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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ
7θ ΤΠΕ ΚΡΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ‘
ΧΑΝΙΑ: 08/01/2021
ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚ. : 304
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Σο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων « Ο Άγιοσ Γεϊργιοσ» με τθν υπ’ αρικμ. .4/πρκ 1/07-01-2021 (ΑΔΑ 6ΑΕΛ46907Σ-5ΚΜ)
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 ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (CPV:38434540-3) για τθ λειτουργία τθσ ΜΕΘ
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
ΣΕΣΑΡΣΗ 13-01-2021 και ώρα 15:00 μ.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 ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ
(CPV:38434540-3) για τθ λειτουργία τθσ ΜΕΘ

Κωδικόσ Αρικμοφ Εξόδου (ΚΑΕ)
ΑΡΙΘΜΟ AITHMAΣΟ (REQ)

7127 - 1899
21REQ007985676

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Προχπολογιςμόσ : 21.700,00 ευρϊ ςυμπ.Φ.Π.Α.24%
Προχπολογιςμόσ : 17.500,00 ευρϊ άνευ .Φ.Π.Α.24%

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ

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

ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΕΑ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (CPV:38434540-3) για τθ λειτουργία τθσ ΜΕΘ
ΤΝΟΛΙΚΟ
ΤΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΟ ΦΠΑ 24% ΚΟΣΟ ΜΕ
ΧΩΡΙ ΦΠΑ
ΦΠΑ

ΚΑΕ

1.500,00 €

1.500,00 € 360,00 €

1.860,00 €

7127

1

1.000,00 €

1.000,00 € 240,00 €

1.240,00 €

1899

12

1.250,00 € 15.000,00 € 3.600,00 € 18.600,00 €

7127

14

17.500,00 € 4.200,00 € 21.700,00 €

ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕΜ
ΣΕΜΑΧΙΑ ΧΩΡΙ ΦΠΑ

A/A

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

1

Μθχάνθμα
Τποκερμίασ / Τπερκερμίασ

1

2

Σροχιλατο για επείγουςεσ
καταςτάςεισ

3

Ογκομετρικζσ Αντλίεσ για
χοριγθςθ υγρών και
φαρμάκων
ΤΝΟΛΟ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΙΔΩΝ
ΤΚΕΤΗ ΘΕΡΜΑΝΗ ΜΕ ΑΕΡΑ
Να είναι εξαιρετικά εφχρθςτθ, ακόρυβθ ςε λειτουργία και να προςφζρει αποτελεςματικι κζρμανςθ του αςκενοφσ.
Να είναι όςο το δυνατόν λεπτότερθ για να καλφπτει τον λιγότερο δυνατόν χϊρο, να ζχει διαςτάςεισ 16cm x 35cm x
40cm ± 2 cm
Να ζχει βάροσ 5,2 kgr ± 0,1 kgr.
Να διακζτει εφκαμπτο ςωλινα μεταφοράσ αζρα και ςφνδεςθσ με τθν κουβζρτα του αςκενοφσ, μικουσ 1,8 μζτρα ο
οποίοσ να διακζτει ειδικό εξάρτθμα για τθν αςφαλι ςτιριξι του.
Σο ακροφφςιο του ςωλινα να διακζτει περιμετρικό δακτφλιο αςφαλείασ ο οποίοσ να εξαςφαλίηει τθν ςφνδεςθ τθσ
κουβζρτασ ακόμθ και ςε ακραίεσ καταςτάςεισ διεγερτικϊν αςκενϊν.
Η ςυςκευι να επιτυγχάνει ομοιόμορφθ κατανομι κερμοφ αζρα ςε όλθ τθν επιφάνεια κάλυψθσ.
Ο πίνακασ χειριςτθρίου να βρίςκεται ςτο μπροςτινό μζροσ τθσ μονάδασ, να διακζτει ενδείξεισ LED και να διακζτει
ευαίςκθτα ςτθν αφι κουμπιά επιλογισ κερμοκραςίασ +/-, ςφμφωνα με τα ακόλουκα επίπεδα:
•υψθλι:

43°C

•μεςαία:

38°C

•χαμθλι:

32°C

•κερμοκραςία δωματίου (περιβάλλοντοσ).
Με τθν ενεργοποίθςι τθσ θ ςυςκευι να επιτυγχάνει τθν επιλεγείςα κερμοκραςία ςε λιγότερο από 30 sec. και τθ
διατθρεί ςτακερι για όςο απαιτθκεί.
Για λόγουσ αςφαλείασ, όταν τίκεται ςε λειτουργία παρζχει αυτόματα τθν μεςαία κλίμακα κερμοκραςίασ 38°C,
εξαςφαλίηοντασ άμεςα τθ ιςοκερμία του αςκενοφσ.
Να διακζτει οπτικοακουςτικό ςυναγερμό ελζγχου ακραίων κερμοκραςιϊν διπλισ λειτουργίασ: οπτικό με φλασ
κόκκινου χρϊματοσ και θχθτικό ςυναγερμό.
Να διακζτει θλεκτρονικό ςφςτθμα μζτρθςθσ των ωρϊν λειτουργίασ τθσ ςυςκευισ.
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Να διακζτει καλϊδιο ρεφματοσ 4m.
Η ςυςκευι να φζρει φίλτρο αζρα τθσ υψθλότερθσ δυνατισ προςταςίασ και ικανότθτασ φιλτραρίςματοσ του
ατμοςφαιρικοφ αζρα, ταξινόμθςθσ HEPA, τθσ υψθλότερθσ κατθγορίασ H13 ςφμφωνα με το πρότυπο EN1822-1:2009,
το οποίο να παρζχει απόλυτθ αςφάλεια τόςο ςτο προςωπικό όςο και ςτον αςκενι.
Σο φίλτρο τθσ ςυςκευισ να ζχει αποδοτικι λειτουργία τουλάχιςτον για 2.000 ώρεσ λειτουργίασ και να
αντικακίςταται δωρεάν κατόπιν.
Η ςυςκευι διακζτει θλεκτρονικό ςφςτθμα μζτρθςθσ των ωρϊν λειτουργίασ τθσ ςυςκευισ , ζνδειξθ led
αντικατάςταςθσ φίλτρου κακϊσ και ζνα ςφντομο θχθτικό ςιμα.
Να λειτουργεί ςε τάςθ220-240 V & ςυχνότθτα50/60 Hz.
Να ζχει μζςθ Ιςχφ 600 W.
Να είναι εξαιρετικά ακόρυβθ, να λειτουργεί ςε χαμθλό επίπεδο ιχου 46 db.
Να διακζτει τεχνολογία πολλαπλϊν αιςκθτιρων κερμοκραςίασ.
Να διακζτει εξελιγμζνα ςυςτιματα ςυναγερμοφ, τόςο για υπό όςο & για υπερκζρμανςθ, με επίπεδο ςυναγερμοφ
χαμθλισ κερμοκραςίασ 6oC κάτω από το όριο ρφκμιςθσ, 1ο επίπεδο ςυναγερμοφ υπερκζρμανςθσ ≥ 45,5oC & 2ο
επίπεδο ςυναγερμοφ υπερκζρμανςθσ45,5oC ≤ κερμοκραςία ≤53,0oC, με θχθτικι πίεςθ θχθτικοφ ςιματοσ
ςυναγερμοφ54 db.
Να διακζτει ςφςτθμα προςαρμογισ ςε ςτατϊ ι ςε κρεβάτι.
Η ςυςκευι να ςυνοδεφεται από τροχιλατθ βάςθ με λυγιςμζνο ςτφλο φψουσ 68,5-9,35cm, διαμζτρου 2,5cm, με
χεροφλι, καλάκι διαςτάςεων 19,5cm x 29,5cm x 25cm,
5 αχτίνων με αντιςτατικοφσ (ελεφκερουσ latex) τροχοφσ με φρζνα.
Η ςυςκευι κζρμανςθσ να είναι ταξινομθμζνθ & να καλφπτει τα πρότυπα:
Σαξινόμθςθ MDD 93/42/EEC Κατθγορία IIb
Σαξινόμθςθ IEC 60601-1 :Σάξθ Ι, Επιπλζον ςϊμα (BF),
Σαξινόμθςθ IEC 60529: IP23
CE
EN ISO 13485
Να δίδεται εγγφθςθ τριϊν ετϊν από τθν θμερομθνία αποςτολισ & θ ςυςκευι να είναι ελεφκερθ από βλάβεσ υλικοφ
και επεξεργαςίασ με κανονικι χριςθ και ςυντιρθςθ.
Η εταιρεία να εγγυάται το τακτικό service και ζλεγχο αςφαλοφσ λειτουργίασ τθσ ςυςκευισ όπωσ επίςθσ και τθν
αλλαγι του φίλτρου αζρα ανάλογα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι.
Να δοκεί πλιρθσ κατάλογοσ ανταλλακτικϊν και να υπάρχει ζγγραφθ δζςμευςθ διακεςιμότθτάσ τουσ για 7
τουλάχιςτον ζτθ πζραν τθσ λιξθσ τθσ εγγφθςθσ.
Να δοκεί πλιρθσ κατάλογοσ κουβερτϊν μίασ χριςθσ για τθ χριςθ με τθ ςυςκευι κζρμανςθσ.
Να κατατίκεται εγχειρίδιο χριςθσ ςτα Ελλθνικά.
(εκτιμώμενθ προχπολογιςκείςα δαπάνθ :1.500€ / ςυςκευι πλζον ΦΠΑ)
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ΣΡΟΧΗΛΑΣΟ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ (1 ΣΕΜ/ 8 ΚΛΙΝΕ)
1. Σο τροχιλατο να είναι καινοφριο, αμεταχείριςτο, ανκεκτικό μεταλλικισ καταςκευισ.
2. Να φζρει ςυρτάρια βάκουσ περίπου 10 εκ. με εςωτερικά διαχωριςτικά και ζνα ςυρτάρι βάκουσ 25 εκ.
περίπου. Σα ςυρτάρια να είναι ςυρόμενα και να ανοίγουν με αςφάλεια.
3. Να φζρει 4 αντιςτατικοφσ τροχοφσ διαμζτρου περίπου 120mm, οι δφο εκ των οποίων να ζχουν φρζνο.
4. Να ζχει λείεσ, μθ πορϊδεισ επιφάνειεσ εργαςίασ ανκεκτικζσ ςτον κακαριςμό μεαπολυμαντικά.
5. Να φζρει χειρολαβι ςτο πλαϊνό μζροσ για τθν εφκολθ μετακίνθςθ του.
6. Να διακζτει ςανίδα μαλάξεων τοποκετθμζνθ ςε υποδοχι του τροχιλατου και ςτατϊ ορϊν.
7. Οι διαςτάςει του τροχιλατου να είναι περίπου: 700mm πλάτοσ X 500mm βάκοσ Χ 1200mm φψοσ.
8. Να υποβλθκοφν μαηί με τθν προςφορά πιςτοποιθτικά τθσ νόμιμθσ κυκλοφορίασ του προσ προμικεια είδουσ
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κοινοτικζσ οδθγίεσ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (κατά περίπτωςθ, όπωσ
απαιτείται πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE, δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ, πιςτοποιθτικά εγγραφισ ςτα μθτρϊα τθσ
Αρμόδιασ Αρχισ κ.τ.λ).
Άπαντα τα εν λόγω πιςτοποιθτικά να είναι πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα.
Εκτιμώμενθ προχπολογιςκείςα δαπάνθ, 1000,00 ευρώ πλζον ΦΠΑ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΑΝΣΛΙΕ ΕΓΧΤΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΓΚΟΤ – ΟΡΟΤ
1. Να είναι αντλία τθσ πλζον πρόςφατθσ τεχνολογίασ, εφκολθ ςτθ χριςθ, φορθτι, με ενςωματωμζνθ λαβι
μεταφοράσ.
2. Μικρϊν διαςτάςεων και βάρουσ ζωσ 2.2Kgr.
3. Να πλθροί όλεσ τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ για τα ιατρικά μθχανιματα και να φζρει ςιμανςθ CE.
4. Να λειτουργεί με ρεφμα 220V/50Hz χωρίσ τθ χριςθ εξωτερικοφ μεταςχθματιςτι και να φζρει εςωτερικι
επαναφορτιηόμενθ μπαταρία ϊςτε να εξαςφαλίηει αυτονομία τουλάχιςτον 8 ωρϊν ςτα 25 ml ζγχυςθσ.
Απαραίτθτα να υπάρχει ψθφιακι ζνδειξθ του επιπζδου φόρτιςθσ τθσ μπαταρίασ.
5. Η ακρίβεια χοριγθςθσ να είναι +/-5%.
6. Ο ρυκμόσ ζγχυςθσ να κυμαίνεται από 0,1 – 1500 ml/h και θ ζγχυςθ να κακορίηεται απαραίτθτα με τουσ εξισ
τρόπουσ : ρυκμόσ – όγκοσ ζγχυςθσ και όγκοσ – χρόνοσ ζγχυςθσ.
7. Να ζχει τθ δυνατότθτα προγραμματιςμοφ του ρυκμοφ ζγχυςθσ βάςει τθσ δοςολογίασ του φαρμάκου, το
βάροσ του αςκενι, τθ ςυγκζντρωςθ διαλφματοσ κλπ.
8. Ο όγκοσ που μπορεί να προγραμματιςτεί να εγχυκεί να κυμαίνεται από 0,1 – 9999 ml
9. Να υπάρχει δυνατότθτα λειτουργίασ διατιρθςθσ του αγγείου (KVO) με ρυκμιηόμενθ ροι 1 – 20 ml/h και
δυνατότθτα απενεργοποίθςισ τθσ.
10. Να υπάρχει δυνατότθτα χοριγθςθσ bolus απαραιτιτωσ με ρυκμιηόμενθ ροι 50 – 1500 ml/h.
11. Να παρζχει τθ δυνατότθτα ρφκμιςθσ του ορίου πίεςθσ ςυναγερμοφ φραγισ ςε μικρά βιματα των 50 mmHg
ςτθ κλίμακα 50-750 mmHg, με ψθφιακι ζνδειξθ του ορίου πίεςθσ.
12. Η αντλία να ζχει τθ δυνατότθτα αυτόνομθσ λειτουργίασ κακϊσ και λειτουργίασ ςε ςυςτοιχία με άλλεσ
αντλίεσ ιδίου τφπου θ/και αντλίεσ ςφριγγασ, ενςωματωμζνθ ςε ειδικό ςφςτθμα υποδοχισ αντλιϊν 2,4,6 ι 8
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κζςεων, για πολλαπλζσ εγχφςεισ. Δυνατότθτα ανεξάρτθτθσ προςκικθσ ι αφαίρεςθσ τθσ κάκε αντλίασ και
κεντρικισ τροφοδοςίασ όλων των αντλιϊν μζςω ενόσ καλωδίου ρεφματοσ.
13. Να υπάρχει διακεςιμότθτα αναλϊςιμων ςυςκευϊν για χοριγθςθ, απλϊν διαλυμάτων, φωτοευαίςκθτων
φαρμάκων κακϊσ και αίματοσ και όλων των παραγϊγων του (ερυκρά αιμοςφαίρια, αιμοπετάλια, πλάςμα,
αλβουμίνθ) και να εξαςφαλίηεται θ διακεςιμότθτα τουσ για τουλάχιςτον 10 ζτθ. Να κατατεκοφν, επί ποινι
αποκλειςμοφ, δείγματα των παραπάνω προσ αξιολόγθςθ.
14. Η αντλία να κατθγοριοποιείται ωσ ClassII και CF κακϊσ και να ζχει δείκτθ προςταςίασ ζναντι υγρϊν και
ςωματιδίων, τουλάχιςτον IP22.
15. Σα ςετ ζγχυςθσ να φζρουν προςταςία από τθν ελεφκερθ ροι.
16. Να διατίκενται όλα τα πιςτοποιθτικά ποιότθτοσ του προϊόντοσ, του καταςκευαςτι και προμθκευτι, όπωσ
απαιτείται κατά τθ νομοκεςία:
i.

Πιςτοποιθτικό CE προϊόντοσ ςε ιςχφ.

ii.

Πιςτοποιθτικό ISO του καταςκευαςτι.

iii.

Πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ του προμθκευτι (ISO, Τπουργικι Απόφαςθ Δ
Τ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004).
iv.
Πιςτοποιθτικό ζνταξθσ του προμθκευτι ςε ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ αποβλιτων ειδϊν
θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ.
17. Η ακρίβεια όλων των παραπάνω να αποδεικνφεται από παραπομπζσ ςε φυλλάδια, προςπζκτουσ, εγχειρίδια
και βεβαιϊςεισ του καταςκευαςτικοφ οίκου. Προσ τοφτο να ςυνταχκεί (επί ποινι αποκλειςμοφ) πλιρεσ
φφλλο ςυμμόρφωςθσ με παραπομπζσ.
Εκτιμώμενθ προχπολογιςκείςα δαπάνθ 1250,00 ευρώ ανά τεμάχιο, πλζον ΦΠΑ 24%.

ΟΡΟΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Ο προμθκευτισ υποχρεϊνεται να εκτελζςει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του μθχανιματοσ και να το παραδϊςει ςε
λειτουργία, με δικό του ειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο προςωπικό και δικι του ολοκλθρωτικά ευκφνθ, ςφμφωνα με
τουσ τεχνικοφσ & επιςτθμονικοφσ κανόνεσ, τουσ κανονιςμοφσ του ελλθνικοφ κράτουσ, με τισ οδθγίεσ και τα ςχζδια
του καταςκευαςτικοφ οίκου και τζλοσ τισ οδθγίεσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του φορζα, ςτο χϊρο που διακζτει.
1.2. Η παράδοςθ-παραλαβι του μθχανιματοσ (οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι) κα γίνει, με τθν εγκατάςταςθ και ςε
κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ, ωσ ειδικότερα ορίηεται από τθν ςχετικι κείμενθ νομοκεςία. Οι περιγραφόμενεσ
ςτθ ςφμβαςθ δυνατότθτεσ του μθχανιματοσ κα ελεγχκοφν ςε κάκε περίπτωςθ με τα απαιτοφμενα εργαλεία και
όργανα μετριςεων και ελζγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και όπου αυτό δεν είναι δυνατό ςε
πραγματικζσ ςυνκικεσ, με τθν διαδικαςία των εξετάςεων ςε αςκενείσ (αφορά τθν διαδικαςία οριςτικισ
παραλαβισ).
1.3. Σο υπό προμικεια μθχάνθμα, κακϊσ και όλα τα είδθ και υλικά, που κα προςκομίςει ο προμθκευτισ ςτο
Νοςοκομείο για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του μθχανιματοσ, πρζπει να είναι καινοφρια, αμεταχείριςτα, χωρίσ
ελαττϊματα και να ικανοποιοφν όλουσ τουσ όρουσ ςφμβαςθσ, που κακορίηουν τον τφπο, τθν κατθγορία και τα
υπόλοιπα χαρακτθριςτικά του. Επίςθσ ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ να είναι πιςτοποιθμζνοσ με ENISO 13485:16 και το
προςφερόμενο είδοσ να φζρει πιςτοποιθτικό CE. Να κατατεκοφν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά.
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2. ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΤΗΕΩΝ, ΤΝΣΗΡΗΕΩ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ
ΚΛΠ.
2.1. Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεωτικά πρζπει να διακζτουν ςφςτθμα ποιότθτασ EN ΙSO 9001:2015, ENISO
13485:16 με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν διακίνθςθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων, και όςον αφορά τθν τεχνικι
υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων το ENISO 13485:16, με πιςτοποιθτικό επίςθμου οργανιςμοφ
πιςτοποίθςθσ, το οποίο και κατατίκεται με τθν προςφορά κακϊσ και πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με τθν
ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004(ΦΕΚ32Β/16-1-2004) - Αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων.
Επίςθσ να διακζτει Βεβαίωςθ υμμετοχισ ςε Εγκεκριμζνο φςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ ΑΗΗΕ (ςφμφωνα με το
Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και 15/2006).
2.2. ΟΡΟΙ ΕΓΓΤΗΕΩΝ – ΤΝΣΗΡΗΗ
2.2.1. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να διακζτει ςτθν Ελλάδα μόνιμα κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό για τθ
ςυντιρθςθ των αντίςτοιχων μθχανθμάτων. Η ςφνκεςθ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ, κακϊσ και τα τυπικά κλπ
προςόντα των απαςχολοφμενων να αναφερκοφν αναλυτικά ςτθν προςφορά, όπωσ και τα αντίςτοιχα διακριβωμζνα
όργανα.
2.2.2. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία του μθχανιματοσ για τρία (3) τουλάχιςτον
χρόνια από τθν οριςτικι παραλαβι του κατά τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, ωσ και τθν
εξαςφάλιςθ διάκεςθσ ανταλλακτικϊν για δζκα τουλάχιςτον (10) ζτθ, με ζγγραφθ επιβεβαίωςθ. Κατά τθ διάρκεια
τθσ εγγφθςθσ το Νοςοκομείο δεν κα ευκφνεται για καμία βλάβθ του όλου μθχανιματοσ προερχόμενθ από τθ
ςυνικθ και ορκι χριςθ του και δεν κα επιβαρφνεται με κανζνα ποςό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά κλπ.
2.2.3. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να επιλφει οποιαδιποτε βλάβθ προκφψει εντόσ 48 ωρϊν από τθν γνωςτοποίθςι
τθσ. ε διαφορετικι περίπτωςθ να παρζχεται μθχάνθμα αντικατάςταςθσ.
2.2.4. Κατά τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου παραλαβισ ςε κατάςταςθ λειτουργίασ ο προμθκευτισ υποχρεοφται να
παραδϊςει:
α. Πλιρθ ςειρά τευχϊν (εισ διπλοφν) με οδθγίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ (SERVICEMANUALS) ςτθν ελλθνικι ι
αγγλικι γλϊςςα, κακϊσ και όλα τα ςχεδιαγράμματα των επιμζρουσ τμθμάτων του μθχανιματοσ. Επίςθσ να δοκεί
εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ (κωδικοί πρόςβαςθσ, κάρτα, κλπ) ςτο τμιμα ΒΙΣ, κακϊσ και αντίγραφο των αναγκαίων
βοθκθμάτων ι πινάκων, ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. Πριν τθ λιξθ τθσ εγγφθςθσ κα πραγματοποιείται
ςυμπλθρωματικι εκπαίδευςθ (χριςτεσ και μθχανικοί) εάν αυτό κρίνεται απαραίτθτο από το Νοςοκομείο.
β. Πλιρθ ςειρά τευχϊν (εισ διπλοφν) με ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ και λειτουργίασ του μθτρικοφ καταςκευαςτικοφ
οίκου (OperationManuals) με αναλυτικι περιγραφι των αντίςτοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιϊν για όλεσ τισ
αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ μεταφραςμζνο οπωςδιποτε ςτθν ελλθνικι γλϊςςα κατά τθν παράδοςθ του μθχανιματοσ,
ενϊ ςτθν αρχικι προςφορά μπορεί να δοκεί ςτθν αγγλικι και κατά προτίμθςθ και ςτθν ελλθνικι.
3. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ – ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ
Πλιρεσ αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τουσ χριςτεσ όπωσ και για τουσ μθχανικοφσ του τμιματοσ
βιοϊατρικισ τεχνολογίασ, κακϊσ και αντίγραφο των αναγκαίων βοθκθμάτων ι πινάκων, ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι
γλϊςςα.
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Να ςυμπλθρωκεί φφλλο ςυμμόρφωςθσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ επί ποινι αποκλειςμοφ.
ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ
ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - ΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

α/α

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

1

ΝΑΙ


ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ

τθ τιλθ «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για
τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ.
Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΠΑΙΣΗΗ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ» ι ζνασ αρικμόσ (που ςθμαίνει υποχρεωτικό αρικμθτικό
μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ) τότε θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον
υποψιφιο Ανάδοχο, κεωροφμενθ ωσ απαράβατοσ όροσ ςφμφωνα με τθν παροφςα Διακιρυξθ. Προςφορζσ που δεν
καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
τθ ςτιλθ «ΑΠΑΝΣΗΗ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν θ αντίςτοιχθ
προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Προςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του
αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Προςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ
προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ
απαίτθςθσ (ιδιαίτερα αν αυτι αποτελεί ελάχιςτθ).
τθ ςτιλθ «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Παράρτθμα τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ το οποίο
κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Σεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των
υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ
και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Πινάκων
υμμόρφωςθσ. τθν αρχι του Παραρτιματοσ καταγράφεται αναλυτικόσ πίνακασ των περιεχόμενων του.
Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά το δυνατόν
ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Σεχνικό Φυλλάδιο 3, ελ. 4 Παράγραφοσ 4, κ.λπ.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό φυλλάδιο ι ςτθ
ςχετικι αναφορά, μεκοδολογικό εργαλείο, τεχνικι κτλ κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία ι
υπερκάλυψθ και κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Πίνακα υμμόρφωςθσ ςτθν οποία καταγράφεται θ
ηθτοφμενθ προδιαγραφι (π.χ. Προδ. 4.18).
Σονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΜΜΟΡΦΩΗ και θ παροχι όλων
των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται.
Η αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ ςτοιχεία κατά τθν
αξιολόγθςθ των Σεχνικϊν Προςφορϊν.
ε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΠΑΝΣΗΗ», για ζςτω και ζνα από τουσ όρουσ ςτον πίνακα
ςυμμόρφωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτο ςχετικό όρο.
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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 τθσ αξιολόγθςθσ 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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