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Πξνυπνινγηζκφο : 17.918,00 εςπώ ζπκπ.Φ.Π.Α.24%
Πξνυπνινγηζκφο : 14.450,00 εςπώ άλεπ .Φ.Π.Α. 24%
Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ»
ημείωζη: Γηάξθεηα ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ : 120 εκέξεο.
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Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΗ ΜΗΝΑ
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΚΔΤΩΝ ΜΗ ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟΤ ΑΔΡΙΜΟΤ (BI PAP)

1.

Ζ ζπζθεπή αλαπλεπζηηθήο ππνζηήξημεο κε επεκβαηηθνχ αεξηζκνχ BIPAP λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε γηα ηε
ρνξήγεζε ζπλερνχο ζεηηθήο πίεζεο ηφζν θαηά ηελ εηζπλνή φζν θαη θαηά ηελ εθπλνή θαη λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί
ζηνλ αζζελή κε ζηνκαηνξηληθή κάζθα ή full-facemask.

2.

Να δηαζέηεη ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο: CPAP, SPNTANEOUS (S), SPONTANEOUS/TIMED (S/T) (ζηελ
ιεηηνπξγία S/T λα κπνξεί λα ξπζκηζηεί θαη ν ρξφλνο εηζπλνήο [Σί απφ 0,5 έσο 3 sec πεξίπνπ].

3.

ε ιεηηνπξγίαο S θαη γηα πηέζεηο IPAP έσο 20 cm H2O πεξίπνπ λα δηαζέηεη ζχζηεκα κνξθνπνίεζεο ηεο
εηζπλεπζηηθήο πίεζεο θαη δηεπθφιπλζεο ηεο εθπλνήο ηνπ αζζελνχο.

4.

Οη ηηκέο IPAP θαη EPAP λα ξπζκίδνληαη εληειψο αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο (απφ 4-30 cm H2O ή IPAP θαη απφ 4-25
cm H2O πεξίπνπ ε EPAP).Οη ηηκέο IPAP θαη EPAP λα ξπζκίδνληαη εληειψο αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο (απφ 4-30 cm
H2O ή IPAP θαη απφ 4-25 cm H2O πεξίπνπ ε EPAP). Οη ηηκέο λα είλαη αλεμάξηεηεο ηεο ξνήο θαη λα εμαζθαιίδνπλ
ηνλ παξερφκελν φγθν.

5.

Να έρεη ζπλερή ξνή πέξαλ ησλ 180 Lt/m πεξίπνπ ε νπνία λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ
αζζελνχο (ε ξνή λα πξνζαξκφδεηαη θαη' επίθιεζε -onDemand).

6.

Ζ ζπλερή ξνή κε ηελ επηιεγείζα πίεζε λα κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ηφζν ζπλερψο (CPAP) φζν θαη θαη' επίθιεζε κε
απηφκαην πξνζδηνξηζκφ ηεο δηέγεξζεο θαη παχζεο (trigger θαη cycleoff).

7.

ε πεξίπησζε εθαξκνγήο θαη' επίθιεζε θαη ζε άπλνηα λα έρεη δπλαηφηεηα παξνρήο ζε πξνξπζκηδφκελα ρξνληθά
δηαζηήκαηα Ti θαη Te δηαηεξψληαο ηελ πίεζε ζηαζεξή αλεμάξηεηα απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο ξνήο.

8.

Να έρεη νπηηθέο ελδείμεηο γηα εηζπλεπζηηθέο θαη εθπλεπζηηθέο πηέζεηο θαη αξηζκφ αλαπλνψλ, φπσο θαη ζχζηεκα
αληηζηάζκηζεο ησλ δηαξξνψλ κε ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ησλ παξερνκέλσλ πηέζεσλ.

9.

Να δηαζέηεη θάξηα κλήκεο, φπνπ λα θαηαγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία ρξήζεο ηεο ζπζθεπήο.

10. Να ζπλδέεηαη κε παξνρή Ο2 ρακειήο πίεζεο κε ηε ρξήζε ζπλδεηηθνχ νμπγφλνπ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ
παξερφκελνπ κείγκαηνο ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε ξνή.
11. Ο ρξφλνο κεηάπησζεο απ Ο ρξφλνο κεηάπησζεο απφ EPAP ζε IPAP λα ξπζκίδεηαη απφ 100ms έσο 600ms
πεξίπνπ γηα λα απαηηείηαη κεησκέλν έξγν αλαπλνήο γηα ηνλ ρξήζηε.
12. Να δηαζέηεη θίιηξα γηα ζθφλε, θαπλφ, γχξε, θ.ι.π. θαζψο θαη δηάηαμε ειάηησζεο ηνπ ζνξχβνπ.
13. Να έρεη ρξνλφκεηξν ιεηηνπξγίαο γηα έιεγρν ρξήζεο, θαζψο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ρξφλνπ αιιαγήο θίιηξνπ.
14. Να έρεη ξχζκηζε ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ αλαπλνψλ απφ 4-30 αλαπλνέο/ιεπηφ.
15. Να έρεη ζπλαγεξκνχο: άπλνηαο, απνζχλδεζεο - δηαθνπήο ηξνθνδνζίαο ή δπζιεηηνπξγίαο.
16. Να ζπκπεξηιακβάλεηαη εζσηεξηθή επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία.

ΟΡΟΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
1. ΓΔΝΗΚΑ
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
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ηεο πξνζθνξάο, ην δε Ννζνθνκείν νθείιεη λα ειέγμεη ηε ζρεηηθή ζπκκφξθσζε, ψζηε λα δηαζθαιηζζνχλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ
Γεκνζίνπ.
1.2. Ζ παξάδνζε-παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο (νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) ζα γίλεη, κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζε
θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο, σο εηδηθφηεξα νξίδεηαη απφ ηελ ζρεηηθή θείκελε λνκνζεζία. Οη πεξηγξαθφκελεο ζηε
ζχκβαζε δπλαηφηεηεο ηνπ κεραλήκαηνο ζα ειεγρζνχλ ζε θάζε πεξίπησζε κε ηα απαηηνχκελα εξγαιεία θαη φξγαλα
κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ, πάληνηε δε θαηά ηξφπν ηερληθά άξηην θαη φπνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, κε
ηελ δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ ζε αζζελείο (αθνξά ηελ δηαδηθαζία νξηζηηθήο παξαιαβήο).
1.3. Σν ππφ πξνκήζεηα κεράλεκα, θαζψο θαη φια ηα είδε θαη πιηθά, πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο ζην Ννζνθνκείν
γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο, πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηα, ρσξίο ειαηηψκαηα θαη λα
ηθαλνπνηνχλ φινπο ηνπο φξνπο ζχκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
Δπίζεο ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ENISO 13485:16 θαη ην πξνζθεξφκελν είδνο λα θέξεη
πηζηνπνηεηηθφ CE. Να θαηαηεζνχλ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά.
2. ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΚΛΠ.

ΚΑΗ

ΛΟΗΠΩΝ

ΣΟΗΥΔΗΩΝ

ΔΓΓΤΖΔΩΝ,

ΤΝΣΖΡΖΔΩ,

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ-

2.1. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα πνηφηεηαο EN ΗSO9001:2015,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 πξνζθνξά θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε ηελ ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/2004(ΦΔΚ32Β/16-12004) - Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ.
Δπίζεο λα δηαζέηεη Βεβαίσζε πκκεηνρήο ζε Δγθεθξηκέλν χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ΑΖΖΔ (ζχκθσλα κε ην Ν.
2939/2001 θαη ην Π.Γ. 117/2004 θαη 15/2006).
2.2. ΟΡΟΗ ΔΓΓΤΖΔΩΝ – ΤΝΣΖΡΖΖ
2.2.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζηελ Διιάδα κφληκα θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηε
ζπληήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ. Ζ ζχλζεζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο, θαζψο θαη ηα ηππηθά θιπ πξνζφληα
ησλ απαζρνινχκελσλ λα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά, φπσο θαη ηα αληίζηνηρα δηαθξηβσκέλα φξγαλα.
2.2.2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο γηα ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ
ηελ παξάδνζή ηνπ θαηά ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, σο θαη ηελ εμαζθάιηζε δηάζεζεο
αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα ηνπιάρηζηνλ (10) έηε επηπιένλ, κε έγγξαθε επηβεβαίσζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ην
Ννζνθνκείν δελ ζα επζχλεηαη γηα θακία βιάβε ηνπ φινπ κεραλήκαηνο πξνεξρφκελε απφ ηε ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη
δελ ζα επηβαξχλεηαη κε θαλέλα πνζφ γηα ηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θιπ.
2.2.3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα επηιχεη νπνηαδήπνηε βιάβε πξνθχςεη εληφο 24 σξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζή ηεο.
Δπίζεο, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ ην κεράλεκα ηίζεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 15 εκέξεο θαηά
έηνο.
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 ΒΗΣ, 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. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ –ΠΛΖΡΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ
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.
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ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκφ νθείιεη λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά ηα εμήο έγγξαθα
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ διαδικαζία ηηρ αξιολόγηζηρ ηεο πξνζθνξάο.
α) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ73, Απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή,
ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο
ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη
πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ
δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73.
β) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο
- κέινπο ή ρψξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.
γ) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 4, πεξίπησζε β' ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ
νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία
εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί
ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε
νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ρψξα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα δελ εθδίδεη ηα έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ην έγγξαθα ή ην
πηζηνπνηεηηθά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο α) – γ) (φπσο απηά αλαθέξνληαη θαη ζηηο παξάγξαθνο 1 θαη 2
θαη ζηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73), ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ
έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο -κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο.
δ) Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1α) θαη 2 ηνπ άξζξνπ 75, Πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ
επαγγεικαηηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε
εγγξαθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε απηφ. Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή
Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
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