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: 28210- 22309

Email

: gnikolaou@chaniahospital.gr

Πξνο
1. ΔΗΓΗ (Γηαβνπιεύζεηο)
e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr
2. Tκήκα Πιεξνθνξηθήο ΓΝ Υαλίσλ
e-mail: info@chaniahospital.gr

ΘΕΜΑ :

«Πξόζθιεζε Πξώηεο (Α) Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηα: Βηνταηξηθνύ
Δμνπιηζκνύ - ΣΡΙΩΝ (3) Αλαηζζεζηνινγηθώλ Μεραλεκάησλ (CPV: 38434540) για ηιρ

ανάγκερ ηος Γενικοω Νοζοκομείος Υανίυν».
σεηικά:
1)

Σο με απίθμ. ππωη. 2891/ 24-07-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Τγείαρ (ΕΠΤ) ζσεηικά με
«Τποσπεωηική διαδικαζία ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων για όλοςρ ηοςρ δημοζίοςρ
θοπείρ ςγείαρ».

2)

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

3)

Σο με απίθμ. ππωη. 4978/ 15-12-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Τγείαρ (ΕΠΤ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο αναθοπικά με ηη διαδικαζία έγκπιζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων, όπωρ αςηή έσει
καθοπιζθεί δςνάμει ηων αποθάζεων ηηρ Ολομέλειαρ ηηρ ΕΠΤ πος ελήθθηζαν καηά ηην ςπ’ απίθμ. 65/
17.7.2015/21.7.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΤΟ-16Ψ) και ηην ςπ’ απίθμ. 67/
19.11.2015/24.11.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΤΟ-Φ0Η)».

4)

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

5)

Σο με απίθμ. ππωη. 1349/ 03-03-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Τγείαρ (ΕΠΤ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο για ηην παπάηαζη έωρ ηην 30η Ιοςνίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ διενέπγειαρ ηακηικών διαγωνιζμών
από ηην Επιηποπή Ππομηθειών Τγείαρ 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 Τγείαρ
«Ενζωμάηωζη ζε ενιαίο κείμενο » (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΤΟ-41Ι).

6)

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

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

8)

Σο με απίθμ. ππωη. 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».

9)

Σο με απίθμ. ππωη. 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».

10) Σο με απίθμ. ππωη. 5657/28-11-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Τγείαρ (ΕΠΤ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιορ για ηην εναπμόνιζη ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών με ηιρ διαηάξειρ ηηρ νομοθεζίαρ πεπί
ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων».
11) Σην ςπ΄απίθμ. 15/ ΠΡΚ 34 /24-10-2019 (ΑΔΑ: Ω4Σ246907Σ-Ω1Ω) απόθαζη ηος Δ.. ηος Νοζοκομείος
οπιζμού μελών επιηποπήρ ελέγσος και διαμόπθωζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών.
12) Σην ςπ΄απιθμ.

23193/05-11-2019 Ππόζκληζηρ ζε ζςνεδπίαζη ηηρ επιηποπήρ ζύνηαξηρ ηεσνικών

πποδιαγπαθών.
13) Σο

ςπ΄απιθμ.

4508/26-02-2020

ππακηικό

ηηρ

επιηποπήρ

ελέγσος

και

διαμόπθωζηρ

ηεσνικών

πποδιαγπαθών.
14) Σο ςπ΄απιθμ. 4505/26-02-2020 έγγπαθο ηηρ ςνηονίζηπιαρ Διεςθύνηπιαρ Αναιζθηζιολογικού
15) Η με απιθ. 16/ ππακη 10ον / 16-03-2020 (AΔΑ: 9ΛΦ46907Σ-0Ι5) απόθαζη Δ ζσεηικά με ηην έγκπιζη ηων
ηεσνικών πποδιαγπαθών για ηην διενέπγεια Α Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ.

Πποζκαλοωμε ζε ανοικηή Πξώηε (Α) Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε, μη δεζμεςηικήρ ζςμμεηοσήρ
οικονομικϊν θοπέυν, με ζκοπψ ηη ζςλλογή εποικοδομηηικϊν παπαηηπήζευν και ζσολίυν
γηα

ηελ

Πξνκήζεηα

Βηνταηξηθνύ

Δμνπιηζκνύ

-

ΣΡΙΩΝ

(3)

Αλαηζζεζηνινγηθώλ

Μεραλεκάησλ (CPV:38434540-3).
Η Γιαβοωλεςζη θα διαπκέζει απψ ηιρ 30/03/2020 έυρ και ηιρ 24/04/2019 ημέπα Παπαζκεςή.
Η παποωζα ανακοίνυζη θα αναπηηθεί ζηον ιζηψηοπο ηος Δθνικοω ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικϊν
Γημοζίυν

ςμβάζευν

“Γιαβοςλεωζειρ”

(ΔΗΓΗ)

και

ζηην

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

ιζηοζελίδα

ηος

Γενικοω

ζηο

Νοζοκομείος

ζωνδεζμο
Υανιϊν

(www.chaniahospital.gr).
Σα ζσψλια για ηη διαβοωλεςζη μποποων να ςποβληθοων για ηο ζωνολο ηηρ διαβοωλεςζηρ
άμεζα και αςηψμαηα, μέζυ ηηρ πλαηθψπμαρ ΔΗΓΗ με ηην επιλογή «Καηασϊπηζη ζσολίος»
και ειζαγυγή κειμένος με πληκηπολψγηζη ή με ανηιγπαθή για κάθε παπάγπαθο ή άπθπο ή για
ηο ζωνολο ηυν ηεσνικϊν πποδιαγπαθϊν.
Με ηην επιλογή αςηή και γενικψηεπα ζηην πλαηθψπμα διαβοςλεωζευν ηος ΔΗΓΗ δεν γίνεηαι
επιζωνατη

απσείυν.

Απσεία

μποποων

να

αποζηαλοων

ζηο

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μψνο ζε εξαιπεηικέρ πεπιπηϊζειρ ζηοισείυν πος
δεν μποποων να ενζυμαηυθοων υρ κείμενο ζηην «Καηασϊπηζη ζσολίος» και είναι ζημανηικά
για ηη διαβοωλεςζη (π.σ. σάπηερ, θυηογπαθίερ κ.λπ.).
Κάθε αποζηολή ζηο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείηαι. ε πεπίπηυζη
πος διαπιζηυθεί ψηι η καηασϊπηζη ηυν ζσολίυν μποπεί να γίνει με ειζαγυγή κειμένος ζηο
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πεδίο «Καηασϊπηζη ζσολίος», ηψηε δε θα γίνεηαι ανάπηηζη ηυν εν λψγυ ζσολίυν απψ ηον
διασειπιζηή ηυν διαβοςλεωζευν, αλλά θα ενημεπϊνεηαι ο αποζηολέαρ για ηη σπηζιμοποίηζη
ηηρ επιλογήρ αςηήρ, εθψζον επιθςμεί ηην ανάπηηζη ηυν ζσολίυν ηος.
ε

κάθε

πεπίπηυζη

ηα

ζσψλια

πος

έπσονηαι

ζηο

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποζηέλλονηαι ζηην αναθέηοςζα απσή πος
επιθςμεί ηη διαβοωλεςζη.
Μεηά ηο πέπαρ ηηρ πποθεζμίαρ για ηη διενέπγεια ηηρ Γημψζιαρ Γιαβοωλεςζηρ, θα αναπηηθεί
ζσεηική

ανακοίνυζη

ζηην

ιζηοζελίδα

ηος

Γενικοω

Νοζοκομείος

Υανιϊν

(www.chaniahospital.gr) με ηα ζηοισεία ηυν οικονομικϊν θοπέυν πος ζςμμεηείσαν ζηη
διαδικαζία και θα αναπηϊνηαι οι παπαηηπήζειρ πος ςποβλήθηκαν.
Δπιζημαίνεηαι ψηι ηα καηασυπημένα ζσψλια ηυν οικονομικϊν θοπέυν, αναπηϊνηαι αςηοωζια
ζηην ηλεκηπονική θψπμα ηος ΔΗΓΗ, υρ ζσψλια ηηρ ανακοίνυζηρ διενέπγειαρ ηηρ Γημψζιαρ
Γιαβοωλεςζηρ.
Η ηελική απψθαζη ηηρ επιηποπήρ πποδιαγπαθϊν ππέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμυρ
αιηιολογημένη, διάλογο ηυν ζςνηακηϊν ηηρ με ηοςλάσιζηον ηα εξήρ έξι (6) ζηοισεία :
1)

Σο ςλικψ πος ηηρ παπαδίδεηαι απψ ηο Σμήμα Ππομηθειϊν.

2)

Σιρ εν γένει διεθνείρ παπαδεδεγμένερ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ και ππψηςπα.

3)

Σιρ παπαδοσέρ ηηρ επιζηήμηρ.

4)

Σην εμπειπία.

5)

Σςσψν κοινυνικέρ απαιηήζειρ.

6)

Σα αποηελέζμαηα ηηρ διαβοωλεςζηρ πος πποηγήθηκε επί ηος ηελικοω ζσεδίος ηυν ηεσνικϊν
πποδιαγπαθϊν και πποηωπυν.

Καηά ηα λοιπά, ιζσωοςν οι αποθάζειρ ηηρ ΔΠΤ, ηυν οποίυν ηο πεπιεσψμενο αναπηήθηκε ζηον επίζημο
ιζηψηοπο αςηήρ.

Παπακαλείζθε για ηην ανηαπψκπιζη και ζςμμεηοσή ζαρ ζηη διαδικαζία ηηρ Γημψζιαρ
Γιαβοωλεςζηρ.
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΠΔΑ
πλεκκέλα (1) :
1.

Απψθαζη Γ Νοζοκομείος, Θέμα 160 πρακτ 10ον / 16-03-2020 (AΔΑ: 9ΣΛ46907Τ-0Ι5) πεπί έγκπιζηρ Σεσνικϊν
Πποδιαγπαθϊν για ηην Ππομήθεια Βιοφαηπικοω Δξοπλιζμοω - ΣΡΙΩΝ (3) Αναιζθηζιολογικϊν Μησανημάηυν
(CPV:38434540-3).

Κνηλνπνίεζε:
1.

Σκήκα Βηνταηξηθεο

2.

Σκήκα Πξνκεζεηώλ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ-

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ
7ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ
«O ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»
10νλ Πξαθηηθό ηεο 16εο Μαξηίνπ 2020
Σαθηηθήο πλεδξηάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Ν. Υαλίσλ

ΘΔΜΑ 16νλ: «Έγθξηζε Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ
πξνκήζεηα Βηνταηξηθνύ Δμνπιηζκνύ -ηξηώλ (3) Αλαηζζεζηνινγηθώλ
Μεραλεκάησλ (CPV: 38434540) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ.Ν. Υαλίσλ.»
Η Γιοικηηική Γιεςθωνηπια ηέλλα Νοδαπάκη, θέηει ςπ’ ψτιν ηος
Γιοικηηικοω ςμβοςλίος ηην ςπ’ απιθμ. Ππυη: 4615/27-02-2020 ειζήγηζη ηηρ,
η οποία έσει υρ εξήρ:
«σεηικά:
1.

Σην ςπ΄απίθμ. 15/ ΠΡΚ 34 /24-10-2019 (ΑΓΑ: Ω4Σ246907Σ-

Ω1Ω) απψθαζη ηος Γ.. ηος Νοζοκομείος οπιζμοω μελϊν

επιηποπήρ

ελέγσος και διαμψπθυζηρ ηεσνικϊν πποδιαγπαθϊν.
2.

Σην ςπ΄απιθμ. 23193/05-11-2019 Ππψζκληζηρ ζε ζςνεδπίαζη

ηηρ επιηποπήρ ζωνηαξηρ ηεσνικϊν πποδιαγπαθϊν.
3.

Σο ςπ΄απιθμ. 4508/26-02-2020 ππακηικψ ηηρ επιηποπήρ ελέγσος

και διαμψπθυζηρ ηεσνικϊν πποδιαγπαθϊν.
4.

Σο ςπ΄απιθμ. 4505/26-02-2020

έγγπαθο ηηρ ςνηονίζηπιαρ

Γιεςθωνηπιαρ Αναιζθηζιολογικοω
αρ ςποβάλλοςμε επιζςναπηψμενερ ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ για ηην
ππομήθεια Βιοφαηπικοω Δξοπλιζμοω -Σπιϊν (3) Αναιζθηζιολογικϊν
Μησανημάηυν (CPV: 38434540) για ηιρ ανάγκερ ηος ΓΝΥ.
Διζηγούμαι
1.Σην έγκπιζη ηυν ηεσνικϊν πποδιαγπαθϊν πος ςπέδειξε η Δπιηποπή
4

ωνηαξηρ Σεσνικϊν Πποδιαγπαθϊν για ηην ππομήθεια Βιοφαηπικοω
Δξοπλιζμοω -Σπιϊν (3) Αναιζθηζιολογικϊν Μησανημάηυν (CPV: 38434540)
για ηιρ ανάγκερ ηος Γ.Ν. Υανίυν
2. Σην έγκπιζη διενέπγειαρ Ανοικηοω Ηλεκηπονικοω διαγυνιζμοω κάηυ
ηυν οπίυν ζηα πλαίζια πποχπολογιζμοω 2020 ΚΑΔ: 7127 πποχπολογιζμοω
90.000 εςπϊ πλέον ΦΠΑ με κπιηήπιο καηακωπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα
απψ οικονομική άποτη πποζθοπά βάζη ηη βέληιζηη ζσέζη ποιψηηηαρ – ηιμήρ.
3. Σον οπιζμψ Δπιηποπήρ διενέπγειαρ, Ππψεδπο, Ανηιππψεδπο και
Γπαμμαηέα.
4. Σην ανάπηηζη ζηο διαδίκηςο ηηρ απψθαζηρ πος θα πποκωτει
ζωμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν.3861/2010 ( ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010)
ΓΙΑΤΓΔΙΑ.»
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά ζρεηηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε
ππόςε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, ηα επηζπλαπηόκελα ζε απηήλ,
Απνθαζίδεη Οκόθσλα,
Α) Δγθξίλεη ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ππέδεημε ε Δπηηξνπή
ύληαμεο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα Βηνταηξηθνύ
Δμνπιηζκνύ - Σξηώλ (3) Αλαηζζεζηνινγηθώλ Μεραλεκάησλ (CPV:
38434540) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ.Ν. Υαλίσλ πξνθεηκέλνπ λα ηεζνύλ ζε Α΄
Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο έρνπλ σο εμήο:
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ
ΟΜΑΓΑ Α’ (70%)
Α. ΓΔΝΙΚΑ(10%)
1. Σν ππφ πξνκήζεηα αλαηζζεζηνινγηθφ ζπγθξφηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ακεηαρείξηζην, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο,
ειεγρφκελν απφ κηθξνεπεμεξγαζηέο, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε αζζελείο φισλ ησλ ειηθηψλ, (ελήιηθεο, παηδηά,
λενγλά), θαη ζα πεξηιακβάλεη φια ηα εμαξηήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα πιήξνπο αλαηζζεζηνινγηθήο
πξάμεο.
2. Να θέξεηαη ζε ηξνρήιαηε βάζε κε ζχζηεκα πέδεζεο ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη λα δηαζέηεη
απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, θσηηδφκελε επηθάλεηα γξαθήο, βξαρίνλα ζηήξημεο ησλ ζσιελψζεσλ θαισδίσλ
επηθάλεηα γηα ηνπνζέηεζε κφληηνξ ή άιισλ ζπζθεπψλ θαη ξεπκαηνιήπηεο γηα ηελ ηξνθνδνζία πεξηθεξηθψλ
ζπζθεπψλ.
3. Να απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα:
Α. Κπξίσο κεράλεκα αλαηζζεζίαο
Β. Αλαπλεπζηήξα
Γ. Μφληηνξ αλαπλεπζηηθψλ παξακέηξσλ
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Γ. Μφληηνξ αηκνδπλακηθψλ παξακέηξσλ.
4. Να παξέρεη ηε κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηνπ αζζελνχο. Θα εθηηκεζεί ε δπλαηφηεηα απηφκαηνπ
αεξηζκνχ ηνπ αζζελνχο κε αέξα πεξηβάιινληνο, ζηελ πεξίπησζε πηψζεο ηεο

πίεζεο ησλ αεξίσλ ηεο θεληξηθήο

εγθαηάζηαζεο θαη ηαπηφρξνλα εμάληιεζεο ησλ εθεδξηθψλ θηαιψλ, (θαηάζηαζε εμαηξεηηθά έθηαθηεο αλάγθεο, ζε
πεξίπησζε ππξθαγηάο ν κφλνο ηξφπνο αεξηζκνχ).
5. Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα πξνζθέξεη ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ.
6. Σν ινγηζκηθφ ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
7. Να ζπληαρζεί πιήξεο, αλαιπηηθφ θχιιν ζπκκφξθσζεο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ. Σα ηερληθά θιπ.
ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο ζα ηεθκεξηψλνληαη κε
ζαθείο παξαπνκπέο ζηα αληίζηνηρα prospectus, manuals, εγθξίζεηο θιπ ζηνηρεία.
Β. ΚΤΡΙΩ ΜΗΥΑΝΗΜΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ (15%)
1. Να θέξεη θαιψδην ζχλδεζεο κε ην ειεθηξηθφ ξεχκα κε απνζπψκελν ή αλζεθηηθφ ζε αηπρεκαηηθή απνζχλδεζε
θαη εθεδξηθή κπαηαξία επαλαθνξηηδφκελε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 90min.
2. Να θέξεη ζσιήλεο κε κε αληαιιάμηκεο ζπλδέζεηο γηα ηξνθνδνζία απφ θεληξηθή παξνρή αεξίσλ Ο2, Ν2Ο θαη
πεπηεζκέλνπ αέξα κε ρξσκαηηθφ θψδηθα αζθαιείαο ζπκβαηνχο κε ην ζχζηεκα παξνρήο αεξίσλ ηνπ
Ννζνθνκείνπ. Δπίζεο λα θέξεη εθεδξηθφ ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο Ο2 θαη Ν2Ο κε ηηο αληίζηνηρεο θηάιεο.
3. Να έρεη ζχζηεκα βαιβίδσλ πξνζηαζίαο απφ πςειέο πηέζεηο ηεο θεληξηθήο παξνρήο, ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο
αληεπηζηξνθήο αεξίσλ θαη ζσιήλεο ζχλδεζεο κε ζπλδεηηθά πςειήο πίεζεο αεξίσλ κε ρξσκαηηθφ θψδηθα
αζθαιείαο.
4.Να δηαζέηεη ελδείμεηο κε καλφκεηξα είηε ςεθηαθέο ελδείμεηο γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ ρεηξηζηή
αλαθνξηθά κε ηε ζσζηή ηξνθνδνζία ηνπ κεραλήκαηνο απφ ηελ θεληξηθή παξνρή αεξίσλ θαη ην πεξηερφκελν
εθεδξηθψλ θηαιψλ.
5. Να δηαζέηεη ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ρνξήγεζεο θαη ξχζκηζεο θξέζθσλ αεξίσλ απφ ηνπιάρηζηνλ 0,3 L/min έσο
15 L/min ηνπιάρηζηνλ, ηθαλφ γηα ηελ θάιπςε ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Low θαη MinimalFlow
αλαηζζεζίαο.
Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα απεπζείαο ξχζκηζεο:
Α. ηνπ πνζνζηνχ Ο2 ησλ θξέζθσλ αεξίσλ,
Β. ηεο ζπλνιηθήο ξνήο θξέζθσλ αεξίσλ, δηαηεξψληαο ζηαζεξφ ην πνζνζηφ Ο2.
6. Να δηαζέηεη ζχζηεκα εμαζθάιηζεο ειάρηζηεο ζπγθέληξσζεο 25% Ο2 ζηα θξέζθα αέξηα, φηαλ επηιέγεηαη
κίγκα θξέζθσλ αεξίσλ Ο2/Ν2Ο, θαζψο θαη απνθνπή ηνπ Ν2Ο φηαλ δηαθνπεί ε ηξνθνδνζία ηνπ Ο2.
7. Να δηαζέηεη ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ ζε πεξίπησζε κε ζσζηήο πίεζεο ηξνθνδνζίαο ηνπ Ο2, θαζψο θαη απηφκαηε
αιιαγή ζε ιεηηνπξγία κε πεπηεζκέλν αέξα ζε πεξίπησζε πηψζεο ηεο πίεζεο ηνπ Ο2. Η αιιαγή ζα γίλεηαη ρσξίο
θακία παξέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή, φπσο επίζεο θαη ε επαλαθνξά ηνπ ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία.
8. Να δηαζέηεη απηφκαηε αλάιπζε ησλ πεξηπηψζεσλ ζπλαγεξκψλ, απνθιίζεσλ ή δπζιεηηνπξγηψλ θαη
απηφκαηε θαηάηαμε θαη απεηθφληζή ηνπο, αλάινγα κε ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο. Να

δηαζέηεη απαξαηηήησο

νπηηθναθνπζηηθφ ζπλαγεξκφ γηα:
■ Με ζσζηή πίεζε ησλ αεξίσλ ηξνθνδνζίαοΟ2, Ν2Ο&Air
■ Καηά ιεπηφ λαεξηζκφ
■ Πίεζε αεξαγσγψλ
■ Γηαξξνή
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■ Άπλνηα
■ Βιάβε ηεο ζπζθεπήο
9. Να θέξεη ζχζηεκα ηαπηφρξνλεο πξνζαξκνγήο δπν (2) ελεξγψλ εμαεξσηήξσλ γηα ρνξήγεζε αλαηζζεηηθψλ
αεξίσλ, κε δηάηαμε αζθαιείαο πνπ λα απνθιείεη ηελ ηαπηφρξνλε ελεξγνπνίεζε θαη ησλ δπν εμαεξσηήξσλ. ηελ
βαζηθή ηνπο ζχλζεζε λα δηαζέηνπλ ηα δχν κεραλήκαηα εμαεξσηήξα ζε βνθινπξαλίνπ θαη ην ηξίην εμαεξσηήξα
δεζθινπξαλίνπ. Να αληρλεχεη, λα αλαγλσξίδεη θαη λα κεηξά απηφκαηα ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ρνξεγνχκελνπ
πηεηηθνχ αλαηζζεηηθνχ.
10. Να δηαζέηεη:
■ Κάληζηξν λα ηξαζβέζηνπ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, γηα πνιχσξεο επεκβάζεηο.
Σν θάληζηξν λα κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη δηεγρεηξεηηθά, ρσξίο λα επεξεάδεηαη ν αεξηζκφο ηνπ
αζζελνχο.
■ Βαιβίδα αζθαιείαο πίεζεο αζζελή, APL, θαηά πξνηίκεζε κε δπλαηφηεηα ηαρείαο εθηφλσζεο.
■ Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα απεηθφληζεο εμειηγκέλνπ ζπζηήκαηνο θαζνδήγεζεο ηνπ αλαηζζεζηνιφγνπ, (
κέζσ εηδηθνχ ινγηζκηθνχ), γηα ηελ εμαζθάιηζε νηθνλνκίαο ζηα θξέζθα αέξηα.
■ Θεξκαηλφκελν θχθισκα ή ζχζηεκα αληίζηνηρεο απνδεδεηγκέλεο ηερλνινγίαο, γηα ηελ απνθπγή
ζπκπχθλσζεο πδξαηκψλ εληφο απηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηφζν ηεο θιαζζηθήο φζν ηεο Low Flow θαη ηεο
Minimal Flow αλαηζζεζίαο. Να αλαθεξζεί ε ηερλνινγία.
11. ε πεξίπησζε πηψζεο ηεο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο θαη εμάληιεζεο θαη ηεο κπαηαξίαο λα είλαη δπλαηφο ν
ρεηξνθίλεηνο αεξηζκφο. Η ξνή λα δηέξρεηαη κέζα απφ ηνλ εμαεξσηήξα γηα ρνξήγεζε θαη αλαηζζεηηθνχ αεξίνπ.
12. Να δηαζέηεη επηπιένλ έμνδν θξέζθσλ αεξίσλ γηα ζχλδεζε εμσηεξηθψλ θπθισκάησλ κε επαλεηζπνήο (π.ρ.
Magill, Kuhnή Mapleson)θαζψο θαη ζσιήλα απαγσγήο αεξίσλ.
13. Να δηαζέηεη βαιβίδα παξνρήο Ο2 αλάγθεο, (FLUSH)
14. Να δηαζέηεη ζπζθεπή αλαξξφθεζεο κε βαιβίδα ξπζκίζεσο, καλφκεηξν ελδείμεσο θελνχ & θηάιε ζπιινγήο.
15. Σν αλαηζζεζηνινγηθφ κεράλεκα ζα πξέπεη πξνηνχ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία λα θάλεη

απηφκαην θαη

ιεπηνκεξέζηαην έιεγρν ηεο εηνηκφηεηαο φισλ ησλ ειεθηξνληθψλ θαη κεραληθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ θαζψο θαη
έιεγρν πηζαλψλ δηαξξνψλ θαη λα βαζκνλνκεί απηφκαηα ηνπο αηζζεηήξεο ηνπ.
16. Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα πξνξπζκίζεσλ κέζσ επηινγήο ηνπ ηδαληθνχ βάξνπο ηνπ αζζελνχο.
17. Να δηαζέηεη ζχζηεκα απαγσγήο αεξίσλ.

Γ. ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΑ (15%)
1. Να είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, κε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο πςειήο εηζπλεπζηηθήο ξνήο, ειεθηξηθά
ειεγρφκελνο θαη λα ιεηηνπξγεί:
• Ηιεθηξηθά ππφ ηάζε 220/50 Hz θαη πλεπκαηηθά κε αέξα Ο2 ή
• Ακηγψο ειεθηξηθά ππφ ηάζε 220/50 Hz.
ε θάζε πεξίπησζε λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε, επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία πνπ λα πξνζδίδεη απηνλνκία
ηνπιάρηζηνλ εμήληα (60) ιεπηψλ.
2. Σα κέξε πνπ επηκνιχλνληαη απφ εθπλεφκελα αέξηα λα απνζηεηξψλνληαη ζε θιίβαλν αηκνχ. Η
απνζπλαξκνιφγεζε/ζπλαξκνιφγεζή ηνπο λα είλαη εχθνιε. Να επηζπλαθζνχλ νη επίζεκεο νδεγίεο
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απνζπλαξκνιφγεζεο/ζπλαξκνιφγεζεο φισλ ησλ αληίζηνηρσλ κεξψλ,

ηνπ εγρεηξηδίνπ ρξήζεο/απνιχκαλζεο-

απνζηείξσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
3. Να εθηειεί ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο αεξηζκνχ:
■ Απζφξκεην (spontaneous) θαη ρεηξνθίλεην (manual).
■ Μεραληθφ αεξηζκφ ειεγρφκελνπ φγθνπ (VC) θαη ειεγρφκελεο πίεζεο (PC).
■ πγρξνληζκέλν δηαιείπνληα ππνρξεσηηθφ αεξηζκφ ειεγρφκελνπ φγθνπ(SIMV-VC).
■ πγρξνληζκέλν δηαιείπνληα ππνρξεσηηθφ αεξηζκφ ειεγρφκελεο πίεζεο(SIMV-PC).
■ Μεραληθφ αεξηζκφ ειεγρφκελεο πίεζεο κε εγγπεκέλν φγθν αλαπλνήο (PC-VTG)
■ Τπνζηήξημεο πίεζεο (PressureSupport)κε δπλαηφηεηα αεξηζκνχ άπλνηαο
■ Θα εθηηκεζεί λα δηαζέηεη αεξηζκφ δηθαζηθήο πίεζεο (PC-BIPAP), πνπ λα επηηξέπεη ηνλ απηφκαην
(spontaneous), αεξηζκφ θαη ζηηο δχν θάζεηο αλαπλνήο (εηζπλνή-εθπλνή).
■ Θα εθηηκεζεί λα δηαζέηεη αεξηζκφ κε εθηφλσζε πίεζεο αεξαγσγψλ (PC-APRV).
4. Γπλαηφηεηα ρξήζεο απφ ηνλ ρξήζηε γηα:
■ πρλφηεηα αλαπλνψλ έσο 100 bpm.
■ρέζεΙ:Δαπφ4:1έσο1:4.
■ Αλαπλεφκελν φγθν (VT) απφ 5ml έσο 1500ml
■ Πίεζεο ΡΔΔΡ απφ 0 έσο 20mbar.
■ Υξφλνπ plateau έσο 50% ή έσο 1,5sec.
■ Μέγηζηε εηζπλεπζηηθή πίεζε έσο 60 mbar.
■ θαλδαιηζκφ ξνήο απφ 0,3 -10 L/min.
■ Πίεζε ππνζηήξημεο έσο 60 mbar.

5. Κάζε αλαηζζεζηνινγηθφ ζπγθξφηεκα λα παξαδνζεί κε :
■ Κπθιψκαηα αλαηζζεζίαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, πδαηνπαγίδεο, παίδσλ, (ηνπιάρηζηνλ έλα), κε ζσιήλεο
κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 1,5 κέηξσλ θαη αζθνχο ρσξεηηθφηεηαο 1 θαη 1,5 ιίηξσλ θαη ελειίθσλ αληίζηνηρν,
(ηνπιάρηζηνλ έλα), κε αζθφ 2 ιίηξσλ, γηα ηνλ ρεηξνθίλεην αεξηζκφ.
■ Μάζθεο αλαηζζεζίαο, πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, φισλ ησλ κεγεζψλ.
Γ. ΜΟΝΙΣΟΡ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ (15%)
1. Σν θπξίσο κεράλεκα αλαηζζεζίαο λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε έγρξσκε νζφλε ηνπιάρηζηνλ 15''αθήο, κε
ηαπηφρξνλε απεηθφληζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) θπκαηνκνξθψλ, ζα εθηηκεζεί ε δπλαηφηεηα ηεζζάξσλ (4)
θπκαηνκνξθψλ, θαζψο θαη ηηο παξαθάησ αλαπλεπζηηθέο παξακέηξνπο:
■ πγθέληξσζε εηζπλεφκελνπ - εθπλεφκελνπΟ2 ςεθηαθά θαη ζε θπκαηνκνξθή.
■ Υνξεγνχκελνπ φγθνπο, MV &VT θαη θπκαηνκνξθή φγθνπ.
■ Αλαπλεπζηηθή ζπρλφηεηα f&επηζπκεηφ απζφξκεησλ αλαπλνψλ fspont
■ Δθαξκνδφκελεο πηέζεηο, (Peak, Plateau, Peep, CPAP&Mean)θαη θπκαηνκνξθή ηεο πίεζεο
■ πγθέληξσζε N2O, CO2 θαη πηεηηθψλ αλαηζζεηηθψλ ςεθηαθά θαη ζε θπκαηνκνξθή (ETCO2)
■ Δλδνηηθφηεηα & αληίζηαζε
■ Kιεηζηνχο βξφρνπο πίεζεο/φγθνπ θαη ξνήο/φγθνπ ή πίεζεο /ξνήο
■ Απνξξφθεζε αλαηζζεηηθψλ αεξίσλ, (MAC), δηνξζσκέλε βάζε ειηθίαο

8

2. Να δηαζέηεη απεηθφληζε εμειηγκέλνπ ζπζηήκαηνο θαζνδήγεζεο ηνπ αλαηζζεζηνιφγνπ αλαθνξηθά ζηελ
θαηαλάισζε θξέζθνπ αεξίνπ, γηα ηελ εμαζθάιηζε νηθνλνκίαο ζηελ θαηαλάισζε ησλ πηεηηθψλ αλαηζζεηηθψλ
θαηά ηε Low θαη MinimalFlow αλαηζζεζία. Σν ζχζηεκα λα πξνηείλεη ηα απαηηνχκελα, (ειάρηζηα),παξερφκελα
θξέζθα αέξηα ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελνχο αιιά θαη ηηο δηαξξνέο ζην θχθισκα. Αληίζηνηρε
ηεθκεξησκέλε ιχζε είλαη απνδεθηή.
3. Οη κεηξήζεηο ησλ πηεηηθψλ αλαηζζεηηθψλ, ηνπ N2O,CO2 θαη ηνπ Ο2 λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε αηζζεηήξεο
καθξάο δηαξθείαο γηα ηελ απνθπγή αλαισζίκσλ αηζζεηήξσλ.
4. Να δηαζέηεη ξπζκηδφκελα φξηα ζπλαγεξκνχ γηα ηηο κεηξνχκελεο παξακέηξνπο θαη λα απεηθνλίδεη κελχκαηα
ζπλαγεξκνχ ηαμηλνκεκέλα ζε θαηεγνξίεο πξνηεξαηφηεηαο.
5. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ρξνλφκεηξν κε δπλαηφηεηα παχζεο θαη επαλεθθίλεζεο θαη δπλαηφηεηα πξνεπηινγήο
παξακέηξσλ ζχκθσλα κε ην ηδαληθφ βάξνο ηνπ αζζελνχο(IBW)
6. Θα εθηηκεζεί λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα εθηέιεζεο απηνκαηνπνηεκέλσλ ρεηξηζκψλ γηα επαλαζηξαηνιφγεζε
θπςειίδσλ πλεχκνλα φπσο παξάηαζε εηζπλνήο θαη ζηαδηαθήο απμνκείσζεο PEEP, κε δπλαηφηεηα άκεζνπ
ηεξκαηηζκνχ.
7. Να ππάξρεη δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο θαη ελζσκάησζεο λέσλ ηερλνινγηψλ.
Δ. ΜΟΝΙΣΟΡ ΑΙΜΟΓΤΝΑΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ (15%)
1. Να είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, πιήξσο βπζκαηνχκελνπ ηχπνπ, ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη άκεζα ε
αληηθαηάζηαζε ζε πεξίπησζε βιάβεο αιιά θαη γηα ελαιιαγή εληζρπηψλ κεηαμχ παξφκνησλ κφληηνξ.
2. Να είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ελήιηθεο, παηδηά θαη λενγλά θαη λα δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα παξειθφκελα
γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ.
3. Να ιεηηνπξγεί ρσξίο αλεκηζηήξα ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε ζθφλεο.
4. Να ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220V/50Hz θαη λα δηαζέηεη επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία γηα ιεηηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 3
σξψλ.
5. Να δηαζέηεη έγρξσκε νζφλε αθήο ηνπιάρηζηνλ 17''πςειήο αλάιπζεο κε απεηθφληζε ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε
θπκαηνκνξθψλ ηαπηφρξνλα. Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απελεξγνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο αθήο ψζηε λα
απνθεχγεηαη ε κε εζειεκέλε ξχζκηζε απφ ην ρξήζηε.
6. Ο ρεηξηζκφο ηνπ λα είλαη απιφο θαη λα γίλεηαη κέζσ ηεο νζφλεο αθήο. Δπηπιένλ λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα
ρεηξηζκνχ κε ηε βνήζεηα πεξηζηξνθηθνχ δηαθφπηε θαζψο θαη θνκβία ζε δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ κφληηνξ ηα
νπνία λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα δηακνξθψζεη.
7. Να δηαζέηεη ζεξκηθφ εθηππσηή ελζσκαησκέλν ζην κφληηνξ ηξηψλ θαλαιηψλ ηνπιάρηζηνλ.
8. Να δηαζέηεη κλήκε φισλ ησλ παξακέηξσλ, (TrendsCharts), ρξνληθήο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 72 σξψλ ζε κνξθή
γξαθεκάησλ θαη πηλάθσλ.
9.Να δηαζέηεη ν ρξήζηεο ηελ δπλαηφηεηα παγψκαηνο ηεο νζφλεο ησλ θπκαηνκνξθψλ ψζηε λα αλαηξέμεη 10 ιεπηά
ηνπιάρηζηνλ πίζσ ηνλ ρξφλν.
10. Να εθηειεί ππνινγηζκνχο δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ ( Αηκνδπλακηθψλ, αλαπλεπζηηθψλ θιπ.)
11. Να δηαζέηεη αμηφπηζην ζχζηεκα νπηηθν αθνπζηηθψλ ζπλαγεξκψλ, (ALARMS), κε ξπζκηδφκελα αλψηεξα θαη
θαηψηεξα φξηα γηα φιεο ηηο παξακέηξνπο θαη λα δηαζέηεη νπηηθή έλδεημε ζε εκθαλέο ζεκείν ε νπνία λα ηίζεηαη ζε
ιεηηνπξγία ζε πεξίπησζε ζπλαγεξκνχ.
12. Σν ινγηζκηθφ λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
13. Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε θεληηθφ ζηαζκφ κέζσ ζχξαο δηθηχνπ.
14. Να αλαθεξζνχλ φιεο νη παξάκεηξνη πνπ κπνξεί ην κφληηνξ λα παξαθνινπζήζεη πέξαλ ησλ παξαθάησ
αλαθεξφκελσλ. Η δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαπλνγξαθίαο mainstream/sidestreamζα εθηηκεζεί.
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15. Να πξνζθεξζεί κε πνιππαξακεηξηθφ βπζκαηνχκελν εληζρπηή κε ελζσκαησκέλε νζφλε ηνπιάρηζηνλ 5’’ θαη
ελζσκαησκέλε κπαηαξία ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 5 σξψλ ψζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε πεξίπησζε κεηαθνξάο
ηνπ αζζελή. Ο εληζρπηή λα απνζπάηαη άκεζα απφ ηνλ ρξήζηε ζε πεξίπησζε βιάβεο ρσξίο εξγαιεία.
16. Να δχλαηαη λα παξαθνινπζήζεη ηηο παξαθάησ δσηηθέο παξακέηξνπο .
■ Ηιεθηξνθαξδηνγξάθεκα
■ Αλαίκαθηε κέηξεζε αξηεξηαθήο πίεζεο, (NIBP).
■ Ομπκεηξία, (SpO2).
■ Θεξκνθξαζία(TEMP).
■ Γπναηκαηεξέο πηέζεηο (IBP)
■ Βάζνο αλαηζζεζίαο (BIS) (ζην έλα monitor)
17. Γηα θάζε παξάκεηξν πνπ παξαθνινπζείηαη λα θαιχπηνληαη νη θάησζη απαηηήζεηο :
Ηλεκηποκαπδιογπάθημα, (ΗΚΓ)
■ Να ιεηηνπξγεί κε 5-πνιηθφ θαιψδην θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ λα απεηθνλίδνληαη έσο θαη 7 απαγσγέο
ηαπηφρξνλα.
■ Να δηαζέηεη θαη 10-πνιηθφ θαιψδην γηα ηελ απεηθφληζε έσο θαη 12 απαγσγέο ηαπηφρξνλα θαη λα
δηαζέηεη ινγηζκηθφ δηάγλσζεο θαη κεηξήζεσλ ηνπ ΗΚΓ. Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή.
■ Ο ρξήζηεο λα κπνξεί λα ξπζκίζεη ην κέγεζνο ηεο θπκαηνκνξθήο κεηαμχ ηνπιάρηζηνλ 4 δηαθνξεηηθψλ
επηπέδσλ αιιά θαη απηφκαηα.
■ Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα απεηθφληζεο ηεο θπκαηνκνξθήο θαη ηεο αξηζκεηηθήο ηηκήο ησλ αλαπλνψλ θαη
λα δηαζέηεη ξπζκηδφκελν ζπλαγεξκφ άπλνηαο. Να αλαθεξζεί ην εχξνο νξίσλ.
■ Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δχν δηαθνξεηηθά θίιηξα γηα ηελ απνθνπή παξαζίησλ. Να αλαθεξζνχλ.
■ Να δηαζέηεη:
α. Αλάιπζε ηνπ δηαζηήκαηνο ηνπ STθαη λα απεηθνλίδεηαη ε αξηζκεηηθή ηνπ ηηκή αλά απαγσγή
ζηελ νζφλε γηα ηνπιάρηζηνλ 7 απαγσγέο.
β. Αλίρλεπζε θαη αλάιπζε αξξπζκηψλ ηνπιάρηζηνλ 30 ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνιπηθήο
καξκαξπγήο (AF).
γ. Αλίρλεπζε παικνχ βεκαηνδφηε κε δπλαηφηεηα εκθάληζεο ηνπο ζηελ νζφλε.
■ ε πεξίπησζε απνθφιιεζεο κηαο απαγσγήο εθηφο απφ ηνλ ζπλαγεξκφ λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα
κεηαπεδά ζε άιιε απαγσγή νχηνο ψζηε λα κελ ράλεηαη ε παξαθνινχζεζε ηεο θπκαηνκνξθήο επί ηεο
νζφλεο.
■ Να παξαδνζεί κε δχν 5-πνιηθά θαιψδηα θαη λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ην

10-πνιηθν

θαιψδην.

18.

Αναίμακηη πίεζη, (NIBP)
■ Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία ρεηξνθίλεηεο θαη απηφκαηεο εθθίλεζεο ηεο κέηξεζεο ζε πξνθαζνξηζκέλα
ρξνληθά δηαζηήκαηα.
■ Να απεηθνλίδνληαη νη ηηκέο ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη κέζεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαζψο θαη ηνπ
θαξδηαθνχ ξπζκνχ κε μερσξηζηά φξηα ζπλαγεξκνχ γηα θάζε κηα απφ απηέο.
■Ναπαξαδνζείκεπεξηρεηξίδεοπνιιαπιψλρξήζεσλδηαθφξσλκεγεζψλψζηελαθαιχπηνληαηφιεονηειηθηαθέο
νκάδεο, (λενγληθέο, βξεθηθέο, παηδηαηξηθέο, ελειίθσλ).

19. Παλμική οξςμεηπία, (SpO2)
■ Να απεηθνλίδεη ηελ θπκαηνκνξθή, (ζθπγκηθφ θχκα), θαη ηελ ςεθηαθή ηηκή ηνπ θνξεζκνχ
αηκνζθαηξίλεο ζε Ο2.
■ Να παξέρεη επίζεο ηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ.
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■ Να δηαζέηεη ζχζηεκα γηα ηελ απφξξηςε παξαζίησλ πνπ νθείινληαη απφ ηελ ρακειή αηκάησζε θαη απφ
ηελ θίλεζε ηνπ αζζελνχο.
■ Να παξαδνζεί κε αηζζεηήξεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ελειίθσλ, παίδσλ θαη λενγλψλ. Σν ζπλνιηθφ κήθνο
έθαζηνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,5m.
20. Θεπμοκπαζία
■ Να κεηξά ζπγρξφλσο δχν ζεξκνθξαζίεο θαη ηελ δηαθνξά απηψλ ΓΣ θαη λα απεηθνλίδνληαη
ηαπηφρξνλα.
■ Να πξνζθεξζεί κε αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο δέξκαηνο θαη ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο.
21. Αιμαηηπέρ πιέζειρ, (IBP)
■ Να κεηξάεη θαη λα απεηθνλίδεη ηαπηνρξφλσο ηηο θπκαηνκνξθέο δπν αηκαηεξψλ πηέζεσλ θαη λα παξέρεη
ςεθηαθά ηε ζπζηνιηθή, δηαζηνιηθή θαη κέζε ηηκή ζε θάζε κία απφ απηέο.
■ Να πξνζθεξζεί κε δπν ελδηάκεζα θαιψδηα ζχλδεζεο αηζζεηήξσλ κέηξεζεο αηκαηεξήο πίεζεο.
■ Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα ππέξζεζεο. Να εθηειεί κεηξήζεηο επί ηεο θπκαηνκνξθήο.
■ Να δχλαηαη λα κεηξήζεη έσο θαη 4 αηκαηεξέο πηέζεηο κε ηελ πξνζζήθε επηπιένλ εληζρπηψλ θαη λα
έρεη ηελ δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο θαη πεξηζζνηέξσλ.
22. Βάθορ αναιζθηζίαρ (BIS)
ην έλα (1) εθ ην ηξηψλmonitor λα δίδεηαη ζηελ βαζηθή ζχλζεζε ην βάζνο αλαηζζεζίαο (BIS)
■ Να απεηθνλίδνληαη κηα θπκαηνκνξθή ηνπ ΗΔΓξαθήκαηνο θαη ε αξηζκεηηθή ηηκή ηνπ BIS κε εχξνο κεηαμχ 0100.
■ Να απεηθνλίδνληαη επηπιένλ νη ηηκέο ησλ SQI(πνηφηεηαο ζήκαηνο),SR, SEF, TP, BC.
■ Να παξαδνζεί κε δχν ζεη παξειθνκέλσλ γηα ελήιηθεο.

ΟΜΑΓΑ Β’ «ΟΡΟΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ» (30%)
1. ΓΔΝΙΚΑ (5%)
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).
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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.
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.
1.5. 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.

2. ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΔΓΓΤΗΔΩΝ, ΤΝΣΗΡΗΔΩ,
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΚΛΠ. (10%)
2.1. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα πνηφηεηαο EN ΙSO9001:2015,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 πξνζθνξάθαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε ηελ
ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/2004(ΦΔΚ32Β/16-1-2004) - Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ.
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%)
2.2. 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.(1%)
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, 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.(5%)
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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.(1%)

2.2.4. 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.(1%)
3. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ –ΠΛΗΡΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ (2%)
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ζπλππνβάιιεη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, νπσζδήπνηε κεηά ηεο πξνζθνξάο ηνπ ηα
παξαθάησ:
α. Πιήξε ζεηξά ηεπρψλ (εηο δηπινχλ) κε 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 ειιεληθή γιψζζα
θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο, ελψ ζηελ αξρηθή πξνζθνξά κπνξεί λα δνζεί ζηελ αγγιηθή θαη
θαηά πξνηίκεζε θαη ζηελ ειιεληθή.
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 (5%)
4.1. ηελ πξνζθεξφκελε εηήζηα ηηκή πιήξνπο ζπληήξεζεο – επηζθεπήο ησλ εηδψλ ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ είδνπο
ζπκπεξηιακβάλνληαηαπεξηφξηζηνο αξηζκφο αληαιιαθηηθψλ, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, καδί κε ηα πάζεο θχζεσο
πιηθά, ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη εξγαηηθά. (3%)
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.(1%)
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.(1%)
5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΔΞΟΓΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ (8%)
5.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαθέξεη ηελ ζπγθεθξηκέλε εηήζηα ηηκή ησλ
εμφδσλ πιήξνπο ζπληήξεζεο- επηζθεπήο (η οποία δεν ππέπει να ςπεπβαίνει ηο 9% ηηρ πποζθεπόμενηρ ηιμήρ),
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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 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.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ (Άξζξν 86 Ν.4412/2016)
Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο
ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ φπσο αλαιχνληαη ζην Παξάξηεκα Α’ σο
θάησζη:

ΟΜΑΓΑ
ΚΡΙΣΗΡ.

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΟΜΑΓΑ

ΚΛΙΜΑΚΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟ– ΜΔΥΡΙ

ΤΝΣ.ΒΑΡΤΣ.
Α’

Β’

ΣΔΥΝΙΚΑΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ70%

100 – 110

ΓΔΝΙΚΟΙΟΡΟΙ30%

100 – 110

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηνχληαη
αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 110 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη
νη απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ.
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Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο ζα αθνινπζεζεί ε θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ ηειηθή
επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξάο ζα πξνθχςεη κε βάζε ηνλ αθφινπζν ηχπν:
Λ

Πποζθεπθείζα ηιμή
=
Σελική βαθμολογία ηεσνική πποζθοπάρ

Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξφηεξν ιφγν ηεο
πξνζθεξζείζαο ηηκήο πξνο ηελ βαζκνινγία ηεο (ήηνη απηή ζηελ νπνία ην Λ είλαη ν κηθξφηεξνο αξηζκφο).
Σα θξηηήξηα θαη νη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο δίλνληαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο παξνχζαο
Γηαθήξπμεο.
πγθεθξηκέλα:
ηαζκηζκέλε Βαζκνινγία Πξνζθνξάο = Άζξνηζε ησλ νκάδσλ Α & Β (……….ΥΒαζκ Α1….) + (………..Υβαζκ
Α2 ) +……….
Όπνπ βαζκ Α…, βαζκ Α….., βαζκ Β…., βαζκ Β….. : βαζκνινγία επηκέξνπο θξηηεξίσλ νκάδαο Α & Β.
Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο ζα ιεθζεί ππφςε ε Σηκή Πξνζθνξάο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο

.»

Β) Οξίδεη Γξακκαηέα γηα ηελ δηαβνύιεπζε ηνλ Γεώξγην ΝηθνιάνπΣΔ ΓΜΤΠ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΕΑ

ΣΑ ΜΕΛΗ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΕΜΜ. ΜΠΟΛΩΣΗ

Η ΕΙΗΓΗΣΡΙΑ
ΣΕΛΛΑ ΝΟΔΑΡΑΚΗ

Ακριβέσ Απόςπαςμα
Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

ΟΦΙΑ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑΓΟΤ
ΑΝΣΩΝΙΑ ΒΟΤΡΛΙΩΣΗ
ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΑΡΑΒΙΣΑΚΗ
ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΡΩΣΟΠΑΠΑΓΑΚΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΒΑΡΔΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ
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