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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
η
7 ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ‘
ΥΑΝΙΑ
17/12/2019
ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚ. : 26414
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ « Ο Άγηνο Γεψξγηνο» κε ηελ ππ’ αξηζκ. 15/πξαθη.40/12-12-2019 απφθαζε ηνπ
Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υαλίσλ(ΑΓΑ: ΦΠΝ146907Σ-92Υ) θαη έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν2286/95, Ν3329/2005,
Ν2955/01,ην Νφκν 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/08-08-2016) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). Όπσο απηνί ηζρχνπλ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ ΣΗΝ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ (1) ΦΟΡΗΣΟΤ ΤΠΔΡΗΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ (CPV: 38434540-3)
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ»
Έξεπλα Αγνξάο κέζσ ηεο πιαηθφξκαο i-supplies
Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
κφλν βάζεη ηηκήο
ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΔ ΝΑ ΚΑΣΑΣΔΘΟΤΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΧ ΣΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ « i-supplies» έσο
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ
ηελ Γεπηέξα 23-12-2019 θαη ψξα 09:00π.κ.
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΣΑ ΛΟΙΠΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΑΓΤΝΑΜΙΑ
ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΣΗΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΧ ΟΓΚΟΤ) ΝΑ
ΑΠΟΣΑΛΟΤΝ ΣΟ Δ-MAIL: xgalani@chaniahospital.gr
ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ»
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ (1) ΦΟΡΗΣΟΤ
ΤΠΔΡΗΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ (CPV: 38434540-3)

Κωδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ)

7127

ΑΡΙΘΜΟ AITHMAΣΟ (REQ)

19REQ006044144

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ

Πξνυπνινγηζκφο : 13.640,00 επξψ ζπκπ.Φ.Π.Α.24%
Πξνυπνινγηζκφο : 11.000,00 επξψ άλεπ .Φ.Π.Α. 24%

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ»
ημείωζη: Γηάξθεηα ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ : 120 εκέξεο.
ΣΔΜΑΥΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Σει: 28210 22310 Δ-mail: xgalani@chaniahospital.gr

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ
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Φοπηηό ύζηημα Τπεπησοηομογπαθίαρ Μαζηού
Ππομήθεια

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ
ΓΑΠΑΝΗ ΥΩΡΙ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ
ΓΑΠΑΝΗ ΜΔ ΦΠΑ

ΚΑΔ

Πξνκήζεηα ελφο (1) θνξεηνχ
Τπεξερνηνκνγξάθνπ
(CPV:38434540-3)

11.000,00€

2.640,00€

13.640,00€

7127

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
ΓΔΝΙΚΑ – ΤΝΘΔΗ ΤΣΗΜΑΣΟ
Φνξεηφ ζχζηεκα Τπεξερνηνκνγξαθίαο κηθξνχ φγθνπ θαη βάξνπο, έσο 6 kg, γηα επέιηθηε γηα εχθνιε κεηαθίλεζε
απνηεινχκελν απφ :
1. Βαζηθή κνλάδα (φπσο αλαιπηηθά πξνδηαγξάθεηαη πην θάησ)
2. Ηρνβφιν θεθαιή Linear Array επξέσο θάζκαηνο ζπρλνηήησλ (6.0 – 13.0 MHz), θαηάιιειε γηα εμεηάζεηο επηθαλεηαθψλ
νξγάλσλ.
4. Δηδηθφ ηξνρήιαην ζην νπνίν λα πξνζαξκφδεηαη ε ζπζθεπή.
5.Δηδηθή ηζάληα κεηαθνξάο ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.
ΦΗΦΙΑΚΟ ΓΙΑΜΟΡΦΧΣΗ ΓΔΜΗ
Φεθηαθφο Γηακνξθσηήο Γέζκεο (Digitalbeamformer)

Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ε ηερλνινγία

ΚΛΙΝΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ
Δθαξκνγέο γηα ηελ θάιπςε ηεο Υεηξνπξγηθήο
ΣΤΠΟΙ ΗΥΟΒΟΛΧΝ ΚΔΦΑΛΧΝ
πλνιηθφ σθέιηκν εχξνο ζπρλνηήησλ ( MHz ) Να πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή αλαιπηηθά φιεο νη δηαζέζηκεο θεθαιέο αλά
θαηεγνξία.
SECTOR Array
1.7 – 4 MHz
LINEAR Array
Ναη 4 – 13 MHz
CONVEX / MICROCONVEXArray
2 – 10 MHz
Να αλαθεξζνχλ θαη λα πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή ηπρφλ
Άιιεο ερνβφιεο θεθαιέο
επηπιένλ ερνβφιεο θεθαιέο. Να πεξηγξαθεί ε ηερλνινγία
ηνπο πξνο αμηνιφγεζε.
MΔΘΟΓΟΙ ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ
ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
B- Mode
ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
M - Mode
ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
Color Doppler
ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio
Να ξπζκίδεηαη θαη λα απεηθνλίδεηαη ζηελ νζφλε
πρλφηεηα / ηαρχηεηα ηνπ Doppler
ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
PW Doppler
ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
PW Doppler HiPRF
ΝΑΙ (Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή)
CW Doppler
ΝΑΙ (λα ιεηηνπξγεί κε φιεο ηηο δηαζέζηκεο θεθαιέο θαζψο
θαη κε θεθαιέο Convex & Linear. Να πεξηγξαθεί
Tissue Harmonic Imaging
αλαιπηηθά. Να αλαθεξζνχλ νη θεθαιέο ζηηο νπνίεο
δηαηίζεηαη ε ηερληθή κε ηηο αληίζηνηρεο ζπρλφηεηεο .)
Triplex Mode (ηαπηφρξνλε απεηθφληζε, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ΝΑΙ(Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) Να έρεη εθαξκνγή ζηηο
εηθφλαο B-Mode, παικηθνχ Doppler θαη εγρξψκνπ Doppler – θεθαιέο ηεο βαζηθήο ζχλζεζεο.
RealTime)
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ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ-ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
χγρξνλε ππεξερνηνκνγξαθηθή ηερλνινγία δεκηνπξγίαο
εηθφλαο κε ηε ζπιινγή κεγάινπ αξηζκνχ δηαγλσζηηθψλ
πιεξνθνξηψλ απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο ζάξσζεο,
γηα επίηεπμε εηθφλσλ πςειήο αλάιπζεο (δηαθξηηηθήο
ηθαλφηεηαο).
Σερληθή Δπεμεξγαζίαο εηθφλαο ζε επίπεδν pixel γηα ηε
κείσζε ηνπ ζνξχβνπ θαη βειηίσζε ηεο νξαηφηεηαο θαη ηεο
πθήο ηζηηθψλ κνηίβσλ θαη αχμεζε ηεο επθξίλεηάο ηνπο.
Δπεμεξγαζία εηθφλσλ κεηά ηελ ιήςε (Post processing) ζε B
MODE- CFM – PW
Σαπηφρξνλε απεηθφληζε (Β+Β) (Β+COLOR)
εκεία εζηίαζεο ( focus points)
Γπλακηθφ Δχξνο (dynamic range)
Ρπζκφο αλαλέσζεο εηθφλαο (frame rate)
Βάζνο ζάξσζεο
χγρξνλν ζχζηεκα κεγέζπλζεο
Πνιιαπινί ρξσκαηηθνί ράξηεο ηεο θιίκαθαο ηνπ γθξη
Φεθηαθή κήηξα απεηθφληζεο
Έγρξσκε TFT – LCD Οζφλε
χγρξνλα παθέηα κεηξήζεσλ γηα φια ηα είδε απεηθφληζεο
Αλαβαζκηζηκφηεηα ζε Hardware & Software
Γπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ηεο νζφλεο
Πνιιαπιά δεχγε κεηξήζεσλ (calipers)

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ (Να πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά νη δπλαηφηεηεο πξνο
αμηνιφγεζε)
≥8
≥220db
≥ 1100 f/sec
≥30 cm
ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
ΝΑΙ (Να αλαθεξζνχλ)
Να πεξηγξαθεί ε ηερλνινγία πξνο αμηνιφγεζε
≤15”
ΝΑΙ (Να πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά)
ΝΑΙ (Να πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά)
Γπλαηφηεηα απεηθφληζεο κνλήο & δηπιήο νζφλεο κε ηνπο
ζπλδπαζκνχο : B-Mode + B-Mode, B-Mode+B-Mode/CFM
ή Power Doppler
≥8

ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΡΥΔΙΟΘΔΣΗΗ ΔΙΚΟΝΧΝ
Mνλάδα ζθιεξνχ δίζθνπ
Θχξα USB/Flash drive
Δλζσκαησκέλε θηλεκαηνγξαθηθή κλήκε αζπξφκαπξσλ &
έγρξσκσλ εηθφλσλ

ΝΑΙ ελζσκαησκέλνο (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
ΝΑΙ
ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΠΑΚΔΣΑ ΑΝΑΛΤΗ
Παθέην Υεηξνπξγηθψλ εθαξκνγψλ
Άιια παθέηα εθαξκνγψλ
Άιιεο εθαξκνγέο & ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο

ΝΑΙ (Βαζηθφ – Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
ΝΑΙ (Να πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή φια ηα δηαζέζηκα
παθέηα θιηληθψλ εθαξκνγψλ. Να πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά).
ΝΑΙ (Να πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή φιεο νη ηπρφλ
δηαζέζηκεο εθαξκνγέο & ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο)

ΓΙΑΤΝΓΔΙΜΟΣΗΣΑ ΤΣΗΜΑΣΟ
χζηεκα επηθνηλσλίαο DICOM, ππεξεζίεο

ΝΑΙ
Γενικοί όποι

1. ΓΔΝΙΚΑ
1.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη 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
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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 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.
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.
2. ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΔΓΓΤΗΔΧΝ, ΤΝΣΗΡΗΔΧ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝΑΝΑΛΧΙΜΧΝ ΚΛΠ.
2.1. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα πνηφηεηαο EN ΙSO 9001:2015, 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 θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο
κε ηελ ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/2004(ΦΔΚ32Β/16-1-2004) - Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο
δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ.
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 ΔΓΓΤΗΔΧΝ – 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,
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αληαιιαθηηθά, πιηθά θιπ.
2.2.3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα επηιχεη νπνηαδήπνηε βιάβε πξνθχςεη εληφο 24 σξψλ απφ ηελ
γλσζηνπνίεζή ηεο θαη ην αξγφηεξν 48 ψξεο ιφγσ αλακνλήο αληαιαθηηθνχ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα
παξέρεηαη κεράλεκα αληηθαηάζηαζεο. 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
(SERVICE MANUALS) ζηελ ειιεληθή θαη 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 ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ – ΠΛΗΡΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ
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 ειιεληθή γιψζζα θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ
κεραλήκαηνο, ελψ ζηελ αξρηθή πξνζθνξά κπνξεί λα δνζεί ζηελ αγγιηθή θαη θαηά πξνηίκεζε θαη ζηελ
ειιεληθή.
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 θαη
αγγιηθή γιψζζα.
4. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ – ΑΝΑΛΧΙΜΑ – 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, κεηά απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο.
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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ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ

ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

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. Η 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.
ε) Δθφζνλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφο κε αληηπξφζσπφ ηνπ, ππνβάιιεη καδί κε ηελ
πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθφ εθπξνζψπεζεο.
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