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Σειέθσλν

: 28210- 22309

Email

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

: gnikolaou@chaniahospital.gr

e-mail: info@chaniahospital.gr

ΘΕΜΑ :

«Πξόζθιεζε

Πξώηεο

Ηιεθηξνεγθεθαινγξάθνπ

(Α)

Γεκόζηαο
(CPV:

Γηαβνύιεπζεο

3310000-1)

γηα

ηελ

πξνκήζεηα

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνύ

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

4)

Tη 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 παπάηαζη έωρ ηην 30η 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
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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 παπάηαζη έωρ ηην 31η 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».

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) Σελ 17ε / πξθ. 06 / 24-02-2020 απόθαζε Γ πεξί νξηζκνύ επηηξνπώλ ζύληαμεο θαη δηακόξθσζεο
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ
12) Σελ

αξηζκ.

4623/27-02-2020

Πξόζθιεζεο

ζε

ζπλεδξίαζε

ηεο

επηηξνπήο

ζύληαμεο

ηερληθώλ

δηακόξθσζεο

ηερληθώλ

πξνδηαγξαθώλ.
13) Σν

ππ΄αξηζκ.

9862/30-04-2020

πξαθηηθό

ηεο

επηηξνπήο

ειέγρνπ

θαη

πξνδηαγξαθώλ.
14) Η με απιθ. 31/ ππακη 15ον / 11-05-2020 (AΔΑ: ΨΛ1Ι46907Τ-ΦΕΓ) απόθαζη ΔΣ ζσεηικά με ηην έγκπιζη ηων
ηεσνικών πποδιαγπαθών για ηην διενέπγεια Α Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ.

Πξνζθαινύκε ζε αλνηθηή Πξώηε (Α) Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε, κε δεζκεπηηθήο ζπκκεηνρήο
νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, κε ζθνπό ηε ζπιινγή επνηθνδνκεηηθώλ παξαηεξήζεσλ θαη ζρνιίσλ
γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηιεθηξνεγθεθαινγξάθνπ (CPV: 3310000-1).
Η Γηαβνύιεπζε ζα δηαξθέζεη από ηηο 03/06/2020 έσο θαη ηηο 19/06/2020 εκέξα Παξαζθεπή.
Η παξνύζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ
Γεκνζίσλ

πκβάζεσλ

“Γηαβνπιεύζεηο”

(ΔΗΓΗ)

θαη

ζηελ

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

ηζηνζειίδα

ηνπ

Γεληθνύ

ζην

Ννζνθνκείνπ

ζύλδεζκν
Υαληώλ

(www.chaniahospital.gr).
Σα ζρόιηα γηα ηε δηαβνύιεπζε κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ γηα ην ζύλνιν ηεο δηαβνύιεπζεο
άκεζα θαη απηόκαηα, κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ΔΗΓΗ κε ηελ επηινγή «Καηαρώξεζε ζρνιίνπ»
θαη εηζαγσγή θεηκέλνπ κε πιεθηξνιόγεζε ή κε αληηγξαθή γηα θάζε παξάγξαθν ή άξζξν ή γηα
ην ζύλνιν ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.
Με ηελ επηινγή απηή θαη γεληθόηεξα ζηελ πιαηθόξκα δηαβνπιεύζεσλ ηνπ ΔΗΓΗ δελ γίλεηαη
επηζύλαςε

αξρείσλ.

Αξρεία

κπνξνύλ

λα

απνζηαινύλ

ζην

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, κόλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο ζηνηρείσλ πνπ
δελ κπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ σο θείκελν ζηελ «Καηαρώξεζε ζρνιίνπ» θαη είλαη ζεκαληηθά
γηα ηε δηαβνύιεπζε (π.ρ. ράξηεο, θσηνγξαθίεο θ.ιπ.).
Κάζε απνζηνιή ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr ζα αμηνινγείηαη. ε πεξίπησζε
πνπ δηαπηζησζεί όηη ε θαηαρώξεζε ησλ ζρνιίσλ κπνξεί λα γίλεη κε εηζαγσγή θεηκέλνπ ζην
πεδίν «Καηαρώξεζε ζρνιίνπ», ηόηε δε ζα γίλεηαη αλάξηεζε ησλ ελ ιόγσ ζρνιίσλ από ηνλ

2

δηαρεηξηζηή ησλ δηαβνπιεύζεσλ, αιιά ζα ελεκεξώλεηαη ν απνζηνιέαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε
ηεο επηινγήο απηήο, εθόζνλ επηζπκεί ηελ αλάξηεζε ησλ ζρνιίσλ ηνπ.
ε

θάζε

πεξίπησζε

ηα

ζρόιηα

πνπ

έξρνληαη

ζην

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, απνζηέιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πνπ
επηζπκεί ηε δηαβνύιεπζε.
Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο, ζα αλαξηεζεί
ζρεηηθή

αλαθνίλσζε

ζηελ

ηζηνζειίδα

ηνπ

Γεληθνύ

Ννζνθνκείνπ

Υαληώλ

(www.chaniahospital.gr) κε ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε
δηαδηθαζία θαη ζα αλαξηώληαη νη παξαηεξήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα θαηαρσξεκέλα ζρόιηα ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, αλαξηώληαη απηνύζηα
ζηελ ειεθηξνληθή θόξκα ηνπ ΔΗΓΗ, σο ζρόιηα ηεο αλαθνίλσζεο δηελέξγεηαο ηεο Γεκόζηαο
Γηαβνύιεπζεο.
Η ηειηθή απόθαζε ηεο επηηξνπήο πξνδηαγξαθώλ πξέπεη λα δηαιακβάλεη, γηα λα είλαη λνκίκσο
αηηηνινγεκέλε, δηάινγν ησλ ζπληαθηώλ ηεο κε ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο έμη (6) ζηνηρεία :
1)

Σν πιηθό πνπ ηεο παξαδίδεηαη από ην Σκήκα Πξνκεζεηώλ.

2)

Σηο ελ γέλεη δηεζλείο παξαδεδεγκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξόηππα.

3)

Σηο παξαδνρέο ηεο επηζηήκεο.

4)

Σελ εκπεηξία.

5)

Σπρόλ θνηλσληθέο απαηηήζεηο.

6)

Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνύιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε επί ηνπ ηειηθνύ ζρεδίνπ ησλ ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ.

Καηά ηα ινηπά, ηζρύνπλ νη απνθάζεηο ηεο ΔΠΤ, ησλ νπνίσλ ην πεξηερόκελν αλαξηήζεθε ζηνλ επίζεκν
ηζηόηνπν απηήο.

Παξαθαιείζζε γηα ηελ αληαπόθξηζε θαη ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία ηεο Γεκόζηαο
Γηαβνύιεπζεο.
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΠΔΑ
πλεκκέλα (1) :
1.

Απόθαζε Γ Ννζνθνκείνπ, Θέκα 310 πρακτ 15ον / 11-05-2020 (AΔΑ: ΨΛ1Ι46907Τ-ΦΕΓ) πεξί έγθξηζεο
Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηιεθηξνεγθεθαινγξάθνπ(CPV:3310000-1).

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»
15νλ Πξαθηηθό ηεο 11εο Μαΐνπ 2020
Σαθηηθήο πλεδξηάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Ν. Υαλίσλ

ΘΔΜΑ 31νλ: «Έγθξηζε Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ
πξνκήζεηα “Ηιεθηξνεγθεθαινγξάθνπ” γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ.Ν. Υαλίσλ
(CPV: 33100000-1).»
Η Γηνηθεηηθή Γηεπζύληξηα ηέιια Ννδαξάθε, ζέηεη ππ’ όςηλ ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ ππ’ αξηζκ. Πξση:10072/08-05-2020 εηζήγεζε ηεο,
ε νπνία έρεη σο εμήο:
«Σχετικά:
1. Σελ 17ε / πξθ. 06 / 24-02-2020 απόθαζε Γ πεξί νξηζκνύ επηηξνπώλ
ζύληαμεο θαη δηακόξθσζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ
2. Σελ αξηζκ. 4623/27-02-2020 Πξόζθιεζεο ζε ζπλεδξίαζε ηεο
επηηξνπήο ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.
3. Σν ππ΄αξηζκ. 9862/30-04-2020 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ θαη
δηακόξθσζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.
αο ππνβάιινπκε επηζπλαπηόκελεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ
πξνκήζεηα Ηιεθηξνεγθεθαινγξάθνπ

(CPV 33100000-1) γηα ηηο αλάγθεο

ηνπ ΓΝΥ.
Εισηγούμαι
1.Σελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ ππέδεημε ε Δπηηξνπή
ύληαμεο

Σερληθώλ

Πξνδηαγξαθώλ

γηα

ηελ

πξνκήζεηα

Ηιεθηξνεγθεθαινγξάθνπ (CPV 33100000-1) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΓΝΥ γηα ηελ
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πξαγκαηνπνίεζε πξώηεο Α΄ Γηαβνύιεπζεο.
2. Σελ αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν ηεο απόθαζεο πνπ ζα πξνθύςεη
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010

( ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010)

ΓΙΑΤΓΔΙΑ.»
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά ζρεηηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε
ππόςε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε,
Απνθαζίδεη Οκόθσλα,
Α) Δγθξίλεη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ ππέδεημε ε Δπηηξνπή
ύληαμεο

Σερληθώλ

Ηιεθηξνεγθεθαινγξάθνπ

Πξνδηαγξαθώλ

γηα

ηελ

πξνκήζεηα

(CPV 33100000-1) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ.Ν.

Υαλίσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξώηεο Α΄ Γηαβνύιεπζεο, νη νπνίεο
έρνπλ σο εμήο:

Μονάδα ΗΕΓραφίας 38 καναλίων
Σν ζύζηεκα λα απνηειείηαη από:
-Η/Δγθεθαινγξάθν ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαηάιιειν γηα εμεηάζεηο ξνπηίλαο
θαη θαηαγξαθώλ καθξνύ ρξόλνπ. Σν όιν ζύζηεκα λα θέξεηαη ζε ηξνρήιαηε
βάζε ηνπ ηδίνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. Να θαηαηεζεί ε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε
ηνπ ηξνρειάηνπ.
-Πίλαθα ζύλδεζεο (inputbox) αζζελνύο 38 θαλαιηώλ θεξόκελν ζε
εξγνζηαζηαθή ηξνρήιαηε βάζε γηα εγθεθαινγξάθεκα ξνπηίλαο.
-Φσηεηλό εξεζηζηή θεξόκελν ζε εξγνζηαζηαθή ηξνρήιαηε βάζε, γηα απηόκαηε
θαη ρεηξνθίλεηε παξαγσγή εξεζηζκάησλ.
-Αηζζεηήξα SPO2, θαη όια ηα απαξαίηεηα θαιώδηα γηα ηελ ιήςε
EEG,ΔCG,EMG.
-Laserprinter έγρξσκν.
ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΗΣΙΚΑ
1.Να απεηθνλίδνληαη νη θπκαηνκνξθέο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν αιιά θαη ζε
ηαπηόρξνλε απεηθόληζε κε πξνεγεζείζεο θαηαγξαθέο ζε splitscreen.
2.Να έρεη κεγέζπλζε (zoom) ηκήκαηνο ηεο θαηαγξαθήο, κε κέηξεζε ηνπ
εύξνπο θαη ηνπ ιαλζάλνληνο ρξόλνπ.
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3.Να απεηθνλίδεη παξάιιεια κε ηηο θπκαηνκνξθέο, ηζηόγξακκα καθξνύ
ρξόλνπ γηα ηελ αλίρλεπζε επεηζνδίσλ ζε νξηδόκελν απ’ ηνλ ρξήζηε εύξνο
ζπρλνηήησλ. Να πεξηγξαθεί ε δπλαηόηεηα.
4.Να ζπλδέεηαη-λα έρεη πξόζβαζε ζε δίθηπα.
5. Να ζπλνδεύεηαη από πξόγξακκα 3Dραξηνγξάθεζεο.
6. Γπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο εθηόο ηνπ EEGηνπ ECG,EMG,SPΟ2.
Πξναηξεηηθά λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ηνπ ETCO2.
7.Να έρεη ζύλζεηε αληίζηαζε εηζόδνπ ηνπιάρηζηνλ 100 ΜΩ.
8. Γεηγκαηνιεςία επηιεγόκελε από ηνλ ρξήζηε έσο 1ΚHz.
9.Να έρεη CMRR> 100db.
10.Nα έρεη εζσηεξηθή ζηάζκε ζνξύβνπINT<1,5κVp-p.
11. Nα δηαζέηεη ξπζκηζηή επαηζζεζίαο από 1 έσο 200 κV/mmηνπιάρηζηνλ.
12.Φίιηξα πςειώλ ζπρλνηήησλ από 15 έσο 300Hz.
13.Φίιηξα ρακειώλ ζπρλνηήησλ από 0,02 έσο 150Hz.
14.Nα δηαζέηεη εηδηθό θίιηξν γηα ηελ απόξξηςε παξάζηησλ ΗΚΓξαθήκαηνο.
15.Ο κεηαηξνπέαο αλαινγηθνύ πξνο ςεθηαθό λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 16 bit.
16.O θσηεηλόο εξεζηζηήο λα ιεηηνπξγεί κεηαμύ 0,5 θαη 60 Hz, λα έρεη πεξίνδν
εξεζηζκνύ 1-99 sec, παύζεο 0-30 sec. Να είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηνπιάρηζηνλ
ηξία πξνγξακκαηηδόκελα, απηόκαηα Modes.Πξέπεη επίζεο λα ιεηηνπξγεί θαη ζε
manual ηξόπν. Ο ηύπνο παικνύ λα είλαη Normal-Random-Double.
17.Να έρεη νπσζδήπνηε ηελ δπλαηόηεηα κειινληηθήο επέθηαζεο ζε έσο 128
θαλάιηα γηα ηελ κειέηε θαηαγξαθώλ καθξνύ ρξόλνπ κε βηληενκεηξία, θαζώο
θαη δπλαηόηεηα κειινληηθήο αλαβάζκηζεο κε αζύξκαην πνκπό γηα ηελ
απνζηνιή ηνπEEG ζηελ θεληξηθή κνλάδα ζε πεξηπαηεηηθνύο αζζελείο. Η
δηάξθεηα ηεο κπαηαξίαο ηνπ πνκπνύ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 ώξεο.
18.Να ζπλνδεύεηαη από επηθνιιώκελα ειεθηξόδηα EEGθαη όια ηα απαξαίηεηα
εμαξηήκαηα γηα πιήξε ιεηηνπξγία.
ΟΡΟΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
1. ΓΔΝΙΚΑ
1.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεώλεηαη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ
κεραλήκαηνο θαη λα ην παξαδώζεη ζε ιεηηνπξγία, κε δηθό ηνπ εηδηθεπκέλν θαη
αζθαιηζκέλν πξνζσπηθό θαη δηθή ηνπ νινθιεξσηηθά επζύλε, ζύκθσλα κε
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ηνπο ηερληθνύο & επηζηεκνληθνύο θαλόλεο, ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ ειιεληθνύ
θξάηνπο, κε ηηο νδεγίεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ θαη ηέινο ηηο
νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηνπ θνξέα, ζην ρώξν πνπ δηαζέηεη. Ο
πξνκεζεπηήο

ππνρξενύηαη

λα

ρξεζηκνπνηήζεη

απνδεδεηγκέλα

ην

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ηεο
πξνζθνξάο, ην δε Ννζνθνκείν νθείιεη λα ειέγμεη ηε ζρεηηθή ζπκκόξθσζε,
ώζηε λα δηαζθαιηζζνύλ 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 εηδηθόηεξα νξίδεηαη από ηελ ζρεηηθή θείκελε λνκνζεζία. Οη
πεξηγξαθόκελεο ζηε ζύκβαζε δπλαηόηεηεο ηνπ κεραλήκαηνο ζα ειεγρζνύλ
ζε θάζε πεξίπησζε κε ηα απαηηνύκελα εξγαιεία θαη όξγαλα κεηξήζεσλ θαη
ειέγρνπ, πάληνηε δε θαηά ηξόπν ηερληθά άξηην θαη όπνπ απηό δελ είλαη δπλαηό
ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, κε ηελ δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ ζε αζζελείο
(αθνξά ηελ δηαδηθαζία νξηζηηθήο παξαιαβήο).
1.3. Σν ππό πξνκήζεηα κεράλεκα, θαζώο θαη όια ηα είδε θαη πιηθά, πνπ ζα
πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο ζην Ννζνθνκείν γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο, πξέπεη λα είλαη θαηλνύξηα, ακεηαρείξηζηα, ρσξίο
ειαηηώκαηα θαη λα ηθαλνπνηνύλ όινπο ηνπο όξνπο ζύκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ
ηνλ ηύπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα ππόινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Δπίζεο ν
θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ENISO 13485:16 θαη ην
πξνζθεξόκελν είδνο λα θέξεη πηζηνπνηεηηθό CE. Να θαηαηεζνύλ ηα
απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά.
2. ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΔΓΓΤΗΔΩΝ,
ΤΝΣΗΡΗΔΩ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΚΛΠ.
2.1. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζύζηεκα
πνηόηεηαο ENΙSO 9001:2015, ENISO 13485:16 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ
δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ, θαη όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή
ππνζηήξημε

ηαηξνηερλνινγηθώλ

πξντόλησλ

ην

ENISO

13485:16,

κε

πηζηνπνηεηηθό επίζεκνπ νξγαληζκνύ πηζηνπνίεζεο, ην νπνίν θαη θαηαηίζεηαη
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κε ηελ πξνζθνξά θαζώο θαη

πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο κε ηελ

ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/2004(ΦΔΚ32Β/16-1-2004) - Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο
γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ.
Δπίζεο λα δηαζέηεη Βεβαίσζε πκκεηνρήο ζε Δγθεθξηκέλν ύζηεκα
Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ΑΗΗΔ (ζύκθσλα κε ην Ν. 2939/2001 θαη ην Π.Γ.
117/2004 θαη 15/2006).
2.2. ΟΡΟΙ ΔΓΓΤΗΔΩΝ – ΤΝΣΗΡΗΗ
2.2.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη ζηελ Διιάδα κόληκα
θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ
κεραλεκάησλ. Η ζύλζεζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο, θαζώο θαη ηα ηππηθά
θιπ πξνζόληα ησλ απαζρνινύκελσλ λα αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά ζηελ
πξνζθνξά, όπσο θαη ηα αληίζηνηρα δηαθξηβσκέλα όξγαλα.
2.2.2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ
κεραλήκαηνο γηα ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ ρξόληα από ηελ παξάδνζή ηνπ θαηά
ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, σο θαη ηελ εμαζθάιηζε
δηάζεζεο αληαιιαθηηθώλ γηα δέθα ηνπιάρηζηνλ (10) έηε, κε έγγξαθε
επηβεβαίσζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγύεζεο ην Ννζνθνκείν δελ ζα επζύλεηαη
γηα θακία βιάβε ηνπ όινπ κεραλήκαηνο πξνεξρόκελε από ηε ζπλήζε θαη
νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα επηβαξύλεηαη κε θαλέλα πνζό γηα ηα εξγαηηθά,
αληαιιαθηηθά, πιηθά θιπ.
2.2.3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα επηιύεη νπνηαδήπνηε βιάβε πξνθύςεη
εληόο 24 σξώλ από ηελ γλσζηνπνίεζή ηεο. Δπίζεο, ν ζπλνιηθόο ρξόλνο πνπ
ην κεράλεκα ηίζεηαη εθηόο ιεηηνπξγίαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 15
εκέξεο θαηά έηνο.

2.2.4. Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ζε θαηάζηαζε
ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη:
α. Πιήξε ζεηξά ηεπρώλ (εηο δηπινύλ) κε νδεγίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο
(SERVICEMANUALS) ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα, θαζώο θαη όια ηα
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ζρεδηαγξάκκαηα ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ κεραλήκαηνο. Δπίζεο λα δνζεί
εμνπζηνδνηεκέλε πξόζβαζε (θσδηθνί πξόζβαζεο, θάξηα, θιπ) ζην ηκήκα
ΒΙΣ, θαζώο θαη αληίγξαθν ησλ αλαγθαίσλ βνεζεκάησλ ή πηλάθσλ, ζηελ
ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα. Πξηλ ηε ιήμε ηεο εγγύεζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη
ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε (ρξήζηεο θαη κεραληθνί) εάλ απηό θξίλεηαη
απαξαίηεην από ην Ννζνθνκείν.
β. Πιήξε ζεηξά ηεπρώλ (εηο δηπινύλ) κε ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο θαη
ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηξηθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (OperationManuals) κε
αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ πξσηνθόιισλ θαη ιεηηνπξγηώλ γηα όιεο
ηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο κεηαθξαζκέλν νπσζδήπνηε ζηελ ειιεληθή γιώζζα
θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο, ελώ ζηελ αξρηθή πξνζθνξά κπνξεί λα
δνζεί ζηελ αγγιηθή θαη θαηά πξνηίκεζε θαη ζηελ ειιεληθή.
3. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

–

ΠΛΗΡΗ

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ

Πιήξεο αλαιπηηθό πξόγξακκα εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ρξήζηεο όπσο
θαη γηα ηνπο κεραληθνύο ηνπ ηκήκαηνο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο, θαζώο θαη
αληίγξαθν ησλ αλαγθαίσλ βνεζεκάησλ ή πηλάθσλ, ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή
γιώζζα.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΕΑ

ΣΑ ΜΕΛΗ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΕΜΜ. ΜΠΟΛΩΣΗ

Η ΕΙΗΓΗΣΡΙΑ

ΣΔΛΛΑ ΝΟΓΑΡΑΚΗ
Ακριβέσ Απόςπαςμα
Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

ΟΦΙΑ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑΓΟΤ
ΑΝΣΩΝΙΑ ΒΟΤΡΛΙΩΣΗ
ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΜΠΑΓΙΔΡΙΣΗ
ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΑΡΑΒΙΣΑΚΗ
ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΡΩΣΟΠΑΠΑΓΑΚΗ
Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΒΑΡΔΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ
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