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προμήθεια

ενός

(1)

Φορηηού

ζσζηήμαηος

Τπερητοηομογραθίας (CPV 38434540-3)»
Σο Γενικό Νοζοκομείο Υανίφν «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ» λαμβάνονηας σπ’ όυιν :
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
ο

ο

(θέμα 1 ), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και ηην ςπ’ απίθμ. 67/ 19.11.2015/24.11.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1 ), (ΑΔΑ
73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».
4.

Η 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
η

παπάηαζη έωρ ηην 30 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».

7.

Το με απίθμ. ππωη. 2765/25-05-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Εγκύκλιο για ηην
η

παπάηαζη έωρ ηην 31 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».
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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. Το ςπ’ απιθμόν 16230/23-07-2018 ππακηικό επιηποπήρ ιεπάπσηζηρ αιηημάηυν ιαηποηεσνολογικού εξοπλιζμού
12. Η με απίθμ. 17/ πρκ.20/26-07-2018 (ΑΔΑ: ΨΖΛΧ46907Τ-ΞΑΛ)

απόθαζη ΔΣ ηος Νοζοκομείος πεπί έγκπιζηρ

ππομήθειαρ ιαηποηεσνολογικού εξοπλιζμού
13. Η με απίθμ. ππωη. 9538/ 30-4-2018 αίηημα ππομήθειαρ ηος Οπθοπεδικού ημήμαηορ / Εξυηεπικό Παιδοοπθοπεδικό

Ιαηπείο

πποκειμένος να διενεπγήζει διαγυνιζμό για ηην ππομήθεια ενός (1) Φορηηού ζσζηήμαηος Τπερητοηομογραθίας (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)].
Η Γιαβούλεσζη θα διαρκέζει από ηις 28/09/2018 έφς και ηις 11/10/2018 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 ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ

ΜΗΝΑ ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΗ
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Δζφηερική διανομή:
1.

Γραθείο Προμηθειών (2)

2.

Ορθοπεδικό ημήμα

σνημμένα: Σετνικές προδιαγραθές

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΦΟΡΗΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΔΡΗΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΔΝΙΚΑ – ΤΝΘΔΗ ΤΣΗΜΑΣΟ
Φνξεηό ζύζηεκα Τπεξερνηνκνγξαθίαο κηθξνύ όγθνπ θαη βάξνπο, ηνπιάρηζηνλ 6kg, γηα επέιηθην γηα
εύθνιε κεηαθίλεζε απνηεινύκελν από :
1. Βαζηθή κνλάδα (όπσο αλαιπηηθά πξνδηαγξάθεηαη πην θάησ)
2. Ηρνβόιν θεθαιή Linear Arrayεπξέσο θάζκαηνο ζπρλνηήησλ (6.0 – 12.0MHz), θαηάιιειε γηα θα
εμεηάζεηο επηθαλεηαθώλ νξγάλσλ.
3. Δηδηθό ηξνρήιαην ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ξπζκηδόκελν θαζ’ ύςνο.
4.Σζάληα κεηαθνξάο ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ.
5. Δθηππσηήο ζεξκηθόο αζπξόκαπξνο ελζσκαησκέλνο ζην ηξνρήιαην
6.Πνδνδηαθόπηεο
ΦΗΦΙΑΚΟ ΓΙΑΜΟΡΦΧΣΗ ΓΔΜΗ
Φεθηαθόο Γηακνξθσηήο Γέζκεο (Digital beam
former)

Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ε ηερλνινγία

ΚΛΙΝΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ
Δθαξκνγέο γηα ηελ θάιπςε ησλ εηδηθνηήησλ ηεο
Ιαηξηθήο

Αγγεηνινγία, Αθηηλνινγία, Παζνινγία, Παηδηαηξηθή,
Υεηξνπξγηθή, Οξζνπεδηθή

ΣΤΠΟΙ ΗΥΟΒΟΛΧΝ ΚΔΦΑΛΧΝ
πλνιηθό σθέιηκν εύξνο ζπρλνηήησλ ( MHz ) Να πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή αλαιπηηθά όιεο νη δηαζέζηκεο
θεθαιέο αλά θαηεγνξία.
SECTOR Array
1.7 – 4MHz
LINEAR Array
4 – 13MHz
CONVEX / MICROCONVEX Array
2 – 10 MHz
Να αλαθεξζνύλ θαη λα πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή
ηπρόλ επηπιένλ ερνβόιεο θεθαιέο. Να πεξηγξαθεί ε
Άιιεο ερνβόιεο θεθαιέο
ηερλνινγία ηνπο πξνο αμηνιόγεζε.
MΔΘΟΓΟΙ ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ
B- Mode
M - Mode
Color Doppler
Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

(Να
(Να
(Να
(Να

πεξηγξαθεί
πεξηγξαθεί
πεξηγξαθεί
πεξηγξαθεί

αλαιπηηθά)
αλαιπηηθά)
αλαιπηηθά)
αλαιπηηθά)
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Να ξπζκίδεηαη θαη λα απεηθνλίδεηαη ζηελ νζόλε
ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
ΝΑΙ (Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή)
ΝΑΙ (λα ιεηηνπξγεί κε όιεο ηηο δηαζέζηκεο θεθαιέο
θαζώο θαη κε θεθαιέοConvex&Linear. Να
Tissue Harmonic Imaging
πεξηγξαθεί αλαιπηηθά. Να αλαθεξζνύλ νη θεθαιέο
ζηηο νπνίεο δηαηίζεηαη ε ηερληθή κε ηηο αληίζηνηρεο
ζπρλόηεηεο .)
Triplex Mode (ηαπηόρξνλε απεηθόληζε, ζε πξαγκαηηθό ΝΑΙ(Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) Να έρεη εθαξκνγή
ρξόλν εηθόλαο B-Mode, παικηθνύ Doppler θαη
ζηηο θεθαιέο ηεο βαζηθήο ζύλζεζεο.
εγρξώκνπ Doppler – Real Time)
πρλόηεηα / ηαρύηεηα ηνπ Doppler
PW Doppler
PW Doppler HiPRF
CW Doppler

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ-ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
ύγρξνλε ππεξερνηνκνγξαθηθή ηερλνινγία
δεκηνπξγίαο εηθόλαο κε ηε ζπιινγή κεγάινπ αξηζκνύ
δηαγλσζηηθώλ πιεξνθνξηώλ από δηαθνξεηηθέο
νπηηθέο γσλίεο ζάξσζεο, γηα επίηεπμε εηθόλσλ
πςειήο αλάιπζεο (δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο).
Σερληθή Δπεμεξγαζίαο εηθόλαο ζε επίπεδν pixel γηα ηε
κείσζε ηνπ ζνξύβνπ θαη βειηίσζε ηεο νξαηόηεηαο θαη
ηεο πθήο ηζηηθώλ κνηίβσλ θαη αύμεζε ηεο επθξίλεηάο
ηνπο.
Δπεμεξγαζία εηθόλσλ κεηά ηελ ιήςε (Post
processing) ζε BMODE- CFM – PW
Σαπηόρξνλε απεηθόληζε (Β+Β) (Β+COLOR)
εκεία εζηίαζεο ( focus points)
Γπλακηθό Δύξνο (dynamicrange)
Ρπζκόο αλαλέσζεο εηθόλαο (framerate)
Δλεξγέο ζύξεο γηα ηαπηόρξνλε ζύλδεζε θεθαιώλ
Βάζνο ζάξσζεο
ύγρξνλν ζύζηεκα κεγέζπλζεο
Πνιιαπινί ρξσκαηηθνί ράξηεο ηηο θιίκαθαο ηνπ γθξη
Φεθηαθή κήηξα απεηθόληζεο
Έγρξσκε TFT Οζόλε
ύγρξνλα παθέηα κεηξήζεσλ γηα όια ηα είδε
απεηθόληζεο
Αλαβαζκηζηκόηεηα ζε Hardware & Software
Γπλαηόηεηα δηαρσξηζκνύ ηεο νζόλεο
Πνιιαπιά δεύγε κεηξήζεσλ (calipers)

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ (Να πεξηγξαθνύλ αλαιπηηθά νη δπλαηόηεηεο
πξνο αμηνιόγεζε
≥8
≥220db
≥ 1100 f/ sec
2
30cm
ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
ΝΑΙ (Να αλαθεξζνύλ)
Να πεξηγξαθεί ε ηερλνινγία πξνο αμηνιόγεζε
≥15”
ΝΑΙ (Να πεξηγξαθνύλ αλαιπηηθά)
ΝΑΙ (Να πεξηγξαθνύλ αλαιπηηθά)
Γπλαηόηεηα απεηθόληζεο κνλήο & δηπιήο νζόλεο κε
ηνπο ζπλδπαζκνύο : B-Mode + B-Mode, BMode+B-Mode/CFM ή Power Doppler
≥8

ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΡΥΔΙΟΘΔΣΗΗ ΔΙΚΟΝΧΝ
Mνλάδα ζθιεξνύ δίζθνπ
Οδεγόο DVD/CD – Γπλαηόηεηα εγγξαθήο DVD- CD
USB/Flash drive

ΝΑΙ ελζσκαησκέλνο (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

Δλζσκαησκέλε θηλεκαηνγξαθηθή κλήκε
αζπξόκαπξσλ & έγρξσκσλ εηθόλσλ

ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΚΣΤΠΧΗ
Αζπξόκαπξν θαηαγξαθηθό

ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
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ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΠΑΚΔΣΑ ΑΝΑΛΤΗ
Παθέην Αγγεηνινγηθώλ εθαξκνγώλ

ΝΑΙ (Βαζηθό – Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

Παθέην Καξδηνινγηθώλ εθαξκνγώλ

ΝΑΙ (Πιήξεο – Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

Άιια παθέηα εθαξκνγώλ

ΝΑΙ (Να πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή όια ηα
δηαζέζηκα παθέηα θιηληθώλ εθαξκνγώλ. Να
πεξηγξαθνύλ αλαιπηηθά).

Άιιεο εθαξκνγέο & ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο

ΝΑΙ (Να πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή όιεο νη ηπρόλ
δηαζέζηκεο εθαξκνγέο & ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο)

ΓΙΑΤΝΓΔΙΜΟΣΗΣΑ ΤΣΗΜΑΣΟ
ύζηεκα επηθνηλσλίαο DICOM, ππεξεζίεο

ΝΑΙ (Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή)

Παρατηρήσεις
Η επηινγή ησλ θιηληθώλ παθέησλ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο θιηληθέο απαηηήζεηο, βάζεη ησλ ηεθκεξησκέλσλ
αλαγθώλ θαη ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) ρξόληα εξγνζηαζηαθή εγγύεζε.
Να δηαζέηεη επάξθεηα αληαιιαθηηθώλ γηα δέθα (10) ρξόληα.

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.
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 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
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 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 ΒΙΣ, θαζψο θαη αληίγξαθν ησλ αλαγθαίσλ βνεζεκάησλ ή πηλάθσλ,
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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
(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. 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
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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.

