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ΘΔΜΑ :

«Ππόζκληζη Γεύηεπηρ (B) Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ για ηην ππομήθεια ενόρ
Μικηού ςζηήμαηορ Φηθιακήρ Κάπδιο - Αγγειογπαθίαρ (CPV 33111721-1)»

σεηικά:
1)

Σο με απίθμ. ππυη. 2891/ 24-07-2015 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Τγείαρ (ΔΠΤ) ζσεηικά με
«Τποσπευηική διαδικαζία ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπυν για όλοςρ ηοςρ δημοζίοςρ
θοπείρ ςγείαρ».

2)

Σο με απίθμ. ππυη. 3512/ 14-09-2015 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Τγείαρ (ΔΠΤ) ζσεηικά με
«Γιεςκπινίζειρ αναθοπικά με ηη διαδικαζία και ηιρ απαιηήζειρ ηηρ ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και
πποηύπυν».

3)

Σο με απίθμ. ππυη. 4978/ 15-12-2015 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Τγείαρ (ΔΠΤ) ζσεηικά με
«Δγκύκλιο αναθοπικά με ηη διαδικαζία έγκπιζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπυν, όπυρ αςηή έσει
καθοπιζθεί δςνάμει ηυν αποθάζευν ηηρ Ολομέλειαρ ηηρ ΔΠΤ πος ελήθθηζαν καηά ηην ςπ’ απίθμ. 65/
17.7.2015/21.7.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΓΑ Φ11Ζ465ΦΤΟ-16Φ) και ηην ςπ’ απίθμ. 67/
19.11.2015/24.11.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΓΑ 73ΜΝ465ΦΤΟ-Φ0Ζ)».

4)

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

5)

Σο με απίθμ. ππυη. 1349/ 03-03-2016 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Τγείαρ (ΔΠΤ) ζσεηικά με
«Δγκύκλιο για ηην παπάηαζη έυρ ηην 30η Ηοςνίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ διενέπγειαρ ηακηικών διαγυνιζμών
από ηην Δπιηποπή Ππομηθειών Τγείαρ και ηοςρ δημόζιοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και
πποηύπυν πος εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιάρ διαδικαζίαρ – Ζ
αληθήρ έννοια ηυν λέξευν «επίζημοςρ θοπείρ πιζηοποίηζηρ ηηρ ημεδαπήρ και ηηρ αλλοδαπήρ» πος
πεπιλαμβάνονηαι ζηην πεπίπηυζη (α) ηηρ παπαγπάθος 1 ηηρ εγκςκλίος ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Τγείαρ
«Δνζυμάηυζη ζε ενιαίο κείμενο » (ΑΓΑ: Χ9ΖΘ465ΦΤΟ-41Η).

6)

Σο με απίθμ. ππυη. 2750/16-05-2016 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Τγείαρ (ΔΠΤ) ζσεηικά με
«Δγκύκλιο για ηην απαγόπεςζη ππομήθειαρ ανηιδπαζηηπίυν ή/ και αναλυζίμυν ςλικών πος μποπούν να
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ζςνδςαζηούν με ιαηποηεσνολογικό μησάνημα ζςγκεκπιμένηρ μόνον εηαιπείαρ ή ζςνδεδεμένυν με αςηή
εηαιπιών, ηος οποίος η σπήζη λαμβάνεηαι δυπεάν».
7)

Σο με απίθμ. ππυη. 2765/25-05-2016 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Τγείαρ (ΔΠΤ) ζσεηικά με
«Δγκύκλιο για ηην παπάηαζη έυρ ηην 31η Γεκεμβπίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ για ηη διενέπγεια ππομηθειών
από ηην ΔΠΤ και ηοςρ δημοζίοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπυν πος
εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιόηεπηρ διαδικαζίαρ».

8)

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

9)

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

10) Σο με απίθμ. ππυη. 5657/28-11-2016 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Τγείαρ (ΔΠΤ) ζσεηικά με
«Δγκύκλιορ για ηην εναπμόνιζη ηυν ηεσνικών πποδιαγπαθών με ηιρ διαηάξειρ ηηρ νομοθεζίαρ πεπί
ιαηποηεσνολογικών πποφόνηυν».
11) Ππόζκληζη ΔΣΠΑ-33 : Γπάζη 9.a.7: Τποδομέρ Ππυηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Τγείαρ Κυδικόρ
Ππόζκληζηρ: ΔΣΠΑ-33, Α/Α ΟΠ ΔΠΑ: 2541, Έκδοζη: 2/0, (AΓΑ ΧΧ0Ρ7ΛΚ-ΞΓ2) και η 2η Σποποποίηζη
(09-05-2019 ΑΓΑ 6ΠΚΥ
12) Ζ με απιθμό 540/27-06-2019 απόθαζη έγκπιζηρ – ζύμθυνη γνώμη ηηρ 7ηρ ΤΠΔ Κπήηηρ
13) Ζ με θέμα 24ο / ππκ 13ο / 18-04-2019 απόθαζη Γ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υανίυν (ΑΓΑ 6ΛΖΗ46907ΣΣ5Τ)
14) Ζ με απ. 01 ππακηικό 20/10-10-2019 Απόθαζη ηος Δπιζηημονικού ςμβοςλίος ηος ΓΝ Υανίυν
15) Ζ με θέμα 37ο / ππακηικό 33ο 10-10-2019 Απόθαζη Γ ΓΝ Υανίυν (ΑΓΑ 66ΝΦ46907Σ-5Ξ4)
16) Ζ με θέμα 1ο / ππακηικό 41ο 20-12-2019 Απόθαζη Γ ΓΝ Υανίυν (ΑΓΑ ΧΓΒΠ46907Σ-ΚΤΦ)
17) Ζ με απιθμό ππυη. Α3γ/Γ.Π.72946 / 24-12-2019 Έγκπιζη κοπιμόηηηαρ ηος Τποςπγού Τγείαρ (ΑΓΑ
Φ6Φ4465ΦΤΟ-525)
18) Ζ με απ ππκ 572/05-02-2020

Ένηαξη ηηρ Ππάξηρ «Ππομήθεια και εγκαηάζηαζη μικηού τηθιακού

ζςζηήμαηορ Φηθιακήρ Καπδιο- Αγγειογπαθίαρ» με Κυδικό ΟΠ 5052145 ζηο Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
«Κπήηη 2014-2020» (ΑΓΑ 9Ξ1Θ7ΛΚ-ΧΞ3)
19) Ζ με απ ππκ 3454/13-02-2020 Ππόζκληζη Ππώηηρ (Α) Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ για ηην ππομήθεια ενόρ
Μικηού ςζηήμαηορ Φηθιακήρ Κάπδιο - Αγγειογπαθίαρ (CPV 33111721-1) (20DIAB000008269 2020-02-14)
20) Σο με απ ππκ 7247/30-03-2020 έγγπαθο ηηρ επιηποπήρ διαμόπθυζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών
21) Ζ με θέμα 13o / ππακηικό 13ο /08-04-2020 απόθαζη Γ (ΑΓΑ Φ82Λ46907Σ-ΕΝ0) ζσεηικά με ηην έγκπιζη
διενέπγεια Β Γιαβούλεςζηρ.

Καηόπηλ νινθιήξσζεο ηεο Α Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ (20DIAB000008269 2020-02-14)
ηηρ ενηαγμένηρ ππάξηρ «Ππομήθεια και εγκαηάζηαζη μικηού τηθιακού ζςζηήμαηορ
Φηθιακήρ Κάπδιο - Αγγειογπαθίαρ» με Κυδικό ΟΠ 5052145 ζηο Δπισειπηζιακό
Ππόγπαμμα «Κπήηη 2014-2020» (ΑΓΑ 9Ξ1Θ7ΛΚ-ΧΞ3), ζηα πιαίζηα πξνεηνηκαζίαο
Γεκόζηνπ Αλνηθηνύ Ζιεθηξνληθνύ άλσ ησλ νξίσλ (Γηεζλνύο) Γηαγσληζκνύ, πξνζθαινύκε ζε
αλνηθηή Γεύηεπη (Β) Γημόζια Γιαβούλεςζη, κε δεζκεπηηθήο ζπκκεηνρήο νηθνλνκηθώλ
θνξέσλ, κε ζθνπό ηε ζπιινγή επνηθνδνκεηηθώλ παξαηεξήζεσλ θαη ζρνιίσλ.
Η Γιαβούλεςζη θα διαπκέζει από ηιρ 10/04/2020 έυρ και ηιρ 17/04/2020

ημέπα

Παπαζκεςή.
Ζ παξνύζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ
Γεκνζίσλ

πκβάζεσλ

“Γηαβνπιεύζεηο”

(ΔΖΓΖ)

θαη

ζηελ

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

ηζηνζειίδα

ηνπ

Γεληθνύ

ζην

Ννζνθνκείνπ

ζύλδεζκν
Υαληώλ

(www.chaniahospital.gr).
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Σα ζρόιηα γηα ηε δηαβνύιεπζε κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ γηα ην ζύλνιν ηεο δηαβνύιεπζεο
άκεζα θαη απηόκαηα, κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ΔΖΓΖ 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 ΔΖΓΖ 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 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 ΔΖΓΖ, σο ζρόιηα ηεο αλαθνίλσζεο δηελέξγεηαο ηεο Γεκόζηαο
Γηαβνύιεπζεο.
Ζ 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 ΣΟΤ ΓΝ ΥΑΝΙΧΝ
ΜΠΔΑ ΓΔΧΡΓΙΟ

Κνηλνπνίεζε:
Γξαθείν Πξνκεζεηώλ
πλεκκέλα (1) :
1.

Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΠΡΧΣΖ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ
MIKTOY ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΑΡΓΗΟ-ΑΓΓΔΗΟΓΡΑΦΗΑ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: 680.000 ΔΤΡΧ κε ΦΠΑ 24%
.Β.

A/ A

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

πγθξόηεκα Φεθηαθήο Καξδην-Αγγεηνγξαθίαο απνηεινύκελν από:
1. Γελλήηξηα αθηηλώλ -Υ
2. Αθηηλνινγηθή ιπρλία
3. Αγγεηνγξαθηθή αλάξηεζε (ζηαηώ)
4. Δμεηαζηηθή ηξάπεδα
5. Φεθηαθό ζύζηεκα απεηθόληζεο κε έλα επίπεδν (single plane) αληρλεπηή (flat
panel)
6. Τπνινγηζηηθό ςεθηαθό ζύζηεκα
7. ηαζκό ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο εηθόλαο θαη δηάγλσζεο
8. Παξειθόκελν εμνπιηζκό
Σν ζπγθξόηεκα λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαηάιιειν γηα θάζε είδνπο
δηαγλσζηηθέο θαη επεκβαηηθέο θαξδηνινγηθέο / αγγεηνινγηθέο πξάμεηο, λα
ελζσκαηώλεη όιεο ηηο ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο
ςεθηαθήο απεηθόληζεο & ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο δόζεο αθηηλνβνιίαο,
παξάγνληεο νη νπνίνη ζα απνηειέζνπλ βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο.
1. ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ ΑΚΣΗΝΧΝ –Υ

9%

1%

1.1.

Σύπνο

1%
1%

1.2.
1.3.

Ηζρύο
Δύξνο

2%

1.4.

Μέγηζηε ηηκή mA

1%

1.5.

1%

1.6.

1%
0,5%

1.7.
1.8.

0,5%

1.9.

10%

πρλόηεηα παικηθήο αθηηλνζθόπεζεο,pps
ύζηεκα Απηόκαηνπ Διέγρνπ Έθζεζεο
(AEC)
Διάρηζηνο ρξόλνο έθζεζεο, msec
Μέζνδνο κέηξεζεο δόζεσλ
Φεθηαθέο ελδείμεηο ζηνηρείσλ έθζεζεο (kV,
mA, msec, DAP)
2. ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΖ ΛΤΥΝΗΑ

0,5%

2.1.

Σύπνο

4%

2.2.

Θεξκνρσξεηηθόηεηα αλόδνπ

3%

2.3.

Ρπζκόο ζεξκναπαγσγήο

2.4.

Α. Σερληθέο ειαρηζηνπνίεζεο ηεο δόζεο
αθηηλνβνιίαο
Β. Να δηαζέηεη ηερληθέο γηα παικηθή
αθηηλνζθόπεζε ρακειήο δόζεο θαη
πςειήο δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο.

1%
1%

Σειεπηαίαο ηερλνινγίαο
Αλόξζσζεο πνιπθνξπθώλ πςειήο
ζπρλόηεηαο, πιήξσο ειεγρόκελε από
κηθξνεπεμεξγαζηέο
Καηάιιειε γηα παικηθή αθηηλνζθόπεζε, cine
θαηαγξαθή, πςειό ηνληζκό αληίζεζεο, θιπ.
Πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε κε απηόκαηε
ξύζκηζε ησλ παξακέηξσλ έθζεζεο kV, mA
≥100KW
50-120kV
≥1000mA (Να αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά νη ηηκέο
ζε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο)
Έσο 30 pps
ΝΑΗ (λα αλαθεξζεί ν ηύπνο)
≤2
DAP (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
ΝΑΗ (λα αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά)
Πεξηζηξεθόκελεο αλόδνπ, ηαρύζηξνθε, κε
δύν (2) ηνπιάρηζηνλ εζηίεο.
Αμηνιόγεζε ιεηηνπξγίαο ηεο γελλήηξηαο ζηα
κέγηζηα δηαζέζηκα mA.
≥ 3 MHU (κεγαιύηεξε ζα αμηνινγεζεί)
Μέγηζηνο δπλαηόο (λα αλαθεξζεί πξνο
αμηνιόγεζε)
ΝΑΗ (λα αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά)
ΝΑΗ (λα αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά)
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0,25
0,25
7%

2.5.
2.6.

2%

3.1.

0,25%

3.2.

0,1%

3.3.

1%

3.4.

0,5%

3.5.

0,5%

3.6.

1%

3.7.

0,5%

3.8.

0,15

3.9.

1%

3.10.

22%

14%

4.1

2%

4.2.

1%

4.3.

2%

4.4.

2%

4.5.

Φίιηξα
ΝΑΗ (λα αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά)
Γηαθξάγκαηα
ΝΑΗ (λα αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά)
3. ΑΓΓΔΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΡΣΖΖ ΜΔ ΦΖΦΗΑΚΟ ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ
Σύπνπ C,δαπέδνπ
Αγγεηνγξαθηθή αλάξηεζε
ή νξνθήο
Βάζνο C-arm
Να δνζνύλ ζηνηρεία
Γπλαηόηεηα ιήςεσλ από όιεο ηηο γσλίεο
ΝΑΗ (Να δνζνύλ ζηνηρεία)
& θαηεπζύλζεηο
ΝΑΗ [λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ε ζέζε ηνπ
Άλεηε πξόζβαζε ζηνλ αζζελή από όιεο
ζπζηήκαηνο (ζέζε ζηάζκεπζεο ή ζέζε
ηηο πιεπξέο ζε πεξηπησζε CPR
ιεηηνπξγίαο)]
Ζιεθηξνθίλεηε (λα αλαθεξζεί ε γσλία
Κίλεζε ηνπ ζηαηώ
πεξηζηξνθήο πξνο αμηνιόγεζε)
Ζιεθηξνθίλεηεο, ειεγρόκελεο από απνζπώκελν
Κηλήζεηο ηνπ βξαρίνλα
ρεηξηζηήξην
Κηλήζεηο ηνπ βξαρίνλα

α. LAO/RAO

Να δνζνύλ ζηνηρεία
(ζα αμηνινγεζνύλ νη
κέγηζηεο γσληώζεηο)

β. CRN/CAU
Δύξνο SID
Να δνζνύλ ζηνηρεία
Απνζήθεπζε/αλάθιεζε & εθηέιεζε
ΝΑΗ (λα αλαθεξζεί ην πιήζνο )
πξνεπηιεγκέλσλ ζέζεσλ
Μεραληζκνί αζθαιείαο θαη κείσζεο
ΝΑΗ (λα πεξηγξαθνύλ αλαιπηηθά)
δόζεο
4. ΦΖΦΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΓΓΔΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ
α.Σερλνινγία
Να αλαθεξζεί
Αληρλεπηή
αλαιπηηθά
≥29x30cm ελεξγνύ
β.Μέγεζνο αληρλεπηή
πεδίνπ (FOV).
≥ 3 πεδία (λα
γ.Μέγεζνο πεδίνπ
αλαθεξζνύλ νη
δηαζηάζεηο ηνπο
Φεθηαθόο Αληρλεπηήο
δ.DQE (0) IEC62220
≥ 70%
ε.Βάζνο κήηξαο
≥14bit
ςεθηαθήο ιήςεο
δ.Μέγεζνο pixel
≤ 200 κm
ε.Γηαθξηηηθή ηθαλόηεηα Να αλαθεξζεί πξνο
πςειήο αληίζεζεο
αμηνιόγεζε
Τςειώλ πξνδηαγξαθώλ (λα πεξηγξαθεί
Τπνινγηζηηθό ζύζηεκα
αλαιπηηθά)
30 fps(κήηξαο ≥1024×1024) Να αλαθεξζνύλ
Σαρύηεηα ιήςεο εηθόλσλ
πξνο αμηνιόγεζε νη ελδηάκεζεο ηαρύηεηεο
ιήςεο
ύζηεκα απηόκαηεο ξύζκηζεο δόζεο
ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί)
θαηά ηελ αθηηλνζθόπεζε
Έγρξσκε oζόλε αλάιπζεο 8ΜP ηνπιάρηζηνλ
54 inchessize, κε δπλαηόηεηα ιήςεο
πνιιαπιώλ ζεκάησλ εηζόδνπ. Nα πξνζθεξζεί
Monitors ζηελ αίζνπζα εμεηάζεσλ
βξαρίνλαο νξνθήο, κε δπλαηόηεηα κεηαθίλεζεο
θαηά κήθνο ηεο εμεηαζηηθήο ηξάπεδαο θαη θαζ'
ύςνο
α.Πξνβνιώλ, SID, κεγέζνπο πεδίνπ, θιπ

0,4%

4.6.

Απεηθόληζε
β.Γόζεσλ αθηηλνβνιίαο (ζε realtime)
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0,10%

4.7.

Φεθηαθό zoom (ζε νπνηαδήπνηε
πεξηνρή ηεο εηθόλαο)

Δπηζπκεηό (Να δνζνύλ ζηνηρεία αλ δηαηίζεηαη)

0,5%

4.8.

Monitors ζην ControlRoom

Σνπιάρηζηνλ 2 TFT ≥19΄΄ πςειήο επθξίλεηαο,
flickerfree

5. ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

4%
1%

5.1.

0,1%

5.2.

0,1%

5.3.

1%

5.4.

1%

5.5.

Γηαζηάζεηο επηθάλεηαο
Τιηθό
ηξώκα

Να δνζνύλ ζηνηρεία (ζε cm)
Να εμαζθαιίδεη ηε κέγηζηε δπλαηή
αθηηλνδηαπεξαηόηεηα (εθπεθξαζκέλε ζε
mmAI)
Να εμαζθαιίδεη άλεηε & μεθνύξαζηε
παξακνλή ηνπ εμεηαδόκελνπ (ε κεγαιύηεξε
ζε κήθνο έθδνζε ηνπ θαηαζθεπαζηή)

Μέγηζην επηηξεπόκελν βάξνο αζζελνύο

≥ 200kgr

Πξόβιεςε γηα θαξδηνπλεπκνληθέο αλαηάμεηο
(CPR)

ΝΑΗ (λα δνζνύλ ζηνηρεία)
Να δνζνύλ ζηνηρεία
α.Γηακήθεο
δηαδξνκή
β.Δγθάξζηα
δηαδξνκή
γ.Καζ' ύςνο
δηαδξνκή (από
ην έδαθνο)

0,7%

5.6.

Κηλήζεηο ηξάπεδαο

δ.Κιίζε (tilt)
ε.Πεξηζηξνθή πεξί
ην άθξν
ζπγθξάηεζεο
δ.Panning

≥ 120 cm
≥ 14 cm
από ≤ 80 cm έσο ≥
100 cm
(ΝΑΗ ζηε βαζηθή
ζύλζεζε) ε
0
κεγαιύηεξε γσλία ( )
ζα αμηνινγεζεί
(ΝΑΗ) ε
κεγαιύηεξε γσλία
0
( ) ζα αμηνινγεζεί
ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί
αλαιπηηθά)

ε.Ζιεθηξνκαγλεηηθά
θξέλα ζε όιεο

ΝΑΗ

ηηο θηλήζεηο
ΝΑΗ λα αλαθεξζνύλ
(ηνπιάρηζηνλ νξνζηήιεο x3,βάζε
ζπγθξάηεζεο θεθαιήο εγρπηή, πξόβνινη
ζπγθξάηεζεο ρεξηώλ
(bullhorn&padded,ηκάληεο πξόζδεζεο) θιπ
0,1%

5.7.

Τπνδνρείο γηα ζύλδεζε βνεζεηηθώλ εμαξηεκάησλ

6

6. ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΦΖΦΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΓΓΔΗΟΓΡΑΦΗΑ & ΣΔΦΑΝΗΟΓΡΑΦΗΑ

19,5%

α. Φεθηαθή αθηηλνζθόπεζε πςειήο
δηαθξηηηθόηεηαο

6.1

Δμεηάζεηο

1%

6.2

2%

6.3

(DSA)
Mήηξα ςεθηαθήο εηθόλαο (ιήςε, επεμεξγαζία,
ζέαζε, απνζήθεπζε)
Τπνινγηζηηθό ζύζηεκα

2,5%

1%

6.4

β. Φεθηαθή αθαηξεηηθή αγγεηνγξαθία

α. Γπλαηόηεηα απνζήθεπζεο κεγάινπ αξηζκνύ
ςεθηαθώλ εηθόλσλ
β.Απεηθόληζεο cine loop
γ.Απεηθόληζεο πνιιώλ εηθόλσλ πξνο επηινγή
ησλ εηθόλσλ αλαθνξάο θαηά ηελ
αγγεηνπιαζηηθή
δ.Δθαξκνγή θίιηξσλ (motion correction, θιπ)
Απνζήθεπζε ηνπιάρηζηνλ 20sec αθηηλνζθόπεζεο

ΝΑΗ
ΝΑΗ
≥14bit
ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
ΝΑΗ (≥50,000 εηθόλεο κέγηζηεο αλάιπζεο)
ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

1%

6.5

0,5%

6.6

Λνγηζκηθό επεμεξγαζίαο ςεθηαθώλ εηθόλσλ

ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

6.7

Λνγηζκηθό κεηξήζεσλ αγγεηνγξαθηθώλ εηθόλσλ.

ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

Να δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν θαη απηνκαηνπνηεκέλν
πξόγξακκα βειηηζηνπνίεζεο ηεο απεηθόληζεο ησλ
stent γηα θαξδηνινγηθέο εμεηάζεηο.

ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

0,5%

ζε 15fps

1%

6.8

1%

6.9

1%

6.10

1%

6.11

1%

6.12

1%

6.13

1%

6.14

Να δηαζέηεη πξσηόθνιια εθηέιεζεο εμεηάζεσλ
πεξηζηξνθηθήο θαη ηξηζδηάζηαηεο αγγεηνγξαθίαο.

ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

Nα εθηειεί Πεξηθεξηθή Αγγεηνγξαθία κε ξπζκό 5
εηθ./sec ηνπιάρηζηνλ, θαη αθαηξεηηθή ηερληθή DSA .
Nα δηαζέηεη απηνκαηνπνηεκέλν πξόγξακκα
απεηθόληζεο ζε εληαία ςεθηαθή εηθόλα, ηηο εηθόλεο
πνπ ιακβάλνληαη από ηε πεξηθεξηθή αγγεηνγξαθία
ζηελ θνλζόια ρεηξηζκνύ ή ζηνλ αλεμάξηεην
ζηαζκό εξγαζίαο.

ΝΑΗ λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

Να δνζεί πξόγξακκα ππέξζεζεο 2D / 3D.
Γπλαηόηεηα ππέξζεζεο ηξηζδηάζηαησλ εηθόλσλ 3D
κε αθηηλνζθνπηθέο εηθόλεο γηα κείσζε δόζεο θαη
ζθηαγξαθηθήο νπζίαο.
(ζηε θνλζόια ρεηξηζκνύ ή ζηνλ αλεμάξηεην
ζηαζκό εξγαζίαο.)

ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

Λνγηζκηθό ζρεδηαζκνύ / ππνβνήζεζεο
απνθαηάζηαζεο αλεπξηζκάησλ (EVAR)
Πξόγξακκα ππνβνήζεζεο γηα CTO
(ChronicTotalOcclusion)
Γπλαηόηεηα κέηξεζεο ζηεθαληαίαο εθεδξείαο
FractionalFlowReserve (FFR) (ελζσκαησκέλν ή
απνζπώκελν)

ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
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2%

6.15

1,5%

6.16

0,5%
5%

6.17

Να δνζεί πξόγξακκα γηα ηε θαζνδήγεζε ηεο
βειόλαο ζε πεξηπηώζεηο εθαξκνγήο δηαδεξκηθώλ
ηερληθώλ. Να παξέρεη δπλαηόηεηα αθαίξεζεο
νζηώλ, απηόκαηε απεηθόληζε θαη παξαθνινύζεζε
ησλ αγγείσλ (tracking),
ρεδηαζκό ηεο ηξνρηάο κε ηε βνήζεηα
πξνξπζκηζκέλσλ γσληώλ ζέαζεο.
(ζηε θνλζόια ρεηξηζκνύ ή ζηνλ αλεμάξηεην
ζηαζκό εξγαζίαο.)

ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

Να πεξηιακβάλεη :
α. ≥ 2 monitor ≥ 19΄΄ πςειήο επθξίλεηαο γηα
απεηθόληζε LIVE & Reference εηθόλσλ
Κνλζόια ρεηξηζκνύ (control room)
β. Πιεθηξνιόγην ρεηξηζκνύ ζπζηήκαηνο γηα
επεμεξγαζία & αξρεηνζέηεζε εηθόλσλ.
γ. ζύζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο κε ηελ
αίζνπζα εμεηάζεσλ
Πιήξεο
DICOM 3.0
Γηαζπλδεζηκόηεηα
7. ΣΑΘΜΟ ΦΖΦΗΑΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΗΚΟΝΑ ΚΑΗ ΓΗΑΓΝΧΖ
Να πεξηιακβάλεηαη ζηε βαζηθή ζύλζεζε
αλεμάξηεηνο ζηαζκόο εξγαζίαο online κε ηνλ
Αγγεηνγξάθν κε δπλαηόηεηα αλάιπζεο θαη
επεμεξγαζίαο ησλ εηθόλσλ από ηηο εμεηάζεηο. Να
αλαθεξζνύλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πξνο
αμηνιόγεζε.

1%

ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

7.1
Να δηαζέηεη CD/DVD recorder γηα εγγξαθή
αγγεηνγξαθηηθώλ εμεηάζεσλ (θηλνύκελε εηθόλα) ζε
DICOM 3.Σα εγγεγξακκέλα CD/ DVD ζα πξέπεη
λα πεξηέρνπλ ην θαηάιιειν ινγηζκηθό γηα ζέαζε
από πξνζσπηθνύο ππνινγηζηέο θαη ην νπνίν ζα
εγγξάθεηαη απηόκαηα.
Λνγηζκηθό QCA (Quantitative Coronary
Angiography)
Λνγηζκηθό LVEF (Left Ventricular Ejection
Fraction)

ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

0,5%

7.2

0,5%

7.3

0,5%

7.4

Λνγηζκηθό επεμεξγαζίαο ςεθηαθήο εηθόλαο

ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

0,5%

7.5

ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

0,9%

7.6

Λνγηζκηθό δηαρείξηζεο εηθόλσλ
Δηδηθό πξόγξακκα γηα εκβνιηζκό ήπαηνο ην νπνίν
λα παξέρεη ζρεδηαζκό θαη θαζνδήγεζε ηεο
ζεξαπείαο. Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά πξνο
αμηνιόγεζε, θαη’ ειάρηζην ζα πξέπεη λα έρεη ηε
δπλαηόηεηα εμαγσγήο ηνπ επαηηθνύ αγγεηαθνύ
ζπζηήκαηνο ζηε ζέζε ηνπ άθξνπ ηνπ θαζεηήξα
• Απηόκαην εληνπηζκό ησλ αγγείσλ πνπ
αηκαηώλνπλ ηνλ όγθν
• Δμαγσγή θαη ππέξζεζε ησλ αγγείσλ απηώλ ζηελ
αθηηλνζθνπηθή εηθόλα γηα 3D θαζνδήγεζε.

ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά

(ζηε θνλζόια ρεηξηζκνύ ή ζηελ αλεμάξηεην ζηαζκό
εξγαζίαο.)
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1%

7.7

0,10%
5,5%

7.8

0,25%

8.1

0,25%

8.2

1%

2%

8.3

Πιήξεο έιεγρνο από ηελ αίζνπζα επεκβαηηθώλ
πξάμεσλ (κεηξήζεηο & πιήξεο επεμεξγαζία)
Γηαζπλδεζηκόηεηα
8 ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ
Δμνπιηζκόο Αθηηλνπξνζηαζίαο.
Πνδηά αθηηλνπξνζηαζίαο εμεηαζηηθήο Σξάπεδαο.
Κξεκάζηξεο γηα πνδηέο αθηηλνπξνζηαζίαο.
Αθηηλνπξνζηαηεπηηθή δηάηαμε νξνθήο
απνηεινύκελε από πξνζηαηεπηηθό κνιπβδύαιν &
ηζρπξή ζθηαιπηηθή ιπρλία.
Να πεξηιαµβάλεη
Α. αηµνδπλαµηθό εληζρπηή µε ηηο παξαθάησ
παξαµέηξνπο:
• 12 επηθαλεηαθέο απαγσγέο ΖΚΓ (ECG)
• Αλαπλνή (Resp)
• 4 αηµαηεξέο πηέζεηο (4 IBP)
• Καξδηαθή παξνρή (CO)
• Κνξεζµό νμπγόλνπ (SpO2)
• Αλαίµαθηε πίεζε (NIBP)
• Θεξµνθξαζία
Να είλαη µηθξνύ όγθνπ θαη βάξνπο ώζηε λα µπνξεί
λα ηνπνζεηεζεί είηε θάησ από ην ηξαπέδη ηνπ
αζζελνύο είηε µε βάζε ζηήξημεο ζην θξεβάηη θαη
λα ζπλδέεηαη µε ηνλ ππνινγηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο
πζθεπή έγρπζεο ζθηαγξαθηθνύ πιηθνύ.

8.4

1%

8.5

1%

8.6
9.1
9.2
9.3

Έλα (1) ζηαζκό εξγαζίαο κε ηθαλόηεηα
επεμεξγαζίαο, αλάιπζεο θαη ζρεδηαζκνύ
επεκβάζεσλ. Γπν θαζίζκαηα (γηα ρεηξηζηήξην θαη
ζηαζκό εξγαζίαο).
U.P.S. (ηνπιάρηζηνλ 10min ζε πιήξε θόξην
εξγαζίαο)
9 ΚΑΣ’ ΔΠΗΛΟΓΖ
Φνξεηόο αλαπλεπζηήξαο
Απνκαθξπζκέλα ρεηξηζηήξηα γηα C-arm & Σξαπέδη
Μνλάδα Ζιεθηνθπζηνινγηθήο Μειέηεο

ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
Πιήξεο DICOM 3.0

ΝΑΗ (λα αλαθεξζεί αλαιπηηθά)

ΝΑΗ (λα αλαθεξζεί αλαιπηηθά)

ΝΑΗ (λα αλαθεξζεί αλαιπηηθά)

ΝΑΗ
1. Να είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο,
ηξνρήιαηνο, θαηάιιεινο γηα ηελ έγρπζε
ζθηαγξαθηθνύ θαη νξνύ ζε όιεο ηηο
δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο πνπ
δηελεξγνύληαη µε ζηεθαληνγξάθν
(ζηεθαληαία αγγεία θαη θνηιίεο), λα δηαζέηεη
ην θαηάιιειν θύθισµα γηα ζπγρξνληζµό µε
ηνλ ζηεθαληνγξάθν θαη ν πξνγξαµµαηηζµόο
ησλ εγρύζεσλ λα πξαγµαηνπνηείηαη µέζσ
νζόλεο αθήο.
2. Να δέρεηαη ζύξηγγα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ
ηνπιάρηζηνλ 150ml, γηα ηελ έγρπζε
ζθηαγξαθηθνύ θαη ε παξνρή ηνπ νξνύ λα
ιεηηνπξγεί µε αληίζηνηρε ζύξηγγα ή
πεξηζηαιηηθή αληιία.
3. Να έρεη δπλαηόηεηα απμνκείσζεο ηνπ
ξπζµνύ έγρπζεο µε ηε ρξήζε εηδηθνύ
ρεηξηζηεξίνπ µίαο ή πνιιαπιώλ ρξήζεσλ,
αλάινγα µε ηελ εμαζθνύµελε πίεζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο έγρπζεο.
4. Ο ξπζµόο ξνήο λα µπνξεί λα ξπζµηζηεί
από 1-30 ml/sec µε βήµα ηνπιάρηζηνλ 1ml.
ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά
Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά
Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά
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ΟΜΑΓΑ Β : ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΚΑΛΤΦΖ
18%
1%

15%

1%

1%

Υξόλνο παξάδνζεο
Δγγύεζε (εξγαζία & αληαιιαθηηθά) ηνπιάρηζηνλ
ηξηώλ εηώλ.
Με θάζε έλα έηνο έμηξα πξνζαύμεζε σο εμήο:
 4 έηε Βαζκόο 105
 5 έηε Βαζκόο 110
 6 έηε Βαζκόο 115
 7 έηε Βαζκόο 120
Δθπαίδεπζε ηαηξώλ, ηερλνιόγσλ & λνζειεπηηθνύ
πξνζσπηθνύ (2 επηζθέςεηο ηνπιάρηζηνλ 2
εξγάζηκσλ εκεξώλ κε δηαθνξά 6 κελώλ.)
Δθπαίδεπζε ηερληθώλ ηκήκαηνο ΒΗΣ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΔΥΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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.
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1.4. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα δψζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πξνέιεπζεο ησλ
πιηθψλ ήζειε δεηήζεη ν θνξέαο γηα δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο.
1.5. Ο θνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη θάζε πξνζθνκηδφκελν πιηθφ θαη ν
πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα ππαθνχζεη ζε νπνηεζδήπνηε εληνιέο ησλ αξκνδίσλ
ππεξεζηψλ ηνπ, γηα πιηθφ ην νπνίν δελ εθπιεξψλεη ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
1.6. ηελ πξνζθνξά λα αλαθεξζνχλ παξφκνηα κεραλήκαηα πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί
θαη ιεηηνπξγνχλ ζε ειιεληθά Ννζνθνκεία, θιηληθέο θιπ., κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα
δεκφζηα Ννζνθνκεία, θαζψο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο απηψλ. Όξνο ρσξίο πνηλή
απνθιεηζκνχ.
1.7. Ο ρξφλνο παξάδνζεο, ν νπνίνο ζα αλαθεξζεί νπσζδήπνηε ζηελ αξρηθή
πξνζθνξά θαζνξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ζε ΔΞΗΝΣΑ
(60) εξγάζηκεο 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 , 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 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 αληαπνθξίλεηαη (σο αληαπφθξηζε νξίδεηαη ν
επη ηφπνπ ή/θαη εμ απνζηάζεσο έιεγρνο θαη ν δεζκεπηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ
ρξνληθνχ νξίνπ επίιπζήο) ζε νπνηαδήπνηε βιάβε πξνθχςεη εληφο 24 σξψλ απφ ηελ
γλσζηνπνίεζή ηεο. Δπίζεο, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ ην κεράλεκα ηίζεηαη εθηφο
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ιεηηνπξγίαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 15 εξγάζηκεο εκέξεο θαηά έηνο (εάλ ε
γλσζηνπνίεζε ηεο βιάβεο γίλεη πξν ηηο 12:00, λα πξνζκεηξείηαη σο εξγάζηκε εκέξα
θαη ε εκέξα γλσζηνπνίεζεο ηεο βιάβεο).
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 ηεπρψλ (εηο δηπινχλ) κε
νδεγίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο (SERVICE MANUALS) 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, 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 ή θαηά
πξνηίκεζε 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, απφ ηελ
εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο.
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.
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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 νξηζηηθήο παξαιαβήο 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 ζε θακία πεξίπησζε κεγαιχηεξε
ποσοστού 9 % επί ηεο πξνζθεξζείζαο ηηκήο.
Σν πνζφ απηφ 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.
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