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«Ανακοίνωζη Σρίηης (Γ) Γημόζιας Γιαβούλεσζης για ηην προμήθεια: ΠΛΗΡΔ

ΘΕΜΑ :

ΤΣΗΜΑ ΜΟΝΙΣΟΡ ΚΑΙ ΔΝΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ - ΚΟΝΟΛΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΔΘ
(CPV 33195200-5)»

τεηικά:
1)

Το με απίθμ. ππωη. 2891/ 24-07-2015 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Υποσπεωηική διαδικαζία ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων για όλοςρ ηοςρ δημοζίοςρ
θοπείρ ςγείαρ».

2)

Το με απίθμ. ππωη. 3512/ 14-09-2015 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Γιεςκπινίζειρ αναθοπικά με ηη διαδικαζία και ηιρ απαιηήζειρ ηηρ ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και
πποηύπων».

3)

Το με απίθμ. ππωη. 4978/ 15-12-2015 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Δγκύκλιο αναθοπικά με ηη διαδικαζία έγκπιζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων, όπωρ αςηή έσει
καθοπιζθεί δςνάμει ηων αποθάζεων ηηρ Ολομέλειαρ ηηρ ΔΠΥ πος ελήθθηζαν καηά ηην ςπ’ απίθμ. 65/
17.7.2015/21.7.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΓΑ Χ11Η465ΦΥΟ-16Χ) και ηην ςπ’ απίθμ. 67/
19.11.2015/24.11.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΓΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».

4)

Tη με απίθμ. ππωη. 236/19-01-2016 Οδηγία ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Αιηιολογία ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων».

5)

Το με απίθμ. ππωη. 1349/ 03-03-2016 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Δγκύκλιο για ηην παπάηαζη έωρ ηην 30η Ιοςνίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ διενέπγειαρ ηακηικών διαγωνιζμών
από ηην Δπιηποπή Ππομηθειών Υγείαρ και ηοςρ δημόζιοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και
πποηύπων πος εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιάρ διαδικαζίαρ – Η
αληθήρ έννοια ηων λέξεων «επίζημοςρ θοπείρ πιζηοποίηζηρ ηηρ ημεδαπήρ και ηηρ αλλοδαπήρ» πος
πεπιλαμβάνονηαι ζηην πεπίπηωζη (α) ηηρ παπαγπάθος 1 ηηρ εγκςκλίος ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ
«Δνζωμάηωζη ζε ενιαίο κείμενο » (ΑΓΑ: Ψ9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι).

6)

Το με απίθμ. ππωη. 2750/16-05-2016 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Δγκύκλιο για ηην απαγόπεςζη ππομήθειαρ ανηιδπαζηηπίων ή/ και αναλωζίμων ςλικών πος μποπούν να
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ζςνδςαζηούν με ιαηποηεσνολογικό μησάνημα ζςγκεκπιμένηρ μόνον εηαιπείαρ ή ζςνδεδεμένων με αςηή
εηαιπιών, ηος οποίος η σπήζη λαμβάνεηαι δωπεάν».
7)

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

8)

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

9)

Το με απίθμ. ππωη. 4662/14-09-2016 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Απμοδιόηηηα ηηρ ΔΠΥ να εγκπίνει ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ μεηά ηη θέζη ζε ιζσύ ηος Ν.4412/2016».

10) Το με απίθμ. ππωη. 5657/28-11-2016 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Δγκύκλιορ για ηην εναπμόνιζη ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών με ηιρ διαηάξειρ ηηρ νομοθεζίαρ πεπί
ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων».
11) Το με απιθ. Ππωη. 15959/ 15-09-2016 ππακηικό ηηρ επιηποπήρ ιεπάπσηζηρ αιηημάηων ιαηποηεσνολογικού
εξοπλιζμού.
12) Το με απιθ. Ππωη. 10041/06-07-2017 ππακηικό ηηρ επιηποπήρ ιεπάπσηζηρ αιηημάηων ιαηποηεσνολογικού
εξοπλιζμού.
13) Η με απίθμ. 6/ ππκ.3/31-01-2018 (ΑΓΑ: 7ΥΣΘ46907ΤΛ0Φ) απόθαζη ΓΣ ηος Νοζοκομείος πεπί οπιζμού
επιηποπήρ ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών.
14) Η με απιθμ.ππωη.5180/05-03-2018 Ππάξη Γιοικηηή για ανηικαηάζηαζη ηος Γπαμμαηέα διενέπγειαρ ηος
Γιαγωνιζμού.
15) Η με θέμα 15ο// / ππκ.10ο/19-04-2018 (ΑΓΑ: ΨΓΥ946907Τ-Φ9Σ) απόθαζη ΓΣ ηος Νοζοκομείος πεπί
έγκπιζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών.
16) Η με απιθ. ππωη. 9113/ 24-04-2018 (ΑΓΑ: Ψ0ΦΨ46907Τ-6ΑΦ) Ππόζκληζη Α Γημόζιαρ διαβούλεςζηρ.
17) Η με θέμα 21Ο /ππκ14/31-05-2018 (ΑΓΑ:ΧΗ9Σ46907Τ-ΞΘΞ) απόθαζη ΓΣ ηος Νοζοκομείος πεπί έγκπιζηρ
ηεσνικών πποδιαγπαθών ώζηε να ηεθούν ζε Β Γιαβούλεςζη.
18) Η με θέμα 19Ο /ππκ17/29-06-2018 (ΑΓΑ:6ΨΒΤ46907Τ-814) απόθαζη ΓΣ ηος Νοζοκομείος πεπί έγκπιζηρ
ηεσνικών πποδιαγπαθών ώζηε να ηεθούν ζε Γ Γιαβούλεςζη.

Πποζκαλούμε ζε ανοικηή Σρίηη (Γ) Γημόζια Γιαβούλεσζη, μη δεζμεςηικήρ ζςμμεηοσήρ
οικονομικών θοπέυν, με ζκοπό ηη ζςλλογή εποικοδομηηικών παπαηηπήζευν και ζσολίυν
για ηην Προμήθεια: ΠΛΗΡΕ ΤΣΗΜΑ ΜΟΝΙΣΟΡ ΚΑΙ ΕΝΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ –
ΚΟΝΟΛΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΕΘ (CPV 33195200-5)» .

Η Διαβούλεςζη θα διαπκέζει από ηιρ 10/07/2018 έυρ και ηιρ 16/07/2018 ημέπα Δεςηέπα.
Η παπούζα ανακοίνυζη θα αναπηηθεί ζηον ιζηόηοπο ηος Εθνικού Σςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών
Δημοζίυν

Σςμβάζευν

“Διαβοςλεύζειρ”

(ΕΣΗΔΗΣ)

και

ζηην

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

ιζηοζελίδα

ηος

Γενικού

ζηο

Νοζοκομείος

ζύνδεζμο
Φανιών

(www.chaniahospital.gr).
Τα ζσόλια για ηη διαβούλεςζη μποπούν να ςποβληθούν για ηο ζύνολο ηηρ διαβούλεςζηρ
άμεζα και αςηόμαηα, μέζυ ηηρ πλαηθόπμαρ ΕΣΗΔΗΣ με ηην επιλογή «Καηασώπηζη ζσολίος»
και ειζαγυγή κειμένος με πληκηπολόγηζη ή με ανηιγπαθή για κάθε παπάγπαθο ή άπθπο ή για
ηο ζύνολο ηυν ηεσνικών πποδιαγπαθών.
Με ηην επιλογή αςηή και γενικόηεπα ζηην πλαηθόπμα διαβοςλεύζευν ηος ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεηαι
επιζύνατη
απσείυν.
Απσεία
μποπούν
να
αποζηαλούν
ζηο
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e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο ζε εξαιπεηικέρ πεπιπηώζειρ ζηοισείυν πος
δεν μποπούν να ενζυμαηυθούν υρ κείμενο ζηην «Καηασώπηζη ζσολίος» και είναι ζημανηικά
για ηη διαβούλεςζη (π.σ. σάπηερ, θυηογπαθίερ κ.λπ.).
Κάθε αποζηολή ζηο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείηαι. Σε πεπίπηυζη
πος διαπιζηυθεί όηι η καηασώπηζη ηυν ζσολίυν μποπεί να γίνει με ειζαγυγή κειμένος ζηο
πεδίο «Καηασώπηζη ζσολίος», ηόηε δε θα γίνεηαι ανάπηηζη ηυν εν λόγυ ζσολίυν από ηον
διασειπιζηή ηυν διαβοςλεύζευν, αλλά θα ενημεπώνεηαι ο αποζηολέαρ για ηη σπηζιμοποίηζη
ηηρ επιλογήρ αςηήρ, εθόζον επιθςμεί ηην ανάπηηζη ηυν ζσολίυν ηος.
Σε
κάθε
πεπίπηυζη
ηα
ζσόλια
πος
έπσονηαι
ζηο
e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποζηέλλονηαι ζηην αναθέηοςζα απσή πος
επιθςμεί ηη διαβούλεςζη.
Μεηά ηο πέπαρ ηηρ πποθεζμίαρ για ηη διενέπγεια ηηρ Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ, θα αναπηηθεί
ζσεηική
ανακοίνυζη
ζηην
ιζηοζελίδα
ηος
Γενικού
Νοζοκομείος
Φανιών
(www.chaniahospital.gr) με ηα ζηοισεία ηυν οικονομικών θοπέυν πος ζςμμεηείσαν ζηη
διαδικαζία και θα αναπηώνηαι οι παπαηηπήζειρ πος ςποβλήθηκαν.
Επιζημαίνεηαι όηι ηα καηασυπημένα ζσόλια ηυν οικονομικών θοπέυν, αναπηώνηαι αςηούζια
ζηην ηλεκηπονική θόπμα ηος ΕΣΗΔΗΣ, υρ ζσόλια ηηρ ανακοίνυζηρ διενέπγειαρ ηηρ Δημόζιαρ
Διαβούλεςζηρ.
Η ηελική απόθαζη ηηρ επιηποπήρ πποδιαγπαθών ππέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμυρ
αιηιολογημένη, διάλογο ηυν ζςνηακηών ηηρ με ηοςλάσιζηον ηα εξήρ έξι (6) ζηοισεία :
1) Το ςλικό πος ηηρ παπαδίδεηαι από ηο Τμήμα Ππομηθειών.
2) Τιρ εν γένει διεθνείρ παπαδεδεγμένερ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ και ππόηςπα.
3) Τιρ παπαδοσέρ ηηρ επιζηήμηρ.
4) Την εμπειπία.
5) Τςσόν κοινυνικέρ απαιηήζειρ.
6) Τα αποηελέζμαηα ηηρ διαβούλεςζηρ πος πποηγήθηκε επί ηος ηελικού ζσεδίος ηυν ηεσνικών
πποδιαγπαθών και πποηύπυν.
Καηά ηα λοιπά, ιζσύοςν οι αποθάζειρ ηηρ ΕΠΥ, ηυν οποίυν ηο πεπιεσόμενο αναπηήθηκε ζηον επίζημο
ιζηόηοπο αςηήρ.

Παπακαλείζθε για ηην ανηαπόκπιζη και ζςμμεηοσή ζαρ ζηη διαδικαζία ηηρ Δημόζιαρ
Διαβούλεςζηρ.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ

ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΗ ΜΗΝΑ
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ΠΛΗΡΔ ΤΣΗΜΑ ΜΟΝΙΣΟΡ / ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΟΝΟΛΑ ΜΔΘ
1.
Σα κφληηνξ λα είλαη πιήξεο, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, κνληέιν παξαγσγήο ησλ
ηειεπηαίσλ εηψλ, κηθξνχ φγθνπ θαη βάξνπο, επέιηθην γηα εχθνιε κεηαθίλεζε ζηνπο
ρψξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ, πιήξσο βπζκαηνχκελνπ ηχπνπ. Η βπζκαηνχκελε κνλάδα
λα είλαη πνιππαξακεηξηθή ή γηα θάζε παξάκεηξν ρσξηζηά θαη λα κπνξεί λα
απνζπάηαη απφ ηνλ ρξήζηε ζε πεξίπησζε βιάβεο γηα άκεζε αληηθαηάζηαζή ηεο. Να
είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ελήιηθεο, παηδηά θαη λα δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα
παξειθφκελα γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ.
2.
Να ιεηηνπξγνχλ ππφ ηάζε δηθηχνπ 220V/50Hz λα ππφθεηληαη ζηνπο δηεζλείο
θαλφλεο αζθαιείαο νη νπνίνη λα αλαθέξνληαη θαη λα θαηαηεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά ηα
ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά.
3.
Να δηαζέηεη επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία γηα ζπλερή ιεηηνπξγία κεγαιχηεξε
ησλ 4 σξψλ. Να έρεη ξχζκηζε απεηθφληζεο κεγάισλ ςεθηαθψλ ελδείμεσλ, έηζη ψζηε
λα είλαη νξαηέο απφ απφζηαζε, λα έρεη επηινγή απεηθφληζεο απφ ηνλ ρξήζηε ησλ
θπκαηνκνξθψλ κε δηάθνξα ρξψκαηα επηινγήο ηνπ ρεηξηζηή.
4.
Να έρνπλ πςειήο επθξίλεηαο έγρξσκε TFT/LCD νζφλε αθήο ηνπιάρηζηνλ 15"
ηαηξηθψλ πξνδηαγξαθψλ, κε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο απεηθφληζεο νθηψ (8)
ηνπιάρηζηνλ θπκαηνκνξθψλ θαη φισλ ησλ κεηξήζεσλ κε ηαρχηεηεο ζάξσζεο 12,525-50mm/sec, ε χπαξμε ηαρπηήησλ κηθξφηεξσλ ηεο 12,5mm/sec ζα εθηηκεζεί ζεηηθά.
Σν ινγηζκηθφ πξφγξακκα λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζε φια ηα βνεζεηηθά
κελνχ, νζφλεο, ελδείμεηο θαη ζηνπο ζπλαγεξκνχο.
5.
Ο ρεηξηζκφο ηνπ λα είλαη απιφο θαη λα γίλεηαη κέζσ ηεο νζφλεο αθήο,
επηπιένλ λα δηαζέηεη θαη ηελ δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ κε ηελ βνήζεηα πεξηζηξνθηθνχ
δηαθφπηε θαζψο θαη θνκβία πξφζβαζεο ζε δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ κφληηνξ. Να
είλαη εξγνλνκηθφ θαη εχθνιν ζηελ ιεηηνπξγία θαη ην κέγηζην βάξνο ηνπ λα είλαη
πεξίπνπ νθηψ έσο δέθα θηιά.
6.
Να θέξνπλ θίιηξα απφξξηςεο παξαζίησλ δηθηχνπ, πξνζδηνξηζκνχ παικψλ
βεκαηνδφηε θαη πξνζηαζία θαηά απηληδψζεσλ θαη δηαζεξκηψλ.
7.
Κάζε κφληηνξ λα δίλεη πιεξνθνξίεο θαη λα παξαδνζεί κε ηηο παξαθάησ
παξακέηξνπο: ΗΚΓ ( 5πνιηθφ θαιψδην-10 πνιηθφ), αλαπλνή, 2 ζεξκνθξαζηψλ,
αλαίκαθηε πίεζε, θνξεζκφ νμπγφλνπ (SpO2), 2 ή πεξηζζφηεξσλ αηκαηεξψλ πηέζεσλ,
θαξδηαθήο παξνρήο θαη θαπλνγξαθίαο.
8.

Μειινληηθά λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα κέηξεζεο επηπιένλ αηκαηεξψλ πηέζεσλ.

9.
Να έρεη πξφγξακκα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν γηα ηελ αμηφπηζηε αλίρλεπζε θαη
απνζήθεπζε ζηε κλήκε ηνπ φισλ ησλ ηχπσλ ησλ αξξπζκηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο θνιπηθήο καξκαξπγήο, βαζηζκέλν ζηελ αλάιπζε δχν ηνπιάρηζηνλ απαγσγψλ
ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο ηαπηφρξνλα γηα απνθπγή ιαλζαζκέλσλ ζπλαγεξκψλ θαη
απψιεηα θαξδηαθψλ επεηζνδίσλ.
10.
ε πεξίπησζε απνθφιιεζεο νπνηνπδήπνηε ειεθηξνδίνπ απηφκαηα ην monitor
λα κεηαπεδά ζε άιιε απαγσγή γηα λα κελ ράλεηαη απφ ηελ νζφλε ε θπκαηνκνξθή ηνπ
4
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ΗΚΓξαθήκαηνο θαη ηαπηφρξνλα λα δηαζέηεη ερεηηθφ ζπλαγεξκφ θαη κήλπκα ζηνλ
ρξήζηε, ηεο ζπγθεθξηκέλεο απνθνιιεκέλεο απαγσγήο. Ο θαξδηαθφο ξπζκφο εθηφο
απφ ην ΗΚΓ λα ιακβάλεηαη θαη απφ άιιεο παξακέηξνπο.
11.
Να πεξηιακβάλεη πξφγξακκα θιηληθψλ ππνινγηζκψλ φπσο αηκνδπλακηθψλ,
αλαπλεπζηηθψλ, θαξκάθσλ.
12.
Να πξαγκαηνπνηείηαη ιήςε ΗΚΓ 7 απαγσγψλ ψζηε ζηελ νζφλε ηνπ κφληηνξ
λα εκθαλίδνληαη ηαπηφρξνλα θαη νη 7 απαγσγέο ΗΚΓξαθήκαηνο , εάλ ρξεηαζηεί.
13.
Με ξχζκηζε απφ ην ρξήζηε, κε ηε ρξήζε 10 πνιηθνχ θαισδίνπ θαη κε
απηφκαηε αλαγλψξηζε ηνπ θαισδίνπ, λα πξαγκαηνπνηείηαη ιήςε 12 απαγσγψλ,νη
νπνίεο λα εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ monitor.
14.
Η δηαγλσζηηθή ζπρλφηεηα ηνπ θαξδηνγξαθήκαηνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ απφ
0,05 έσο 150Hz θαη λα έρεη φξηα κέηξεζεο θαξδηαθνχ ξπζκνχ απφ 15 έσο 350bpm
πεξίπνπ. Η αιιαγή ηνπ κεγέζνπο θπκαηνκνξθήο λα γίλεηαη εχθνια κε ηηκέο Υ 0,5 , 1,
2, 4. Δπηπιένλ κεγέζε λα αλαθεξζνχλ πξνο αμηνιφγεζε.
15.
Να εθηππψλεηαη ην πιήξεο θαξδηνγξάθεκα ζε Laserprinter, απφ ηνλ θεληξηθφ
ζηαζκφ θαη θαη’ επηινγή απφ ηα monitors.
16.
Να δηαζέηεη κλήκε trends γηα πεξίπνπ 48 ψξεο φισλ ησλ θαηλνκέλσλ πνπ
παξαθνινπζεί ππφ κνξθή πηλάθσλ θαη γξαθεκάησλ. Μεγαιχηεξε δηάξθεηα
θαηαγξαθήο λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ θεληξηθφ ζηαζκφ φπσο αλαθέξεηαη ζηελ
ηειεπηαία παξάγξαθν ηεο 32εο πξνδηαγξαθήο.
17.

Δπηπιένλ δπλαηφηεηεο απνζήθεπζεο λα αλαθεξζνχλ πξνο αμηνιφγεζε.

18.
Απφ ην θαιψδην ηνπ ΗΚΓξαθήκαηνο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίδεη
θαη λα θαηαγξάθεη ηηο αλαπλνέο, λα απεηθνλίδεη ηελ θακπχιε, λα έρεη ςεθηαθή
έλδεημε ηεο αλαπλεπζηηθήο ζπρλφηεηαο έσο 120 bpm ηνπιάρηζηνλ θαη ξπζκηδφκελν
ζπλαγεξκφ άπλνηαο .
19.
Η κέηξεζε ηεο αλαίκαθηεο πίεζεο λα γίλεηαη κε ηελ θιαζηθή κέζνδν ηεο
πεξηρεηξίδαο.
20.
Να κεηξάηε ρεηξνθίλεηα ή απηφκαηα θαζψο θαη ζπλερφκελα, ζε
πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη λα απεηθνλίδνληαη ε ζπζηνιηθή δηαζηνιηθή
θαη κέζε πίεζε.
21.
Η κέηξεζε ηνπ θνξεζκνχ αηκνζθαηξίλεο λα είλαη αλαίκαθηε θαη λα
απεηθνλίδνληαη ςεθηαθά επί ηνηο % θνξεζκφο νμπγφλνπ ζην αίκα κε ειάρηζηα φξηα
απφ 70% , αξηζκφο ζθπγκψλ θαη πιπζεζκνγξαθηθή θακπχιε.
22.
Η ζεξκνθξαζία λα κεηξάηε ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο κε αληίζηνηρε
έλδεημε θαη λα ππάξρνπλ νη αληίζηνηρνη αηζζεηήξεο (δέξκα, νξζνχ / νηζνθάγνπ ).
23.

Η πεξηνρή κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο λα είλαη έσο 45ν C.
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24.
Να δηαζέηεη ηξία ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθά επίπεδα ηαηξηθνχ ζπλαγεξκνχ
(δηαθνξεηηθφ ήρν), άλσ θαη θάησ νξίσλ πξνγξακκαηηδφκελα απφ ηνλ ρξήζηε αλάινγα
κε ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο παξακέηξνπ.
25.
Να παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αξρεηνζέηεζεο ζπκβάλησλ ζπλαγεξκνχ κε
δπλαηφηεηα αλάθιεζεο.
26.
Οη ηηκέο ησλ νξίσλ ζπλαγεξκνχ λα ξπζκίδνληαη απηφκαηα αλάινγα κε ηνλ
ηχπν ηνπ αζζελνχο (ελήιηθεο -παηδηά - λενγλά φηαλ ζπλδέεηαη ζην κφληηνξ ν αζζελήο)
γηα φιεο ηηο παξαθνινπζνχκελεο παξακέηξνπο. Καηά ηελ εθθίλεζε ηνπ monitor λα
ππάξρνπλ πξν ξπζκηζκέλα φξηα ζπλαγεξκνχ.Σα φξηα λα ξπζκίδνληαη απφ ηνλ
θεληξηθφ ζηαζκφ θαη απφ ηα monitor.
27.
Θα αμηνινγεζεί ζεηηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο Bedtobed ζηελ
νζφλε ηνπ ελφο Monitor λα απεηθνλίδνληαη θαηά επηινγή ηνπ ρξήζηε νη
θπκαηνκνξθέο απφ άιιν Monitor θαη λα είλαη δπλαηή ε απηφκαηε απεηθφληζε ησλ
ζπλαγεξκψλ θαηά πξνηεξαηφηεηα θαη ε παχζε ηνπο απφ άιιν ζπλδεδεκέλν monitor
ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ αζζελνχο
Σν κφληηνξ λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν εθηππσηή 3 θαλαιηψλπξναηξεηηθά.

28.

29.
Να πξνζθεξζνχλ κε ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ γηα αζθαιή ηνπνζέηεζε
(κε επηηνίρηα ξάγα/βάζε ζηήξημεο).
30.
Η πνιππαξακεηξηθή κνλάδα ζε 3 κφληηνξ απφ ηα 7λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο κφληηνξ κεηαθνξάο, γηα ηνλ ιφγσ απηφ λα δηαζέηεη νζφλε γηα
ηελ παξαθνινχζεζε ησλ παξακέηξσλ. Να δηαζέηεη επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία, λα
αλαθεξζεί ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο πξνο αμηνιφγεζε. Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ ε
κπαηαξία λα δηαζέηεη ελδείμεηο ηεο θαηάζηαζεο θφξηηζεο ηεο. Δπηπιένλ λα
πξνζθεξζεί έλα αλεμάξηεην κφληηνξ ίδησλ δπλαηνηήησλ γηα ηελ δπλαηφηεηα άκεζεο
κεηαθνξάο αζζελψλ.
31.
Σα monitors λα ζπλνδεχνληαη κε φια ηα απαξαίηεηα παξειθφκελα (θαιψδηα,
πεξηρεηξίδεο, κεηαηξνπείο θνξεζκνχ θαη ζεξκνθξαζίαο θιπ) γηα ηε πιήξε ιεηηνπξγία
ηνπο θαη κε επηηνίρηα/ξάγαο βάζε ζηήξημεο εχθνια απνζπψκελε απφ ην monitor .
Δπίζεο πξέπεη λα παξαδνζεί θαη εγθαηαζηαζεί θεληξηθφο ζηαζκφο, ν νπνίνο λα
πεξηιακβάλεη 12 ηνπιάρηζηνλ άδεηεο ρξήζεο κφληηνξ, ζχγρξνλν ππνινγηζηή κε 2
έγρξσκεο, επίπεδεο, ηαηξηθνχ ηχπνπ νζφλεοάλσ ησλ 20 ηληζψλ, αιθαξηζκεηηθφ
πιεθηξνιφγην, πνληίθη, εμσηεξηθά ερεία ζπλαγεξκψλ ,Laser εθηππσηή θαη θαηάιιειν
UPSγηα αδηάιεηπηε παξνρή ηάζεο.
Δπηπιένλ φζνλ αθνξά ηνλ θεληξηθφ ζηαζκφ παξαθνινχζεζεο

32.


Να ζχει λειτουργικό ςφςτημα Windows

Δσνατότητες απεικόνισης και παρακολούθησης:



Κανάλια ανά αςθενή : ≥2 κυματομορφζσ ταυτόχρονα, για κάθε αςθενή
Στοιχεία απεικόνιςησ και παρακολοφθηςησ : Δημογραφικά, κυματομορφζσ,
αριθμητικζσ τιμζσ και trendsγια όλα τα φαινόμενα.
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Να ανιχνεφει αρρυθμίεσ και διαςτήματα ST
Συναγερμοί με δυνατότητα ρφθμιςησ ορίων από τον κεντρικό ςταθμό.
Πλήρησ αποκάλυψη κυματομορφϊν (fulldisclosure) ≥ 5 ημερϊν ανά αςθενή για
ECG/RR/IBP/SPO2

ΟΡΟΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
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 ENISO 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
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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) εκεξνινγηαθέο 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 ,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.
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 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.Να δηαζέηεη φιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε
κέζσ αζθαινχο ζχλδεζεο internet (remotesupport). 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 (SERVICEMANUALS) 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
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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 θαη θαηά
πξνηίκεζε θαη 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, 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.
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 ιήμεο
ηεο εγγχεζεο ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ είδνπο.
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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 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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