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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΑΝΙΩΝ 

«ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» 

 

                                                                                  

Σατ. Διεύθσνζη : Μοσρνιές Κσδωνίας 

Σατ. Κωδ.         : 73300 

Πληροθορίες    : E. Νηοσζάκης                         

Σηλέθωνο         : 28210- 22300                                           

 Email             : entousakis@chaniahospital.gr 

 

 
 

 

ΘΕΜΑ : Ρρόςκληςη Δζυτερησ (β) Δημόςιασ Διαβοφλευςησ για την ΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ (CPV 33167000-8) ςτο πλαίςιο 
ωρίμανςησ του Υποζργου 4 τησ ενταγμζνησ πράξησ με τίτλο: «ΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΡΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ» 

 
Σσεηικά:  

1) Το με απίθμ. ππωη. 2891/ 24-07-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) 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 Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με 
«Διεςκπινίζειρ αναθοπικά με ηη διαδικαζία και ηιρ απαιηήζειρ ηηρ ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και 
πποηύπων». 

3) Το με απίθμ. ππωη. 4978/ 15-12-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Εγκύκλιο 
αναθοπικά με ηη διαδικαζία έγκπιζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων, όπωρ αςηή έσει καθοπιζθεί 
δςνάμει ηων αποθάζεων ηηρ Ολομέλειαρ  ηηρ ΕΠΥ πος ελήθθηζαν καηά ηην ςπ’ απίθμ. 65/ 
17.7.2015/21.7.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και ηην ςπ’ απίθμ. 67/ 
19.11.2015/24.11.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)». 

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

5) Το με απίθμ. ππωη. 1349/ 03-03-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Εγκύκλιο 
για ηην παπάηαζη έωρ ηην 30η Ιοςνίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ διενέπγειαρ ηακηικών διαγωνιζμών από ηην 
Επιηποπή 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 Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ «Ενζωμάηωζη ζε ενιαίο 
κείμενο » (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι). 

6) Το με απίθμ. ππωη. 2750/16-05-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Εγκύκλιο 
για ηην απαγόπεςζη ππομήθειαρ ανηιδπαζηηπίων ή/ και αναλωζίμων ςλικών πος μποπούν να 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 Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Εγκύκλιο 
για ηην παπάηαζη έωρ ηην 31η Δεκεμβπίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ για ηη διενέπγεια ππομηθειών από ηην ΕΠΥ 
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 Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) 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 Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με 
«Απμοδιόηηηα ηηρ ΕΠΥ να εγκπίνει ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ μεηά ηη θέζη ζε ιζσύ ηος Ν.4412/2016». 

10) Το με απίθμ. ππωη. 5657/28-11-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Εγκύκλιορ 
για ηην εναπμόνιζη ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών με ηιρ διαηάξειρ ηηρ νομοθεζίαρ πεπί ιαηποηεσνολογικών 
πποϊόνηων». 

Ρροσ  

1. ΕΣΗΔΗΣ (Διαβουλεφςεισ) 

e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr 

2. Tμήμα Ρληροφορικήσ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ 

 e-mail: info@chaniahospital.gr 
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11) Θ με κζμα 2034/ 18-05-2020 Ρρόςκλθςθ με κωδικό ΟΡΣ 4326 με κωδικό Ρρόςκλθςθσ: ΕΤΡΑ_50 με τίτλο 
«Υποδομζσ Αναβάκμιςθσ Υπθρεςιϊν Υγείασ ςτθν Ρεριφζρεια Κριτθσ» (ΑΔΑ ΩΚΛ77ΛΚ-ΞΒΡ) 

12) Θ με κζμα 10ο / πρκ 4ο / 07-02-2020 απόφαςθ ΔΣ (ΑΔΑ: Ψ7Κ446907Τ-Ψ29) ζγκριςθ Ρρακτικοφ 
Αξιολόγθςθσ Αιτθμάτων Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ. 

13) Θ με κζμα 33ο / πρκ 10ο / 16-03-2020 απόφαςθ ΔΣ (ΑΔΑ: ΩΧΓΛ46907Τ-ΔΔ) ζγκριςθ Ρρακτικοφ 
Αξιολόγθςθσ Αιτθμάτων Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ. 

14) Το με αρ. πρκ 20653/23-09-2020 4Ο Ρρακτικό Αξιολόγθςθσ αιτθμάτων Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ 

15) Θ με κζμα 1ο / πρκ 32ο / 23-09-2020 απόφαςθ ΔΣ ζγκριςθ Λίςτασ Ζργων αναβάκμιςθσ υπθρεςιϊν υγείασ 
ςτθν Ρεριφζρεια Κριτθσ μζςω χρθματοδότθςθσ από το «ΕΡ Κριτθ 2014-2020. 

16) Θ με κζμα 4ο / πρκ 35ο / 06-10-2020 απόφαςθ ΔΣ (ΑΔΑ ΩΚ5646907Τ-ΗΣ3) απόφαςθ ΔΣ  
17) To με αρ πρκ 26653/04-12-2020 ζγγραφο επιτροπισ διαμόρφωςθσ υποζργου 4 
18) Θ κζμα 34ο / πρακτικό 43Ο / 07-12-2020 απόφαςθ ΔΣ (ΑΔΑ 65ΨΗ46907Τ-Α0Ι)   
19) Θ με α.π  58684/16-12-2020 Ζγκριςθ Σκοπιμότθτασ Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ τθσ Διοικιτριασ 7θσ ΥΡΕ 
20) Θ με αρ. πρκ 1739/16-04-2021 απόφαςθ ζνταξθσ τθσ ΕΥΔ ΕΡ ΚΘΤΘΣ (ΑΔΑ ΨΡΘΨ7ΛΚ-ΧΝΔ) 

21) Θ με κζμα  24ο    πρακ 28ο    /08-09-2021 απόφαςθ ΔΣ (ΑΔΑ Ω5ΩΧ46907Τ-Ε35)   
22) Τισ Διατάξεισ του ν4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 
 
Ζπειτα από την με θζμα 24

ο
 / πρακτικό 28

Ο
 / 08-09-2021 απόφαςη ΔΣ (ΑΔΑ Ω5ΩΧ46907Τ-Ε35) 

 του ΓΝ Χανίων, προςκαλοφμε ςε ανοικτή Δεφτερη (Β) Δημόςια Διαβοφλευςη μη δεςμευτικήσ 
ςυμμετοχήσ οικονομικϊν φορζων, με ςκοπό τη ςυλλογή εποικοδομητικϊν παρατηρήςεων και 
ςχολίων, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (CPV 

33167000-8) ςτο πλαίςιο ωρίμανςησ του Υποζργου 4 τησ ενταγμζνησ πράξησ με τίτλο: 
«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΡΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ» με κωδικό MIS 
5075964, μζςω χρηματοδότηςησ από το «ΕΡ ΚΗΤΗ 2014-2020» με κωδικό ΣΑ EΡ0021 και 
κωδικό ενάριθμου ζργου 2021ΕΡ00210034. 
 

 

Τποέργο 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (CPV 33167000-8 ) 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΓΑΣΙΑΣ 

Φάςη 
Ζργου / 
Ρακζτο 
Εργαςίασ 

TMHMA ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
(ΜΕ ΦΡΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕ 
ΦΡΑ) 

4 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 

4,1 
ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΚΟΣ ΡΥΓΟΣ 
ΩΛ 

Y.E.4 ΧΕΙΟΥΓΕΙΑ 1 τεμ 105.000,00 105.000,00 

4,2 
ΟΥΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΥΓΟΣ 
 

Y.E.4 ΧΕΙΟΥΓΕΙΑ 1 τεμ 50.000,00 50.000,00 

4,3 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΚΟΥ ΡΥΓΟΥ  

Y.E.4 ΓΑΣΤΕΝΤΕΟΛΟΓΙΚΟ 1 τεμ 85.000,00 85.000,00 

4,4 
ΡΛΥΝΤΗΙΟ 
ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΩΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ 

Y.E.4 ΓΑΣΤΕΝΤΕΟΛΟΓΙΚΟ 1 τεμ 40.000,00 40.000,00 

4.5 
ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΚΟΣ ΡΥΓΟΣ 
ΓΙΑ  ΒΟΓΧΟΣΚΟΡΗΣΕΙΣ 

Y.E.4 ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1 τεμ 56.000,00 56.000,00 

4,6 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΗΣ 
 

Y.E.4 
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ 
ΝΕΦΟΥ 

10 τεμ 14.000,00 140.000,00 

ύνολο Τποέργοσ 4: 476.000,00 

 

Η Διαβοφλευςη θα διαρκζςει από τισ 17/09/2021 ζωσ και τισ 24/09/2021  ημζρα Ραραςκσευή. 
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Θ παροφςα ανακοίνωςθ κα αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) ςτο ςφνδεςμο “Διαβουλεφςεισ” 
και ςτθν ιςτοςελίδα του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανιϊν  (www.chaniahospital.gr). 
Τα ςχόλια για τθ διαβοφλευςθ μποροφν να υποβλθκοφν για το ςφνολο τθσ διαβοφλευςθσ άμεςα και 
αυτόματα, μζςω τθσ πλατφόρμασ ΕΣΘΔΘΣ με τθν επιλογι «Καταχϊρθςθ ςχολίου» και ειςαγωγι 
κειμζνου με πλθκτρολόγθςθ ι με αντιγραφι για κάκε παράγραφο ι άρκρο ι για το ςφνολο των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 
Με τθν επιλογι αυτι και γενικότερα ςτθν πλατφόρμα διαβουλεφςεων του ΕΣΘΔΘΣ δεν γίνεται 
επιςφναψθ αρχείων.  
Αρχεία μποροφν να αποςταλοφν ςτο  
e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ ςτοιχείων που δεν 
μποροφν να ενςωματωκοφν ωσ κείμενο ςτθν «Καταχϊρθςθ ςχολίου» και είναι ςθμαντικά για τθ 
διαβοφλευςθ (π.χ. χάρτεσ, φωτογραφίεσ κ.λπ.).  
Κάκε αποςτολι ςτο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  κα αξιολογείται.  
Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι θ καταχϊρθςθ των ςχολίων μπορεί να γίνει με ειςαγωγι 
κειμζνου ςτο πεδίο «Καταχϊρθςθ ςχολίου», τότε δε κα γίνεται ανάρτθςθ των εν λόγω ςχολίων από 
τον διαχειριςτι των διαβουλεφςεων, αλλά κα ενθμερϊνεται ο αποςτολζασ για τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ 
επιλογισ αυτισ, εφόςον επικυμεί τθν ανάρτθςθ των ςχολίων του. 
Σε κάκε περίπτωςθ τα ςχόλια που ζρχονται ςτο  
e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποςτζλλονται ςτθν ανακζτουςα αρχι που επικυμεί τθ 
διαβοφλευςθ.  
Μετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ για τθ διενζργεια τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ, κα αναρτθκεί ςχετικι 
ανακοίνωςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανιϊν  (www.chaniahospital.gr) με τα 
ςτοιχεία των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετείχαν ςτθ διαδικαςία και κα αναρτϊνται οι 
παρατθριςεισ που υποβλικθκαν.  
Επιςθμαίνεται ότι τα καταχωρθμζνα ςχόλια των οικονομικϊν φορζων, αναρτϊνται αυτοφςια ςτθν 
θλεκτρονικι φόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, ωσ ςχόλια τθσ ανακοίνωςθσ διενζργειασ τθσ Δθμόςιασ 
Διαβοφλευςθσ. 
Θ τελικι απόφαςθ τθσ επιτροπισ προδιαγραφϊν πρζπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμωσ 
αιτιολογθμζνθ, διάλογο των ςυντακτϊν τθσ με τουλάχιςτον τα εξισ ζξι (6) ςτοιχεία :  

1) Το υλικό που τθσ παραδίδεται από το Τμιμα Ρρομθκειϊν. 
2) Τισ εν γζνει διεκνείσ παραδεδεγμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και πρότυπα.  
3) Τισ παραδοχζσ τθσ επιςτιμθσ. 
4) Τθν εμπειρία.  
5) Τυχόν κοινωνικζσ απαιτιςεισ. 
6) Τα αποτελζςματα τθσ διαβοφλευςθσ που  προθγικθκε επί του τελικοφ ςχεδίου των 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν και προτφπων.  

Κατά τα λοιπά, ιςχφουν οι αποφάςεισ τθσ ΕΡΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτικθκε ςτον 
επίςθμο ιςτότοπο αυτισ. 
Ραρακαλείςκε για τθν ανταπόκριςθ και ςυμμετοχι ςασ ςτθ διαδικαςία τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ. 
 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΝ ΥΑΝΙΩΝ 

 

ΜΠΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 

 
Κοινοποίηζη: 

1. Γπαθείο Ππομηθειών  

 
Σςνημμένα (1) :  
 
Τεσνικέρ πποδιαγπαθέρ           
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ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΟ ΠΤΡΓΟ ΩΡΛ 
 

A. ΧΕΙΟΥΓΙΚΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΚΟΣ ΡΥΓΟΣ ΥΨΘΛΘΣ ΑΝΑΛΥΣΘΣ – 4Κ 

 Πλα τα προςφερόμενα κα πρζπει απαραίτθτα να είναι του ιδίου οίκου καταςκευισ για πλιρθ 

ςυμβατότθτα και εκμετάλλευςθ των δυνατοτιτων τουσ. 

 Οι προςφορζσ κα περιλαμβάνουν απαραίτθτα το ςφνολο των ηθτοφμενων ειδϊν. 

 Πλα τα προςφερόμενα κα πρζπει να φζρουν το CEMark πιςτοποιθμζνο από επίςθμο φορζα. 

 Πλα τα προςφερόμενα κα πρζπει να είναι ειδικά για τθν χριςθ τουσ ςτθν ιατρικι. 

(Ριςτοποιθμζνεσ medicalgrade ςυςκευζσ). 

 Να ζχουν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ με βεβαίωςθ από τον οίκο τουλάχιςτον δφοζτθ.  

 Πλα τα παραπάνω, κακϊσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά,  να βεβαιϊνονται από τα επίςθμα 

εργοςταςιακά prospectus. 

 Να κατατεκεί πλιρεσ και αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ με παραπομπζσ.  

 Πλοι οι προμθκευτζσ υποχρεοφνται να ςυμμετάςχουν ςε διαδικαςία δειγματιςμοφ του 

χειρουργικοφ ενδοςκοπικοφ πφργου υψθλισ ανάλυςθσ 4Κ που προςφζρουν 

 

Ο χειρουργικόσ ενδοςκοπικόσ πφργοσ να είναι τελευταίασ τεχνολογίασ, φψιςτθσ ποιότθτασ και 

ευκρίνειασ (4Κ-FullHighDefinition) και είναι ιδανικόσ για όλα τα είδθ ενδοςκοπικϊν επεμβάςεων. 

 

Ο χειρουργικόσ ενδοςκοπικόσ πφργοσ να αποτελείται από τα κάτωκι: 

 

i. Κεντρικό ενδοςκοπικό μόνιτορ ιατρικϊν εφαρμογϊν 31’’ 4Κ-FULLHD 

ii. Επεξεργαςτισ και Ψθφιακι ενδοςκοπικι video κάμερα υψθλισ ανάλυςθσ 4Κ με φψιςτθ 

ευκρίνεια και ποιότθτα εικόνασ 

iii. Διπλι πθγι LED φωτιςμοφ με δυνατότθτα λειτουργίασ ςαν δφο ξεχωριςτζσ πθγζσ 

ταυτόχρονα. 

iv. Τροχιλατο πφργο με ζνα ςυρτάρι, βάςθ ςτιριξθσ μόνιτορ, βάςθ ςτιριξθσ κεφαλισ κάμερασ, 

ενςωματωμζνεσ παροχζσ ρεφματοσ και δφο λαβζσ για εφκολθ μετακίνθςθ. 

v. Υπολογιςτικό Σφςτθμα με ενςωματωμζνο Λογιςμικό αρχειοκζτθςθσ, διαχείριςθσ και 

επεξεργαςίασ δεδομζνων, εικόνων και βίντεο, Λογιςμικό Ρρόγραμμα  καταγραφισ 

αποκικευςθσ και επεξεργαςίασ βίντεο και εικόνων και εγκατεςτθμζνο Λειτουργικό Σφςτθμα 

WINDOWS, ςυνοδευόμενο από ζγχρωμο επίπεδο Ιατρικό Monitor 27’’ υψθλισ ευκρίνειασ 

(FullHD). 

 

 

 

 

i) ΚΕΝΤΙΚΟ ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΚΟΜΟΝΙΤΟΙΑΤΙΚΩΝΕΦΑΜΟΓΩΝ31’’ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 4Κ 
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Το ενδοςκοπικό μόνιτορ να είναι  31’’, τεχνολογίασ TFTLCD  πολφ υψθλισ ανάλυςθσ 4K και να είναι 

MedicalGrade. 

Να διακζτει τεχνολογία που να ςυνδυάηει υψθλι επεξεργαςία ςιματοσ θ οποία να προςφζρει 

εικόνα υψθλισ πιςτότθτασ και ποιότθτασ χρϊματοσ, μεγάλθσ αντίκεςθσ και φωτεινότθτασ από 

ςχεδόν κάκε γωνία κζαςθσ. 

Επίςθσ να διακζτει και πλικοσ ειςόδων και εξόδων υψθλισ ευκρίνειασ 4Κ. 

 

 

ii)ΕΡΕΞΕΓΑΣΤΗΣ ΚΑΙΨΗΦΙΑΚΗΕΝΔΟΣΚΟΡΙΚΗVIDEOΚΑΜΕΑΥΨΗΛΗΣΑΝΑΛΥΣΗΣ 4K 

 

Να είναι ενδοςκοπικιvideocameraCMOSτελευταίασ τεχνολογίασ, υψθλισ ανάλυςθσ 4Κ με φψιςτθ 

ευκρίνεια και ποιότθτα εικόνασ, κατάλλθλθ για όλα τα είδθ ενδοςκοπικϊν επεμβάςεων. 

Να διακζτει ανάλυςθ 4Κ. 

Να διακζτει ψθφιακζσ εξόδουσ τουλάχιςτον2 xDVI-D, 4 x 3G-SDI ϊςτε να ςυνεργαςτεί με το μόνιτορ 

και άλλεσ ςυςκευζσ όπωσ videorecorder,videoprinter κλπ. 

Να διακζτει λειτουργία διαφοροποίθςθσ των ιςτϊν ςτθν ενδοςκοπικι εικόνα μζςω τθσ χρωματικισ 

αντίκεςθσ τθσ εικόνασ και τθν αναγνϊριςθ και διάκριςθ των πιο λεπτϊν δομϊν του ιςτοφ. Ριο 

ςυγκεκριμζνα να διακζτει: 

 Λειτουργίαlumino:ϊςτε οι πιο φωτεινζσ όςο και οι πιο ςκοτεινζσ περιοχζσ να απεικονίηονται 

ομοιόμορφα 

 Λειτουργία chromo:ϊςτεοι λεπτομζρειεσ να ενιςχφονται και θ αντίκεςθ των χρωμάτων να 

εντείνεται 

 Λειτουργίαspectro:ϊςτε να πραγματοποιείται χρωματικι διαφοροποίθςθ των 

διαφορετικϊν ιςτικϊν δομϊν 

Να διακζτει MENU ςτθν οκόνθ για ρφκμιςθ των λειτουργιϊν τθσ κάμερασ. 

H κεφαλι τθσ κάμερασ να είναι αδιάβροχθ και να δφναται να αποςτειρωκεί με όλεσ τισ μεκόδουσ 

όπωσ κλίβανοσ ατμοφ, πλάςματοσ κλπ. 

Θ κεφαλι τθσ κάμερασ να διακζτει τουλάχιςτον δφο κομβία με τισ λειτουργίεσ: μεγζκυνςθσ και 

επιλογι φίλτρου. 

Θ κεφαλι τθσ κάμερασ να διακζτει δυνατότθτα εςτίαςθσ F:22mm και καλϊδιο 3mτουλάχιςτον.  

Hκεφαλι τθσ κάμερασ να είναιμζγιςτων διαςτάςεων 115mmx 45mmx 50mmκαιμζγιςτου βάρουσ 

550gςυμπεριλαμβανομζνου του καλωδίου. 

Να διακζτει ςυνδετικά (couplers) για τθν ςφνδεςθ τθσ κάμερασ με ενδοςκόπια άλλων εργοςταςίων.  

Να διακζτει δακτφλιο για χειροκίνθτθ εςτίαςθ. 

Στον επεξεργαςτι να δφνανται επίςθσ να ςυνδεκοφν: 

 3D κεφαλι κάμερασ 

 3D άκαμπτα ενδοςκόπια 
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 Εφκαμπτο βιντεοενδοςκόπιο 

 Άκαμπτα βιντεοενδοςκόπια 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΚΑΜΕΑΣ 

 

- Μεγάλθ φωτοευαιςκθςία 

- Μεγάλθ ανάλυςθ 

- Κακαρι, χωρίσ τρεμόπαιγμα εικόνα 

- Ευκολία ςτθν χριςθ 

- Ελαφριά, μικρι κεφαλι κάμερασ με υψθλισ ποιότθτασ φακοφσ video 

- Ελαφριά και μικρι καταςκευι τθσ ςυςκευισ για εφκολθ μεταφορά αποκικευςθ 

 

iii) ΔΙΡΛΗ ΡΗΓΗLEDΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

Θ  πθγι ι πθγζσνα είναι τελευταίασ τεχνολογίασ και υψίςτθσ ποιότθτασ. Να είναι  κατάλλθλθ για 

χριςθ ςε ενδοςκοπικζσ εφαρμογζσ και να ςυνεργάηεται με ενδοςκόπια όλων των τφπων, άκαμπτα 

και εφκαμπτα. Να παρζχει υψθλισ ζνταςθσ φωτόσ, το οποίο να προςομοιάηει το φωσ το θμζρασ 

μζςω τθσ λυχνίασ LED. Θ πθγι να διακζτει αυξθμζνθ ζξοδο φωτόσ δια μζςω φίλτρου προςταςίασ 

κερμότθτασ   

 

- Να διακζτει δυο λυχνίεσ LED με χαμθλό κερμικό ςυντελεςτι. 

- Οι δυο λυχνίεσ να δφναται να  χειριςτοφν ςαν δυο ξεχωριςτζσ πθγζσ ψυχροφ ταυτόχρονα 

και ανεξάρτθτα. 

- Να διακζτει χειροκίνθτθ και ςυνεχϊσ ρυκμιηόμενθ ζνταςθ φωτόσ. 

- Να διακζτει  φίλτρο προςταςίασ κερμοκραςίασ. 

- Να διακζτει μεγάλθ διάρκεια ηωισ τθσ λυχνίασ. 

- Να παρζχει μεγάλθ και αμετάβλθτθ κερμοκραςία χρϊματοσ για όςο και αν λειτουργεί για 

πιςτι απόδοςθ των χρωμάτων. 

- Θ λυχνία να ςβινει αυτόματα μόλισ εξζρχεται ο αγωγόσ ψυχροφ φωτιςμοφ . 

- Απόδοςθ λυχνίασ LEDαντίςτοιχθμεζωσ 200wattλυχνίασ XENON. 

- Θερμοκραςία χρϊματοσ: 6,500οΚπερίπου 

- Διάρκεια ηωισ λάμπασ: 5.000hπερίπου 

- Τφποσ προςταςίασ: Class1, BF, IP 20 

- Μζγιςτο βάροσ 7Kgr 

 

iv) Τροχηλατοσ πφργοσ με ζνα ςυρτάρι, βάςη ςτήριξησ μόνιτορ, βάςη ςτήριξησ κεφαλήσ κάμερασ, 

ενςωματωμζνεσ παροχζσ ρεφματοσ και δφο λαβζσ 
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 Να είναι ανκεκτικόσ, μοντζρνασ ςχεδίαςθσ και υψθλισ ποιότθτασ καταςκευισ.  

 Να διακζτει δφο ράφια για τθν τοποκζτθςθ του επεξεργαςτι και τθσ πθγισ φωτιςμοφ. 

 Να διακζτει 4 τροχοφσ εκ των οποίων οι δυο να διακζτουν φρζνα.  

 Να διακζτει δφο λαβζσ για εφκολθ μετακίνθςθ . 

 Να διακζτειςυρτάρι. 

 Να διακζτειενςωματωμζνεσ παροχζσ ρεφματοσ. 

 Να διακζτειβάςθ για τθν ςτιριξθ μόνιτορ. 

 Να διακζτειβάςθ ςτιριξθσ τθσ κεφαλισ κάμερασ. 

 Να δφναται να εξοπλιςτεί με επιπλζον ράφια. 

 

v) ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ, Λογιςμικό Ρρόγραμμα καταγραφήσ 

αποθήκευςησ και επεξεργαςιας βίντεο και εικόνωνΚΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟ WINDOWS, 

ςυνοδευόμενο από ζγχρωμο επίπεδο Ιατρικό Monitor 27’’ υψηλήσ ευκρίνειασ (FullHD). 

- Το υπολογιςτικό ςφςτθμα να ςυνδζεται με τον επεξεργαςτι και να ζχει δυνατότθτα αρχειοκζτθςθσ, 

διαχείριςθσ και επεξεργαςίασ δεδομζνων, εικόνων και βίντεο.  

- Να ςυνοδεφεται από μόνιτορ  27’’,  πολφ υψθλισ ανάλυςθσ FULLHD,MedicalGrade. 

- Στο ςφςτθμα να είναι εγκατεςτθμζνο ειδικό Λογιςμικό Ρρόγραμμα μζςω του οποίου να 

επιτυγχάνεται θ αρχειοκζτθςθ ςτοιχείων των αςκενϊν κακϊσ επίςθσ και θ καταχϊρθςθ δεδομζνων, 

εικόνων και βίντεο. Ραράλλθλα, να  είναι δυνατι θ διαχείριςθ των δεδομζνων, θ επεξεργαςία 

αυτϊν, θ μεταφορά τουσ ςε κάποιο εξωτερικό μζςο αποκικευςθσ όπωσ επίςθσ και θ εκτφπωςθ 

ςτοιχείων και εικόνων που επιλζγονται από τον χριςτθ.  

- Στο ςφςτθμα να είναι επίςθσ εγκατεςτθμζνο ειδικό Λογιςμικόπρόγραμμα ψθφιακισ καταγραφισ, 

αποκικευςθσ και επεξεργαςίασ βίντεο και εικόνων. 
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Β.   ΟΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. Ο προμθκευτισ υποχρεϊνεται να απεγκαταςτήςει το παλιό μηχάνημα, εάν υπάρχει, να 

διαμορφϊςει το χϊρο και να εκτελζςει πλήρωσ την εγκατάςταςη του νζου μηχανήματοσ 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. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται 

να χρθςιμοποιιςει αποδεδειγμζνα το εξειδικευμζνο προςωπικό το οποίο περιλαμβάνεται ςτα 

δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ, το δε Νοςοκομείο οφείλει να ελζγξει τθ ςχετικι ςυμμόρφωςθ, ϊςτε 

να διαςφαλιςκοφν τα ςυμφζροντα του Δθμοςίου. 

 

1.2. Θ παράδοςθ-παραλαβι του μθχανιματοσ (οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι) κα γίνει, με τθν 

εγκατάςταςθ ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ, ωσ ειδικότερα ορίηεται από τθν ςχετικι κείμενθ 

νομοκεςία εντόσ 60 θμερϊν. 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. Το 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 EN ISO 13485:16 και το προςφερόμενο είδοσ να 

φζρει πιςτοποιθτικό CE. Να κατατεκοφν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά. 

 

1.4. Ο προμθκευτισ υποχρεϊνεται να δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία προζλευςθσ των υλικϊν ικελε 

ηθτιςει ο φορζασ για διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και των χαρακτθριςτικϊν τουσ. 

 

1.5. Ο φορζασ διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει κάκε προςκομιηόμενο υλικό και ο προμθκευτισ 

υποχρεϊνεται να υπακοφςει ςε οποιεςδιποτε εντολζσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του, για υλικό το 

οποίο δεν εκπλθρϊνει τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, που αναφζρονται ςτθν ποιότθτα και τα 

χαρακτθριςτικά του. 

 

1.6. Στθν προςφορά να αναφερκοφν παρόμοια μθχανιματα που ζχουν εγκαταςτακεί και 

λειτουργοφν ςε ελλθνικά Νοςοκομεία, κλινικζσ κλπ., με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα δθμόςια Νοςοκομεία, 

κακϊσ και ςτοιχεία επικοινωνίασ αυτϊν. Προσ χωρίσ ποινι αποκλειςμοφ.   
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2. ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΘΣΕΩΝ, ΣΥΝΤΘΘΣΕΩΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΛΡ. 

 

2.1. Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεωτικά πρζπει να διακζτουν ςφςτθμα ποιότθτασ  EN ΙSO 

9001:2015, EN ISO 13485:16 με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν διακίνθςθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων, 

και όςον αφορά τθν τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων το EN ISO 13485:16, με 

πιςτοποιθτικό επίςθμου οργανιςμοφ πιςτοποίθςθσ, το οποίο και κατατίκεται με τθν προςφορά 

κακϊσ και πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με τθν ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ./1348/2004(ΦΕΚ32Β/16-1-2004) - Αρχζσ 

και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. 

Επίςθσ να διακζτει Βεβαίωςθ Συμμετοχισ ςε Εγκεκριμζνο Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ ΑΘΘΕ 

(ςφμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Ρ.Δ. 117/2004 και 15/2006). 

 

2.2. ΟΟΙ ΕΓΓΥΘΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΘΘΣΘ 

 

2.2.1. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να διακζτει ςτθν Ελλάδα μόνιμα κατάλλθλα εκπαιδευμζνο 

προςωπικό για τθ ςυντιρθςθ των αντίςτοιχων μθχανθμάτων. Θ 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 δφο (2) 

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 24 ωρϊν 

(θμερολογιακϊν) από τθν γνωςτοποίθςι τθσ εάν δεν απαιτοφνται ανταλλακτικά, διαφορετικά εντόσ 

48 ωρϊν. Σε διαφορετικι περίπτωςθ να παρζχεται εάν είναι εφικτό μθχάνθμα αντικατάςταςθσ.Ο 

μζγιςτοσ ετιςιοσ παραδεκτόσ χρόνοσ εκτόσ λειτουργίασ (DOWNTIME) του Μθχανιματοσ λόγω 

βλαβϊν κα κακορίηεται ςτισ δεκαπζντε (15) θμζρεσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνων των θμερϊν 

προλθπτικισ ςυντιρθςθσ.  

Σε περίπτωςθ που κα διαπιςτωκεί απόκλιςθ των προβλεπόμενων επιτρεπτϊν ορίων μθ λειτουργίασ 

(DOWNTIME) του Μθχανιματοσ, κα ςυμφωνείται παράταςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ του 

προμθκευτι για δζκα (10) θμζρεσ, για κάκε θμζρα μθ λειτουργίασ (DOWNTIME) και κα 
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χαρακτθρίηεται εκείνοσ κατά τον οποίο το μθχάνθμα δεν κα μπορεί να πραγματοποιεί εξετάςεισ ςε 

εφλογα παραδεκτό επίπεδο ποιότθτασ.  

 

2.2.4. Κατά τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου παραλαβισ ςε κατάςταςθ λειτουργίασ ο προμθκευτισ 

υποχρεοφται να παραδϊςει: Ρλιρθ ςειρά τευχϊν (εισ διπλοφν) με οδθγίεσ ςυντιρθςθσ και 

επιςκευισ (SERVICE MANUALS) 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 ΒΙΤ, κακϊσ και αντίγραφο των αναγκαίων βοθκθμάτων ι 

πινάκων, ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. Ρριν τθ λιξθ τθσ εγγφθςθσ κα  πραγματοποιείται 

ςυμπλθρωματικι εκπαίδευςθ (χριςτεσ και μθχανικοί) εάν αυτό κρίνεται απαραίτθτο από το 

Νοςοκομείο. 

 

3. ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ – ΡΛΘΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ 

 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ςυνυποβάλλει, με ποινι αποκλειςμοφ, οπωςδιποτε μετά τθσ 

προςφοράσ του τα παρακάτω: 

 

α. Ρλιρεσ εγχειρίδιο με ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ και λειτουργίασ του μθτρικοφ καταςκευαςτικοφ 

οίκου (Operation Manuals) 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. 

 

β. Ρλιρεσ 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.  

 

4. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – SERVICE 

 

4.1. Τόςο ςτθν εγγφθςθ όςο και ςτθν ετιςια ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ ςυμπεριλαμβάνονται 

απεριόριςτοσ αρικμόσ ανταλλακτικϊν,  τα πάςθσ φφςεωσ υλικά, τα αναλϊςιμα ςυντιρθςθσ και τα 

εργατικά. Εξαιροφνται τα αναλϊςιμα λειτουργίασ. 

 

4.2. Ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν φπαρξθ αμεταχείριςτων ανταλλακτικϊν, 

αναλωςίμων υλικϊν ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ και κφρια τθ διάκεςθ αυτϊν, ωσ και των 

αντίςτοιχων κατάλλθλων υλικϊν για τθν πλιρθ λειτουργία και απόδοςθ των ειδϊν του 

ιατροτεχνολογικοφ είδουσ με τον παρελκόμενο εξοπλιςμό, επί δζκα (10) τουλάχιςτον ςυνολικά ζτθ. 
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4.3. Στον επιμζρουσ φάκελο τεχνικισ προςφοράσ, πζρα από τθ βαςικι ςφνκεςθ του προςφερόμενου 

ιατροτεχνολογικοφ είδουσ κα αναγράφονται οπωςδιποτε ςε λίςτα όλα τα απαραίτθτα υλικά για τθ 

λειτουργία, ςυντιρθςθ και επιςκευι των προςφερόμενων ειδϊν. Θ κοςτολόγθςι τουσ κα 

αναγράφεται ςτθν οικονομικι προςφορά. 

 

 

 

5. ΟΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ – ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

 

5.1. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται ςτθν οικονομικι προςφορά να αναφζρει τθν ςυγκεκριμζνθ ετιςια 

τιμι των εξόδων πλιρουσ ςυντιρθςθσ- επιςκευι, οπωςδιποτε με ποινι αποκλειςμοφ, μετά τθ λιξθ 

τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ (ανεξάρτθτα των λοιπϊν όρων εγγφθςθσ κάκε 

προςφοράσ, οι οποίοι κα αξιολογθκοφν κατά περίπτωςθ).  

5.2. Θ προςφερόμενθ αρχικι ετιςια τιμι πλιρουσ ςυντιρθςθσ – επιςκευισ ςυμπεριλαμβανομζνων 

όλων των ανταλλακτικϊν  για το πρϊτο ζτοσ μετά από τθ λιξθ τθσ ςυμβατικισ περιόδου εγγφθςθσ 

καλισ λειτουργίασ, και μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ δεκαετίασ από τθ λιξθ τθσ ςυμβατικισ περιόδου 

εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κα πρζπει να είναι ςυγκεκριμζνθ και μικρότερθ του 6% . 

 

Πλα τα αναφερόμενα χαρακτηριςτικά  ςτισ Ομάδεσ Α και Β πρζπει να βεβαιϊνονται από τα 

επίςημα φυλλάδια του οίκου είτε από βεβαιϊςεισ του οίκου. Επιπλζον να κατατεθεί πλήρεσ και 

αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςησ με παραπομπζσ. Τα προηγοφμενα επί ποινή αποκλειςμοφ. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Ακολουθεί η επιμζρουσ βαρφτθτά ςτθν τελικι βακμολογία. Πλοι οι όροι είναι απαράβατοι, θ 

εκπλιρωςι τουσ βακμολογείται με 100, ενϊ ζξτρα δυνατότθτεσ, εγγφθςθ κλπ λαμβάνουν πρόςκετθ 

βακμολογία. 

 

ΟΜΑΔΑ Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 
Επιμζρουσ 

βακμολογία 
Βαρφτθτα 

ii. ΕΡΕΞΕΓΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΚΗ  VIDEOΚΑΜΕΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 4K 

Θ κεφαλι τθσ κάμερασ να διακζτει τουλάχιςτον δφο κομβία με τισ λειτουργίεσ: μεγζκυνςθσ και 

επιλογι φίλτρου 

Λειτουργίεσ μεγζκυνςθσ και επιλογισ φίλτρου ………. 

Ζνα πλικτρο από τα 2προγραμματιηόμενο (για λειτουργίεσ όπωσ 

λιψθ φωτογραφιϊν, καταγραφι, εκτφπωςθ, λειτουργία φίλτρου, 

μεγζκυνςθ, κλπ)…….. 

100 

 

 

110 

15% 
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Δφο πλικτρα προγραμματιηόμενα(για λειτουργίεσ όπωσ λιψθ 

φωτογραφιϊν, καταγραφι, εκτφπωςθ, λειτουργία φίλτρου, 

μεγζκυνςθ, κλπ) ………………… 

 

 

120 

H κεφαλι τθσ κάμερασ να είναι μζγιςτων διαςτάςεων 115mmx 45mmx 50mm και μζγιςτου βάρουσ 

550g ςυμπεριλαμβανομζνου του καλωδίου 

Διαςτάςεισ 115mmx 45mmx 50mm ………………. 

Οι ελάχιςτεσ προςφερκείςεσ διαςτάςεισ κα βακμολογθκοφν με 

…………………………………. 

(οι ενδιάμεςεσ κατ’ αναλογία) 

100 

 

120 

 

10% 

Βάροσ 550 γρ ςυμπεριλαμβανομζνου του καλωδίου …. 

Το ελάχιςτο προςφερκζν βάροσ κα βακμολογθκεί με … 

(τα ενδιάμεςα κατ’ αναλογία) 

100 

120 

 

15% 

iii. ΔΙΡΛΗ ΡΗΓΗ LED ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Σε δφο ςυςκευζσ 

Σε μία ςυςκευι 

100 

120 
15% 

v) ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Μόνιτορ 27’’ 

Μόνιτορ 27’’ ςε αρκρωτό βραχίονα ςτο ςφςτθμα 

100 

120 
15% 

Σφνολο 70% 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β. 

(ΟΟΙ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ) 

Επιμζρουσ 

βακμολογία 

Βαρφτθτα 

  1.2. Θ παράδοςθ-παραλαβι του μθχανιματοσ 

(οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι) 

3% 

60 θμζρεσ 100 

45 θμζρεσ 
110 

30 θμζρεσ 
120 
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2.2.2. Εγγφθςθ (εργαςία - ανταλλακτικά) τουλάχιςτον τριϊν ετϊν 

20% 
2 ζτθ 100 

3 ζτθ 110 

4 ζτθ 120 

  2.2.3.Χρόνοσ ανταπόκριςθσ ςε βλάβθ.  

 

 

7% 

24ωρθ τθλεφωνικι τεχνικι υποςτιριξθ ςυμπεριλαμβανομζνων 

αργιϊν και Σαββατοκφριακων & επίλυςθ βλάβθσ εντόσ 24 ωρϊν 

με ανταλλακτικά 

120 

 

Επίλυςθ βλάβθσ εντόσ 24 ωρϊν με ανταλλακτικά 110 

Επίλυςθ βλάβθσ εντόσ 24 ωρϊν χωρίσ ανταλλακτικά & Επίλυςθ 

βλάβθσ εντόσ 48 ωρϊν με ανταλλακτικά 

100 

Σφνολο 30% 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 

ΚΙΤΗΙΩΝ 

ΣΥΝΤ. ΒΑΥΤ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΤΗΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 

 

ΚΛΙΜΑΚΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΡΟ– ΜΕΧΙ 

Α’ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 70% 100 – 120 

Β’ ΟΟΙ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ 30% 100 – 120 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  

 

 

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 

ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 

βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 

Για τθν επιλογι τθσ ςυμφερότερθσ προςφοράσ κα ακολουκθκεί θ κατάταξθ των προςφορϊν για τθν 

τελικι επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ Ρροςφοράσ κα προκφψει με βάςθ 

τον ακόλουκο τφπο: 

 

Λ = Ρροςφερθείςα τιμή    

Τελική βαθμολογία τεχνικήσ προςφοράσ 
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Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο 

λόγο τθσ προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι ο 

μικρότεροσ αρικμόσ). 

Τα κριτιρια και οι αντίςτοιχοι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ δίνονται ςτουσ πίνακεσ του Ραραρτιματοσ Ι 

τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

Συγκεκριμζνα: 

Στακμιςμζνθ Βακμολογία Ρροςφοράσ = Άκροιςθ των ομάδων Α & Β (……….ΧΒακμ Α1….) + 

(………..Χβακμ Α2 ) +………. 

Ππου βακμ Α…, βακμ Α….., βακμ Β…., βακμ Β….. : βακμολογία επιμζρουσ κριτθρίων ομάδασ Α & Β. 

Για τθ διαμόρφωςθ τθσ ςυγκριτικισ τιμισ κα λθφκεί υπόψθ θ Τιμι Ρροςφοράσ όπωσ περιγράφεται 

ςτον Ρίνακα οικονομικισ προςφοράσ . 

 

 

 

ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΤΡΓΟ 

 
 

Α. ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣΡΛΘΟΥΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΚΟΥ ΟΥΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ  

 

 Πλα τα προςφερόμενα κα πρζπει απαραίτθτα να είναι του ιδίου οίκου καταςκευισ για πλιρθ 

ςυμβατότθτα και εκμετάλλευςθ των δυνατοτιτων τουσ, με εξαίρεςθ το μόνιτορ. Θετικότερθ 

αξιολόγθςθ ςε περίπτωςθ μόνιτορ ίδιου καταςκευαςτι. 

 Οι προςφορζσ κα περιλαμβάνουν απαραίτθτα το ςφνολο των ηθτοφμενων ειδϊν. 

 Πλα τα προςφερόμενα κα πρζπει να φζρουν το CEMark πιςτοποιθμζνο από επίςθμο φορζα. 

 Πλα τα προςφερόμενα κα πρζπει να είναι ειδικά για τθν χριςθ τουσ ςτθν ιατρικι. 

(Ριςτοποιθμζνεσ medicalgrade ςυςκευζσ). 

 Να ζχουν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ με βεβαίωςθ από τον οίκο τουλάχιςτον δφο ζτθ.  

 Πλα τα παραπάνω, κακϊσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά,  να βεβαιϊνονται από τα επίςθμα 

εργοςταςιακά prospectus. 

 Να κατατεκεί πλιρεσ και αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ με παραπομπζσ.  

 Πλοι οι προμθκευτζσ υποχρεοφνται να ςυμμετάςχουν ςε διαδικαςία δειγματιςμοφ του 

ςυςτιματοσ που προςφζρουν 

 

Ο πφργοσ να αποτελείται από: 

i. Βίντεο επεξεργαςτι κάμερασ με κεφαλι CCD ι CMOS, απεικόνιςθσ 4K 

ii.  Μόνιτορ με ευρεία επίπεδθ οκόνθ απεικόνιςθσ, 4K 
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iii. Ρθγι ψυχροφ φωτιςμοφ κατάλλθλθ για χριςθ με ςκιαγραφικά εξειδικευμζνων μεκόδων 

απεικόνιςθσ. 

iv. Τροχιλατο τοποκζτθςθσ ςυςκευϊν 

 

 

i. Ρροδιαγραφι βίντεο-επεξεργαςτι κάμερασ με κεφαλι, απεικόνιςθσ4K 

 

1. Να παρζχει ο βαςικόσ προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ επεξεργαςτι πολφ υψθλισ ποιότθτασ, 

ανάλυςθσ υψθλισ ευκρίνειασ 3840x2160pixels  προοδευτικισ ςάρωςθσ 

2. Να παρζχει ο βαςικόσ προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ τθ δυνατότθτα μελλοντικισ αναβάκμιςθσ 

και προςκικθσ ςτθν ιδθ υπάρχουςα υποδομι, νζων τεχνολογιϊν απεικόνιςθσ (όπωσ 

τεχνολογίασ 3D, φωτοδυναμικισ διάγνωςθσ PDDκαι φκοριςμοφ εγγφσ υπζρυκρου NIR-ICG, 

κλπ),χωρίσ τθν απαίτθςθ licenseι ςχετικισ χρζωςθσ. 

3. Να παρζχει ο βαςικόσ προςφερόμενοσ εξοπλιςμόστθ δυνατότθτα ταυτόχρονθσ ςφνδεςθσ 

και απεικόνιςθσ πολλαπλϊν ενδοςκοπικϊν οργάνων, όλων των τφπων για χριςθ από 

οποιαδιποτε χειρουργικι ειδικότθτα (άκαμπτα ενδοςκόπια, εφκαμπτα ινοπτικά 

ενδοςκόπια, άκαμπτα βίντεο- ενδοςκόπια, εφκαμπτα βίντεο- ενδοςκόπια, εξωςκόπια 2D κα 

3D, κλπ), χωρίσ τθν απαίτθςθ license ι ςχετικισ χρζωςθσ.Να αναφερκεί θ μζκοδοσ προσ 

αξιολόγθςθ. 

4. Να περιλαμβάνεται ςτθν προςφερόμενθ διαμόρφωςθ ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ  ςφνδεςθσ 

βίντεοουρθτθροςκοπίωνκαι βίντεο κυςτεοςκοπίων. Επιπλζον ςυνδετικά κα αξιολογθκοφν. 

5. Να διακζτει ςτον βαςικό προςφερόμενο εξοπλιςμό, ςυςτιματα ψθφιακισ επεξεργαςίασ και 

φίλτρων τθσ εικόνασ για τθ βελτίωςθ τθσ ενδοςκοπικισ απεικόνιςθσ με καλφτερθ 

λεπτομζρεια, για  καλφτερθ διαγνωςτικι αξιολόγθςθ: 

a. ςφςτθμα παροχισ ομογενοποιθμζνου φωτιςμοφ ςε κάκε μζροσ τθσ 

ενδοςκοπικισ εικόνασ για κακαρι απεικόνιςθ των λεπτομερειϊν τόςο ςτισ 

φωτεινζσ όςο και ςτισ ςκοτεινζσ περιοχζσ 

b. ςφςτθμα διαφοροποίθςθσ των ιςτϊν ςτθν ενδοςκοπικι εικόνα μζςω 

χρωματικισ αντίκεςθσ τθσ εικόνασ, με λευκό φωτιςμό. 

c. δυνατότθτα διενζργειασ εξελιγμζνων απεικονιςτικϊν μεκόδων με χριςθ 

ςκιαγραφικϊν, όπωσ φωτοδυναμικισ διάγνωςθσ και  φκοριςμοφ υπερφκρων 

με χριςθ ινδοκυανίνθσ πράςινθσκαι φωτοδυναμικισ διάγνωςθσ. 

d. Σφςτθμα αναγνϊριςθσ και διάκριςθσ των πιο λεπτϊν δομϊν ιςτοφ. Να ζχει τθ 

δυνατότθτα εφκολθσ εναλλαγισ μεταξφ των φιλτραριςμζνων εικόνων και τθσ 

φυςικισ εικόνασ από τθν κεφαλι τθσ κάμερασ. 

e. Δυνατότθτα ταυτόχρονθσ εφαρμογισ ςτθν εικόνα πολλαπλϊν μεκόδων 

επεξεργαςίασ και φίλτρων. 

21DIAB000019531 2021-09-15



16 

 

f. Να ζχει τθ δυνατότθτα ταυτόχρονθσ απεικόνιςθσ και παρακολοφκθςθσ ςτθν 

οκόνθ τθσ ανεπεξζργαςτθσ και τθσ ψθφιακά επεξεργαςμζνθσ εικόνασ, για 

καλφτερθ εποπτεία. 

 

6. Να διακζτει φυςικι απόδοςθ των χρωμάτων, ϊςτε να μθν απαιτείται από το χριςτθ θ κατά 

περίπτωςθ ρφκμιςι τουσ, ανάλογα με τθν επζμβαςθ. 

7. Να διακζτει ςτθ βαςικι προςφερόμενθ διαμόρφωςθ δυνατότθτα ψθφιακισ καταγραφισ ςε 

αποκθκευτικό μζςο, είτε USB (stick, ςκλθρό δίςκο), είτε DVD,  απαραίτθτα και 

φωτογραφιϊν υψθλισ ανάλυςθσ (1920x1080) και βίντεο υψθλισ ανάλυςθσ fullHD 

(1920x1080p). Θ καταγραφι να γίνεται κατά προτίμθςθ ςε φάκελο αςκενοφσ με 

δθμογραφικά ςτοιχεία αςκενοφσ και δεδομζνων τθσ επζμβαςθσ. 

8. Να παρζχει ζνδειξθ ςτο μόνιτορ για το ποςοςτό τθσ μνιμθσ που χρθςιμοποιικθκε ςτο 

ςυνδεμζνο αποκθκευτικό μζςο. 

9. Να διακζτει ςτον προςφερόμενο εξοπλιςμό ειδικό αδιάβροχο πλθκτρολόγιο, ιατρικισ 

χριςθσ κατάλλθλο για χειρουργείο (medicalgrade) για εφκολθ πλοιγθςθ και ζλεγχο όλων 

των λειτουργιϊν του μενοφ τθσ κάμερασ και εφκολθ ειςαγωγι των ςτοιχείων αςκενοφσ, και 

άλλων δεδομζνων τθσ επζμβαςθσ. 

10. Να διακζτει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ και αποκικευςθσ πολλαπλϊν ςετ εξατομικευμζνων 

ρυκμίςεων (presets), ανάλογα με τισ προτιμιςεισ διαφόρων χρθςτϊν. 

11. Να διακζτει πολλαπλζσ ψθφιακζσ εξόδουσ εικόνασ fullHD, είτεDVI-D, είτε DVI, είτε 3G/HD-

SDI, είτε HDMI. Τυχόν αναλογικζσ ζξοδοι κα εκτιμθκοφν. 

12. Πλεσ οι λειτουργίεσ τισ κάμερασ να μποροφν εφκολα να ελεγχκοφν μζςω των πλικτρων τθσ 

κεφαλισ κάμερασ, ι διακζςιμων βίντεο- ενδοςκοπίων. 

13. Να διακζτειτο ςφνολο του βαςικοφ προςφερόμενουεξοπλιςμοφ(είτε ενςωματωμζνα ςτον 

επεξεργαςτι κάμερασ, είτε μζςω ξεχωριςτοφ ςυςτιματοσ) τθ δυνατότθτα  κεντρικοφ 

ελζγχου οριςμζνων τουλάχιςτον  βαςικϊν παραμζτρων λειτουργίασ, ςυμβατϊν 

ενδοςκοπικϊν ςυςκευϊν. Ο ζλεγχοσ να είναι δυνατόσ από το πλθκτρολόγιο του βίντεο 

επεξεργαςτι,  και από τα πλικτρα τθσ κεφαλισ κάμερασ ι τυχόν βίντεοενδοςκοπίων 

(οποιαςδιποτε χριςθσ, διάςταςθσ και τεχνολογίασ), είτε από οκόνθ αφισ. 

14. Να παρζχει τα ςφνολο του βαςικοφ προςφερόμενουεξοπλιςμοφ(είτε ενςωματωμζνα ςτον 

επεξεργαςτι κάμερασ, είτε μζςω ξεχωριςτοφ ςυςτιματοσ) τθ δυνατότθτα απεικόνιςθσ ςτο 

μόνιτορ χειρουργοφ, των παραμζτρων λειτουργίασ και των τυχόν προειδοποιιςεων και 

μθνυμάτων αςφαλείασ άλλων ςυμβατϊν ενδοςκοπικϊν ςυςκευϊν. 

15. Να ζχει τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ με κεφαλζσ κάμερασ CMOS και CCD κάκε ειδικότθτασ 

(λαπαροςκοπικζσ, ουρολογικζσ), και κάκε τεχνολογίασ (π.χ. fullHD, 4K, κλπ) 

16. Να ζχει τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ με άκαμπτα και εφκαμπτα βίντεο- ενδοςκόπια και 

εξωςκόπια, τεχνολογίασ CMOS και CCD, όλων των ειδικοτιτων και διαςτάςεων 
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(λαπαροςκοπικά, ουρολογικά, γυναικολογικά, κλπ) και κάκε τεχνολογίασ (π.χ. 2DfullHD, 

3DfullHD, 4Kκλπ). 

17. Να διακζτει θλεκτρονικό zoom ελεγχόμενο από το πλθκτρολόγιο και από τα πλικτρα τθσ 

κεφαλισ κάμερασ, και πάγωμα τθσ εικόνασ. Να αναφερκεί το μζγιςτο δυνατό ψθφιακό 

zoom. 

18. Να περιλαμβάνεται γωνιακι, ουρολογικι κάμερα τεχνολογίασ CCDι CMOS, ανάλυςθσ 

τουλάχιςτον FullHighDefinition, με δυνατότθτα χριςθσ με τεχνικι απεικόνιςθσ 

φωτοδυναμικισ διάγνωςθσ (PDD). 

19. Θ κεφαλι κάμερασ να  διακζτει προγραμματιηόμενα πλικτρα ελζγχου ϊςτε να εκτελοφν 

διάφορεσ λειτουργίεσ  το κακζνα, ανάλογα με τθν κζλθςθ του χριςτθ, όπωσ: 

a. τον  ζλεγχο όλων των λειτουργιϊν και πλοιγθςθ ςτο μενοφ τθσ κάμερασ   

b. τθν καταγραφι φωτογραφιϊν και βίντεο 

c. τον ζλεγχο βαςικϊν λειτουργιϊν άλλων ενδοςκοπικϊν ςυςκευϊν 

20. Θ κεφαλι κάμερασ να είναι πλιρωσ εμβαπτιηόμενθ ςε υγρά κακαριςμοφ και χθμικά υψθλισ 

απολφμανςθσ. Να μπορεί να αποςτειρωκεί τουλάχιςτον ςε κλίβανοplasmaτφπου 

SteelcoPL130. Να ςυνοδεφεται από κυτίο φφλαξθσ-αποςτείρωςθσ. 

21. Θ κεφαλι κάμερασ να ζχει δυνατότθτα εςτίαςθσ είτε μζςω δακτυλίου είτε μζςω πλικτρων, 

ενςωματωμζνων ςτο ςϊμα τθσ κεφαλισ. 

22. Θ κεφαλι κάμερασ να ζχει τθ δυνατότθτα εφαρμογισ φίλτρων χρωμοενδοςκόπθςθσ. 

23. Hκεφαλι κάμερασ να είναι ελαφριά, ϊςτε να μθν κουράηει κατά τθ χριςθ.Θα βακμολογθκεί 

εκείνθ με το μικρότερο βάροσ. 

24. Και θ κεφαλι και ο επεξεργαςτισ κάμερασ να διακζτουν πιςτοποίθςθ θλεκτρικισ 

αςφάλειασ, τουλάχιςτον κλάςθσ BF (BodyFloating). 

 

 

ii.  Μόνιτορ με ευρεία επίπεδθ οκόνθ απεικόνιςθσ 4K 

 

1. Να είναι ζγχρωμοmonitor τουλάχιςτον 27 ιντςϊν με αναλογία απεικόνιςθσ τουλάχιςτον  

16:9. Θετικότερθ αξιολόγθςθ ςε περίπτωςθ μόνιτορ ίδιου καταςκευαςτι. 

2. Να διακζτει πάνελ IPSLED-backlight 

3. Να λειτουργεί απαραίτθτα με τεχνολογία απεικόνιςθσ  fullHD(fullHighDefinition ) με 

ανάλυςθ 1920x1080  

4. Να διακζτει φωτεινότθτα τουλάχιςτον 800cd/m
2 

 

5. Nα διακζτει γωνία κζαςθσ τουλάχιςτον 178
ο
 

6. Να διακζτει χρόνο απόκριςθσ πλιρουσ φάςματοσ, τουλάχιςτον 14ms (μαφρο-άςπρο-μαφρο) 

7. Να παρζχει τθν δυνατότθτα εικόνασ ςε εικόνα ( PictureInPicture) ϊςτε να είναι δυνατι θ 

ταυτόχρονθ απεικόνιςθ και άλλθσ πθγισ ςιματοσ. 
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8. Να διακζτει ψθφιακζσ ειςόδουσ διαφόρων τφπων: DVI-D, 3G-SDI, VGA. Επιπλζον είςοδοι κα 

εκτιμθκοφν. 

9. Να διακζτει ψθφιακζσ εξόδουσ διαφόρων τφπων: DVI-D, 3G-HD-SDI, VGA.Επιπλζον ζξοδοι 

κα εκτιμθκοφν. 

10. Να διακζτει δυνατότθτα  για τοποκζτθςθ ςε βάςθ ςτιριξθσςε  τροχιλατο τοποκζτθςθσ 

εξοπλιςμοφ 

 

 

III. ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΡΘΓΘΣ ΨΥΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥΚΑΤΑΛΛΘΛΘ ΓΙΑ ΧΘΣΘ ΜΕ ΣΚΙΑΓΑΦΙΚΑ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘΣ (ξεχωριςτι ςυςκευι ι ενςωματωμζνθ ςτον 

βιντεοεπεξεργαςτι) 

 

1. Να είναι υψθλισ ποιότθτασ LED, φωτεινότθτασ τουλάχιςτον αντίςτοιχθσ με λυχνία XENON 

280 Watt. Να αναφερκεί ο χρόνοσ ηωισ και τα lumenπροσ αξιολόγθςθ. 

2. Να διακζτει ςφςτθμα  αυτόματθσ και χειροκίνθτθσ ρφκμιςθσ τθσ ζνταςθσ τθσ φωτεινότθτασ. 

3. Να διακζτει λειτουργία stand-by. 

4. Να διακζτει δυνατότθτα παροχισ κατάλλθλου φωτιςμοφ για χριςθ με απεικονιςτικι 

μζκοδο φωτοδυναμικισ διάγνωςθσ (PDD). 

5. Να διακζτει ςτθν προςφερόμενθ διαμόρφωςθ τθ δυνατότθτα  χειριςμοφ βαςικϊν 

λειτουργιϊν και παραμζτρων τθσ, από τα πλικτρα τθσ κεφαλισ κάμερασ ι 

βίντεοενδοςκοπίων (οποιαςδιποτε χριςθσ, τφπου και τεχνολογίασ). 

6. Να διακζτει ςτθν προςφερόμενθ διαμόρφωςθ τθ δυνατότθτα παρουςίαςθσ πλθροφοριϊν 

λειτουργίασ και μθνυμάτων αςφαλείασ ςτο μόνιτορ τθσ ενδοςκοπικισ εικόνασ. 

7. Hπροςφερόμενθ πθγι φωτιςμοφ, να διακζτει πιςτοποίθςθ ανϊτατθσ θλεκτρικισ 

αςφάλειασ, κλάςθσ τουλάχιςτον BF (BodyFloating). 

8. Να ςυνοδεφεται από καλϊδιο ψυχροφ φωτιςμοφ μικουσ τουλάχιςτον 2.3mκαι διαμζτρου 

2.5mm, κατάλλθλο για PDD. Να αναφερκοφν οι τρόποι αποςτείρωςθσ. 

 

 

iv. Ρροδιαγραφι τροχιλατου (trolley) τοποκετθςθς ςυςκευων 

 

1. Να είναι εργονομικά ςχεδιαςμζνο, τροχιλατο με 4 τροχοφσ, με ςφςτθμα πζδθςθσ 

τουλάχιςτον ςε 2 από τουσ τροχοφσ για μεγαλφτερθ ςτακερότθτα. 

2. Να διακζτει τουλάχιςτον 6 ενςωματωμζνεσ κζςεισ παροχισ τροφοδοςίασ , υποδοχζσ 

γείωςθσ, κατά προτίμθςθ με κεντρικό διακόπτθ ON/OFF. Επιπλζον χαρακτθριςτικά κα 

αξιολογθκοφν. 

3. Να διακζτει ειδικι κζςθ τοποκζτθςθσ τθσ κεφαλισ κάμερασ. 
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4. Να ζχει ράφια πλάτουσ τουλάχιςτον 600 χιλ. ϊςτε να τοποκετοφνται ει δυνατόν δφο 

ςυςκευζσ ανά ράφι, θ μία δίπλα ςτθν άλλθ .  

5. Να διακζτει τουλάχιςτον τρία ράφια τοποκζτθςθσ ενδοςκοπικϊν ςυςκευϊν. 

6. Να διακζτει ολοκλθρωμζνθ τακτοποίθςθ των καλωδίων τροφοδοςίασ,. 

7. Να διακζτει αρκρωτό βραχίονα για τθ ςτιριξθ του μόνιτορμε δυνατότθτα ζκταςθσ ςε 

οποιαδιποτε πλευρά του τροχθλάτου, ρυκμιηόμενου φψουσ και με δυνατότθτα 

περιςτροφισ τουλάχιςτον 180
ο
 και κλίςθσ, ϊςτε το μόνιτορ να φκάνει ςε κατάλλθλο ςθμείο 

κζαςθσ για ουρολογικι χριςθ. Ο βραχίονασ να εκτείνεται τουλάχιςτον  κατά 75εκ. 

8. Να διακζτει ςυρτάρι φφλαξθσ και αποκικευςθσ ειδϊν με κλειδαριά. 

9. Να είναι του ιδίου οίκου καταςκευισ με τον υπόλοιπο εξοπλιςμό. 
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Β.   ΟΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. Ο προμθκευτισ υποχρεϊνεται να απεγκαταςτήςει το παλιό μηχάνημα, εάν υπάρχει, να 

διαμορφϊςει το χϊρο και να εκτελζςει πλήρωσ την εγκατάςταςη του νζου μηχανήματοσ 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. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται 

να χρθςιμοποιιςει αποδεδειγμζνα το εξειδικευμζνο προςωπικό το οποίο περιλαμβάνεται ςτα 

δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ, το δε Νοςοκομείο οφείλει να ελζγξει τθ ςχετικι ςυμμόρφωςθ, ϊςτε 

να διαςφαλιςκοφν τα ςυμφζροντα του Δθμοςίου. 

 

1.2. Θ παράδοςθ-παραλαβι του μθχανιματοσ (οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι) κα γίνει, με τθν 

εγκατάςταςθ ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ, ωσ ειδικότερα ορίηεται από τθν ςχετικι κείμενθ 

νομοκεςία εντόσ 60 θμερϊν. 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. Το 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. 

 

1.4. Ο προμθκευτισ υποχρεϊνεται να δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία προζλευςθσ των υλικϊν ικελε 

ηθτιςει ο φορζασ για διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και των χαρακτθριςτικϊν τουσ. 

 

1.5. Ο φορζασ διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει κάκε προςκομιηόμενο υλικό και ο προμθκευτισ 

υποχρεϊνεται να υπακοφςει ςε οποιεςδιποτε εντολζσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του, για υλικό το 

οποίο δεν εκπλθρϊνει τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, που αναφζρονται ςτθν ποιότθτα και τα 

χαρακτθριςτικά του. 

 

1.6. Στθν προςφορά να αναφερκοφν παρόμοια μθχανιματα που ζχουν εγκαταςτακεί και 

λειτουργοφν ςε ελλθνικά Νοςοκομεία, κλινικζσ κλπ., με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα δθμόςια Νοςοκομεία, 

κακϊσ και ςτοιχεία επικοινωνίασ αυτϊν. Προσ χωρίσ ποινι αποκλειςμοφ.   
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2. ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΘΣΕΩΝ, ΣΥΝΤΘΘΣΕΩΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΛΡ. 

 

2.1. Πλοι 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 ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ./1348/2004(ΦΕΚ32Β/16-1-2004) - Αρχζσ 

και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. 

Επίςθσ να διακζτει Βεβαίωςθ Συμμετοχισ ςε Εγκεκριμζνο Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ ΑΘΘΕ 

(ςφμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Ρ.Δ. 117/2004 και 15/2006). 

 

2.2. ΟΟΙ ΕΓΓΥΘΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΘΘΣΘ 

 

2.2.1. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να διακζτει ςτθν Ελλάδα μόνιμα κατάλλθλα εκπαιδευμζνο 

προςωπικό για τθ ςυντιρθςθ των αντίςτοιχων μθχανθμάτων. Θ 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 24 ωρϊν 

(θμερολογιακϊν) από τθν γνωςτοποίθςι τθσ εάν δεν απαιτοφνται ανταλλακτικά, διαφορετικά εντόσ 

48 ωρϊν. Σε διαφορετικι περίπτωςθ να παρζχεται εάν είναι εφικτό μθχάνθμα αντικατάςταςθσ.Ο 

μζγιςτοσ ετιςιοσ παραδεκτόσ χρόνοσ εκτόσ λειτουργίασ (DOWNTIME) του Μθχανιματοσ λόγω 

βλαβϊν κα κακορίηεται ςτισ δεκαπζντε (15) θμζρεσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνων των θμερϊν 

προλθπτικισ ςυντιρθςθσ.  

Σε περίπτωςθ που κα διαπιςτωκεί απόκλιςθ των προβλεπόμενων επιτρεπτϊν ορίων μθ λειτουργίασ 

(DOWNTIME) του Μθχανιματοσ, κα ςυμφωνείται παράταςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ του 

προμθκευτι για δζκα (10) θμζρεσ, για κάκε θμζρα μθ λειτουργίασ (DOWNTIME) και κα 
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χαρακτθρίηεται εκείνοσ κατά τον οποίο το μθχάνθμα δεν κα μπορεί να πραγματοποιεί εξετάςεισ ςε 

εφλογα παραδεκτό επίπεδο ποιότθτασ.  

 

2.2.4. Κατά τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου παραλαβισ ςε κατάςταςθ λειτουργίασ ο προμθκευτισ 

υποχρεοφται να παραδϊςει: Ρλιρθ 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 ΒΙΤ, κακϊσ και αντίγραφο των αναγκαίων βοθκθμάτων ι 

πινάκων, ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. Ρριν τθ λιξθ τθσ εγγφθςθσ κα πραγματοποιείται 

ςυμπλθρωματικι εκπαίδευςθ (χριςτεσ και μθχανικοί) εάν αυτό κρίνεται απαραίτθτο από το 

Νοςοκομείο. 

 

3. ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ – ΡΛΘΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ 

 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ςυνυποβάλλει, με ποινι αποκλειςμοφ, οπωςδιποτε μετά τθσ 

προςφοράσ του τα παρακάτω: 

 

α. Ρλιρεσ εγχειρίδιο 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. 

 

β. Ρλιρεσ 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.  

 

4. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – SERVICE 

 

4.1. Τόςο ςτθν εγγφθςθ όςο και ςτθν ετιςια ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ ςυμπεριλαμβάνονται 

απεριόριςτοσ αρικμόσ ανταλλακτικϊν,  τα πάςθσ φφςεωσ υλικά, τα αναλϊςιμα ςυντιρθςθσ και τα 

εργατικά. Εξαιροφνται τα αναλϊςιμα λειτουργίασ. 

 

4.2. Ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν φπαρξθ αμεταχείριςτων ανταλλακτικϊν, 

αναλωςίμων υλικϊν ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ και κφρια τθ διάκεςθ αυτϊν, ωσ και των 

αντίςτοιχων κατάλλθλων υλικϊν για τθν πλιρθ λειτουργία και απόδοςθ των ειδϊν του 

ιατροτεχνολογικοφ είδουσ με τον παρελκόμενο εξοπλιςμό, επί δζκα (10) τουλάχιςτον ςυνολικά ζτθ. 
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4.3. Στον επιμζρουσ φάκελο τεχνικισ προςφοράσ, πζρα από τθ βαςικι ςφνκεςθ του προςφερόμενου 

ιατροτεχνολογικοφ είδουσ κα αναγράφονται οπωςδιποτε ςε λίςτα όλα τα απαραίτθτα υλικά για τθ 

λειτουργία, ςυντιρθςθ και επιςκευι των προςφερόμενων ειδϊν. Θ κοςτολόγθςι τουσ κα 

αναγράφεται ςτθν οικονομικι προςφορά. 

 

 

5. ΟΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ – ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

 

5.1. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται ςτθν οικονομικι προςφορά να αναφζρει τθν ςυγκεκριμζνθ ετιςια 

τιμι των εξόδων πλιρουσ ςυντιρθςθσ- επιςκευι, οπωςδιποτε με ποινι αποκλειςμοφ, μετά τθ λιξθ 

τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ (ανεξάρτθτα των λοιπϊν όρων εγγφθςθσ κάκε 

προςφοράσ, οι οποίοι κα αξιολογθκοφν κατά περίπτωςθ).  

5.2. Θ προςφερόμενθ αρχικι ετιςια τιμι πλιρουσ ςυντιρθςθσ – επιςκευισ ςυμπεριλαμβανομζνων 

όλων των ανταλλακτικϊν  για το πρϊτο ζτοσ μετά από τθ λιξθ τθσ ςυμβατικισ περιόδου εγγφθςθσ 

καλισ λειτουργίασ, και μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ δεκαετίασ από τθ λιξθ τθσ ςυμβατικισ περιόδου 

εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κα πρζπει να είναι ςυγκεκριμζνθ και μικρότερθ του 6% . 

 

Πλα τα αναφερόμενα χαρακτηριςτικά  ςτισ Ομάδεσ Α και Β πρζπει να βεβαιϊνονται από τα 

επίςημα φυλλάδια του οίκου είτε από βεβαιϊςεισ του οίκου. Επιπλζον να κατατεθεί πλήρεσ και 

αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςησ με παραπομπζσ. Τα προηγοφμενα επί ποινή αποκλειςμοφ. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Ακολουθεί η επιμζρουσ βαρφτθτά ςτθν τελικι βακμολογία. Πλοι οι όροι είναι απαράβατοι, θ 

εκπλιρωςι τουσ βακμολογείται με 100, ενϊ ζξτρα δυνατότθτεσ, εγγφθςθ κλπ λαμβάνουν πρόςκετθ 

βακμολογία. 

 

ΟΜΑΔΑ Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ 
Επιμζρουσ 

βαθμολογία 
Βαρφτητα 

i. Βίντεο επεξεργαςτισ 

4. Να περιλαμβάνεται ςτθν προςφερόμενθ διαμόρφωςθ ο 

απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ  ςφνδεςθσ βίντεοουρθτθροςκοπίωνκαι 

βίντεο κυςτεοςκοπίων. ……… 

Επιπλζον ςυνδετικά κα αξιολογθκοφν ……………………………… 

 

 

100 

120 

10% 

11. Να διακζτει πολλαπλζσ ψθφιακζσ εξόδουσ εικόνασ fullHD, 

είτεDVI-D, είτε DVI, είτε 3G/HD-SDI, είτε 

HDMI……………………………………………………………………………….  

Τυχόν αναλογικζσ ζξοδοι κα εκτιμθκοφν……………………….. 

 

 

100 

110 

2% 
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21. Θ κεφαλι κάμερασ να ζχει δυνατότθτα εςτίαςθσ είτε μζςω δακτυλίου είτε μζςω πλικτρων, 

ενςωματωμζνων ςτο ςϊμα τθσ κεφαλισ. 

 

Εςτίαςθ είτε μζςω δακτυλίου είτε μζςω πλικτρων 

Εςτίαςθ και με τουσ δφο τρόπουσ 

 

100 

120 
10% 

23.Hκεφαλι κάμερασ να είναι ελαφριά, ϊςτε να μθν κουράηει 

κατά τθ χριςθ.Θα βακμολογθκεί εκείνθ με το μικρότερο βάροσ. 

Βακμολογία κάμερασ με το μικρότερο βάροσ ……………….. 

Οι υπόλοιπεσ κάμερεσ κα βακμολογθκοφν αναλογικά με βάςθ το 

100 ςτθν βαρφτερθ προςφερκείςα 

 

120 
10% 

ii. Οθόνη 

1.Να είναι ζγχρωμοmonitor τουλάχιςτον 27 ιντςϊν με αναλογία 

απεικόνιςθσ τουλάχιςτον  16:9  

Διάςταςθ 27’’……………………………………………………………….. 

Διάςταςθ 28’’ …………………………………………………………………. 

Μεγαλφτερθ του 28’’……………………………………………………… 

 

 

100 

110 

120 

12% 

1.Θετικότερθ αξιολόγθςθ ςε περίπτωςθ μόνιτορ ίδιου 

καταςκευαςτι. 

Διαφορετικοφ οίκου 

Κδιου καταςκευαςτικοφ οίκου 

 

100 

110 

2% 

8.Να διακζτουν ψθφιακζσ ειςόδουσ διαφόρων τφπων: DVI-D, 3G-SDI, VGA. Επιπλζον είςοδοι κα 

εκτιμθκοφν 

DVI-D, 3G-SDI, VGA 

Επιπλζον είςοδοι 

100 

120 
2% 

9.Να διακζτουν ψθφιακζσ εξόδουσ διαφόρων τφπων: DVI-D, 3G-HD-SDI, VGA. Επιπλζον ζξοδοι κα 

εκτιμθκοφν 

DVI-D, 3G-HD-SDI, VGA 

Επιπλζον ζξοδοι 

100 

120 
2% 

III. ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΡΘΓΘΣ ΨΥΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥΚΑΤΑΛΛΘΛΘ ΓΙΑ ΧΘΣΘ ΜΕ ΣΚΙΑΓΑΦΙΚΑ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘΣ (ξεχωριςτι ςυςκευι ι ενςωματωμζνθ ςτον 

βιντεοεπεξεργαςτι) 

1.Να είναι υψθλισ ποιότθτασ LED, φωτεινότθτασ τουλάχιςτον αντίςτοιχθσ με λυχνία XENON 280 

Watt. Να αναφερκεί ο χρόνοσ ηωισ και τα lumen προσ αξιολόγθςθ. 

Φωτεινότθτα αντίςτοιχθ με 280W 100 10% 
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Φωτεινότθτα αντίςτοιχθμε 300W 

Μεγαλφτερθ από αντίςτοιχθσ 300W 

110 

120 

Χρόνοσ ηωισ 20000 ϊρεσ 

25000 ϊρεσ 

30000 ϊρεσ 

100 

110 

120 

10% 

Σφνολο  70% 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β. 

(ΟΟΙ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ) 

Επιμζρουσ 

βακμολογία 

Βαρφτθτα 

  1.2. Θ παράδοςθ-παραλαβι του μθχανιματοσ 

(οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι) 

3% 
60 θμζρεσ 100 

45 θμζρεσ 110 

30 θμζρεσ 
120 

2.2.2. Εγγφθςθ (εργαςία - ανταλλακτικά) τουλάχιςτον τριϊν ετϊν 

15% 
3 ζτθ 100 

4 ζτθ 110 

5 ζτθ 120 

  2.2.3.Χρόνοσ ανταπόκριςθσ ςε βλάβθ.  

 

 

12% 

24ωρθ τθλεφωνικι τεχνικι υποςτιριξθ ςυμπεριλαμβανομζνων 

αργιϊν και Σαββατοκφριακων & επίλυςθ βλάβθσ εντόσ 24 ωρϊν 

με ανταλλακτικά 

120 

 

Επίλυςθ βλάβθσ εντόσ 24 ωρϊν με ανταλλακτικά 110 

Επίλυςθ βλάβθσ εντόσ 24 ωρϊν χωρίσ ανταλλακτικά & Επίλυςθ 

βλάβθσ εντόσ 48 ωρϊν με ανταλλακτικά 

100 

Σφνολο  30% 

 

 

ΟΜΑΔΑ 

ΚΙΤΗΙΩΝ 

ΣΥΝΤ. ΒΑΥΤ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΤΗΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΡΟ – ΜΕΧΙ 
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Α’ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 70% 100 – 120 

Β’ ΟΟΙ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ 30% 100 – 120 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ   

 

 

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 

ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 

βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 

Για τθν επιλογι τθσ ςυμφερότερθσ προςφοράσ κα ακολουκθκεί θ κατάταξθ των προςφορϊν για τθν 

τελικι επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ Ρροςφοράσ κα προκφψει με βάςθ 

τον ακόλουκο τφπο: 

Λ = Ρροςφερθείςα τιμή    

Τελική βαθμολογία τεχνικήσ προςφοράσ 

 

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο 

λόγο τθσ προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι ο 

μικρότεροσ αρικμόσ). 

Τα κριτιρια και οι αντίςτοιχοι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ δίνονται ςτουσ πίνακεσ του Ραραρτιματοσ Ι 

τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

Συγκεκριμζνα: 

Στακμιςμζνθ Βακμολογία Ρροςφοράσ = Άκροιςθ των ομάδων Α & Β (……….ΧΒακμ Α1….) + 

(………..Χβακμ Α2 ) +………. 

Ππου βακμ Α…, βακμ Α….., βακμ Β…., βακμ Β….. : βακμολογία επιμζρουσ κριτθρίων ομάδασ Α & Β. 

Για τθ διαμόρφωςθ τθσ ςυγκριτικισ τιμισ κα λθφκεί υπόψθ θ Τιμι Ρροςφοράσ όπωσ περιγράφεται 

ςτον Ρίνακα οικονομικισ προςφοράσ . 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΟΤ ΠΤΡΓΟΤ 
 

 

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

i. ΨθφιακόσΒίντεο-επεξεργαςτιεικόνασHD (HighDefinition) 

ii. ΡθγιΨυχροφφωτιςμοφ 

iii. ΕφκαμπτοVideoΓαςτροςκόπιοHD (HighDefinition) 

iv. ΕφκαμπτοVideoΚολονοςκόπιοHD (HighDefinition) 

v. Ενδοςκοπικό μόνιτορ HD 

vi. Τροχιλατο 

vii. Συςκευι CO2 

viii. Αντλία ζγχυςθσ νεροφ 

 

i. Ψηφιακόσ Bίντεο-επεξεργαςτήσ εικόνασ High Definition 

1.Να ςυνεργάηεται με CCD ColorChip ι άλλθ ιςοδφναμθ τεχνολογία. 

2.Να παρζχει τθ δυνατότθτα απεικόνιςθσ ςε ολόκλθρθ τθν οκόνθ για τθν καλφτερθ απεικόνιςθ των 

λεπτομερειϊν ςτθν περιοχι που εξετάηουμε. 

3.Θ πθγι να είναι είτε ενςωματωμζνθ είτε ξεχωριςτι ςυςκευι. 

4.Να διακζτει ενςωματωμζνο ςφςτθμα χρωμοενδοςκόπθςθσ κατάλλθλο για τθ διαφοροποίθςθ 

πακολογικοφ από φυςιολογικό ιςτό για τθν καλφτερθ απεικόνιςθ μορφωμάτων και τριχοειδϊν 

αγγείων ςτα επιφανειακά ςτρϊματα του βλεννογόνου κακϊσ και δυνατότθτα απεικόνιςθσ τθσ 

μορφολογίασ των κρυπτϊν και τον βακμό δυςπλαςίασ Να περιγραφεί θ μζκοδοσ κακϊσ και οι 

λειτουργίεσ που παρζχονται. 

5.Να διακζτει τθ δυνατότθτα παγϊματοσ τθσ εικόνασ με ταυτόχρονθ απεικόνιςθ τθσ «ηωντανισ» 

εικόνασ. 

6.Να διακζτει κομβίο ιςορροπίασ λευκοφ χρϊματοσ (whitebalance) για ακρίβεια και πιςτότθτα 

χρωμάτων ςτο πρόςκιο τμιμα τθσ ςυςκευισ. Θ ρφκμιςθ αυτι να παραμζνει ςτθν μνιμθ για τισ 

επόμενεσ εξετάςεισ με το ίδιο ενδοςκόπιο. 

7.Να ςυνοδεφεται από software μεταφοράσ εικόνων ςε Θ/Υ για αρχειοκζτθςθ και περαιτζρω 

εκτφπωςθ, κακϊσ και ζλεγχο μζςω κομβίων χειριςτθρίου για μεγαλφτερθ ευκολία ςτον χριςτθ 

8. Να διακζτει απαραίτθτα ψθφιακζσ κακϊσ και αναλογικζσ εξόδουσ εικόνασ για τθν ςφνδεςθ του με 

το προςφερόμενο μόνιτορ. Να αναφερκοφν προσ αξιολόγθςθ. 

9.Να διακζτει κφρεσ USB για τθν άμεςθ χριςθ φορθτοφ αποκθκευτικοφ μζςου για τθν καταγραφι 

φωτογραφιϊν. 

10.Να διακζτει δυνατότθτα καταγραφισ video ι να προςφερκεί ξεχωριςτά ςυςκευι 

videoκαταγραφισ. 
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Να είναι εφικτι θ ςυνεργαςία (ςυμβατότθτα) με τον υφιςτάμενο ενδοςκοπικό εξοπλιςμό του 

τμιματοσ  ιτοι εφκαμπτα video γαςτροςκόπια και video κολονοςκόπια ςτα πλαίςια τθσ ομοιογενοφσ 

λειτουργίασ του τμιματοσ. 

ii. Ρηγή ψυχροφ φωτιςμοφ 

1.Να είναι νζασ τεχνολογίασ ενςωματωμζνθ ι ξεχωριςτι από τον βίντεο-επεξεργαςτι παρζχοντασ 

ιςχυρό φωτιςμό. 

2. Να διακζτειXENON 300 Wattι αντίςτοιχθ LED 

3.Να διακζτει ςφςτθμα χρωμοενδοςκόπθςθσ για τθν διαφοροποίθςθ πακολογικοφ και 

φυςιολογικοφ βλεννογόνου. Να αποδεικνφεται 

4.Να διακζτει δυνατότθτα αποκικευςθσ των ρυκμίςεων 

5. Θ αντλία αζρα να διακζτει τουλάχιςτον τρία επίπεδα ρυκμίςεων. Να αναφερκοφν. 

Να είναι ςυμβατι με τον αιτοφμενο επεξεργαςτι 

 

iii. Εφκαμπτο VideoΓαςτροςκόπιοHD (High Definition) 

Εφκαμπτο βίντεο-γαςτροςκόπιο τεχνολογίασ highdefinition,υψθλϊν προδιαγραφϊν, ςυγχρονθσ 

ψθφιακισ τεχνολογίασ, ςτερεάσ και ανκεκτικισ καταςκευισ κατάλλθλο για γαςτροςκοπιςεισ 

παρζχοντασ τθν καλφτερθ δυνατι ποιότθτα και ευκρίνεια εικόνασ, φυςικά χρϊματα και πιςτότθτα 

τθσ εικόνασ.Συμβατό με τον υπάρχοντα εξοπλιςμό 

1.Να είναι νεότατθσ τεχνολογίασ, υψθλισ ανάλυςθσ HD (High Definition) 

2.Να διακζτει ψθφιακό αιςκθτιριο εικόνασ, τεχνολογίασ CCD ι άλλθσ ιςοδφναμθσ τεχνολογίασ 

3. Να ζχει εφροσ οπτικοφ πεδίου ≥ 140° (κατάλλθλο για ακριβζςτερθ διάγνωςθ, αυξάνοντασ τθν προσ 

εξζταςθ περιοχι) 

4. Το βάκοσ πεδίου οράςεωσ να είναι 5-100mm ι καλφτερο για κοντινι και λεπτομερι παρατιρθςθ 

του βλεννογόνου. 

5. Να εκτελεί γωνιϊςεισ κατά 210° άνω, ≥90° κάτω, ≥100° δεξιά και ≥100° αριςτερά. 

6. Θ εξωτερικι διάμετροσ του εφκαμπτου ςωλινα ειςαγωγισ να είναι ≤ 10mm. 

7. Θ διάμετροσ του καναλιοφ ειςαγωγισ εργαλείων (βιοψίασ) να είναι  ≥ 2.8mm. 

8.Να διακζτει επιπρόςκετο κανάλι waterjet για αντιμετϊπιςθ επεμβατικϊν ενδοςκοπιςεων. 

9.Το ωφζλιμο μικοσ (εργαςίασ) να είναι τουλάχιςτον 1.030mm 

10.Το ςυνολικό μικοσ του οργάνου να αναφερκεί 

11. Να είναι πλιρωσ εφκαμπτο και απολφτωσ ςτεγανό και να μπορεί να παραμείνει εντόσ 

απολυμαντικϊν υγρϊν για μεγάλο χρονικό διάςτθμα για τθν πλιρθ αςφάλεια χριςεωσ, ςφμφωνα με 

τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι του χρθςιμοποιοφμενου απολυμαντικοφ. 

12. Να ςυνοδεφεται από ζνα ςετ ςυνδετικϊν για τθν απολφμανςθ του ενδοςκοπίου ςτα υπάρχοντα 

πλυντιρια  με βάςθ τθσ οδθγίεσ του καταςκευαςτικοφ οίκου του προςφερόμενου ενδοςκοπίου  

13.Να ζχει τθ δυνατότθτα ρυκμίςεων από τθ λαβι πολλϊν παραμζτρων μζςω κομβίων του 

χειριςτθρίου (πάγωμα, ςφλλθψθ φωτογραφίασ, κ.λ.π.). Να αναφερκοφν για αξιολόγθςθ. 
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14.Να είναι ςυμβατό με ςφςτθμα χρωμοενδοςκόπθςθσ κατάλλθλο για τθ διαφοροποίθςθ 

πακολογικοφ από φυςιολογικό ιςτό για τθν καλφτερθ απεικόνιςθ μορφωμάτων και τριχοειδϊν 

αγγείων ςτα επιφανειακά ςτρϊματα του βλεννογόνου κακϊσ και δυνατότθτα απεικόνιςθσ τθσ 

μορφολογίασ των κρυπτϊν και τον βακμό δυςπλαςίασ Να περιγραφεί θ μζκοδοσ κακϊσ και οι 

λειτουργίεσ που παρζχονται. 

Να είναι εφικτι θ ςυνεργαςία (ςυμβατότθτα) με τον αιτοφμενο videoεπεξεργαςτι και τον ιδθ  

υπάρχοντα ςτο τμιμα HDvideoεπεξεργαςτι ςτα πλαίςια τθσ ομοιογενοφσ λειτουργίασ του τμιματοσ. 
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iv. ΕφκαμπτοVideoΚολονοςκόπιοHD (HighDefinition) 

Εφκαμπτο βίντεο-κολονοςκόπιο τεχνολογίασ highdefinition, υψθλϊν προδιαγραφϊν, ςφγχρονθσ 

ψθφιακισ τεχνολογίασ, ςτερεάσ και ανκεκτικισ καταςκευισ κατάλλθλο για κολονοςκοπιςεισ 

παρζχοντασ τθν καλφτερθ δυνατι ποιότθτα και ευκρίνεια εικόνασ, φυςικά χρϊματα και πιςτότθτα 

τθσ εικόνασ. Συμβατό με τον υπάρχοντα εξοπλιςμό. 

1.Να είναι νεότατθσ τεχνολογίασ, υψθλισ ανάλυςθσ HD (High Definition) 

2.Να διακζτει ψθφιακό αιςκθτιριο εικόνασ, τεχνολογίασ CCD ι άλλθσ ιςοδφναμθσ τεχνολογίασ 

3. Να ζχει εφροσ οπτικοφ πεδίου ≥ 140° (κατάλλθλο για ακριβζςτερθ διάγνωςθ, αυξάνοντασ τθν προσ 

εξζταςθ περιοχι) . 

4. Το βάκοσ πεδίου οράςεωσ να είναι 5-100mm ι καλφτερο για κοντινι και λεπτομερι παρατιρθςθ 

του βλεννογόνου 

5. Να εκτελεί γωνιϊςεισ κατά 180° άνω, 180° κάτω, 160° δεξιά και 160° αριςτερά. 

6. Θ εξωτερικι διάμετροσ του εφκαμπτου ςωλινα ειςαγωγισ να είναι ≤13.5mm. 

7. Θ διάμετροσ του καναλιοφ ειςαγωγισ εργαλείων (βιοψίασ) να είναι τουλάχιςτον 3,7mm. 

8. Να διακζτει απαραιτιτωσ επιπρόςκετο κανάλι waterjet για αντιμετϊπιςθ επεμβατικϊν 

ενδοςκοπιςεων. 

9. Να διακζτει ωφζλιμο μικοσ μεγαλφτερο ι ίςο με  1.680mm 

10.Το ςυνολικό μικοσ του οργάνου να αναφερκεί 

11.Να είναι πλιρωσ εφκαμπτο και απολφτωσ ςτεγανό και να μπορεί να παραμείνει εντόσ 

απολυμαντικϊν υγρϊν για μεγάλο χρονικό διάςτθμα για τθν πλιρθ αςφάλεια χριςεωσ, ςφμφωνα με 

τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι του χρθςιμοποιοφμενου απολυμαντικοφ. 

12. Να ςυνοδεφεται από ζνα ςετ ςυνδετικϊν για τθν απολφμανςθ του ενδοςκοπίου ςτα υπάρχοντα 

πλυντιρια  με βάςθ τθσ οδθγίεσ του καταςκευαςτικοφ οίκου του προςφερόμενου ενδοςκοπίου  

13.Να ζχει τθ δυνατότθτα ρυκμίςεων από τθ λαβι πολλϊν παραμζτρων μζςων κομβίων του 

χειριςτθρίου (πάγωμα, ςφλλθψθ φωτογραφίασ, κ.λ.π.). Να αναφερκοφν για αξιολόγθςθ. 

14.Να είναι ςυμβατό με ςφςτθμα χρωμοενδοςκόπθςθσ κατάλλθλο για τθ διαφοροποίθςθ 

πακολογικοφ από φυςιολογικό ιςτό για τθν καλφτερθ απεικόνιςθ μορφωμάτων και τριχοειδϊν 

αγγείων ςτα επιφανειακά ςτρϊματα του βλεννογόνου κακϊσ και δυνατότθτα απεικόνιςθσ τθσ 

μορφολογίασ των κρυπτϊν και τον βακμό δυςπλαςίασ Να περιγραφεί θ μζκοδοσ κακϊσ και οι 

λειτουργίεσ που παρζχονται. 

Να είναι εφικτι θ ςυνεργαςία (ςυμβατότθτα) με τον αιτοφμενο videoεπεξεργαςτι και τον ιδθ  

υπάρχοντα ςτο τμιμα HDvideoεπεξεργαςτι ςτα πλαίςια τθσ ομοιογενοφσ λειτουργίασ του τμιματοσ. 

 

 

v. Ενδοςκοπικό μόνιτορ LCD τεχνολογίασ HD 

1. Να είναι τουλάχιςτον 26’’ υψθλισ ευκρίνειασ TFT LCD ι LED. 

2. Να είναι ειδικά καταςκευαςμζνθ για χριςθ ςε ενδοςκοπικζσ εφαρμογζσ. 

3. Να είναι υψθλισ ανάλυςθσ (High Definition). 
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4. Να μπορεί να ςυνδεκεί με τον προςφερόμενο βίντεο επεξεργαςτι και να διακζτει κατάλλθλεσ 

ψθφιακζσ κακϊσ και αναλογικζσ ειςόδουσ. Να αναφερκοφν προσ αξιολόγθςθ 

 

vi. Τροχήλατο 

Να είναι ειδικά καταςκευαςμζνο για τθν τοποκζτθςθ ενδοςκοπικϊν ςυςκευϊν, κλειςτοφ τφπου με 

πόρτεσ ςτο πίςω μζροσ για αςφάλεια 

Να διακζτει : 

1. τουλάχιςτον τζςςερα ράφια 

2. Διπλι κρεμάςτρα εφκαμπτων ενδοςκοπίων 

3 . Συρόμενο ράφι για το πλθκτρολόγιο 

4.Συρτάρι για τθν φφλαξθ αναλϊςιμου υλικοφ 

5. Ειδικι κζςθ-βάςθ για τθν τοποκζτθςθ του μόνιτορ 

6. Ρολφπριηο τουλάχιςτον ζξι κζςεων 

7. Να διακζτει βάςθ ςτιριξθσ τθσ φιάλθσ διοξειδίου 

 

vii. Συςκευή CO2 ειδική για ενδοςκοπήςεισ πεπτικοφ 

1. Να είναι μικροφ βάρουσ και διαςτάςεων. Να αναφερκοφν. 

2. Να ζχει δυνατότθτα κζρμανςθσ του CO2 περίπου ςτουσ 37
ο
C 

3. Να αναφζρονται το μζγιςτο και το ελάχιςτο επίπεδο πίεςθσ ειςόδου CO2 του μθχανιματοσ και να 

μπορεί να ςυνδεκεί ςτο δίκτυο του νοςοκομείου ι ςε εξωτερικι φιάλθ 

4.Να διαςφαλίηει ςτακερι πίεςθ με βάςθ τα διεκνι ιατρικά ςτανταρ 

5. Να υπάρχει ζνδειξθ ςτθν πρόςοψθ τθσ ςυςκευισ ςε περίπτωςθ χαμθλισ πιζςεωσ του διοξειδίου 

6. Να διακζτει δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ ροισ μεταξφ τριϊν διαφορετικϊν ρυκμίςεων. Να 

αναφερκοφν τα επίπεδα προσ αξιολόγθςθ 

7. Να παραδοκεί πλιρθσ με όλα τα απαραίτθτα ςυνδετικά για τα προςφερόμενα ενδοςκόπια και για 

τα ιδθ υπάρχοντα ενδοςκόπια κακϊσ και τον ανάλογο μειωτιρα με φιάλθ CO2 τουλάχιςτον 10lt 

 

viii. Αντλία ζγχυςησ νεροφ 

1. Να είναι ςχεδιαςμζνθ ζτςι ϊςτε να ςυνδζεται με το ενδοςκόπιο είτε ςτο κανάλι waterjet αν 

υπάρχει, είτε ςτο κανάλι βιοψίασ. 

2.Να ζχει δυνατότθτα ροισ από το κανάλι βιοψίασ ρυκμιηόμενθ τουλάχιςτον ζωσ και 600ml/min και 

από το κανάλι waterjet ρυκμιηόμενθ τουλάχιςτον ζωσκαι280ml/min 

3. Να λειτουργεί με ποδοδιακόπτθ 

4. Να παραδοκεί πλιρθσ με όλα τα απαραίτθτα για τθν λειτουργία τθσ κακϊσ και με τα απαραίτθτα 

ςυνδετικά για τα προςφερόμενα ενδοςκόπια κακϊσ και τα ιδθ υπάρχοντα ενδοςκόπια ςτο τμιμα 

Β.   ΟΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
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1.1. Ο προμθκευτισ υποχρεϊνεται να απεγκαταςτήςει το παλιό μηχάνημα, εάν υπάρχει, να 

διαμορφϊςει το χϊρο και να εκτελζςει πλήρωσ την εγκατάςταςη του νζου μηχανήματοσ 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. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται 

να χρθςιμοποιιςει αποδεδειγμζνα το εξειδικευμζνο προςωπικό το οποίο περιλαμβάνεται ςτα 

δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ, το δε Νοςοκομείο οφείλει να ελζγξει τθ ςχετικι ςυμμόρφωςθ, ϊςτε 

να διαςφαλιςκοφν τα ςυμφζροντα του Δθμοςίου. 

 

1.2. Θ παράδοςθ-παραλαβι του μθχανιματοσ (οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι) κα γίνει, με τθν 

εγκατάςταςθ ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ, ωσ ειδικότερα ορίηεται από τθν ςχετικι κείμενθ 

νομοκεςία εντόσ 60 θμερϊν. 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. Το 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 EN ISO 13485:16 και το προςφερόμενο είδοσ να 

φζρει πιςτοποιθτικό CE. Να κατατεκοφν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά. 

 

1.4. Ο προμθκευτισ υποχρεϊνεται να δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία προζλευςθσ των υλικϊν ικελε 

ηθτιςει ο φορζασ για διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και των χαρακτθριςτικϊν τουσ. 

 

1.5. Ο φορζασ διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει κάκε προςκομιηόμενο υλικό και ο προμθκευτισ 

υποχρεϊνεται να υπακοφςει ςε οποιεςδιποτε εντολζσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του, για υλικό το 

οποίο δεν εκπλθρϊνει τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, που αναφζρονται ςτθν ποιότθτα και τα 

χαρακτθριςτικά του. 

 

1.6. Στθν προςφορά να αναφερκοφν παρόμοια μθχανιματα που ζχουν εγκαταςτακεί και 

λειτουργοφν ςε ελλθνικά Νοςοκομεία, κλινικζσ κλπ., με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα δθμόςια Νοςοκομεία, 

κακϊσ και ςτοιχεία επικοινωνίασ αυτϊν. Προσ χωρίσ ποινι αποκλειςμοφ.   
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2. ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΘΣΕΩΝ, ΣΥΝΤΘΘΣΕΩΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΛΡ. 

 

2.1. Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεωτικά πρζπει να διακζτουν ςφςτθμα ποιότθτασ  EN ΙSO 

9001:2015, EN ISO 13485:16 με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν διακίνθςθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων, 

και όςον αφορά τθν τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων το EN ISO 13485:16, με 

πιςτοποιθτικό επίςθμου οργανιςμοφ πιςτοποίθςθσ, το οποίο και κατατίκεται με τθν προςφορά 

κακϊσ και πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με τθν ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ./1348/2004(ΦΕΚ32Β/16-1-2004) - Αρχζσ 

και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. 

Επίςθσ να διακζτει Βεβαίωςθ Συμμετοχισ ςε Εγκεκριμζνο Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ ΑΘΘΕ 

(ςφμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Ρ.Δ. 117/2004 και 15/2006). 

 

2.2. ΟΟΙ ΕΓΓΥΘΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΘΘΣΘ 

 

2.2.1. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να διακζτει ςτθν Ελλάδα μόνιμα κατάλλθλα εκπαιδευμζνο 

προςωπικό για τθ ςυντιρθςθ των αντίςτοιχων μθχανθμάτων. Θ 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 24 ωρϊν 

(θμερολογιακϊν) από τθν γνωςτοποίθςι τθσ εάν δεν απαιτοφνται ανταλλακτικά, διαφορετικά εντόσ 

48 ωρϊν. Σε διαφορετικι περίπτωςθ να παρζχεται εάν είναι εφικτό μθχάνθμα αντικατάςταςθσ.Ο 

μζγιςτοσ ετιςιοσ παραδεκτόσ χρόνοσ εκτόσ λειτουργίασ (DOWNTIME) του Μθχανιματοσ λόγω 

βλαβϊν κα κακορίηεται ςτισ δεκαπζντε (15) θμζρεσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνων των θμερϊν 

προλθπτικισ ςυντιρθςθσ.  

Σε περίπτωςθ που κα διαπιςτωκεί απόκλιςθ των προβλεπόμενων επιτρεπτϊν ορίων μθ λειτουργίασ 

(DOWNTIME) του Μθχανιματοσ, κα ςυμφωνείται παράταςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ του 

προμθκευτι για δζκα (10) θμζρεσ, για κάκε θμζρα μθ λειτουργίασ (DOWNTIME) και κα 

χαρακτθρίηεται εκείνοσ κατά τον οποίο το μθχάνθμα δεν κα μπορεί να πραγματοποιεί εξετάςεισ ςε 

εφλογα παραδεκτό επίπεδο ποιότθτασ.  
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2.2.4. Κατά τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου παραλαβισ ςε κατάςταςθ λειτουργίασ ο προμθκευτισ 

υποχρεοφται να παραδϊςει: Ρλιρθ ςειρά τευχϊν (εισ διπλοφν) με οδθγίεσ ςυντιρθςθσ και 

επιςκευισ (SERVICE MANUALS) 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 ΒΙΤ, κακϊσ και αντίγραφο των αναγκαίων βοθκθμάτων ι 

πινάκων, ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. Ρριν τθ λιξθ τθσ εγγφθςθσ κα  

 

 

 

 

πραγματοποιείται ςυμπλθρωματικι εκπαίδευςθ (χριςτεσ και μθχανικοί) εάν αυτό κρίνεται 

απαραίτθτο από το Νοςοκομείο. 

 

3. ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ – ΡΛΘΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ 

 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ςυνυποβάλλει, με ποινι αποκλειςμοφ, οπωςδιποτε μετά τθσ 

προςφοράσ του τα παρακάτω: 

 

α. Ρλιρεσ εγχειρίδιο με ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ και λειτουργίασ του μθτρικοφ καταςκευαςτικοφ 

οίκου (Operation Manuals) 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. 

 

β. Ρλιρεσ 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.  

 

4. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – SERVICE 

 

4.1. Τόςο ςτθν εγγφθςθ όςο και ςτθν ετιςια ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ ςυμπεριλαμβάνονται 

απεριόριςτοσ αρικμόσ ανταλλακτικϊν,  τα πάςθσ φφςεωσ υλικά, τα αναλϊςιμα ςυντιρθςθσ και τα 

εργατικά. Εξαιροφνται τα αναλϊςιμα λειτουργίασ. 

 

4.2. Ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν φπαρξθ αμεταχείριςτων ανταλλακτικϊν, 

αναλωςίμων υλικϊν ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ και κφρια τθ διάκεςθ αυτϊν, ωσ και των 

αντίςτοιχων κατάλλθλων υλικϊν για τθν πλιρθ λειτουργία και απόδοςθ των ειδϊν του 

ιατροτεχνολογικοφ είδουσ με τον παρελκόμενο εξοπλιςμό, επί δζκα (10) τουλάχιςτον ςυνολικά ζτθ. 
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4.3. Στον επιμζρουσ φάκελο τεχνικισ προςφοράσ, πζρα από τθ βαςικι ςφνκεςθ του προςφερόμενου 

ιατροτεχνολογικοφ είδουσ κα αναγράφονται οπωςδιποτε ςε λίςτα όλα τα απαραίτθτα υλικά για τθ 

λειτουργία, ςυντιρθςθ και επιςκευι των προςφερόμενων ειδϊν. Θ κοςτολόγθςι τουσ κα 

αναγράφεται ςτθν οικονομικι προςφορά. 

 

 

5. ΟΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ – ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

 

5.1. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται ςτθν οικονομικι προςφορά να αναφζρει τθν ςυγκεκριμζνθ ετιςια 

τιμι των εξόδων πλιρουσ ςυντιρθςθσ- επιςκευι, οπωςδιποτε με ποινι αποκλειςμοφ, μετά τθ λιξθ 

τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ (ανεξάρτθτα των λοιπϊν όρων εγγφθςθσ κάκε 

προςφοράσ, οι οποίοι κα αξιολογθκοφν κατά περίπτωςθ).  

5.2. Θ προςφερόμενθ αρχικι ετιςια τιμι πλιρουσ ςυντιρθςθσ – επιςκευισ ςυμπεριλαμβανομζνων 

όλων των ανταλλακτικϊν  για το πρϊτο ζτοσ μετά από τθ λιξθ τθσ ςυμβατικισ περιόδου εγγφθςθσ 

καλισ λειτουργίασ, και μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ δεκαετίασ από τθ λιξθ τθσ ςυμβατικισ περιόδου 

εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κα πρζπει να είναι ςυγκεκριμζνθ και μικρότερθ του 6% . 

 

Πλα τα αναφερόμενα χαρακτηριςτικά  ςτισ Ομάδεσ Α και Β πρζπει να βεβαιϊνονται από τα 

επίςημα φυλλάδια του οίκου είτε από βεβαιϊςεισ του οίκου. Επιπλζον να κατατεθεί πλήρεσ και 

αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςησ με παραπομπζσ. Τα προηγοφμενα επί ποινή αποκλειςμοφ. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Ακολουθεί η επιμζρουσ βαρφτθτά ςτθν τελικι βακμολογία. Πλοι οι όροι είναι απαράβατοι, θ 

εκπλιρωςι τουσ βακμολογείται με 100, ενϊ ζξτρα δυνατότθτεσ, εγγφθςθ κλπ λαμβάνουν πρόςκετθ 

βακμολογία. 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ 
Επιμζρουσ 

βαθμολογία 
Βαρφτητα 

i. Ψηφιακόσ Bίντεο-επεξεργαςτήσ εικόνασ 

3. Θ πθγι να είναι είτε ενςωματωμζνθ είτε ξεχωριςτι ςυςκευι 

Αν είναι ενςωματωμζνθ ……………………………… 

Αν είναι ξεχωριςτι ςυςκευι …………………………. 

 

 

120 

100 

10% 

10. Να διακζτει δυνατότθτα καταγραφισ video ι να προςφερκεί 

ξεχωριςτά ςυςκευι videoκαταγραφισ 

 

 
10% 
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Με ξεχωριςτι ςυςκευι ………………………………. 

Με ενςωματωμζνθ δυνατότθτα καταγραφισ ………… 

 

100 

120 

ii. Ρηγή ψυχροφ φωτιςμοφ 

2. Να διακζτειXENON 300 Watt ι αντίςτοιχθ LED 

Αν διακζτει Xenon ……………………………………. 

Αν διακζτει LED ……………………………………… 

 

100 

120 

20% 

iii. Εφκαμπτο VideoΓαςτροςκόπιοHD 

9. Το ωφζλιμο μικοσ (εργαςίασ) να είναι τουλάχιςτον 1.030mm 

Τουλάχιςτον 1.030 mm ………………………………. 

Μεταξφ 1.030 – 1.050 mm …………………………… 

Μεγαλφτερο από 1.050 mm ………………………….. 

 

 

 

100 

110 

120 

10% 

v. Ενδοςκοπικό μόνιτορ LCD 

1. Να είναι τουλάχιςτον 26’’ υψθλισ ευκρίνειασ TFT LCD ι LED 

26’’ ……………………………………………………. 

27’’ ……………………………………………………. 

28’’ ι μεγαλφτερθ …………………………………….. 

 

 

 

100 

110 

120 

10% 

viii. Αντλία ζγχυςησ νεροφ 

2. Να ζχει δυνατότθτα ροισ από το κανάλι βιοψίασ ρυκμιηόμενθ 

τουλάχιςτον ζωσ και 600ml/min και από το κανάλι waterjet 

ρυκμιηόμενθ τουλάχιςτον ζωσ και 280ml/min 

 

Τουλάχιςτον ζωσ 600 ml/min ………………………… 

-//-        650 ml/min ………………………… 

-//-        650+ ml/min ………………………. 

 

 

 

 

 

 

100 

110 

120 

10% 

Σφνολο  70% 

 

ΟΜΑΔΑ Β. 

(ΟΟΙ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ) 

Επιμζρουσ 

βακμολογία 

Βαρφτθτα 
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  1.2. Θ παράδοςθ-παραλαβι του μθχανιματοσ 

(οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι) 

3% 
60 θμζρεσ 100 

45 θμζρεσ 110 

30 θμζρεσ 
120 

2.2.2. Εγγφθςθ (εργαςία - ανταλλακτικά) τουλάχιςτον τριϊν ετϊν 

15% 
3 ζτθ 100 

4 ζτθ 110 

5 ζτθ 120 

  2.2.3.Χρόνοσ ανταπόκριςθσ ςε βλάβθ.  

 

 

12% 

24ωρθ τθλεφωνικι τεχνικι υποςτιριξθ ςυμπεριλαμβανομζνων 

αργιϊν και Σαββατοκφριακων & επίλυςθ βλάβθσ εντόσ 24 ωρϊν 

με ανταλλακτικά 

120 

 

Επίλυςθ βλάβθσ εντόσ 24 ωρϊν με ανταλλακτικά 110 

Επίλυςθ βλάβθσ εντόσ 24 ωρϊν χωρίσ ανταλλακτικά & Επίλυςθ 

βλάβθσ εντόσ 48 ωρϊν με ανταλλακτικά 

100 

Σφνολο  30% 

 

 

ΟΜΑΔΑ 

ΚΙΤΗΙΩΝ 

ΣΥΝΤ. ΒΑΥΤ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΤΗΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 
ΚΛΙΜΑΚΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΡΟ– ΜΕΧΙ 

Α’ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 70% 100 – 120 

Β’ ΟΟΙ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ 30% 100 – 120 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  

 

 

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 

ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 

βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 
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Για τθν επιλογι τθσ ςυμφερότερθσ προςφοράσ κα ακολουκθκεί θ κατάταξθ των προςφορϊν για τθν 

τελικι επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ Ρροςφοράσ κα προκφψει με βάςθ 

τον ακόλουκο τφπο: 

 

Λ = Ρροςφερθείςα τιμή    

Τελική βαθμολογία τεχνικήσ προςφοράσ 

 

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο 

λόγο τθσ προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι ο 

μικρότεροσ αρικμόσ). 

Τα κριτιρια και οι αντίςτοιχοι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ δίνονται ςτουσ πίνακεσ του Ραραρτιματοσ Ι 

τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

Συγκεκριμζνα: 

Στακμιςμζνθ Βακμολογία Ρροςφοράσ = Άκροιςθ των ομάδων Α & Β (……….ΧΒακμ Α1….) + 

(………..Χβακμ Α2 ) +………. 

Ππου βακμ Α…, βακμ Α….., βακμ Β…., βακμ Β….. : βακμολογία επιμζρουσ κριτθρίων ομάδασ Α & Β. 

Για τθ διαμόρφωςθ τθσ ςυγκριτικισ τιμισ κα λθφκεί υπόψθ θ Τιμι Ρροςφοράσ όπωσ περιγράφεται 

ςτον Ρίνακα οικονομικισ προςφοράσ . 

 

 

ΠΛΤΝΣΗΡΙΟ ΕΝΔΟΚΟΠΙΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΟ 
 

ΡΛΥΝΤΗΙΟ – ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΗΣ  ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ 

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ 

Το ηθτοφμενο είδοσ κα πρζπει να πλθροί τισ παρακάτω απαραίτθτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, που κα 

πρζπει να αποδεικνφονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι και ςε Φφλο Συμμόρφωςθσ και να 

τεκμθριϊνονται με αντίςτοιχεσ παραπομπζσ ςε πρωτότυπα prospectus, ι άλλα επίςθμα ζγγραφα: 

1. Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, τελευταίο μοντζλο, αναγνωριςμζνου οίκου, με 

πιςτοποίθςθ κατά ISO, να φζρει τθ ςιμανςθ CE και να λειτουργεί με 220 V/50 Hzι με 

τριφαςικι παροχι. 

2.  Να είναι καταςκευαςμζνο από υλικά υψθλισ αντοχισ, με δυνατότθτα κερμoχθμικισ 

επεξεργαςίασ εvδoςκoπίωv (απολφμανςθ) ζωσ 35οC.  

3. Τα ςυμβατά υγρά απολυμαντικάνα ζχουν τζτοια ςφνκεςθϊςτε να αποφεφγονται τόςο οι 

φκορζσ των ενδοςκοπίων, όςο και τυχόν δερματικά ι αναπνευςτικά προβλιματα, ςτο 

νοςθλευτικό προςωπικό. Θ χθμικι ςφνκεςθ των απολυμαντικϊν να αναφζρεται προσ 

αξιολόγθςθ. 
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4. Να διακζτει πλιρθσ και αυτοματοποιθμζνθ διαδικαςία πλφςθσ και απολφμανςθσ. Να ζχει 

δυνατότθτα ζλεγχου ςτεγανότθτασ, πρόπλυςθσ, κακαριςμοφ απολφμανςθσ και παροχισ 

αζρα δφο ενδοςκοπίων και ενδοςκοπικϊν εργαλείων διάρκειασ 30 λεπτϊν περίπου. Να 

αναφερκοφν προσ αξιολόγθςθ τα διαφορετικά ςτάδια ζωσ τθν ολοκλιρωςθ των 

διαδικαςιϊν.  

5. Nα ζχει 2 διαφορετικοφσ κάδουσ για αςφγχρονθ πλφςθ. 

6. Να διακζτει ςφςτθμα αςφαλείασ τooπoίo: 

 Να ελζγχει αυτόματα τοεπίπεδοτων υγρϊν (τουκακαριςτικοφ, απολυμαντικοφ ) και  του 

νεροφςτovκάδοτουπλυντθρίου. 

 Να ελζγχει αυτόματα τθ κερμοκραςίαγια τθν αντίςτοιχθ μζκοδο απολφμανςθσ ζτςι ϊςτε να 

μθν υπάρχει κίνδυνοσ καταςτροφισ των εφκαμπτων ενδοςκοπίων από υψθλζσ 

κερμοκραςίεσ. 

 Να ελζγχει αυτόματα τθ ροιτουκακαριςτικοφ, απολυμαντικοφ κατά τθ διάρκεια 

τουκφκλουπλυςίματοσ. 

 Να ςταματά για αςφάλεια ςε υπερβολικζσκερμοκραςίεσνεροφ(ι αζρα εάν παρζχεται). 

 Να διακζτει ςφςτθμα ανίχνευςθσ διαρροισ του εςωτερικοφ του ενδοςκοπίου 

(leakagetester). Να περιγραφεί 

7. Να κάνει αυτόματο ζλεγχο ςτεγανότθτασ και μόνιμο ζλεγχo τθσ πίεςθσ ϊςτε να 

προλαμβάνεται θ ειςαγωγι υγραςίασ ςτο εςωτερικό του ενδοςκοπίου με ςυνζπεια τθ 

μείωςθ πικανότθτασ μεγάλθσ βλάβθσ ςτο υπό πλφςθ ενδοςκόπιο. 

8. Να διακζτει ςφςτθμα επεξεργαςίασ του ειςερχόμενου νεροφ με τθ χριςθ κατάλλθλων 

φίλτρων ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ποιότθτα του χρθςιμοποιοφμενου νεροφ. Εάν απαιτείται 

επιπλζον εγκατάςταςθ βαρφνει τθν ανάδοχο εταιρεία. Να περιγραφεί αναλυτικά. Επιπλζον 

ςυςτιματα απολφμανςθσ, αφαλάτωςθσ  κλπ κα αξιολογθκοφν κετικότερα 

9. Πλα τα κανάλια του ενδοςκοπίου να ςυνδζονται μζςω ειδικϊν προςαρμογζων(να 

περιλαμβάνονται για όλα τα όργανα του τμιματόσ μασ) ζτςι ϊςτε κατά τθν διάρκεια του 

κφκλου πλφςθσ να διαςφαλίηεται θ ομαλι και προβλεπόμενθ ροι απολυμαντικοφ και 

απορρυπαντικοφ υγροφ προκειμζνου να εξαςφαλίηεται ο πλιρθσ κακαριςμόσ και θ 

απολφμανςι του. 

10. Να διακζτει ςφςτθμα μικροεπεξεργαςτιτοoπoίo να ελζγχει με ακρίβεια όλα τα 

προγράμματα και τισ παραμζτρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ πλφςθσ. 

11. Ο τρόποσκακαριςμοφ κακϊσ και τα απαραίτθτα υγρά (κακαριςτικό και απολυμαντικό) να 

είναι απόλυτα φιλικά και ςυμβατά προσ τα υλικά καταςκευισ των ενδοςκοπίων χωρίσ 

vαπροκαλοφνφκορζσ. 

12. Να δφναται να ςυνδεκεί με ενδοςκόπια όλων των εταιρειϊν μζςω adapters / ςυνδετικϊν. 

13. Να διακζτει πρόγραμμα αυτοκακαριςμοφ-αυτοαπολφμανςθσ του πλυντθρίου. 

14. Να διακζτει πρόγραμμα ελζγχου ποιότθτασ κακαριςμοφ. Να περιγραφεί. 
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15. Να πλθροί απαραίτθτα τισ οδθγίεσ του προτφπου EN15883-1-4 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που 

αφορά τθν πιςτοποίθςθ και τουσ απαραίτθτουσ ελζγχουσ των αυτόματων απολυμαντϊν 

ενδοςκοπίων. 

 

 

Β.   ΟΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. Ο προμθκευτισ υποχρεϊνεται να απεγκαταςτήςει το παλιό μηχάνημα, εάν υπάρχει, να 

διαμορφϊςει το χϊρο και να εκτελζςει πλήρωσ την εγκατάςταςη του νζου μηχανήματοσ 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. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται 

να χρθςιμοποιιςει αποδεδειγμζνα το εξειδικευμζνο προςωπικό το οποίο περιλαμβάνεται ςτα 

δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ, το δε Νοςοκομείο οφείλει να ελζγξει τθ ςχετικι ςυμμόρφωςθ, ϊςτε 

να διαςφαλιςκοφν τα ςυμφζροντα του Δθμοςίου. 

 

1.2. Θ παράδοςθ-παραλαβι του μθχανιματοσ (οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι) κα γίνει, με τθν 

εγκατάςταςθ ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ, ωσ ειδικότερα ορίηεται από τθν ςχετικι κείμενθ 

νομοκεςία εντόσ 60 θμερϊν. 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. Το 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 EN ISO 13485:16 και το προςφερόμενο είδοσ να 

φζρει πιςτοποιθτικό CE. Να κατατεκοφν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά. 

 

1.4. Ο προμθκευτισ υποχρεϊνεται να δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία προζλευςθσ των υλικϊν ικελε 

ηθτιςει ο φορζασ για διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και των χαρακτθριςτικϊν τουσ. 

 

1.5. Ο φορζασ διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει κάκε προςκομιηόμενο υλικό και ο προμθκευτισ 

υποχρεϊνεται να υπακοφςει ςε οποιεςδιποτε εντολζσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του, για υλικό το 
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οποίο δεν εκπλθρϊνει τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, που αναφζρονται ςτθν ποιότθτα και τα 

χαρακτθριςτικά του. 

 

1.6. Στθν προςφορά να αναφερκοφν παρόμοια μθχανιματα που ζχουν εγκαταςτακεί και 

λειτουργοφν ςε ελλθνικά Νοςοκομεία, κλινικζσ κλπ., με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα δθμόςια Νοςοκομεία, 

κακϊσ και ςτοιχεία επικοινωνίασ αυτϊν. Προσ χωρίσ ποινι αποκλειςμοφ.   

 

 

2. ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΘΣΕΩΝ, ΣΥΝΤΘΘΣΕΩΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΛΡ. 

 

2.1. Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεωτικά πρζπει να διακζτουν ςφςτθμα ποιότθτασ  EN ΙSO 

9001:2015, EN ISO 13485:16 με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν διακίνθςθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων, 

και όςον αφορά τθν τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων το EN ISO 13485:16, με 

πιςτοποιθτικό επίςθμου οργανιςμοφ πιςτοποίθςθσ, το οποίο και κατατίκεται με τθν προςφορά 

κακϊσ και πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με τθν ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ./1348/2004(ΦΕΚ32Β/16-1-2004) - Αρχζσ 

και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. 

Επίςθσ να διακζτει Βεβαίωςθ Συμμετοχισ ςε Εγκεκριμζνο Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ ΑΘΘΕ 

(ςφμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Ρ.Δ. 117/2004 και 15/2006). 

 

2.2. ΟΟΙ ΕΓΓΥΘΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΘΘΣΘ 

 

2.2.1. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να διακζτει ςτθν Ελλάδα μόνιμα κατάλλθλα εκπαιδευμζνο 

προςωπικό για τθ ςυντιρθςθ των αντίςτοιχων μθχανθμάτων. Θ 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 24 ωρϊν 

(θμερολογιακϊν) από τθν γνωςτοποίθςι τθσ εάν δεν απαιτοφνται ανταλλακτικά, διαφορετικά εντόσ 

48 ωρϊν. Σε διαφορετικι περίπτωςθ να παρζχεται εάν είναι εφικτό μθχάνθμα αντικατάςταςθσ.Ο 

μζγιςτοσ ετιςιοσ παραδεκτόσ χρόνοσ εκτόσ λειτουργίασ (DOWNTIME) του Μθχανιματοσ λόγω 
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βλαβϊν κα κακορίηεται ςτισ δεκαπζντε (15) θμζρεσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνων των θμερϊν 

προλθπτικισ ςυντιρθςθσ.  

Σε περίπτωςθ που κα διαπιςτωκεί απόκλιςθ των προβλεπόμενων επιτρεπτϊν ορίων μθ λειτουργίασ 

(DOWNTIME) του Μθχανιματοσ, κα ςυμφωνείται παράταςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ του 

προμθκευτι για δζκα (10) θμζρεσ, για κάκε θμζρα μθ λειτουργίασ (DOWNTIME) και κα 

χαρακτθρίηεται εκείνοσ κατά τον οποίο το μθχάνθμα δεν κα μπορεί να πραγματοποιεί εξετάςεισ ςε 

εφλογα παραδεκτό επίπεδο ποιότθτασ.  

 

2.2.4. Κατά τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου παραλαβισ ςε κατάςταςθ λειτουργίασ ο προμθκευτισ 

υποχρεοφται να παραδϊςει: Ρλιρθ ςειρά τευχϊν (εισ διπλοφν) με οδθγίεσ ςυντιρθςθσ και 

επιςκευισ (SERVICE MANUALS) 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 ΒΙΤ, κακϊσ και αντίγραφο των αναγκαίων βοθκθμάτων ι 

πινάκων, ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. Ρριν τθ λιξθ τθσ εγγφθςθσ κα  

 

 

 

 

πραγματοποιείται ςυμπλθρωματικι εκπαίδευςθ (χριςτεσ και μθχανικοί) εάν αυτό κρίνεται 

απαραίτθτο από το Νοςοκομείο. 

 

3. ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ – ΡΛΘΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ 

 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ςυνυποβάλλει, με ποινι αποκλειςμοφ, οπωςδιποτε μετά τθσ 

προςφοράσ του τα παρακάτω: 

 

α. Ρλιρεσ εγχειρίδιο με ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ και λειτουργίασ του μθτρικοφ καταςκευαςτικοφ 

οίκου (Operation Manuals) 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. 

 

β. Ρλιρεσ 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.  

 

4. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – SERVICE 
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4.1. Τόςο ςτθν εγγφθςθ όςο και ςτθν ετιςια ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ ςυμπεριλαμβάνονται 

απεριόριςτοσ αρικμόσ ανταλλακτικϊν,  τα πάςθσ φφςεωσ υλικά, τα αναλϊςιμα ςυντιρθςθσ και τα 

εργατικά. Εξαιροφνται τα αναλϊςιμα λειτουργίασ. 

 

4.2. Ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν φπαρξθ αμεταχείριςτων ανταλλακτικϊν, 

αναλωςίμων υλικϊν ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ και κφρια τθ διάκεςθ αυτϊν, ωσ και των 

αντίςτοιχων κατάλλθλων υλικϊν για τθν πλιρθ λειτουργία και απόδοςθ των ειδϊν του 

ιατροτεχνολογικοφ είδουσ με τον παρελκόμενο εξοπλιςμό, επί δζκα (10) τουλάχιςτον ςυνολικά ζτθ. 

 

4.3. Στον επιμζρουσ φάκελο τεχνικισ προςφοράσ, πζρα από τθ βαςικι ςφνκεςθ του προςφερόμενου 

ιατροτεχνολογικοφ είδουσ κα αναγράφονται οπωςδιποτε ςε λίςτα όλα τα απαραίτθτα υλικά για τθ 

λειτουργία, ςυντιρθςθ και επιςκευι των προςφερόμενων ειδϊν. Θ κοςτολόγθςι τουσ κα 

αναγράφεται ςτθν οικονομικι προςφορά. 

 

5. ΟΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ – ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

 

5.1. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται ςτθν οικονομικι προςφορά να αναφζρει τθν ςυγκεκριμζνθ ετιςια 

τιμι των εξόδων πλιρουσ ςυντιρθςθσ- επιςκευι, οπωςδιποτε με ποινι αποκλειςμοφ, μετά τθ λιξθ 

τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ (ανεξάρτθτα των λοιπϊν όρων εγγφθςθσ κάκε 

προςφοράσ, οι οποίοι κα αξιολογθκοφν κατά περίπτωςθ).  

5.2. Θ προςφερόμενθ αρχικι ετιςια τιμι πλιρουσ ςυντιρθςθσ – επιςκευισ ςυμπεριλαμβανομζνων 

όλων των ανταλλακτικϊν  για το πρϊτο ζτοσ μετά από τθ λιξθ τθσ ςυμβατικισ περιόδου εγγφθςθσ 

καλισ λειτουργίασ, και μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ δεκαετίασ από τθ λιξθ τθσ ςυμβατικισ περιόδου 

εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κα πρζπει να είναι ςυγκεκριμζνθ και μικρότερθ του 6% . 

 

Πλα τα αναφερόμενα χαρακτηριςτικά  ςτισ Ομάδεσ Α και Β πρζπει να βεβαιϊνονται από τα 

επίςημα φυλλάδια του οίκου είτε από βεβαιϊςεισ του οίκου. Επιπλζον να κατατεθεί πλήρεσ και 

αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςησ με παραπομπζσ. Τα προηγοφμενα επί ποινή αποκλειςμοφ. 

 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Ακολουθεί η επιμζρουσ βαρφτθτά ςτθν τελικι βακμολογία. Πλοι οι όροι είναι απαράβατοι, θ 

εκπλιρωςι τουσ βακμολογείται με 100, ενϊ ζξτρα δυνατότθτεσ, εγγφθςθ κλπ λαμβάνουν πρόςκετθ 

βακμολογία. 
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ΟΜΑΔΑ Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 
Επιμζρουσ 

βακμολογία 
Βαρφτθτα 

4. Να διακζτει πλιρθσ και αυτοματοποιθμζνθ διαδικαςία πλφςθσ και απολφμανςθσ. Να ζχει 

δυνατότθτα ζλεγχου ςτεγανότθτασ, πρόπλυςθσ, κακαριςμοφ απολφμανςθσ και παροχισ αζρα δφο 

ενδοςκοπίων και ενδοςκοπικϊν εργαλείων διάρκειασ 30 λεπτϊν περίπου. Να αναφερκοφν προσ 

αξιολόγθςθ τα διαφορετικά ςτάδια ζωσ τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν 

α) Συνολικόσ χρόνοσ  30 – 40 λεπτά ………………….. 

     Συνολικόσ χρόνοσ  25 – 30 λεπτά …………………. 

     Λιγότερο από 25  λεπτά …………………………… 

100 

110 

120 

20% 

β) Ραροχι αζρα ………………………………………. 

    Ραροχι  κερμοφ αζρα ……………………………… 

100 

110 
10% 

8. Να διακζτει ςφςτθμα επεξεργαςίασ του ειςερχόμενου νεροφ με τθ χριςθ κατάλλθλων φίλτρων 

ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ποιότθτα του χρθςιμοποιοφμενου νεροφ. Εάν απαιτείται επιπλζον 

εγκατάςταςθ βαρφνει τθν ανάδοχο εταιρεία. Να περιγραφεί αναλυτικά. Επιπλζον ςυςτιματα 

απολφμανςθσ, αφαλάτωςθσ  κλπ κα αξιολογθκοφν κετικότερα 

 Να διακζτει ςφςτθμα επεξεργαςίασ του ειςερχόμενου 

νεροφ με τθ χριςθ κατάλλθλων φίλτρων ϊςτε να 

διαςφαλίηεται θ ποιότθτα του χρθςιμοποιοφμενου 

νεροφ ……………………………………………….. 

 Επιπλζον ςυςτιματα αφαλάτωςθσ ………………… 

 Επιπλζον ςυςτιματα απολφμανςθσ και  αφαλάτωςθσ 

 

 

 

100 

110 

120 

40% 

Σφνολο  70% 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β. 

(ΟΟΙ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ) 

Επιμζρουσ 

βακμολογία 

Βαρφτθτα 

  1.2. Θ παράδοςθ-παραλαβι του μθχανιματοσ 

(οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι) 

3% 
60 θμζρεσ 100 

45 θμζρεσ 110 

30 θμζρεσ 
120 

2.2.2. Εγγφθςθ (εργαςία - ανταλλακτικά) τουλάχιςτον τριϊν ετϊν 

15% 
3 ζτθ 100 

4 ζτθ 110 
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5 ζτθ 120 

  2.2.3.Χρόνοσ ανταπόκριςθσ ςε βλάβθ.  

 

 

12% 

24ωρθ τθλεφωνικι τεχνικι υποςτιριξθ ςυμπεριλαμβανομζνων 

αργιϊν και Σαββατοκφριακων & επίλυςθ βλάβθσ εντόσ 24 ωρϊν 

με ανταλλακτικά 

120 

 

Επίλυςθ βλάβθσ εντόσ 24 ωρϊν με ανταλλακτικά 110 

Επίλυςθ βλάβθσ εντόσ 24 ωρϊν χωρίσ ανταλλακτικά & Επίλυςθ 

βλάβθσ εντόσ 48 ωρϊν με ανταλλακτικά 

100 

Σφνολο  30% 

 

 

ΟΜΑΔΑ 

ΚΙΤΗΙΩΝ 

ΣΥΝΤ.ΒΑΥΤ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΤΗΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΡΟ– ΜΕΧΙ 

Α’ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 70% 100 – 120 

Β’ ΟΟΙ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ 30% 100 – 120 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  

 

 

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 

ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 

βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 

Για τθν επιλογι τθσ ςυμφερότερθσ προςφοράσ κα ακολουκθκεί θ κατάταξθ των προςφορϊν για τθν 

τελικι επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ που κα προκφψει με 

βάςθ τον ακόλουκο τφπο: 

 

Λ = Ρροςφερθείςα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικήσ προςφοράσ 

 

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο 

λόγο τθσ προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι ο 

μικρότεροσ αρικμόσ). 

Τα κριτιρια και οι αντίςτοιχοι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ δίνονται ςτουσ πίνακεσ του Ραραρτιματοσ Ι 

τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

Συγκεκριμζνα: 
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Στακμιςμζνθ Βακμολογία Ρροςφοράσ = Άκροιςθ των ομάδων Α & Β (……….ΧΒακμ Α1….) + 

(………..Χβακμ Α2 ) +………. 

Ππου βακμ Α…, βακμ Α….., βακμ Β…., βακμ Β….. : βακμολογία επιμζρουσ κριτθρίων ομάδασ Α & Β. 

Για τθ διαμόρφωςθ τθσ ςυγκριτικισ τιμισ κα λθφκεί υπόψθ θ Τιμι Ρροςφοράσ όπωσ περιγράφεται 

ςτον Ρίνακα οικονομικισ προςφοράσ . 

 

ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΟ ΠΤΡΓΟ ΓΙΑ  ΒΡΟΓΧΟΚΟΠΗΕΙ 
 

A. Σφςτημα Βίντεο βρογχοςκόπηςησ FullHighDefinition που να αποτελείται από : 

i. Βίντεο επεξεργαςτι 

ii. Ρθγι Ψυχροφ Φωτιςμοφ Full High Definition. 

iii. Εφκαμπτο βίντεο βρογχοςκόπιο λεπτισ εξωτερικισ διαμζτρου High Definition.  

iv. Τροχιλατο 

v. Οκόνθ 

 Πλα τα προςφερόμενα κα πρζπει απαραίτθτα να είναι του ιδίου οίκου καταςκευισ για πλιρθ 

ςυμβατότθτα και εκμετάλλευςθ των δυνατοτιτων τουσ. 

 Οι προςφορζσ κα περιλαμβάνουν απαραίτθτα το ςφνολο των ηθτοφμενων ειδϊν. 

 Πλα τα προςφερόμενα κα πρζπει να φζρουν το CEMark πιςτοποιθμζνο από επίςθμο φορζα. 

 Πλα τα προςφερόμενα κα πρζπει να είναι ειδικά για τθν χριςθ τουσ ςτθν ιατρικι. 

(Ριςτοποιθμζνεσ medical grade ςυςκευζσ). 

 Να ζχουν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον για τρία ζτθ.  

 Πλα τα παραπάνω, κακϊσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά,  να βεβαιϊνονται από τα επίςθμα 

εργοςταςιακά prospectus. 

 Να κατατεκεί πλιρεσ και αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ με παραπομπζσ.  

 

 

i. Βίντεοεπεξεργαςτήσ Full High Definition  

1. Να είναι ψθφιακόσ τελευταίασ γενιάσ και νζασ τεχνολογίασ  Full HD (FullHighDefinition). Να 

πραγματοποιεί ψθφιακι επεξεργαςία εικόνασ και βίντεο. 

2. Να ςυνεργάηεται με ζγχρωμο ψθφιακό αιςκθτιριο τεχνολογίασ CCDcolorchip ι άλλθσ 

ιςοδφναμθσ τεχνολογίασ. 

3. Να ζχει τθ δυνατότθτα φυςικισ απόδοςθσ του χρωματικοφ φάςματοσ, χωρίσ απαίτθςθ 

ρφκμιςθσ από τον χριςτθ 

4. Να παρζχει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικοφ ΗΟΟΜ τθσ εικόνασ τθσ εξζταςθσ για όλα τα βίντεο-

ενδοςκόπια. Να αναφερκεί το ποςοςτό ΗΟΟΜ. 
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5. Να διακζτει ςφςτθμα χρωμοενδοςκόπθςθσ ϊςτε να διαφοροποιοφνται οι πακολογικοί από 

τουσ φυςιολογικοφσ ιςτοφσ για τθν καλφτερθ απεικόνιςθ και διάγνωςθ. Να περιγράφει θ μζκοδοσ 

κακϊσ και οι λειτουργίεσ που παρζχονται. 

6. Να υπάρχει θ δυνατότθτα Freeze με ςφςτθμα αυτόματθσ επιλογισ τθσ βζλτιςτθσ εικόνασ 

τθσ εξζταςθσ ϊςτε να επιλζγεται θ κακαρότερθ εικόνα χωρίσ αλλοιϊςεισ κίνθςθσ. 

7. Να διακζτει αυτόματθ ρφκμιςθ ιςορροπίασ λευκοφ χρϊματοσ (white balance) κακϊσ και 

ςφςτθμα αυτόματθσ ίριδοσ για τθν αυτόματθ προςαρμογι τθσ φωτεινότθτασ. Επιπλζον τεχνικζσ 

βελτίωςθσ εικόνασ βλενογόνου και μικρότερων δομϊν να αναφερκοφν προσ αξιολόγθςθ. 

8. Να ςυνοδεφεται από πλθκτρολόγιο για καταχϊρθςθ ςτοιχείων. 

9. Να διακζτει κφρα USΒ για καταγραφι εικόνων και βίντεο ςε υψθλι ανάλυςθ για περαιτζρω 

αξιοποίθςθ ςε περιφερικό PC (τελευταίασ γενιάσ, πλιρωσ λειτουργικό, με οκόνθ ςφγχρονθσ 

τεχνολογίασ, DVD-R, κλπ)το οποίο κα ςυνοδεφει το ςφςτθμα και το οποίο να ςυνδζεται μζςω 

Ethernet με το ςφςτθμα PACS του νοςοκομείου για τθν μεταφορά εικόνων/βίντεο. Να είναι 

προεγκατεςτθμζνο το απαραίτθτο λογιςμικό medical grade DICOM. 

10. Να ζχει τθ δυνατότθτα να δεχτεί απ’ ευκείασ βρογχοςκόπιο υπζρθχο. 

11. Να διακζτει απαραίτθτα ψθφιακζσ εξόδουσ κακϊσ και αναλογικζσ. Να αναφερκοφν 

αναλυτικά. 

12. Να διακζτει πιςτοποίθςθ θλεκτρικισ αςφάλειασ κλάςθσ τουλάχιςτον BF (Body Floating) 

13. Να γίνεται αυτόματθ καταγραφι τθσ εξζταςθσ (εικόνα και βίντεο) 

 

ii. Ρηγή ψυχροφ Φωτιςμοφ LED 

 

1. Να είναι ενςωματωμζνθ ςτον βίντεο-επεξεργαςτι για καλφτερθ εργονομία με ςφςτθμα 

πολλαπλοφ φωτιςμοφ LED φωτεινότθτασ τουλάχιςτον αντίςτοιχθσ με λυχνία XENON 300 Watt. 

Διάρκεια ηωισ λάμπασ τουλάχιςτον 20000 ϊρεσ λειτουργίασ. 

2. Το επίπεδο φωτεινότθτασ να ρυκμίηεται χειροκίνθτα από το χειριςτι ι αυτόματα από τον 

βίντεο-επεξεργαςτι. Να αναφερκοφν τα επίπεδα. 

3. Να διακζτει πιςτοποίθςθ θλεκτρικισ αςφάλειασ κλάςθσ τουλάχιςτον BF (Body Floating) 

 

iii. Εφκαμπτο βίντεο βρογχοςκόπιο λεπτήσ εξωτερικήσ διαμζτρου FullHighDefinition 

1. Να είναι κατάλλθλο για επεμβατικι και διαγνωςτικι βρογχοςκόπθςθ. 

2. Να ζχει γωνία οπτικοφ πεδίου τουλάχιςτον 120°. 

3. Το βάκοσ πεδίου οράςεωσ να είναι τουλάχιςτον 2-100mm 

4. Να εκτελεί γωνιϊςεισ τουλάχιςτον κατά 180°άνω και 130° κάτω. 

5. Θ εξωτερικι διάμετροσ του εφκαμπτου ςωλινα να είναι το πολφ 6.2 mm 

6. Θ διάμετροσ του καναλιοφ ειςαγωγισ εργαλείων (βιοψίασ) να είναι τουλάχιςτον 2.8 mm 
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7. Το ωφζλιμο μικοσ (εργαςίασ) να είναι τουλάχιςτον 600mm. 

8. Να είναι πλιρωσ ςτεγανό και μπορεί να παραμείνει εντόσ απολυμαντικϊν υγρϊν για 

μεγάλο χρονικό διάςτθμα για τθν πλιρθ αςφάλεια χριςεωσ. 

9. Να διακζτει χειριςτιριο με κομβία που να επιτρζπουν ςτον χριςτθ να παγϊςει τθν εικόνα. 

Επιπλζον λειτουργίεσ μζςω του χειριςτθρίου κα αξιολογθκοφν. 

10. Να είναι ςυμβατό με ςφςτθμα χρωμοενδοςκόπθςθσ. 

 

iv. Τροχήλατο  

Να είναι εδικά καταςκευαςμζνο για τθν τοποκζτθςθ ενδοςκοπικϊν ςυςκευϊν, διακζτοντασ 

τουλάχιςτον τρία ράφια και ςυρτάρι κακϊσ και: 

Κρεμάςτρα εφκαμπτων ενδοςκοπίων  

Συρόμενο ράφι για το πλθκτρολόγιο  

Ειδικι κζςθ-βάςθ για τθν τοποκζτθςθ του μόνιτορ  

Ρολφπριηο 

Φρζνο ςε δυο από τουσ τζςςερισ τροχοφσ 

 

v. Οθόνη High Definition  

1. Να είναι τουλάχιςτον 26" υψθλισ ευκρίνειασ και αντίκεςθσ, τφπου LCD ι LED. 

2. Να είναι ειδικά καταςκευαςμζνθ για χριςθ ςε ενδοςκοπικζσ εφαρμογζσ. 

3. Να είναι υψθλισ ανάλυςθσFullHighDefinition. 

4. Να αναφερκοφν οι ψθφιακζσ είςοδοι/ζξοδοι που διακζτει. 

 

 

 

Β.   ΟΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. Ο προμθκευτισ υποχρεϊνεται να απεγκαταςτήςει το παλιό μηχάνημα, εάν υπάρχει, να 

διαμορφϊςει το χϊρο και να εκτελζςει πλήρωσ την εγκατάςταςη του νζου μηχανήματοσ 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. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται 

να χρθςιμοποιιςει αποδεδειγμζνα το εξειδικευμζνο προςωπικό το οποίο περιλαμβάνεται ςτα 

δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ, το δε Νοςοκομείο οφείλει να ελζγξει τθ ςχετικι ςυμμόρφωςθ, ϊςτε 

να διαςφαλιςκοφν τα ςυμφζροντα του Δθμοςίου. 
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1.2. Θ παράδοςθ-παραλαβι του μθχανιματοσ (οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι) κα γίνει, με τθν 

εγκατάςταςθ ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ, ωσ ειδικότερα ορίηεται από τθν ςχετικι κείμενθ 

νομοκεςία εντόσ 60 θμερϊν. 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. Το 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 EN ISO 13485:16 και το προςφερόμενο είδοσ να 

φζρει πιςτοποιθτικό CE. Να κατατεκοφν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά. 

 

1.4. Ο προμθκευτισ υποχρεϊνεται να δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία προζλευςθσ των υλικϊν ικελε 

ηθτιςει ο φορζασ για διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και των χαρακτθριςτικϊν τουσ. 

 

1.5. Ο φορζασ διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει κάκε προςκομιηόμενο υλικό και ο προμθκευτισ 

υποχρεϊνεται να υπακοφςει ςε οποιεςδιποτε εντολζσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του, για υλικό το 

οποίο δεν εκπλθρϊνει τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, που αναφζρονται ςτθν ποιότθτα και τα 

χαρακτθριςτικά του. 

 

1.6. Στθν προςφορά να αναφερκοφν παρόμοια μθχανιματα που ζχουν εγκαταςτακεί και 

λειτουργοφν ςε ελλθνικά Νοςοκομεία, κλινικζσ κλπ., με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα δθμόςια Νοςοκομεία, 

κακϊσ και ςτοιχεία επικοινωνίασ αυτϊν. Προσ χωρίσ ποινι αποκλειςμοφ.   

 

 

2. ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΘΣΕΩΝ, ΣΥΝΤΘΘΣΕΩΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΛΡ. 

 

2.1. Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεωτικά πρζπει να διακζτουν ςφςτθμα ποιότθτασ  EN ΙSO 

9001:2015, EN ISO 13485:16 με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν διακίνθςθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων, 

και όςον αφορά τθν τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων το EN ISO 13485:16, με 

πιςτοποιθτικό επίςθμου οργανιςμοφ πιςτοποίθςθσ, το οποίο και κατατίκεται με τθν προςφορά 

κακϊσ και πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με τθν ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ./1348/2004(ΦΕΚ32Β/16-1-2004) - Αρχζσ 

και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. 

Επίςθσ να διακζτει Βεβαίωςθ Συμμετοχισ ςε Εγκεκριμζνο Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ ΑΘΘΕ 

(ςφμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Ρ.Δ. 117/2004 και 15/2006). 
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2.2. ΟΟΙ ΕΓΓΥΘΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΘΘΣΘ 

 

2.2.1. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να διακζτει ςτθν Ελλάδα μόνιμα κατάλλθλα εκπαιδευμζνο 

προςωπικό για τθ ςυντιρθςθ των αντίςτοιχων μθχανθμάτων. Θ 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 24 ωρϊν 

(θμερολογιακϊν) από τθν γνωςτοποίθςι τθσ εάν δεν απαιτοφνται ανταλλακτικά, διαφορετικά εντόσ 

48 ωρϊν. Σε διαφορετικι περίπτωςθ να παρζχεται εάν είναι εφικτό μθχάνθμα αντικατάςταςθσ. Ο 

μζγιςτοσ ετιςιοσ παραδεκτόσ χρόνοσ εκτόσ λειτουργίασ (DOWNTIME) του Μθχανιματοσ λόγω 

βλαβϊν κα κακορίηεται ςτισ δεκαπζντε (15) θμζρεσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνων των θμερϊν 

προλθπτικισ ςυντιρθςθσ.  

Σε περίπτωςθ που κα διαπιςτωκεί απόκλιςθ των προβλεπόμενων επιτρεπτϊν ορίων μθ λειτουργίασ 

(DOWNTIME) του Μθχανιματοσ, κα ςυμφωνείται παράταςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ του 

προμθκευτι για δζκα (10) θμζρεσ, για κάκε θμζρα μθ λειτουργίασ (DOWNTIME) και κα 

χαρακτθρίηεται εκείνοσ κατά τον οποίο το μθχάνθμα δεν κα μπορεί να πραγματοποιεί εξετάςεισ ςε 

εφλογα παραδεκτό επίπεδο ποιότθτασ.  

 

2.2.4. Κατά τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου παραλαβισ ςε κατάςταςθ λειτουργίασ ο προμθκευτισ 

υποχρεοφται να παραδϊςει: Ρλιρθ ςειρά τευχϊν (εισ διπλοφν) με οδθγίεσ ςυντιρθςθσ και 

επιςκευισ (SERVICE MANUALS) 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 ΒΙΤ, κακϊσ και αντίγραφο των αναγκαίων βοθκθμάτων ι 

πινάκων, ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. Ρριν τθ λιξθ τθσ εγγφθςθσ κα πραγματοποιείται 

ςυμπλθρωματικι εκπαίδευςθ (χριςτεσ και μθχανικοί) εάν αυτό κρίνεται απαραίτθτο από το 

Νοςοκομείο. 

 

3. ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ – ΡΛΘΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ 
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Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ςυνυποβάλλει, με ποινι αποκλειςμοφ, οπωςδιποτε μετά τθσ 

προςφοράσ του τα παρακάτω: 

 

α. Ρλιρεσ εγχειρίδιο με ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ και λειτουργίασ του μθτρικοφ καταςκευαςτικοφ 

οίκου (Operation Manuals) 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. 

 

β. Ρλιρεσ 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.  

 

4. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – SERVICE 

 

4.1. Τόςο ςτθν εγγφθςθ όςο και ςτθν ετιςια ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ ςυμπεριλαμβάνονται 

απεριόριςτοσ αρικμόσ ανταλλακτικϊν, τα πάςθσ φφςεωσ υλικά, τα αναλϊςιμα ςυντιρθςθσ και τα 

εργατικά. Εξαιροφνται τα αναλϊςιμα λειτουργίασ. 

 

4.2. Ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν φπαρξθ αμεταχείριςτων ανταλλακτικϊν, 

αναλωςίμων υλικϊν ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ και κφρια τθ διάκεςθ αυτϊν, ωσ και των 

αντίςτοιχων κατάλλθλων υλικϊν για τθν πλιρθ λειτουργία και απόδοςθ των ειδϊν του 

ιατροτεχνολογικοφ είδουσ με τον παρελκόμενο εξοπλιςμό, επί δζκα (10) τουλάχιςτον ςυνολικά ζτθ. 

 

4.3. Στον επιμζρουσ φάκελο τεχνικισ προςφοράσ, πζρα από τθ βαςικι ςφνκεςθ του προςφερόμενου 

ιατροτεχνολογικοφ είδουσ κα αναγράφονται οπωςδιποτε ςε λίςτα όλα τα απαραίτθτα υλικά για τθ 

λειτουργία, ςυντιρθςθ και επιςκευι των προςφερόμενων ειδϊν. Θ κοςτολόγθςι τουσ κα 

αναγράφεται ςτθν οικονομικι προςφορά. 

 

5. ΟΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ – ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

 

5.1. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται ςτθν οικονομικι προςφορά να αναφζρει τθν ςυγκεκριμζνθ ετιςια 

τιμι των εξόδων πλιρουσ ςυντιρθςθσ- επιςκευι, οπωςδιποτε με ποινι αποκλειςμοφ, μετά τθ λιξθ 

τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ (ανεξάρτθτα των λοιπϊν όρων εγγφθςθσ κάκε 

προςφοράσ, οι οποίοι κα αξιολογθκοφν κατά περίπτωςθ).  

5.2. Θ προςφερόμενθ αρχικι ετιςια τιμι πλιρουσ ςυντιρθςθσ – επιςκευισ ςυμπεριλαμβανομζνων 

όλων των ανταλλακτικϊν  για το πρϊτο ζτοσ μετά από τθ λιξθ τθσ ςυμβατικισ περιόδου εγγφθςθσ 
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καλισ λειτουργίασ, και μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ δεκαετίασ από τθ λιξθ τθσ ςυμβατικισ περιόδου 

εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κα πρζπει να είναι ςυγκεκριμζνθ και μικρότερθ του 6% . 

 

Πλα τα αναφερόμενα χαρακτηριςτικά  ςτισ Ομάδεσ Α και Β πρζπει να βεβαιϊνονται από τα 

επίςημα φυλλάδια του οίκου είτε από βεβαιϊςεισ του οίκου. Επιπλζον να κατατεθεί πλήρεσ και 

αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςησ με παραπομπζσ. Τα προηγοφμενα επί ποινή αποκλειςμοφ. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Ακολουθεί η επιμζρουσ βαρφτθτά ςτθν τελικι βακμολογία. Πλοι οι όροι είναι απαράβατοι, θ 

εκπλιρωςι τουσ βακμολογείται με 100, ενϊ ζξτρα δυνατότθτεσ, εγγφθςθ κλπ λαμβάνουν πρόςκετθ 

βακμολογία. 

 

ΟΜΑΔΑ Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 
Επιμζρουσ 

βακμολογία 
Βαρφτθτα 

ii. Ρηγή ψυχροφ Φωτιςμοφ LED 

1. Να είναι ενςωματωμζνθ ςτον βίντεο-επεξεργαςτι για καλφτερθ εργονομία με λυχνία LED 

φωτεινότθτασ τουλάχιςτον αντίςτοιχθσ με λυχνία XENON 300 Watt. Διάρκεια ηωισ λάμπασ 

τουλάχιςτον 20000 ϊρεσ. 

1α. Φωτεινότθτα λυχνίασ 

Αντίςτοιχθ με Xenon τουλάχιςτον 300 W………... 

Αντίςτοιχθ με Xenon τουλάχιςτον 350 W………… 

Αντίςτοιχθ με Xenon μεγαλφτερθ από 350 W…..... 

 

100 

110 

120 

10% 

1β. Διάρκεια ηωισ λυχνίασ 

Τουλάχιςτον 20000 ϊρεσ ………………………….. 

Τουλάχιςτον 25000 ϊρεσ ………………………….. 

Μεγαλφτερθ από 25000 ϊρεσ ……………………… 

 

100 

110 

120 

10% 

iii. Εφκαμπτο βίντεο βρογχοςκόπιο 

2. Να ζχει γωνία οπτικοφ πεδίου τουλάχιςτον 120°. 

Γωνία 120
ο
 ………………………………………… 

Γωνία 130
ο
 ………………………………………… 

 

 

100 

110 

20% 

3. βάκοσ πεδίου οράςεωσ να είναι τουλάχιςτον 2-100mm 

2-100 mm …………………………………………. 

Καλφτερο από 2-100 mm……………………………. 

 

 

100 

110 

10% 
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v. Οθόνη 

1. Να είναι τουλάχιςτον 26" υψθλισ ευκρίνειασ και αντίκεςθσ, 

τφπου LCD ι LED 

26’’ ………………………………………………… 

27’’ ………………………………………………… 

28’’ ι μεγαλφτερθ ………………………………… 

 

100 

110 

120 

20% 

Σφνολο 70% 

 

ΟΜΑΔΑ Β. 

(ΟΟΙ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ) 

Επιμζρουσ 

βακμολογία 

Βαρφτθτα 

1.2. Θ παράδοςθ-παραλαβι του μθχανιματοσ 

(οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι) 

3% 
60 θμζρεσ 100 

45 θμζρεσ 110 

30 θμζρεσ 
120 

2.2.2. Εγγφθςθ (εργαςία - ανταλλακτικά) τουλάχιςτον τριϊν ετϊν 

15% 
3 ζτθ 100 

4 ζτθ 110 

5 ζτθ 120 

2.2.3.Χρόνοσ ανταπόκριςθσ ςε βλάβθ.  

 

 

12% 

24ωρθ τθλεφωνικι τεχνικι υποςτιριξθ ςυμπεριλαμβανομζνων 

αργιϊν και Σαββατοκφριακων & επίλυςθ βλάβθσ εντόσ 24 ωρϊν 

με ανταλλακτικά 

120 

 

Επίλυςθ βλάβθσ εντόσ 24 ωρϊν με ανταλλακτικά 110 

Επίλυςθ βλάβθσ εντόσ 24 ωρϊν χωρίσ ανταλλακτικά & Επίλυςθ 

βλάβθσ εντόσ 48 ωρϊν με ανταλλακτικά 

100 

Σφνολο  30% 
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ΟΜΑΔΑ 

ΚΙΤΗΙΩΝ 

ΣΥΝΤ. ΒΑΥΤ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΤΗΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΡΟ – ΜΕΧΙ 

Α’ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 70% 100 – 120 

Β’ ΟΟΙ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ 30% 100 – 120 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  

 

 

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 

ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 

βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 

Για τθν επιλογι τθσ ςυμφερότερθσ προςφοράσ κα ακολουκθκεί θ κατάταξθ των προςφορϊν για τθν 

τελικι επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ Ρροςφοράσ κα προκφψει με βάςθ 

τον ακόλουκο τφπο: 

Λ = Ρροςφερθείςα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικήσ προςφοράσ 

 

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο 

λόγο τθσ προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι ο 

μικρότεροσ αρικμόσ). 

Τα κριτιρια και οι αντίςτοιχοι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ δίνονται ςτουσ πίνακεσ του Ραραρτιματοσ Ι 

τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

Συγκεκριμζνα: 

Στακμιςμζνθ Βακμολογία Ρροςφοράσ = Άκροιςθ των ομάδων Α & Β (……….ΧΒακμ Α1….) + 

(………..Χβακμ Α2 ) +………. 

Ππου βακμ Α…, βακμ Α….., βακμ Β…., βακμ Β….. : βακμολογία επιμζρουσ κριτθρίων ομάδασ Α & Β. 

Για τθ διαμόρφωςθ τθσ ςυγκριτικισ τιμισ κα λθφκεί υπόψθ θ Τιμι Ρροςφοράσ όπωσ περιγράφεται 

ςτον Ρίνακα οικονομικισ προςφοράσ . 
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ 
 

Α. Σφςτημα αιμοκάθαρςησ 

 

 Πλα τα αναφερόμενα χαρακτθριςτικά να βεβαιϊνονται από τα επίςθμα φυλλάδια του 

οίκου είτε από βεβαιϊςεισ του οίκου. 

 Τα μθχανιματα να ζχουν παραχκεί και κυκλοφοριςει τθν τελευταία πενταετία 

 Να κατατεκεί πλιρεσ και αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ με παραπομπζσ. 

   

1. Τα μθχανιματα να είναι πλιρθ, καινοφργια, αμεταχείριςτα και ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. 

 

2. Να λειτουργοφν με τάςθ δικτφου 220V/50Hz και να διακζτουν αυτονομία λειτουργίασ 

τουλάχιςτον δζκα (10) λεπτϊν ςε περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ. 

 

3. Θ λειτουργία τουσ να βαςίηεται ςε μικροχπολογιςτζσ (microprocessors) και κα 

αυτοελζγχονται πριν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αιμοκάκαρςθσ. 

 

4. Να φζρονται ςε τροχιλατθ βάςθ, με δυνατότθτα ακινθτοποίθςθσ των τροχϊν, κα είναι 

εφκολα ςτθ μεταφορά τουσ και να φζρουν αναρτιρεσ φιαλϊν, ςυςκευϊν ορϊν, φίλτρων και 

γραμμϊν. 

 

5. α. Να χρθςιμοποιοφν φίλτρα αιμοκάκαρςθσ όλων των τφπων και εργοςταςίων.  

β. Θα πρζπει να δζχονται αρτθριοφλεβικζσ γραμμζσ που δεν καλφπτονται από  εργοςταςιακό 

απόρρθτο καταςκευισ. 

 

6. Να φζρουν όλουσ τουσ απαραίτθτουσ αυτοματιςμοφσ και ςυςτιματα αςφαλείασ για τθν 

προςταςία του αςκενοφσ είτε από βλάβθ, είτε από εςφαλμζνο χειριςμό. 

 

7. Να ζχουν αυτοδιαγνωςτικό πρόγραμμα βλαβϊν ι λακϊν για τθ ταχεία επιςκευι από τουσ 

τεχνικοφσ. Οι ενδείξεισ των παραμζτρων λειτουργίασ να είναι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και να 

απεικονίηονται ψθφιακά  ι αναλογικά ςε οκόνθ. 

 

8. Να ζχουν ενςωματωμζνθ αντλία για τθ χοριγθςθ θπαρίνθσ. 

 

9. Να ζχουν ςυςτιματα μζτρθςθσ και ελζγχου των ορίων αρτθριακισ και φλεβικισ πίεςθσ του 

αίματοσ με τισ αντίςτοιχεσ ενδείξεισ και να ζχουν ζνδειξθ τθσ διαμεμβρανικισ πίεςθσ (ΤΜP). 
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10. Να ζχουν αυτόματθ περιςτροφικι αντλία αίματοσ με δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ παροχισ 

κατά τθν διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ. Θ μζγιςτθ δυνατι παροχι αίματοσ κα πρζπει να είναι 

τουλάχιςτον 500 ml/λεπτό. Θ αντλία κα πρζπει να μπορεί να λειτουργεί και χειροκίνθτα ςε 

περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ. 

 

11. Να ζχουν ζνδειξθ τθσ παροχισ του αίματοσ. 

 

12. Να ζχουν ςφςτθμα αυτόματθσ ελεγχόμενθσ υπερδιικθςθσ. 

 

13. Να διακζτουν ςφςτθμα ανίχνευςθσ διαφυγισ αίματοσ (BLOOD LEAK DETECTOR) και 

ςφςτθμα αυτόματθσ αεροπαγίδασ. 

 

14. Να είναι αυτόματα και αυτόνομα ωσ προσ τθν παραςκευι του διαλφματοσ αιμοκάκαρςθσ. 

 

15. Να παραςκευάηουν το διάλυμα διττανκρακικϊν από πυκνό διάλυμα και από άνυδρο 

διττανκρακικό νάτριο ςε ςτερεά μορφι (φφςιγγα ςκόνθσ διττανκρακικϊν), με δυνατότθτα 

μεταβολισ/ρφκμιςθσ τθσ ςυγκζντρωςθσ διττανκρακικϊν και νατρίου, κατά τθν διάρκεια τθσ 

ςυνεδρίασ, θ δε φφςιγγα ςκόνθσ διττανκρακικϊν δεν κα πρζπει να καλφπτεται από 

εργοςταςιακό απόρρθτο καταςκευισ. 

 

16. Να ζχουν δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ παροχισ του τελικοφ διαλφματοσ με μζγιςτο όριο 

τουλάχιςτον 600 ml/min κακϊσ και ρφκμιςθσ τθσ κερμοκραςίασ του κατά τθ διάρκεια τθσ 

ςυνεδρίασ. 

 

17. Να είναι τφπου Singlepass (μονισ διζλευςθσ του διαλφματοσ αιμοκάκαρςθσ από το φίλτρο 

αιμοκάκαρςθσ). 

 

18. Να διακζτουν ςφςτθμα ανίχνευςθσ ενθμζρωςθσ διαρροισ διαλφματοσ αιμοκάκαρςθσ ςτο 

υδραυλικό κφκλωμα. 

 

19. Να ζχουν ενςωματωμζνο ςφςτθμα εφαρμογισ αιμοκάκαρςθσ με μονι βελόνα τόςο με μία, 

όςο και με δφο αντλίεσ. 

 

20. Να ζχουν πρόγραμμα υπερδιικθςθσ χωρίσ τθ δίοδο διαλφματοσ αιμοκάκαρςθσ (ISO-UF / 

ξθρά κάκαρςθ). 

 

21. Να διενεργοφν τισ μεκόδουσ παραλλαγισ τθσ ςυμβατικισ αιμοκάκαρςθσ (Αιμοδιικθςθ και 

Αιμοδιαδιικθςθ με on-line παραςκευι διαλυμάτων υποκατάςταςθσκαι αιμοκάκαρςθσ) και 
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να χρθςιμοποιοφν όλα τα ςφγχρονα φίλτρα αιμοκάκαρςθσ για τθν εφαρμογι τουσ, ιτοι 

highflux, middleflux, highefficiency κλπ. 

 

22. Να εκτελοφν αυτόματθ κερμικι και χθμικι αποςτείρωςθ και πλφςιμο με νερό. 

 

23. Να δοκοφν αναλυτικά τιμζσ αναλωςίμων και θ κατανάλωςι τουσ ανάλογα με τθν χριςθ. 

 

 

Β.   ΟΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. Ο προμθκευτισ υποχρεϊνεται να απεγκαταςτήςει το παλιό μηχάνημα, εάν υπάρχει, να 

διαμορφϊςει το χϊρο και να εκτελζςει πλήρωσ την εγκατάςταςη του νζου μηχανήματοσ 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. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται 

να χρθςιμοποιιςει αποδεδειγμζνα το εξειδικευμζνο προςωπικό το οποίο περιλαμβάνεται ςτα 

δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ, το δε Νοςοκομείο οφείλει να ελζγξει τθ ςχετικι ςυμμόρφωςθ, ϊςτε 

να διαςφαλιςκοφν τα ςυμφζροντα του Δθμοςίου. 

 

1.2. Θ παράδοςθ-παραλαβι του μθχανιματοσ (οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι) κα γίνει, με τθν 

εγκατάςταςθ ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ, ωσ ειδικότερα ορίηεται από τθν ςχετικι κείμενθ 

νομοκεςία εντόσ 60 θμερϊν. 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. Το 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 EN ISO 13485:16 και το προςφερόμενο είδοσ να 

φζρει πιςτοποιθτικό CE. Να κατατεκοφν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά. 

 

1.4. Ο προμθκευτισ υποχρεϊνεται να δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία προζλευςθσ των υλικϊν ικελε 

ηθτιςει ο φορζασ για διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και των χαρακτθριςτικϊν τουσ. 

 

21DIAB000019531 2021-09-15



58 

 

1.5. Ο φορζασ διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει κάκε προςκομιηόμενο υλικό και ο προμθκευτισ 

υποχρεϊνεται να υπακοφςει ςε οποιεςδιποτε εντολζσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του, για υλικό το 

οποίο δεν εκπλθρϊνει τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, που αναφζρονται ςτθν ποιότθτα και τα 

χαρακτθριςτικά του. 

 

1.6. Στθν προςφορά να αναφερκοφν παρόμοια μθχανιματα που ζχουν εγκαταςτακεί και 

λειτουργοφν ςε ελλθνικά Νοςοκομεία, κλινικζσ κλπ., με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα δθμόςια Νοςοκομεία, 

κακϊσ και ςτοιχεία επικοινωνίασ αυτϊν. Προσ χωρίσ ποινι αποκλειςμοφ.   

 

 

2. ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΘΣΕΩΝ, ΣΥΝΤΘΘΣΕΩΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΛΡ. 

 

2.1. Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεωτικά πρζπει να διακζτουν ςφςτθμα ποιότθτασ  EN ΙSO 

9001:2015, EN ISO 13485:16 με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν διακίνθςθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων, 

και όςον αφορά τθν τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων το EN ISO 13485:16, με 

πιςτοποιθτικό επίςθμου οργανιςμοφ πιςτοποίθςθσ, το οποίο και κατατίκεται με τθν προςφορά 

κακϊσ και πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με τθν ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ./1348/2004(ΦΕΚ32Β/16-1-2004) - Αρχζσ 

και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. 

Επίςθσ να διακζτει Βεβαίωςθ Συμμετοχισ ςε Εγκεκριμζνο Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ ΑΘΘΕ 

(ςφμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Ρ.Δ. 117/2004 και 15/2006). 

 

2.2. ΟΟΙ ΕΓΓΥΘΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΘΘΣΘ 

 

2.2.1. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να διακζτει ςτθν Ελλάδα μόνιμα κατάλλθλα εκπαιδευμζνο 

προςωπικό για τθ ςυντιρθςθ των αντίςτοιχων μθχανθμάτων. Θ 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 24 ωρϊν 

(θμερολογιακϊν) από τθν γνωςτοποίθςι τθσ εάν δεν απαιτοφνται ανταλλακτικά, διαφορετικά εντόσ 
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48 ωρϊν. Σε διαφορετικι περίπτωςθ να παρζχεται εάν είναι εφικτό μθχάνθμα αντικατάςταςθσ.Ο 

μζγιςτοσ ετιςιοσ παραδεκτόσ χρόνοσ εκτόσ λειτουργίασ (DOWNTIME) του Μθχανιματοσ λόγω 

βλαβϊν κα κακορίηεται ςτισ δεκαπζντε (15) θμζρεσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνων των θμερϊν 

προλθπτικισ ςυντιρθςθσ.  

Σε περίπτωςθ που κα διαπιςτωκεί απόκλιςθ των προβλεπόμενων επιτρεπτϊν ορίων μθ λειτουργίασ 

(DOWNTIME) του Μθχανιματοσ, κα ςυμφωνείται παράταςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ του 

προμθκευτι για δζκα (10) θμζρεσ, για κάκε θμζρα μθ λειτουργίασ (DOWNTIME) και κα 

χαρακτθρίηεται εκείνοσ κατά τον οποίο το μθχάνθμα δεν κα μπορεί να πραγματοποιεί εξετάςεισ ςε 

εφλογα παραδεκτό επίπεδο ποιότθτασ.  

 

2.2.4. Κατά τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου παραλαβισ ςε κατάςταςθ λειτουργίασ ο προμθκευτισ 

υποχρεοφται να παραδϊςει: Ρλιρθ ςειρά τευχϊν (εισ διπλοφν) με οδθγίεσ ςυντιρθςθσ και 

επιςκευισ (SERVICE MANUALS) 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 ΒΙΤ, κακϊσ και αντίγραφο των αναγκαίων βοθκθμάτων ι 

πινάκων, ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. Ρριν τθ λιξθ τθσ εγγφθςθσ κα πραγματοποιείται 

ςυμπλθρωματικι εκπαίδευςθ (χριςτεσ και μθχανικοί) εάν αυτό κρίνεται απαραίτθτο από το 

Νοςοκομείο. 

 

3. ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ – ΡΛΘΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ 

 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ςυνυποβάλλει, με ποινι αποκλειςμοφ, οπωςδιποτε μετά τθσ 

προςφοράσ του τα παρακάτω: 

 

α. Ρλιρεσ εγχειρίδιο με ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ και λειτουργίασ του μθτρικοφ καταςκευαςτικοφ 

οίκου (Operation Manuals) 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. 

 

β. Ρλιρεσ 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.  

 

4. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – SERVICE 
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4.1. Τόςο ςτθν εγγφθςθ όςο και ςτθν ετιςια ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ ςυμπεριλαμβάνονται 

απεριόριςτοσ αρικμόσ ανταλλακτικϊν,  τα πάςθσ φφςεωσ υλικά, τα αναλϊςιμα ςυντιρθςθσ και τα 

εργατικά. Εξαιροφνται τα αναλϊςιμα λειτουργίασ. 

 

4.2. Ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν φπαρξθ αμεταχείριςτων ανταλλακτικϊν, 

αναλωςίμων υλικϊν ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ και κφρια τθ διάκεςθ αυτϊν, ωσ και των 

αντίςτοιχων κατάλλθλων υλικϊν για τθν πλιρθ λειτουργία και απόδοςθ των ειδϊν του 

ιατροτεχνολογικοφ είδουσ με τον παρελκόμενο εξοπλιςμό, επί δζκα (10) τουλάχιςτον ςυνολικά ζτθ. 

 

4.3. Στον επιμζρουσ φάκελο τεχνικισ προςφοράσ, πζρα από τθ βαςικι ςφνκεςθ του προςφερόμενου 

ιατροτεχνολογικοφ είδουσ κα αναγράφονται οπωςδιποτε ςε λίςτα όλα τα απαραίτθτα υλικά για τθ 

λειτουργία, ςυντιρθςθ και επιςκευι των προςφερόμενων ειδϊν. Θ κοςτολόγθςι τουσ κα 

αναγράφεται ςτθν οικονομικι προςφορά. 

 

 

5. ΟΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ – ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

 

5.1. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται ςτθν οικονομικι προςφορά να αναφζρει τθν ςυγκεκριμζνθ ετιςια 

τιμι των εξόδων πλιρουσ ςυντιρθςθσ- επιςκευι, οπωςδιποτε με ποινι αποκλειςμοφ, μετά τθ λιξθ 

τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ (ανεξάρτθτα των λοιπϊν όρων εγγφθςθσ κάκε 

προςφοράσ, οι οποίοι κα αξιολογθκοφν κατά περίπτωςθ).  

5.2. Θ προςφερόμενθ αρχικι ετιςια τιμι πλιρουσ ςυντιρθςθσ – επιςκευισ ςυμπεριλαμβανομζνων 

όλων των ανταλλακτικϊν  για το πρϊτο ζτοσ μετά από τθ λιξθ τθσ ςυμβατικισ περιόδου εγγφθςθσ 

καλισ λειτουργίασ, και μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ δεκαετίασ από τθ λιξθ τθσ ςυμβατικισ περιόδου 

εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κα πρζπει να είναι ςυγκεκριμζνθ και μικρότερθ του 6% . 

 

Πλα τα αναφερόμενα χαρακτηριςτικά  ςτισ Ομάδεσ Α και Β πρζπει να βεβαιϊνονται από τα 

επίςημα φυλλάδια του οίκου είτε από βεβαιϊςεισ του οίκου. Επιπλζον να κατατεθεί πλήρεσ και 

αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςησ με παραπομπζσ. Τα προηγοφμενα επί ποινή αποκλειςμοφ. 

 

 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Ακολουθεί η επιμζρουσ βαρφτθτά ςτθν τελικι βακμολογία. Πλοι οι όροι είναι απαράβατοι, θ 

εκπλιρωςι τουσ βακμολογείται με 100, ενϊ ζξτρα δυνατότθτεσ, εγγφθςθ κλπ λαμβάνουν πρόςκετθ 

βακμολογία. 
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ΟΜΑΔΑ Α.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 
Επιμζρουσ 

βακμολογία 
Βαρφτθτα 

2. Αυτονομία ςε περίπτωςη διακοπήσ ρεφματοσ 

10 λεπτά ……………………………………………… 

20 λεπτά ……………………………………………… 

30 λεπτά ……………………………………………… 

30+ λεπτά ……………………………………………. 

100 

105 

110 

120 

15% 

16. φθμιςησ παροχήσ του τελικοφ διαλφματοσ 

Μζγιςτο όριο τουλάχιςτον 600 ml/min ………………. 

Μζγιςτο όριο μεταξφ 600 - 700 ml/min ……………… 

Μζγιςτο όριο μεταξφ 700 - 800 ml/min ……………… 

100 

110 

120 

15% 

Σφνολο  30% 

 

ΟΜΑΔΑ Β.ΟΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 
Επιμζρουσ 

βαθμολογία 
Βαρφτητα 

1.2.Ραράδοςθ-παραλαβι 

10% 
60 θμζρεσ 100 

45 θμζρεσ 110 

30 θμζρεσ 120 

2.2.2. Εγγφθςθ 

30% 3 ζτθ 100 

4 ζτθ 110 

5 ζτθ 120 

2.2.3.Χρόνοσ ανταπόκριςθσ ςε βλάβθ 

 

 

 

30% 

24ωρθ τθλεφωνικι τεχνικι υποςτιριξθ ςυμπεριλαμβανομζνων 

αργιϊν και Σαββατοκφριακων & επίλυςθ βλάβθσ εντόσ 24 ωρϊν 

με ανταλλακτικά 

120 

 

Επίλυςθ βλάβθσ εντόσ 24 ωρϊν με ανταλλακτικά 110 
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Επίλυςθ βλάβθσ εντόσ 24 ωρϊν χωρίσ ανταλλακτικά & Επίλυςθ 

βλάβθσ εντόσ 48 ωρϊν με ανταλλακτικά 
100 

Σφνολο  70% 

 

 

ΟΜΑΔΑ 

ΚΙΤΗΙΩΝ 

ΣΥΝΤ. ΒΑΥΤ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΤΗΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 

 

ΚΛΙΜΑΚΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΡΟ– ΜΕΧΙ 

Α’ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 70% 100 – 120 

Β’ ΟΟΙ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ 30% 100 – 120 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  

 

 

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 

ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 

βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 

Για τθν επιλογι τθσ ςυμφερότερθσ προςφοράσ κα ακολουκθκεί θ κατάταξθ των προςφορϊν για τθν 

τελικι επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ Ρροςφοράσ κα προκφψει με βάςθ 

τον ακόλουκο τφπο: 

 

Λ = Ρροςφερθείςα τιμή    

Τελική βαθμολογία τεχνικήσ προςφοράσ 

 

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο 

λόγο τθσ προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι ο 

μικρότεροσ αρικμόσ). 

Τα κριτιρια και οι αντίςτοιχοι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ δίνονται ςτουσ πίνακεσ του Ραραρτιματοσ Ι 

τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

Συγκεκριμζνα: 

Στακμιςμζνθ Βακμολογία Ρροςφοράσ = Άκροιςθ των ομάδων Α & Β (……….ΧΒακμ Α1….) + 

(………..Χβακμ Α2 ) +………. 

Ππου βακμ Α…, βακμ Α….., βακμ Β…., βακμ Β….. : βακμολογία επιμζρουσ κριτθρίων ομάδασ Α & Β. 

Για τθ διαμόρφωςθ τθσ ςυγκριτικισ τιμισ κα λθφκεί υπόψθ θ Τιμι Ρροςφοράσ όπωσ περιγράφεται 

ςτον Ρίνακα οικονομικισ προςφοράσ . 
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Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΚΥΛΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
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