ΟΧΓ

α)Έλα

Πιήξεο

χζηεκα

Μφληηνξ

&

Κεληξηθήο

Κνλζφια

Μνλάδαο

Δκθξαγκάησλ
β)Έλαο Τπεξερνγξάθνο κε Γηνηζνθάγεηα Κεθαιή
ζηα πλαίζια πποεηοιμαζίαρ ηος διαγυνιζμού ,και απέζηειλαν ζε τηθιακή μοπθή
παπαηηπήζειρ, οι οποίερ και βπίζκονηαι αναπηημένερ ζε τηθιακή μοπθή ζηο site ηος
νοζοκομείος μαρ.
Ύζηεπα από ηα ανυηέπυ
Δηζεγνχκαη
1.Σελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ππέδεημε ε επηηξνπή,
ε νπνία νξίζηεθε κε ηελ αξηζκ. 6/ ΠΡΚ 3 /31-01-2018 (ΑΓΑ 7ΤΘ46907Σ-ΛΟΥ)
Απόθαζη ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηος Νοζοκομείος, από ηην διενέπγεια Β
ΦΑΖ Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ ηεσνικών

πποδιαγπαθών για ηην ππομήθεια -

Ιαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ (CPV 33112000-8)
α)Έλα Πιήξεο χζηεκα Μφληηνξ & Κεληξηθήο Κνλζφια Μνλάδαο
Δκθξαγκάησλ
β)Έλαο Τπεξερνγξάθνο κε Γηνηζνθάγεηα Κεθαιή
ύζηεπα από ηην απιθμ. ππυη.11217/18-05-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΦ346907Σ-Λ69)
2. Σην ανάπηηζη ζηο διαδίκηςο ηηρ απόθαζηρ πος θα πποκύτει ζύμθυνα με
ηιρ διαηάξειρ ηος Ν.3861/2010 ( ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ .»
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά ζρεηηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε
ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, ηα επηζπλαπηφκελα ζε απηήλ,
Απνθαζίδεη Οκφθσλα,
Δγθξίλεη σο έρνπλ ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ ππέδεημε ε Δπηηξνπή
απφ

ηελ

δηελέξγεηα

Β΄

ΦΑΗ

Γεκφζηαο

Γηαβνχιεπζεο

ηερληθψλ

πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκήζεηα -Ιαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ (CPV
33112000-8):
α)Έλα Πιήξεο χζηεκα Μφληηνξ & Κεληξηθήο Κνλζφια Μνλάδαο
Δκθξαγκάησλ
β)Έλαο Τπεξερνγξάθνο κε Γηνηζνθάγεηα Κεθαιή.

Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο έρνπλ σο εμήο:
Τπεξερνηνκνγξάθνο Καξδηνινγηθήο ρξήζεο κε Γηνηζνθάγεην
ΓΔΝΙΚΑ-ΤΝΘΔΗ ΤΣΗΜΑΣΟ
χζηεκα ηξηζδηάζηαηεο ππεξερνθαξδηνγξαθίαο γηα θαξδηνινγηθέο εμεηάζεηο ελειίθσλ θαη παίδσλ 220-230V
50Hz , ηεο πιένλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, , εθνδηαζκέλν κε φιεο ηηο ηερληθέο θαη ηερλνινγίεο πνπ δηέπνπλ ηελ
ζχγρξνλε θαξδηνινγία κηθξνχ φγθνπ
θαη βάξνπο, επέιηθην γηα εχθνιε κεηαθίλεζε ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, απνηεινχκελν απφ:

6

ΑΔΑ: ΩΝ8Φ46907Τ-ΟΧΓ

1. Βαζηθή κνλάδα κνλάδα κε ελζσκαησκέλν πιήξεο παθέην θαξδηνινγηθψλ κεηξήζεσλ λεψηεξσλ
ηερληθψλ (φπσο αλαιπηηθά πξνδηαγξάθεηαη πην θάησ)

2. Γηαζσξαθηθέο ερνβφιεο θεθαιέο Phased Array ηερλνινγίαο κνλνχ θξπζηάιινπ (single crystal) ή
άιιεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο (π.ρ MATRIX),, επξέσο θάζκαηνο ζπρλνηήησλ πεξίπνπ 1.5-4MHz,
θαηάιιειε γηα εμεηάζεηο θαξδηνινγίαο ελειίθσλ θαη παίδσλ

3. Γηνηζνθάγεην 3D νγθνκεηξηθή ερνβφιν θεθαιή, επξέσο θάζκαηνο ζπρλνηήησλ πεξίπνπ 2 έσο 8
MHz, ε νπνία λα θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ δηζδηάζηαησλ θαη ηξηζδηάζηαησλ ερσθαξδηνγξαθηθψλ
εθαξκνγψλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ.

4. Δθηππσηεο Α4 Laser. Πξνηηκάηαη ν Develop ineo+35p ιφγσ αλαισζίκσλ
5. Δγγξαθέαο DVD/CD θαη ζχξεο USB
6. θιεξφο δίζθνο ηνπιάρηζηνλ 500GB θαη εμσηεξηθφ ≥1ΣΒ
7. UPS on line
8. Αιθαξηζκεηηθφ θσηηδφκελν πιεθηξνιφγην
9. χζηεκα νιηζζαίλνπζαο ζθαίξαο (γηα επθνιία ζην ρεηξηζκφ)
ΦΗΦΙΑΚΟ ΓΙΑΜΟΡΦΧΣΗ ΓΔΜΗ
Φεθηαθφο δηακνξθσηήο δέζκεο (Digital beamformer)

>150.000 θαλάιηα επεμεξγαζίαο. Θα πξνηηκεζεί ε
ηερλνινγία κε πεξηζζφηεξα θαλάιηα
Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ε ηερλνινγία

ΚΛΙΝΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ
Δθαξκνγέο γηα ηελ θάιπςε ησλ εηδηθνηήησλ ηεο

Καξδηνινγία, Παηδηαηξηθή,.

Ιαηξηθήο
ΣΤΠΟΙ ΗΥΟΒΟΛΧΝ ΚΔΦΑΛΧΝ
Ηρνβφιεο θεθαιέο Sector Phased Array επξέσο

ΝΑΙ, απφ 1,5 MHz έσο 12,0 MHz, πεξίπνπ.

θάζκαηνο ζπρλνηήησλ, κε κεγάιν ζπλνιηθά εχξνο

Να αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά θαη λα πξνζθεξζνχλ

ζπρλνηήησλ

πξνο επηινγή

Γπλαηφηεηα επηινγήο δηαθνξεηηθψλ ζπρλνηήησλ ή

ΝΑΙ, ≥ 3

πεξηνρψλ ζπρλνηήησλ αλά ερνβνιέα
Ηρνβφιεο θεθαιέο Linear Array

NAI, απφ 4,0 MHz έσο 12,0 MHz

Ηρνβφιν θεθαιή Pencil

ΝΑΙ (Να αλαθεξζνχλ νη ζπρλφηεηεο ιεηηνπξγίαο)

Ηρνβφινο θεθαιή νγθνκεηξηθή 3D δηνηζνθάγεηνο,

NAI, απφ 3 MHz έσο 7 MHz. Να ιεηηνπξγεί κε φιεο

πνιπεπίπεδε (multiplane)

ηηο δεηνχκελεο δηζδηάζηαηεο θαη ηξηζδηάζηαηεο
ερσθαξδηνγξαθηθέο εθαξκνγέο.

ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ
B - Mode

ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

Μ - Mode

ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

Color Doppler (CFΜ)

ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

Power Doppler/ Energy Doppler/ Color Angio

ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

Παικηθφ (PW) θαζκαηηθφ Doppler

ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

πλερέο (CW) θαη θαηεπζπλφκελν θαζκαηηθφ Doppler

ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

πρλφηεηα/ηαρχηεηα ηνπ Doppler

Να ξπζκίδεηαη & λα απεηθνλίδεηαη ζηελ νζφλε

Παικηθφ (PW) θαη πςειά παικηθφ (HPRF) θαζκαηηθφ

ΝΑΙ

Doppler
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πλερέο (CW) θαη θαηεπζπλφκελν θαζκαηηθφ Doppler

ΝΑΙ

(Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

Triplex Mode (ηαπηφρξνλε απεηθφληζε, ζε πξαγκαηηθφ

ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

ρξφλν, εηθφλαο Β – ΜODE, παικηθνχ Doppler/ ζπλερνχο
CW θαη εγρξψκνπ Doppler) κε ηηο θαξδηνινγηθέο
θεθαιέο.
Πξφγξακκα κειέηεο θαη απεηθφληζεο ησλ ξνψλ ησλ

ΝΑΙ

ζηεθαληαίσλ αγγείσλ .
Σξαπεδνεηδήο Απεηθφληζε (Trapezoid scan)
Απεηθφληζε 2

εο

(Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

αξκνληθήο ζπρλφηεηαο απφ ηνπο ηζηνχο

ΝΑΙ (ε φιεο ηηο απεηθνληζηηθέο ερνβφιεο θεθαιέο)

(Tissue Harmonic Imaging)
Σξηζδηάζηαηε πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ απεηθφληζε (Real

ΝΑΙ

Time 3D/4D) γηα θαξδηνινγηθή ρξήζε , κε δπλαηφηεηα
ηαπηφρξνλεο ηξηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο ηεο ξνήο ηνπ
αίκαηνο ( color 3D)
Γπλακηθή ερσθαξδηνγξαθία (Stress Echo)

ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

Φαζκαηηθφ Ιζηηθφ θαη Έγρξσκν Iζηηθφ Doppler (real

ΝΑΙ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

time) ). Να ιεηηνπξγεί νπσζδήπνηε ζε πξαγκαηηθφ

Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

ρξφλν ην έγρξσκν ζηηηθφ doppler καδί κε ην θαζκαηηθφ
ζηηηθφ doppler .
Να απεηθνλίδνληαη ηαπηφρξνλα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν

ΝΑΙ

απφ ηηο ηξηζδηάζηαηεο θεθαιέο, ηνπιάρηζηνλ δπν

Δπηπιένλ ησλ δχν δηαθνξεηηθά επίπεδα ηνκήο ζα

δηαθνξεηηθά επίπεδα ηνκήο απφ ηνλ ίδην θαξδηαθφ

αμηνινγνχληαη πξνζζεηηθά. Nα ιεηηνπξγνχλ φιεο

θχθιν κε ειεπζεξία αιιαγήο γσλίαο ησλ επίπεδσλ

νη κέζνδνη απεηθφληζεο color flow, έγρξσκν TDI ,

θαηά βνχιεζε ηνπ ρεηξηζηή.

Contrast θηι.
(Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

Tissue tracking, Strain γηα απεηθφληζε εγρξψκνπ

ΝΑΙ. (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

Doppler θαη 2D Speckle tracking
ΝΑΙ

Ηρσθαξδηνγξαθία αληίζεζεο (Contrast Harmonic

Γηα ηελ απεηθφληζε ηεο αξηζηεξήο

θνηιίαο , λα ιεηηνπξγεί θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ

Imaging)

stress echo (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά).
ΝΑΙ Να ιεηηνπξγεί θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Stress

LVO

echo (Nα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ - ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
χγρξνλε ππεξερνηνκνγξαθηθή ηερλνινγία

ΝΑΙ (Να αλαθεξζνχλ νη θεθαιέο θαη νη ηερληθέο

δεκηνπξγίαο εηθφλαο κε ηε ζπιινγή κεγάινπ αξηζκνχ

απεηθφληζεο κε ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί θαη πσο

δηαγλσζηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο

ελεξγνπνηείηαη ε ηερληθή)

γσλίεο ζάξσζεο, γηα επίηεπμε εηθφλσλ πςειήο
αλάιπζεο (δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο)
Σερληθή επεμεξγαζίαο εηθφλαο ζε επίπεδν pixel γηα ηε

ΝΑΙ (Να αλαθεξζνχλ νη θεθαιέο θαη νη ηερληθέο

κείσζε ηνπ ζνξχβνπ θαη βειηίσζε ηεο νξαηφηεηαο θαη

απεηθφληζεο κε ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί θαη πσο

ηεο πθήο ηζηηθψλ κνηίβσλ θαη αχμεζε ηεο επθξίλεηάο

ελεξγνπνηείηαη ε ηερληθή)

ηνπο
Δπεμεξγαζία εηθφλσλ κεηά ηελ ιήςε (post processing)
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δπλαηφηεηεο πξνο αμηνιφγεζε)
Δλζσκαησκέλε θηλεκαηνγξαθηθή κλήκε αζπξφκαπξσλ

ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)Θα πξνηηκεζεί ε

& έγρξσκσλ εηθφλσλ

κεγαιχηεξε κλήκε

Δλεξγέο ζχξεο γηα ηαπηφρξνλε ζχλδεζε θεθαιψλ

>4

Βάζνο ζάξσζεο

≥30cm

Πνιιαπινί ρξσκαηηθνί ράξηεο ηηο θιίκαθαο ηνπ γθξη

ΝΑΙ (Να αλαθεξζνχλ)

Φεθηαθή κήηξα απεηθφληζεο

Να πεξηγξαθεί ε ηερλνινγία πξνο αμηνιφγεζε

Έγρξσκε TFT ή led Οζφλε απεηθνλίζεσλ

≥20"

Οζφλε ιεηηνπξγηψλ αθήο

≥8"

Ρπζκφο αλαλέσζεο εηθφλαο (frame rate)

≥ 1000 f/sec

χγρξνλν ζχζηεκα κεγέζπλζεο (zoom) πξαγκαηηθνχ
ρξφλνπ
Φεθηαθά δσλνπεξαηά θίιηξα κεγάινπ εχξνπο

ΝΑΙ

(Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

ΝΑΙ

(Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

ζπρλνηήησλ, γηα απνθνπή ησλ ρξσκαηηθψλ
παξαζίησλ πνπ νθείινληαη ζηελ θίλεζε ησλ ηζηψλ
(π.ρ. αλαπλνή αζζελνχο, ηαρππαικίεο θιπ.)
χγρξνλα παθέηα κεηξήζεσλ γηα φια ηα είδε

ΝΑΙ (Να πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά)

απεηθφληζεο
Αλαβαζκηζηκφηεηα ζε hardware & software

ΝΑΙ (Να πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά)

Λνγηζκηθφ απηφκαηεο νξηνζέηεζεο ηνπ ελδνθαξδίνπ γηα

ΝΑΙ

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θιάζκαηνο εμψζεζεο, ην νπνίν λα

(Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά πξνο αμηνιφγεζε)

ελζσκαηψλεηαη ζηε βαζηθή κνλάδα
Έγρξσκν θαηαγξαθηθφ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

(Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

Δπηπιένλ λα πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή ηα εμήο
ινγηζκηθά – πνζνηηθνπνηήζεηο :

Λνγηζκηθφ πνζνηηθνπνίεζεο, αλάιπζεο δεδνκέλσλ &



κεηξήζεσλ γηα δηζδηάζηαηεο & ηξηζδηάζηαηεο

Σξηζδηάζηαηε

κειέηε

ηεο

κηηξνεηδνχο

βαιβίδαο

απεηθνλίζεηο



Σξηζδηάζηαηε

κειέηε

ηεο

ανξηηθήο

βαιβίδαο
(Να πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά πξνο αμηνιφγεζε)
ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΡΥΔΙΟΘΔΣΗΗ ΔΙΚΟΝΧΝ
Λνγηζκηθφ δηαρείξηζεο εηθφλσλ

ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

Μνλάδα ζθιεξνχ δίζθνπ

ΝΑΙ ελζσκαησκέλνο (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

Δγγξαθέαο DVD/CD κε ην αλάινγν πξφγξακκα γηα

ΝΑΙ ελζσκαησκέλνο (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

εγγξαθή
ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

USB/Flash drive
ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΚΣΤΠΧΗ
Έγρξσκνο εθηππσηήο Laser (εθηχπσζε Α4) Πξνηηκάηαη

ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

ν Develop ineo+35p ιφγσ αλαισζίκσλ
Αζπξφκαπξν θαηαγξαθηθφ

ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
Γπλαηφηεηα απεηθφληζεο κνλήο & δηπιήο νζφλεο

Γπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ηεο νζφλεο.

κε ηνπο ζπλδπαζκνχο
: Β-Mode+Β-Mode, B-Mode+B-mode/CFM ή Power
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Doppler.
Πνιιαπιά δεχγε κεηξήζεσλ (calipers) γηα κέηξεζε

≥8

απνζηάζεσλ
ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΠΑΚΔΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ
Παθέην Καξδηνινγηθψλ εθαξκνγψλ

ΝΑΙ (Βαζηθφ-Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

Αλαβαζκίζεηο ζηα πξνγξάκκαηα

Γπλαηφηεηα εηήζηαο αλαβάζκηζεο ζε εμειηγκέλα
πξνγξάκκαηα

ΓΙΑΤΝΓΔΙΜΟΣΗΣΑ ΤΣΗΜΑΣΟ
χζηεκα επηθνηλσλίαο Full DICOM

ΝΑΙ

Θχξα LAN

ΝΑΙ

Θχξα USB

ΝΑΙ

Θχξα γηα κεηαθνξά εηθφλαο ([0πσο HDMI,DVI,DV-I)

ΝΑΙ





Δμσηεξηθφο ζηαζκφο εξγαζίαο

ΝΑΙ

εμνπιηζκέλνο

hardware &

κε

ην

θαηάιιειν

software πξνθεηκέλνπ κέζσ

απηνχ λα επηηπγράλεηαη:


Δπεμεξγαζία
πξσηνγελψλ

εηθφλσλ

θαη

απνζήθεπζε

αθνπζηηθψλ

δεδνκέλσλ

ππεξερνθαξδηνγξαθηθψλ

εμεηάζεσλ

αζζελψλ κε δεκνγξαθηθά δεδνκέλα


Ακθίδξνκε επηθνηλσλία ηνπ κέζσ LAN κε
ηνλ

ππεξερνθαξδηνγξάθν

γηα

ηε

δηαρείξηζε θάθεισλ αζζελψλ,


Αλαιχζεηο , κεηξήζεηο

θαη ππνινγηζκνί

,ησλ πξνγξακκάησλ εθείλσλ πνπ έρεη ηε
δπλαηφηεηα ν ππεξερνθαξδηνγξάθνο


Δθηχπσζε ζε έγρξσκν laser εθηππσηή κε
εθηχπσζε ζε Α4 ραξηί

χλδεζε κε ηνπηθφ δίθηπν
(Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή)
ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ
Να εμαζθαιίδεη αδηάθνπηε ιεηηνπξγία, γηα δχν (2)

Online UPS

ψξεο ηνπιάρηζηνλ
Δγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο

ηα Διιεληθά θαη Αγγιηθά

Δγρεηξίδηα ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ

ηα Διιεληθά θαη Αγγιηθά

Δγγχεζε πιήξνπο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ βαζηθνχ

Γηα ηξηα (3) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα, κε απνθαηάζηαζε

ζπζηήκαηνο θαη ησλ παξειθφκελσλ ηνπ

νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο αθφκα θαη ζηηο
ερνβφιεο θαθαιέο (αληηθαηάζηαζε κε λέεο) εληφο
24 σξψλ θαη κε παξνρή νπνηνπδήπνηε
αληαιιαθηηθνχ, εληφο 48 σξψλ

ηελ πξνζθνξά λα ππάξρεη θχιιν ζπκκφξθσζεο πξνο φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ δεηνχληαη θαη λα
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ηεθκεξηψλνληαη κε ζαθείο παξαπνκπέο κέζσ ηνπ θχξηνπ prospect ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο πνπ
πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά ή δπλαηφηεηα ηεθκεξίσζεο πξνδηαγξαθψλ κέζσ επίζεκσλ
βεβαηψζεσλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ κε πνηλή απνθιεηζκνχ.

Γεληθνί φξνη
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 EN ISO 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
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θαζνξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ζε ΔΞΗΝΣΑ (60) εκεξνινγηαθέο
εκέξεο.
2. ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΔΓΓΤΗΔΧΝ, ΤΝΣΗΡΗΔΧ,
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ-ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ ΚΛΠ.
2.1. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα πνηφηεηαο EN ΙSO
9001:2008 , EN ISO 13485:16 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ
πξντφλησλ, θαη φζνλ αθνξά ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ην EN ISO
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 ΔΓΓΤΗΔΧΝ – ΤΝΣΗΡΗΗ
2.2.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζηελ Διιάδα κφληκα θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν
πξνζσπηθφ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ. Η ζχλζεζε ηνπ ζπλεξγείνπ
ζπληήξεζεο, θαζψο θαη ηα ηππηθά θιπ πξνζφληα ησλ απαζρνινχκελσλ λα αλαθεξζνχλ
αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά, φπσο θαη ηα αληίζηνηρα δηαθξηβσκέλα φξγαλα.
2.2.2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο γηα ηξία
(3) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ ηελ παξάδνζή ηνπ θαηά ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, σο θαη ηελ εμαζθάιηζε δηάζεζεο αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα ηνπιάρηζηνλ (10)
έηε επηπιένλ, κε έγγξαθε επηβεβαίσζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ην Ννζνθνκείν δελ ζα
επζχλεηαη γηα θακία βιάβε ηνπ φινπ κεραλήκαηνο πξνεξρφκελε απφ ηε ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε
ηνπ θαη δελ ζα επηβαξχλεηαη κε θαλέλα πνζφ γηα ηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θιπ.
2.2.3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα επηιχεη νπνηαδήπνηε βιάβε πξνθχςεη εληφο 24 σξψλ
απφ ηελ γλσζηνπνίεζή ηεο. Δπίζεο, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ ην κεράλεκα ηίζεηαη εθηφο
ιεηηνπξγίαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 15 εκέξεο θαηά έηνο.
2.2.4.Να δηαζέηεη φιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε κέζσ
αζθαινχο ζχλδεζεο internet (remote support). Να δνζεί πιήξεο ηεθκεξίσζε.
2.2.5. Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ν
πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη: Πιήξε ζεηξά εγρεηξηδίσλ (εηο δηπινχλ) κε νδεγίεο
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο (SERVICE MANUALS) ζηα νπνία λα πεξηέρεηαη θαη ε ιίζηα
αληαιιαθηηθψλ (Part list κε ηνπο αλάινγνπο θσδηθνχο)ζηελ Διιεληθή 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 γιψζζα. Πξηλ ηε ιήμε ηεο εγγχεζεο ζα
πξαγκαηνπνηείηαη ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε (ρξήζηεο θαη κεραληθνί) εάλ απηφ θξίλεηαη
απαξαίηεην απφ ην Ννζνθνκείν.
3. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ – ΠΛΗΡΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ζπλππνβάιιεη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, νπσζδήπνηε κεηά ηεο
πξνζθνξάο ηνπ ηα παξαθάησ:
α. Πιήξεο εγρεηξίδην κε ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ
νίθνπ (Operation Manuals) κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ πξσηνθφιισλ θαη
ιεηηνπξγηψλ γηα φιεο ηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο κεηαθξαζκέλν νπσζδήπνηε ζηελ Διιεληθή
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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 Διιεληθή γιψζζα.
4. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ – ΑΝΑΛΧΙΜΑ – SERVICE
4.1. Σα αληαιιαθηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απεξηφξηζηνπ αξηζκνχ, κε πνηλή απνθιεηζκνχ,
καδί κε ηα πάζεο θχζεσο πιηθά, αλαιψζηκα πιηθά, ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη εξγαηηθά
ζηελ πξνζθεξφκελε εηήζηα ηηκή πιήξνπο ζπληήξεζεο – επηζθεπήο ησλ εηδψλ ηνπ
ηαηξνηερλνινγηθνχ είδνπο. Δμαηξνχληαη ηα αλαιψζηκα.
4.2. Ο δηαγσληδφκελνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ χπαξμε ακεηαρείξηζησλ αληαιιαθηηθψλ,
αλαισζίκσλ πιηθψλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη θχξηα ηε δηάζεζε απηψλ, σο θαη ησλ
αληίζηνηρσλ θαηάιιεισλ πιηθψλ γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία θαη απφδνζε ησλ εηδψλ ηνπ
ηαηξνηερλνινγηθνχ είδνπο κε ηνλ παξειθφκελν εμνπιηζκφ, επί δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ζπλνιηθά
έηε, κεηά απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο.
4.3. ηνλ επηκέξνπο θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο, πέξα απφ ηε βαζηθή ζχλζεζε ηνπ
πξνζθεξφκελνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ είδνπο ζα αλαγξάθνληαη νπσζδήπνηε ζε ιίζηα φια ηα
απαξαίηεηα πιηθά γηα ηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.
5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΔΞΟΓΧΝ 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 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

13

ΑΔΑ: ΩΝ8Φ46907Τ-ΟΧΓ

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.

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΜΟΝΙΣΟΡ ΚΑΙ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ
1. Σα κφληηνξ λα είλαη πιήξε, θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, κηθξνχ φγθνπ
θαη βάξνπο, επέιηθηα γηα εχθνιε κεηαθίλεζε ζηνπο ρψξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ, πιήξσο
βπζκαηνχκελνπ ηχπνπ. Η βπζκαηνχκελε κνλάδα λα είλαη πνιππαξακεηξηθή ή γηα θάζε
παξάκεηξν ρσξηζηά.
2. Να ιεηηνπξγνχλ ππφ ηάζε δηθηχνπ 220V/50Hz λα ππφθεηληαη ζηνπο δηεζλείο θαλφλεο αζθαιείαο
νη νπνίνη λα αλαθέξνληαη θαη λα θαηαηεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά.
3. Να δηαζέηεη επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία γηα ζπλερή ιεηηνπξγία ≥ 4 ψξεο.
4. Να έρνπλ πςειήο επθξίλεηαο έγρξσκε TFT LCD ή Led νζφλε αθήο ≥ 15" ηαηξηθψλ
πξνδηαγξαθψλ, κε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο απεηθφληζεο νθηψ (8) ηνπιάρηζηνλ θπκαηνκνξθψλ
νη πεξηζζφηεξεο ζα εθηηκεζνχλ ζεηηθά θαη φισλ ησλ κεηξήζεσλ κε ηαρχηεηεο ζάξσζεο 12,5-2550mm/sec ή χπαξμε ηαρπηήησλ κηθξφηεξσλ ηεο 12,5 mm/ sec ζα εθηηκεζεί ζεηηθά. Σν ινγηζκηθφ
πξφγξακκα λα είλαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζε φια ηα βνεζεηηθά κελνχ, νζφλεο, ελδείμεηο θαη
ζπλαγεξκνχο. Δπίζεο λα δηαζέηεη παξάιιειν ρεηξνθίλεην ξπζκηζηή.
5. Να είλαη εξγνλνκηθφ θαη εχθνιν ζηελ ιεηηνπξγία θαη κε βάξνο ≤ νθηψ (8) θηιά , εάλ
απεηθνλίδνληαη πεξηζζφηεξεο ησλ 8 θπκαηνκνξθψλ αχμεζε βάξνπο + 20%.
6. Να θέξνπλ θίιηξα απφξξηςεο παξαζίησλ δηθηχνπ, πξνζδηνξηζκνχ παικψλ βεκαηνδφηε θαη
πξνζηαζία θαηά απηληδψζεσλ θαη δηαζεξκηψλ.
7. Κάζε κφληηνξ λα δίλεη πιεξνθνξίεο θαη λα παξαδνζεί κε ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο: ΗΚΓ (
5πνιηθφ θαιψδην ), αλαπλνή, ζεξκνθξαζία, αλαίκαθηε πίεζε, θνξεζκφ νμπγφλνπ (SpO2), 2
αηκαηεξψλ πηέζεσλ θαη θαξδηαθήο παξνρήο.
8. Μειινληηθά λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα κέηξεζεο: Δπηπιένλ αηκαηεξψλ πηέζεσλ, κέηξεζε
θαπλνγξαθίαοsidestream ή mainstream, ζπλερνχο κέηξεζεο θαξδηαθήο παξνρήο, κεραληθήο
αλαπλνήο, ηα νπνία λα πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή.
9. Να έρεη πξφγξακκα (π.ρ αιγφξηζκνο αλάιπζεο Mortara ) γηα ηελ αμηφπηζηε αλίρλεπζε θαη
απνζήθεπζε ζηε κλήκε ηνπ φισλ ησλ ηχπσλ ησλ αξξπζκηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
θνιπηθήο καξκαξπγήο, βαζηζκέλν ζηελ αλάιπζε δχν ηνπιάρηζηνλ απαγσγψλ
ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο ηαπηφρξνλα γηα απνθπγή ιαλζαζκέλσλ ζπλαγεξκψλ θαη απψιεηα
θαξδηαθψλ επεηζνδίσλ.

14

ΑΔΑ: ΩΝ8Φ46907Τ-ΟΧΓ

10.ε πεξίπησζε απνθφιιεζεο νπνηνπδήπνηε ειεθηξνδίνπ απηφκαηα ην monitor λα κεηαπεδά
ζε άιιε απαγσγή γηα λα κελ ράλεηαη απφ ηελ νζφλε ε θπκαηνκνξθή ηνπ ΗΚΓξαθήκαηνο θαη
ηαπηφρξνλα λα δηαζέηεη λα δηαζέηεη ζπλαγεξκφ κε κήλπκα ζηνλ ρξήζηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο
απνθνιιεκέλεο απαγσγήο. Ο θαξδηαθφο ξπζκφο εθηφο απφ ην ΗΚΓ λα ιακβάλεηαη θαη απφ
άιιεο παξακέηξνπο.
11.Να πεξηιακβάλεη πξφγξακκα θιηληθψλ ππνινγηζκψλ φπσο αηκνδπλακηθψλ, αλαπλεπζηηθψλ,
θαξκάθσλ.
12.Να πξνζθεξζεί κε δπλαηφηεηα ιήςεο ΗΚΓ 7 απαγσγψλ ψζηε ζηελ νζφλε ηνπ κφληηνξ λα
εκθαλίδνληαη ηαπηφρξνλα θαη νη 7 απαγσγέο ΗΚΓξαθήκαηνο.
13.Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή θαη ε δπλαηφηεηα 12 απαγσγψλ
14.Η δηαγλσζηηθή ζπρλφηεηα ηνπ θαξδηνγξαθήκαηνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ απφ 0,05 έσο 150Hz
θαη λα έρεη φξηα κέηξεζεο θαξδηαθνχ ξπζκνχ απφ 15 έσο 350bpm ηνπιάρηζηνλ. Η αιιαγή ηνπ
κεγέζνπο θπκαηνκνξθήο λα γίλεηαη εχθνια κε ηηκέο Υ 0,5 , 1, 2, 4. Δπηπιένλ κεγέζε λα
αλαθεξζνχλ πξνο αμηνιφγεζε.
15.Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο ηνπ πιήξνπο θαξδηνγξαθήκαηνο ζε Laserprinter.
16.Να δηαζέηεη κλήκε trends ζηνλ Κεληξηθφ ηαζκφ γηα ηνπιάρηζηνλ 120 ψξεο φισλ ησλ
θαηλνκέλσλ πνπ παξαθνινπζεί ππφ κνξθή πηλάθσλ θαη γξαθεκάησλ. Δλψ ζην απνζπψκελν
Μφληηνξ ή κφληνξ κεηαθνξάο λα δηαζέηεη γηα πεξίπνπ 48 ψξεο.
17.Δπηπιένλ δπλαηφηεηεο απνζήθεπζεο λα αλαθεξζνχλ πξνο αμηνιφγεζε.
18.Απφ ην θαιψδην ηνπ ΗΚΓθήκαηνο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίδεη θαη λα θαηαγξάθεη
ηηο αλαπλνέο, λα απεηθνλίδεη ηελ θακπχιε, λα έρεη ςεθηαθή έλδεημε ηεο αλαπλεπζηηθήο
ζπρλφηεηαο έσο 120 bpm ηνπιάρηζηνλ θαη ξπζκηδφκελν ζπλαγεξκφ άπλνηαο .
19.Η κέηξεζε ηεο αλαίκαθηεο πίεζεο λα γίλεηαη κε ηελ θιαζηθή κέζνδν ηεο πεξηρεηξίδαο.
20.Να κεηξάηε ρεηξνθίλεηα ή απηφκαηα θαζψο θαη ζπλερφκελα, ζε πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά
δηαζηήκαηα θαη λα απεηθνλίδνληαη ε ζπζηνιηθή δηαζηνιηθή θαη κέζε πίεζε.
21.Η κέηξεζε ηνπ θνξεζκνχ αηκνζθαηξίλεο λα είλαη αλαίκαθηε θαη λα απεηθνλίδνληαη ςεθηαθά
επί ηνηο % θνξεζκφο νμπγφλνπ ζην αίκα κε ειάρηζηα φξηα απφ 70% θαη αξηζκφο ζθπγκψλ.
22.Η ζεξκνθξαζία λα κεηξάηε ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο κε αληίζηνηρε έλδεημε θαη λα
ππάξρνπλ νη αληίζηνηρνη αηζζεηήξεο (δέξκα, νξζνχ / νηζνθάγνπ ).
23.Η πεξηνρή κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο λα είλαη έσο 45ν C.
24.Να δηαζέηεη ηξία ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθά επίπεδα ηαηξηθνχ ζπλαγεξκνχ (δηαθνξεηηθφ ήρν),
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άλσ θαη θάησ νξίσλ πξνγξακκαηηδφκελα απφ ηνλ ρξήζηε αλάινγα κε ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο
παξακέηξνπ.
25.Να παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αξρεηνζέηεζεο ζπκβάλησλ ζπλαγεξκνχ κε δπλαηφηεηα
αλάθιεζεο.
26.Οη ηηκέο ησλ νξίσλ ζπλαγεξκνχ λα ξπζκίδνληαη απηφκαηα αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ αζζελνχο
(ελήιηθεο -παηδηά - λενγλά φηαλ ζπλδέεηαη ζην κφληηνξ ν αζζελήο) γηα φιεο ηηο
παξαθνινπζνχκελεο παξακέηξνπο. Καηά ηελ εθθίλεζε ηνπ monitor λα ππάξρνπλ
πξνξπζκηζκέλα φξηα ζπλαγεξκνχ.
27.Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο Bedtobed ζηελ νζφλε ηνπ ελφο Monitor λα
απεηθνλίδνληαη θαηά επηινγή ηνπ ρξήζηε νη θπκαηνκνξθέο απφ άιιν Monitor θαη λα είλαη δπλαηή
ε απηφκαηε απεηθφληζε ησλ ζπλαγεξκψλ θαηά πξνηεξαηφηεηα θαη ε παχζε ηνπο απφ άιιν
ζπλδεδεκέλν Monitor ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ αζζελνχο
28.Σν κφληηνξ λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν εθηππσηή 3 θαλαιηψλ.
29.Η πνιππαξακεηξηθή κνλάδα ζε 3 κφληηνξ απφ ηα 8 λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο κφληηνξ κεηαθνξάο, γηα ηνλ ιφγσ απηφ λα δηαζέηεη νζφλε γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ παξακέηξσλ. Να δηαζέηεη επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία ≥ 4ψξεο
ιεηηνπξγίαο, ζα εθηηκεζεί ζεηηθά ν κεγαιχηεξνο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο. Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ
ρξεζηψλ ε κπαηαξία λα δηαζέηεη ελδείμεηο ηεο θαηάζηαζεο θφξηηζεο ηεο. Γηαθνξεηηθά λα
πξνζθεξζεί επηπιένλ αλεμάξηεην κφληηνξ ίδησλ δπλαηνηήησλ γηα ηελ δπλαηφηεηα άκεζεο
κεηαθνξάο αζζελψλ.
30.Σα monitors λα ζπλνδεχνληαη κε φια ηα απαξαίηεηα παξειθφκελα (θαιψδηα, πεξηρεηξίδεο,
κεηαηξνπείο θνξεζκνχ θαη ζεξκνθξαζίαο θιπ) γηα ηε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπο. Δπίζεο πξέπεη λα
παξαδνζεί θαη εγθαηαζηαζεί θεληξηθφο ζηαζκφο, ν νπνίνο λα πεξηιακβάλεη 12 ηνπιάρηζηνλ
άδεηεο ρξήζεο κφληηνξ, ζχγρξνλν ππνινγηζηή κε 2 νζφλεο άλσ ησλ 20 ηληζψλ θαη Laser
εθηππσηή.
31.Θα πξέπεη λα πιεξνί ηα δηεζλή ζηάληαξη αζθαιείαο IEC θαη λα δηαζέηεη CE θαη λα δηαηίζεηαη
απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001/10 & ISO 13485/03 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή
ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ), πνπ πιεξνί ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 θαη
είλαη εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Η.ΗΔ. βάζεη ηνπ π.δ.117/2004 θαη
απηφ λα απνδεηθλχεηαη (κε πνηλή απνθιεηζκνχ) κε ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα πξέπεη
λα ζπλνδεχνπλ ηελ πξνζθνξά.
32.Όια ηα πηζηνπνηεηηθά θαη νη βεβαηψζεηο πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηελ Πξνζθνξά, ζα πξέπεη λα
είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε πνηλή απνθιεηζκνχ. Να θαηαηεζεί ην CE MARK
γηα ην πξνζθεξφκελν κνληέιν θαη ηα ISO ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη ηεο πξνζθέξνπζαο
εηαηξείαο.
33.Να ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκν εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ζηελ Διιεληθή
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γιψζζα (USER MANUAL) θαη επίζεκν εγρεηξίδην ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ
(SERVICE MANUAL) ζηελ Διιεληθή θαη αλ δηαζέηεη νζφλε κε USER MENU απηφ λα είλαη
απαξαίηεηα ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
34.Να παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ≥δπν (2) εηψλ θαη επάξθεηα αληαιιαθηηθψλ γηα 10
έηε ηνπιάρηζηνλ .Η νπνηαδήπνηε επηζθεπή λα γίλεηαη εληφο 24 σξψλ απφ ηελ ζηηγκή ηεο
αλαγγειίαο βιάβεο θαη πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ εληφο 48 σξψλ
35.ηελ πξνζθνξά λα ππάξρεη θχιιν ζπκκφξθσζεο πξνο φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ
δεηνχληαη θαη λα ηεθκεξηψλνληαη κε ζαθείο παξαπνκπέο κέζσ ηνπ θχξηνπ prospect ηεο
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά, κε πνηλή
απνθιεηζκνχ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
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