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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ
7η ΤΠΕ ΚΡΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ‘
ΧΑΝΙΑ: 20/11/2020
ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚ. : 25350
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Σο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων « Ο Άγιοσ Γεϊργιοσ» με τθν υπ’ αρικμ. .10/πρκ 20/24-06-2020 (ΑΔΑ 97ΤΧ46907ΣΘΓ3) απόφαςθ του Δ.. του Γ.Ν. Χανίων και ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ του Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01,το
Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Όπωσ αυτοί ιςχφουν
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΙΧΝΕΤΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΡΟΤΡΟΤ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ (CPV 33190000-8)
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ
ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Γενικό Νοςοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ»
Ζρευνα Αγοράσ μζςω τθσ πλατφόρμασ i-supplies
Σθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
βάςει τιμισ
ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΕ ΝΑ ΚΑΣΑΣΕΘΟΤΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ
ΜΕΩ ΣΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ « i-supplies» ζωσ τθν
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ
Δευτζρα 30-11-2020 και ώρα 09:00π.μ.
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΣΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΔΤΝΑΜΙΑ
ΚΑΣΑΧΩΡΗΗ ΣΗΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΤ) ΝΑ ΑΠΟΣΑΛΟΤΝ
ΣΟ Ε-MAIL: xgalani@chaniahospital.gr
ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
Γενικό Νοςοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΙΧΝΕΤΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΡΟΤΡΟΤ
ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ (CPV 33190000-8)

Κωδικόσ Αριθμοφ Εξόδου (ΚΑΕ)
ΑΡΙΘΜΟ AITHMAΣΟ (REQ)

7131
20REQ007677287

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Προχπολογιςμόσ : 22.000,00 ευρϊ ςυμπ.Φ.Π.Α.24%
Προχπολογιςμόσ : 17.741,94 ευρϊ άνευ .Φ.Π.Α.24%

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

Γενικό Νοςοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ»
ημείωςη: Διάρκεια ιςχφοσ των προςφορϊν : 120 θμζρεσ.
ΣΕΜΑΧΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ

Σθλ: 28210 22310 Ε-mail: xgalani@chaniahospital.gr

ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΕΑ
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ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΚΑΕ

Προμικεια μονάδασ ανιχνευτικοφ
ςυςτιματοσ φρουροφ λεμφαδζνα

17.741,94 €

4.258,06 €

22.000,00 €

7131

(CPV 33190000-8)
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΑΝΙΧΝΕΤΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΡΟΤΡΟΤ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΜΕΩ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ - γ ΚΑΙ ΦΘΟΡΙΜΟΤ
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Σο ςφςτθμα κα πρζπει να ζχει τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ:
1.

Οι παρακάτω προδιαγραφζσ επιδόςεων να πιςτοποιοφνται κατάΝΕΜΑ και πιο ςυγκεκριμζνα κατά τθν ζκδοςθ
NU 3 - 2004.
i Διακριτικι Ικανότθτα ςε ςυνκικεσ ςκζδαςθσ και πθγι Tc-99m:
<40mm FWHM για ανιχνευτι CdTe
< 45mm FWHM για ανιχνευτι Csl
ii Ευαιςκθςία ςε ςυνκικεσ ςκζδαςθσ και ςε απόςταςθ 10mm
από πθγι Tc - 99m: > 2,9 cps/kBq για ανιχνευτι CdTe
> 4 cps/kBq για ανιχνευτι Csl
iii Πλευρικι κωράκιςθ ανιχνευτϊν ικανι για να κόβει τα ςκεδαηόμενα φωτόνια που προςπίπτουν πλευρικά
ςτον ανιχνευτι με τθ μορφι απόδοςθσ κωράκιςθσ (shielding effectiveness) :
> 99,4% shielding effectiveness για ανιχνευτι CdTe
> 99,7% shielding effectiveness για ανιχνευτι Csl

2.

To ςφςτθμα πρζπει να ζχει ανιχνευτι με δυνατότθτα ανίχνευςθσ ενεργειϊν μζχρι και 1 MeV

3.

Σο ςφςτθμα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ παραπάνω του ενόσ ανιχνευτϊν ταυτόχρονα ςτθν ίδια
κεντρικι μονάδα. Θα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα επιλογισ ανιχνευτι με όςο το δυνατόν μικρότερθ
διάμετρο που κα επιτυγχάνει καλφτερθ κατευκυντικότθτα και κα κάνει το ςφςτθμα πιο εφχρθςτο.
Τποχρεωτικι τιμι διαμζτρου<19mm ενϊ επικυμθτι τιμι κα ιταν και <15mm.

4.

Σο ςφςτθμα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ διαφορετικϊν ςχθμάτων (ευκφγραμμων, κεκλιμζνων,
λαπαροςκοπικϊν) ανιχνευτϊν.

5.

Σο ςφςτθμα πρζπει να μπορεί να λειτουργεί με παροχι ρεφματοσ κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ.

6.

Σο ςφςτθμα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ λειτουργίασ μζτρθςθσ τόςο του ρυκμοφ ανιχνευόμενων
γεγονότων (Count rate-Rate Mode) όςο και του αρικμοφ ανιχνευόμενων γεγονότων (Counts - Counting Mode).

7.

Σο ςφςτθμα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων ανίχνευςθσ ψθφιακά
(αρικμθτικι ζνδειξθ), αναλογικά (Bargraph) αλλά και μζςω θχθτικοφ ςιματοσ.
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8.

Σο ςφςτθμα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα μζτρθςθσ τθσ ακτινοβολίασ υποβάκρου (Background) και μζςω
αυτισ αυτόματθ επιλογι κατωφλίου κάτω του οποίου να μθν ακοφγεται το θχθτικό ςιμα και επίςθσ να
αφαιρεί αυτόματα τισ κροφςεισ υποβάκρου παρουςιάηοντασ τθν πραγματικι μζτρθςθ

9.

Σο ςφςτθμα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα χειροκίνθτθσ επιλογισ τθσ κλίμακασ ανίχνευςθσ (Scale).

10. Σο ςφςτθμα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ γραμμικισ ι λογαρικμικισ απόκριςθσ του θχθτικοφ
ςιματοσ ανάλογα με τθν ζνταςθ τθσ εκπεμπόμενθσ ακτινοβολίασ.
11. Σο ςφςτθμα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ διαφορετικϊν ιςοτόπων με αποκθκευμζνεσ ρυκμίςεισ από
τον καταςκευαςτι του ςυςτιματοσ.
12. Σο ςφςτθμα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ από τον χριςτθ εξειδικευμζνων ρυκμίςεων ιςοτόπων
και αποκικευςι τουσ.
13. Σο ςφςτθμα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα αποκικευςθσ διαφορετικϊν ςυνδυαςμϊν παραμζτρων
(Configurations) είτε για άνω του ενόσ χριςτεσ είτε για άνω τθσ μίασ εφαρμογισ.
14. Σο ςφςτθμα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ διαφόρων τιμϊν χρόνου κατά τθ λειτουργία ανίχνευςθσ
γεγονότων (Counting Mode).
15. Σο ςφςτθμα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςτθ βαςικι μονάδα κατάλλθλου διακόπτθ/επιλογζα
(ποδοδιακόπτθ ι άλλου) που κα επιτρζπει ςτον χριςτθ τθ ρφκμιςθ των λειτουργιϊν και εκτόσ τθσ βαςικισ
μονάδασ.
16. Σο ςφςτθμα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα αποκικευςθσ μζτρθςθσ κατά τθ λειτουργία ανίχνευςθσ γεγονότων
(Counting Mode).
17. Σο ςφςτθμα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ διαφορετικϊν θχθτικϊν ςθμάτων.
18. Σο ςφςτθμα να ζχει τθν δυνατότθτα ταυτόχρονθσ ςφνδεςθσ ανιχνευτϊν ςτθν ίδια κεντρικι μονάδα. Οι
ανιχνευτζσ αυτοί κα πρζπει να είναι τόςο αςφρματοι όςο και ενςφρματοι. ε περίπτωςθ που επιλεγεί θ
ενςφρματθ λφςθ κα πρζπει ανά πάςα ςτιγμι το ςφςτθμα να αναβακμίηεται ζτςι ϊςτε να μπορεί να ςυνδεκεί ς
αυτό αςφρματοσ Bluetooth ανιχνευτισ.
19. Σο ςφςτθμα κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα ανίχνευςθσ και φκορίηουςασ ουςίασ (ICG) με ειδικό ανιχνευτι
που κα πρζπει να βρίςκεται ςτθν ίδια κεφαλι με αυτι του ανιχνευτι ιςοτόπου ι να είναι αναβακμίςιμο για
μελλοντικι εγκατάςταςθ αυτισ.
20. Θα πρζπει να παρζχεται ςφςτθμα αντικατάςταςθσ ςε περίπτωςθ βλάβθσ του προςφερόμενου ςυςτιματοσ
εντόσ 48 ωρϊν από τθν επίςθμθ ενθμζρωςθ και επιπλζον κα πρζπει να αναφζρονται τα Serial Numbers (S/N)
των ςυςτθμάτων αντικατάςταςθσ του.
21. Να υπάρχει εξουςιοδοτθμζνοσ τεχνικόσ για τθν αντιμετϊπιςθ βλαβϊν ςτθν Ελλάδα. Αυτό να αποδεικνφεται με
ςχετικό πιςτοποιθτικό του καταςκευαςτικοφ Οίκου. Επίςθσ για τθν διαςφάλιςθ τθσ όςο το δυνατόν βζλτιςτθσ
τεχνικισ υποςτιριξθσ ο προςφζρων κα πρζπει να διακζτει κατάλλθλεσ πθγζσ βακμονόμθςθσ του ανιχνευτι θ
κατοχι των οποίων κα πρζπει να πιςτοποιείται από τισ ςχετικζσ άδειεσ ειςαγωγισ κακϊσ και από τα
πιςτοποιθτικά βακμονόμθςθσ τθσ πθγισ.
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Ο οικονομικόσ φορζασ που λαμβάνει μζροσ ςτον παραπάνω διαγωνιςμό οφείλει να υποβάλει θλεκτρονικά τα εξισ
ζγγραφα δικαιολογθτικά τα οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά τθν διαδικαςία τησ αξιολόγηςησ τθσ
προςφοράσ κακϊσ και πιςτοποιθτικό εκπροςϊπθςθσ (εφόςον δεν είναι φυςικό πρόςωπο).

α) Όςον αφορά τθν παράγραφο 1 του άρκρου73, Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου
ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσμζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το
οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ
αφορά και τα πρόςωπα του δεφτερου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73.

β) Όςον αφορά τθν παράγραφο 2 του άρκρου 73, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ
υποχρεϊςεισ.

γ) Όςον αφορά τθν παράγραφο 4, περίπτωςθ β' του άρκρου 73, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι
του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το
δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του
δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία,
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ χϊρα του οικονομικοφ φορζα δεν εκδίδει τα ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι
το πιςτοποιθτικά δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ α) – γ)

(όπωσ αυτά αναφζρονται και ςτισ

παράγραφοσ 1 και 2 και ςτθν περίπτωςθ β' τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73), τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά
μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ -μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.

δ) Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 1α) και 2 του άρκρου 75, Πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου
επαγγελματικοφ μθτρϊου του Παραρτιματοσ XI του Προςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται
θ εγγραφι του οικονομικοφ φορζα ςε αυτό. Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ,
οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι
αρχι Οργανιςμοφ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.
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