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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 (Β) Δεφτερησ Δημόςιασ Διαβοφλευςησ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ  ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (CPV 38434540-3) ΤΠΟΕΡΓΟ 5 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 

 
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». 

Ρροσ  

1. ΕΣΗΔΗΣ (Διαβουλεφςεισ) 

e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr 

2. Tμήμα Ρληροφορικήσ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ 

 e-mail: info@chaniahospital.gr 
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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». 

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 26258/01-12-2020 ζγγραφο επιτροπισ διαμόρφωςθσ υποζργου 5 
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 ΑΔΑΜ 21DIAB000015273 2021-01-28 Δθμόςια Διαβοφλευςθ 
21) Το ΦΕΚ 36 Τεφχοσ Α Νόμοσ 4782/ 09-03-2021 Εκςυγχρονιςμόσ υκμιςτικοφ Ρλαιςίου Δθμοςίων Συμβάςεων. 
22) Το με Α.Ρ. 10939/12-03-2021 Ζγγραφο τθσ Διοικιτριασ τθσ 7θσ ΥΡΕ ΚΘΤΘΣ 
23) Θ με κζμα 26ο / πρακτικό 9ο / 22-03-2021 απόφαςθ ΔΣ ςχετικά με τθν ζγκριςθ υποβολισ πρόταςθσ χρθματοδότθςθσ με 

κωδικό MIS 5075964 (AΔΑ ΨΩΤΩ46907Τ-90Ρ) 
24) Θ με αρ.πρκ 6043/23-03-2021 Αίτθςθ Χρθματοδότθςθσ 
25) Το με κωδικό MIS 5075964 Υποβλθκζν Τεχνικό Δελτίο Ρράξθσ 
26) Θ με αρ. πρκ 1739/16-04-2021 απόφαςθ ζνταξθσ τθσ ΕΥΔ ΕΡ ΚΘΤΘΣ (ΑΔΑ ΨΡΘΨ7ΛΚ-ΧΝΔ) 
27) To με αρ. πρκ 15149/23-07-2021 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Υποζργου 5 
28) Θ με κζμα 22o / πρακτικό 24ο / 11-08-2021 απόφαςθ ΔΣ (ΑΔΑ ΩΞ5Γ46907Τ-70) 
29) Τισ Διατάξεισ του ν4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
 

 

Ζπειτα από την με θζμα 22
o
 / πρακτικό 24

ο
 / 11-08-2021 απόφαςη ΔΣ (ΑΔΑ ΩΞ5Γ46907Τ-70) 

του ΓΝ Χανίων, προςκαλοφμε ςε Δεφτερη (Β) ανοικτή Δημόςια Διαβοφλευςη μη δεςμευτικήσ 

ςυμμετοχήσ οικονομικών φορζων, με ςκοπό τη ςυλλογή εποικοδομητικών παρατηρήςεων και 

ςχολίων, 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. 

 

TIΤΛΟΣ ΡΑΞΗΣ «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΡΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ»  μζςω χρηματοδότηςησ από το «ΕΡ ΚΗΤΗ 2014-2020» 

Τποέργο 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ  ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (CPV 38434540-3) 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΓΑΣΙΑΣ 

Φάςη 
Ζργου / 
Ρακζτο 

Εργαςίασ 

TMHMA ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕ 

ΦΡΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(ΜΕ ΦΡΑ) 

5 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 

5,1 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 
 

Y.E.5 ΧΕΙΟΥΓΕΙΑ 3 τεμ 37.200,00 111.600,00 

5,2 ΜΗΧΑΝΗΜΑ YAG LASER Y.E.5 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 1 τεμ 55.800,00 55.800,00 

5,3 
ΟΡΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΑΦΙΑ 

OCT 
Y.E.5 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 1 τεμ 80.000,00 80.000,00 

5,4 
ΡΟΒΟΛΕΙΣ ΧΕΙΟΥΓΕΙΟΥ 

ΟΟΦΗΣ  
 

Y.E.5 ΧΕΙΟΥΓΕΙΑ 3 τεμ 17.000,00 51.000,00 

ύνολο Τποέργοσ 5: 298.400,00 
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Η Διαβοφλευςη θα διαρκζςει από τισ 18/08/2021 ζωσ και τισ 03/09/2021  ημζρα Ραραςκευή. 

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           
 
 
 

http://www.chaniahospital.gr/
mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr
mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr
mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr
http://www.chaniahospital.gr/
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ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΟ 
 

ΟΜΑΓΑ Α’   

 

   

Α. ΓΔΝΙΚΑ 

   

1. Σν ππό πξνκήζεηα αλαηζζεζηνινγηθό ζπγθξόηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ακεηαρείξηζην, ζύγρξνλεο 

ηερλνινγίαο, ειεγρόκελν από κηθξνεπεμεξγαζηέο, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε αζζελείο όισλ ησλ 

ειηθηώλ, (ελήιηθεο, παηδηά, λενγλά), θαη ζα πεξηιακβάλεη όια ηα εμαξηήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 

δηελέξγεηα πιήξνπο αλαηζζεζηνινγηθήο πξάμεο.    

2.  Να θέξεηαη ζε ηξνρήιαηε βάζε κε ζύζηεκα πέδεζεο ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ θαη λα 

δηαζέηεη απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο, θσηηδόκελε επηθάλεηα γξαθήο, βξαρίνλα ζηήξημεο ησλ ζσιελώζεσλ 

θαισδίσλ επηθάλεηα γηα ηνπνζέηεζε κόληηνξ ή άιισλ ζπζθεπώλ θαη ξεπκαηνιήπηεο γηα ηελ 

ηξνθνδνζία πεξηθεξηθώλ ζπζθεπώλ.   

3.  Να απνηειείηαη από ηα αθόινπζα:  

Α. Κπξίσο κεράλεκα αλαηζζεζίαο    

Β. Αλαπλεπζηήξα    

Γ. Μόληηνξ αλαπλεπζηηθώλ παξακέηξσλ    

Γ. Μόληηνξ αηκνδπλακηθώλ παξακέηξσλ.    

4.  Να παξέρεη ηε κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηνπ αζζελνύο. Θα εθηηκεζεί ε δπλαηόηεηα 

απηόκαηνπ αεξηζκνύ ηνπ αζζελνύο κε αέξα πεξηβάιινληνο, ζηελ πεξίπησζε πηώζεο ηεο πίεζεο ησλ 

αεξίσλ ηεο θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο θαη ηαπηόρξνλα εμάληιεζεο ησλ εθεδξηθώλ θηαιώλ, (θαηάζηαζε 

εμαηξεηηθά έθηαθηεο αλάγθεο, ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο ν κόλνο ηξόπνο αεξηζκνύ). 

5. Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα πξνζθέξεη ην ζύλνιν ηνπ εμνπιηζκνύ.    

6. Σν ινγηζκηθό ηνπ πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 

7. Να ζπληαρζεί πιήξεο, αλαιπηηθό θύιιν ζπκκόξθσζεο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ. Σα ηερληθά θιπ. 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ζην θύιιν ζπκκόξθσζεο ζα 

ηεθκεξηώλνληαη κε ζαθείο παξαπνκπέο ζηα αληίζηνηρα prospectus, manuals, εγθξίζεηο θιπ ζηνηρεία. 

  

Β. ΚΤΡΙΩ ΜΗΥΑΝΗΜΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ  

 

1. Να θέξεη θαιώδην ζύλδεζεο κε ην ειεθηξηθό ξεύκα κε απνζπώκελν ή αλζεθηηθό ζε αηπρεκαηηθή 

απνζύλδεζε θαη εθεδξηθή κπαηαξία επαλαθνξηηδόκελε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 90min.    

2. Να θέξεη ζσιήλεο κε κε αληαιιάμηκεο ζπλδέζεηο γηα ηξνθνδνζία από θεληξηθή παξνρή αεξίσλ Ο2, 

Ν2Ο  θαη πεπηεζκέλνπ αέξα κε ρξσκαηηθό θώδηθα αζθαιείαο ζπκβαηνύο κε ην ζύζηεκα   παξνρήο   

αεξίσλ   ηνπ   Ννζνθνκείνπ. Δπίζεο λα θέξεη εθεδξηθό ζύζηεκα ηξνθνδνζίαο Ο2 θαη  Ν2Ο κε ηηο 

αληίζηνηρεο θηάιεο.  

3. Να έρεη ζύζηεκα βαιβίδσλ πξνζηαζίαο από πςειέο πηέζεηο ηεο θεληξηθήο παξνρήο, ζπζηήκαηα 

πξνζηαζίαο αληεπηζηξνθήο αεξίσλ θαη ζσιήλεο ζύλδεζεο  κε ζπλδεηηθά  πςειήο  πίεζεο  αεξίσλ  κε  

ρξσκαηηθό θώδηθα αζθαιείαο.    

4.Να δηαζέηεη ελδείμεηο κε καλόκεηξα είηε ςεθηαθέο ελδείμεηο   γηα   ηελ   πιεξνθόξεζε   ηνπ   

ρεηξηζηή αλαθνξηθά κε ηε ζσζηή ηξνθνδνζία ηνπ κεραλήκαηνο από ηελ θεληξηθή παξνρή αεξίσλ θαη 

ην πεξηερόκελν εθεδξηθώλ θηαιώλ.    

5. Να δηαζέηεη ειεθηξνληθό ζύζηεκα ρνξήγεζεο θαη ξύζκηζεο θξέζθσλ αεξίσλ από ηνπιάρηζηνλ 0,2 

L/min έσο 15 L/min ηνπιάρηζηνλ, ηθαλό γηα ηελ θάιπςε ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Low θαη 

MinimalFlow αλαηζζεζίαο.    

Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα απεπζείαο ξύζκηζεο:       

Α. ηνπ πνζνζηνύ Ο2 ησλ θξέζθσλ αεξίσλ,    

Β. ηεο  ζπλνιηθήο  ξνήο  θξέζθσλ  αεξίσλ, δηαηεξώληαο ζηαζεξό ην πνζνζηό Ο2.  

  

6.   Να  δηαζέηεη ζύζηεκα  εμαζθάιηζεο  ειάρηζηεο ζπγθέληξσζεο 25% Ο2  ζηα θξέζθα αέξηα,  όηαλ 

επηιέγεηαη κίγκα θξέζθσλ αεξίσλ Ο2/Ν2Ο, θαζώο θαη απνθνπή ηνπ Ν2Ο όηαλ δηαθνπεί ε ηξνθνδνζία 

ηνπ Ο2.    

7. Να δηαζέηεη ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ ζε πεξίπησζε κε ζσζηήο πίεζεο ηξνθνδνζίαο ηνπ  Ο2,  θαζώο 

θαη απηόκαηε αιιαγή ζε ιεηηνπξγία κε πεπηεζκέλν αέξα ζε πεξίπησζε πηώζεο ηεο πίεζεο ηνπ Ο2. Η 

αιιαγή ζα γίλεηαη ρσξίο θακία παξέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή, όπσο επίζεο   θαη   ε   επαλαθνξά   ηνπ   ζηελ   

θαλνληθή ιεηηνπξγία.    
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8. Να δηαζέηεη απηόκαηε αλάιπζε ησλ πεξηπηώζεσλ ζπλαγεξκώλ,   απνθιίζεσλ   ή   δπζιεηηνπξγηώλ   

θαη απηόκαηε θαηάηαμε θαη απεηθόληζή ηνπο, αλάινγα κε ηε ζπνπδαηόηεηά ηνπο. Να    δηαζέηεη 

απαξαηηήησο νπηηθναθνπζηηθό ζπλαγεξκό γηα:  

■ Με ζσζηή πίεζε ησλ αεξίσλ ηξνθνδνζίαοΟ2, Ν2Ο&Air 

■ Καηά ιεπηό αεξηζκό 

■ Πίεζε αεξαγσγώλ 

■ Γηαξξνή 

■ Άπλνηα 

■ Βιάβε ηεο ζπζθεπήο   

 

9. Να θέξεη ζύζηεκα ηαπηόρξνλεο πξνζαξκνγήο δπν (2) ελεξγώλ εμαεξσηήξσλ γηα ρνξήγεζε 

αλαηζζεηηθώλ αεξίσλ, κε δηάηαμε αζθαιείαο πνπ λα απνθιείεη ηελ ηαπηόρξνλε ελεξγνπνίεζε θαη ησλ 

δπν εμαεξσηήξσλ. ηελ βαζηθή ηνπο ζύλζεζε λα δηαζέηνπλ ηα δύν κεραλήκαηα εμαεξσηήξα 

ζεβνθινπξαλίνπ. Να αληρλεύεη, λα αλαγλσξίδεη θαη λα κεηξά απηόκαηα ηε ζπγθέληξσζε ηνπ 

ρνξεγνύκελνπ πηεηηθνύ αλαηζζεηηθνύ.    

 

10. Να δηαζέηεη:       

■ Κάληζηξν λαηξαζβέζηνπ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, κεγάιεο ρσξεηηθόηεηαο, γηα πνιύσξεο επεκβάζεηο. 

Σν θάληζηξν λα κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη δηεγρεηξεηηθά, ρσξίο λα επεξεάδεηαη ν αεξηζκόο ηνπ 

αζζελνύο.  

■ Βαιβίδα αζθαιείαο πίεζεο αζζελή, APL, θαηά πξνηίκεζε κε δπλαηόηεηα ηαρείαο εθηόλσζεο. 

■ Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα απεηθόληζεο εμειηγκέλνπ ζπζηήκαηνο θαζνδήγεζεο ηνπ αλαηζζεζηνιόγνπ, 

(κέζσ εηδηθνύ ινγηζκηθνύ), γηα ηελ εμαζθάιηζε νηθνλνκίαο ζηα θξέζθα αέξηα. 

■ Θεξκαηλόκελν θύθισκα ή ζύζηεκα αληίζηνηρεο απνδεδεηγκέλεο ηερλνινγίαο, γηα ηελ απνθπγή 

ζπκπύθλσζεο πδξαηκώλ εληόο απηνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηόζν ηεο θιαζζηθήο όζν ηεο Low Flow θαη ηεο 

Minimal Flow αλαηζζεζίαο. Να αλαθεξζεί ε ηερλνινγία. 

 

11. ε πεξίπησζε πηώζεο ηεο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο θαη εμάληιεζεο θαη ηεο κπαηαξίαο λα είλαη 

δπλαηόο ν ρεηξνθίλεηνο αεξηζκόο. Η ξνή λα δηέξρεηαη κέζα από ηνλ εμαεξσηήξα γηα ρνξήγεζε θαη 

αλαηζζεηηθνύ αεξίνπ. 

12. Να δηαζέηεη επηπιένλ έμνδν θξέζθσλ αεξίσλ γηα ζύλδεζε εμσηεξηθώλ θπθισκάησλ κε 

επαλεηζπνήο (π.ρ. Magill, Kuhnή Mapleson) θαζώο θαη ζσιήλα απαγσγήο αεξίσλ. 

13. Να δηαζέηεη βαιβίδα παξνρήο Ο2 αλάγθεο, (FLUSH) 

14. Να δηαζέηεη ζπζθεπή αλαξξόθεζεο κε βαιβίδα ξπζκίζεσο, καλόκεηξν ελδείμεσο θελνύ & θηάιε 

ζπιινγήο.  

15. Σν αλαηζζεζηνινγηθό κεράλεκα ζα πξέπεη πξνηνύ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία λα θάλεη απηόκαην θαη 

ιεπηνκεξέζηαην έιεγρν ηεο εηνηκόηεηαο  όισλ  ησλ ειεθηξνληθώλ θαη κεραληθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ 

θαζώο θαη έιεγρν πηζαλώλ δηαξξνώλ θαη λα βαζκνλνκεί απηόκαηα ηνπο αηζζεηήξεο ηνπθαη λα ειέγρεη 

ηελ πνηνηηθή ζύζηαζε ησλ αεξίσλ ηξνθνδνζίαο (Ο2, Ν2Ο &Air).    

16. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα πξνξπζκίζεσλ κέζσ επηινγήο ηνπ ηδαληθνύ βάξνπο ηνπ αζζελνύο.  

17. Να δηαζέηεη ζύζηεκα απαγσγήο αεξίσλ.   

 

 

Γ. ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΑ  

   

1. Να είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, κε δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο   πςειήο   εηζπλεπζηηθήο   ξνήο,   

ειεθηξηθά ειεγρόκελνο θαη λα ιεηηνπξγεί:    

•   Ηιεθηξηθά ππό ηάζε 220/50 Hz θαη πλεπκαηηθά κε αέξα Ο2 ή    

•   Ακηγώο ειεθηξηθά ππό ηάζε 220/50 Hz.    

ε   θάζε   πεξίπησζε   λα   δηαζέηεη   ελζσκαησκέλε, επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία πνπ λα πξνζδίδεη 

απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ εμήληα (60) ιεπηώλ.  

2. Σα κέξε πνπ επηκνιύλνληαη από εθπλεόκελα αέξηα λα   απνζηεηξώλνληαη   ζε   θιίβαλν   αηκνύ. Η 

απνζπλαξκνιόγεζε/ζπλαξκνιόγεζή ηνπο λα είλαη εύθνιε. Να  επηζπλαθζνύλ  νη  επίζεκεο  νδεγίεο 

απνζπλαξκνιόγεζεο/ζπλαξκνιόγεζεο όισλ ησλ αληίζηνηρσλ  κεξώλ,         ηνπ εγρεηξηδίνπ 

ρξήζεο/απνιύκαλζεο-απνζηείξσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.    

3. Να εθηειεί ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο αεξηζκνύ:    

■ Απζόξκεην (spontaneous) θαη ρεηξνθίλεην (manual). 

■ Μεραληθό αεξηζκό ειεγρόκελνπ όγθνπ (VC) θαη ειεγρόκελεο πίεζεο (PC).  

■ πγρξνληζκέλν δηαιείπνληα ππνρξεσηηθό αεξηζκό ειεγρόκελνπ όγθνπ(SIMV-VC). 

■ πγρξνληζκέλν δηαιείπνληα ππνρξεσηηθό αεξηζκό ειεγρόκελεο πίεζεο(SIMV-PC). 
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■ Μεραληθό αεξηζκό ειεγρόκελεο πίεζεο κε εγγπεκέλν όγθν αλαπλνήο (PC-VTG) 

■ Τπνζηήξημεο πίεζεο (PressureSupport)κε δπλαηόηεηα αεξηζκνύ άπλνηαο 

■ Θα εθηηκεζεί λα δηαζέηεη αεξηζκό δηθαζηθήο πίεζεο (PC-BIPAP), πνπ λα επηηξέπεη ηνλ απηόκαην 

(spontaneous), αεξηζκό θαη ζηηο δύν θάζεηο αλαπλνήο (εηζπλνή-εθπλνή). 

■ Θα εθηηκεζεί λα δηαζέηεη αεξηζκό κε εθηόλσζε πίεζεο αεξαγσγώλ (PC-APRV). 

 

4. Γπλαηόηεηα ρξήζεο από ηνλ ρξήζηε γηα: 

■ πρλόηεηα αλαπλνώλ έσο 100 bpm. 

■ρέζεΙ:Δαπό4:1έσο1:4. 

■ Αλαπλεόκελν όγθν (VT) από 5ml  έσο 1500ml  

■ Πίεζεο ΡΔΔΡ από 0 έσο 20mbar. 

■ Υξόλνπ plateau έσο 50% ή έσο 1,5sec. 

■ Μέγηζηε εηζπλεπζηηθή πίεζε έσο 60 mbar. 

■ θαλδαιηζκό ξνήο από 0,1 -10 L/min. 

■ Πίεζε ππνζηήξημεο έσο 60 mbar. 

 

 

5. Κάζε αλαηζζεζηνινγηθό ζπγθξόηεκα λα παξαδνζεί κε : 

■ Κπθιώκαηα αλαηζζεζίαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, πδαηνπαγίδεο, παίδσλ, (ηνπιάρηζηνλ έλα), κε 

ζσιήλεο κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 1,5 κέηξσλ θαη αζθνύο ρσξεηηθόηεηαο 1 θαη 1,5 ιίηξσλ θαη ελειίθσλ 

αληίζηνηρν, (ηνπιάρηζηνλ έλα), κε αζθό 2 ιίηξσλ, γηα ηνλ ρεηξνθίλεην αεξηζκό.  

■ Μάζθεο αλαηζζεζίαο, πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, όισλ ησλ κεγεζώλ. 

 

Γ. ΜΟΝΙΣΟΡ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ  

 

1.  Σν θπξίσο κεράλεκα αλαηζζεζίαο λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε έγρξσκε νζόλε ηνπιάρηζηνλ 

15''αθήο, κε ηαπηόρξνλε απεηθόληζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) θπκαηνκνξθώλ, ζα εθηηκεζεί ε δπλαηόηεηα 

ηεζζάξσλ (4) θπκαηνκνξθώλ, θαζώο θαη ηηο παξαθάησ αλαπλεπζηηθέο παξακέηξνπο: 

■ πγθέληξσζε εηζπλεόκελνπ - εθπλεόκελνπΟ2 ςεθηαθά θαη ζε θπκαηνκνξθή. 

■ Υνξεγνύκελνπ όγθνπο, MV &VT θαη θπκαηνκνξθή όγθνπ. 

■ Αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα f&επηζπκεηό απζόξκεησλ αλαπλνώλ fspont 

■ Δθαξκνδόκελεο πηέζεηο, (Peak, Plateau, Peep, CPAP&Mean)θαη θπκαηνκνξθή ηεο πίεζεο 

■ πγθέληξσζε N2O, CO2 θαη πηεηηθώλ αλαηζζεηηθώλ ςεθηαθά θαη ζε θπκαηνκνξθή (ETCO2) 

■ Δλδνηηθόηεηα & αληίζηαζε 

■ Kιεηζηνύο βξόρνπο πίεζεο/όγθνπ θαη ξνήο/όγθνπ ή πίεζεο /ξνήο 

■ Απνξξόθεζε αλαηζζεηηθώλ αεξίσλ, (MAC), δηνξζσκέλε βάζε ειηθίαο 

 

2.  Να δηαζέηεη απεηθόληζε εμειηγκέλνπ ζπζηήκαηνο θαζνδήγεζεο ηνπ αλαηζζεζηνιόγνπ αλαθνξηθά 

ζηελ θαηαλάισζε θξέζθνπ αεξίνπ, γηα ηελ εμαζθάιηζε νηθνλνκίαο ζηελ θαηαλάισζε ησλ πηεηηθώλ 

αλαηζζεηηθώλ θαηά ηε Low θαη MinimalFlow αλαηζζεζία. Σν ζύζηεκα λα πξνηείλεη ηα απαηηνύκελα, 

(ειάρηζηα),παξερόκελα θξέζθα αέξηα ιακβάλνληαο ππόςε ηνπ ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελνύο αιιά θαη ηηο 

δηαξξνέο ζην θύθισκα. Αληίζηνηρε ηεθκεξησκέλε ιύζε είλαη απνδεθηή. 

3.  Οη κεηξήζεηο ησλ πηεηηθώλ αλαηζζεηηθώλ, ηνπ N2O,CO2 θαη ηνπ Ο2 λα πξαγκαηνπνηνύληαη κε 

αηζζεηήξεο καθξάο δηαξθείαο γηα ηελ απνθπγή αλαισζίκσλ αηζζεηήξσλ. 

4. Να δηαζέηεη ξπζκηδόκελα όξηα ζπλαγεξκνύ γηα ηηο κεηξνύκελεο παξακέηξνπο θαη λα απεηθνλίδεη 

κελύκαηα ζπλαγεξκνύ ηαμηλνκεκέλα ζε θαηεγνξίεο πξνηεξαηόηεηαο. 

 

5. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ρξνλόκεηξν κε δπλαηόηεηα παύζεο θαη επαλεθθίλεζεο θαη δπλαηόηεηα 

πξνεπηινγήο παξακέηξσλ ζύκθσλα κε ην ηδαληθό βάξνο ηνπ αζζελνύο(IBW) 

6. Θα εθηηκεζεί λα δηαζέηεη δπλαηόηεηα εθηέιεζεο απηνκαηνπνηεκέλσλ ρεηξηζκώλ γηα 

επαλαζηξαηνιόγεζε θπςειίδσλ πλεύκνλα όπσο παξάηαζε εηζπλνήο θαη ζηαδηαθήο απμνκείσζεο 

PEEP, κε δπλαηόηεηα άκεζνπ ηεξκαηηζκνύ. 

7. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο θαη ελζσκάησζεο λέσλ ηερλνινγηώλ. 

    

Δ. ΜΟΝΙΣΟΡ ΑΙΜΟΓΤΝΑΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ  

 

1.  Να είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, πιήξσο βπζκαηνύκελνπ ηύπνπ, ώζηε λα κπνξεί λα γίλεη άκεζα ε 

αληηθαηάζηαζε ζε πεξίπησζε βιάβεο αιιά θαη γηα ελαιιαγή εληζρπηώλ κεηαμύ παξόκνησλ κόληηνξ.                                                                                                                

2.  Να είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ελήιηθεο, παηδηά θαη λενγλά θαη λα δηαζέηεη όια ηα απαξαίηεηα 

παξειθόκελα γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ. 
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3.  Να ιεηηνπξγεί ρσξίο αλεκηζηήξα ώζηε λα απνθεύγεηαη ε ζπζζώξεπζε ζθόλεο. 

4.  Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα 220V/50Hz θαη λα δηαζέηεη επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία γηα ιεηηνπξγία 

ηνπιάρηζηνλ 3 σξώλ. 

5.  Να δηαζέηεη έγρξσκε νζόλε αθήο ηνπιάρηζηνλ 17'' πςειήο αλάιπζεο  κε απεηθόληζε ηνπιάρηζηνλ  

δεθαπέληε θπκαηνκνξθώλ ηαπηόρξνλα. Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα απελεξγνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο 

αθήο ώζηε λα απνθεύγεηαη ε κε εζειεκέλε ξύζκηζε από ην ρξήζηε. 

6.  Ο ρεηξηζκόο ηνπ λα είλαη απιόο θαη λα γίλεηαη κέζσ ηεο νζόλεο αθήο. Δπηπιένλ λα δηαζέηεη 

δπλαηόηεηα ρεηξηζκνύ κε ηε βνήζεηα πεξηζηξνθηθνύ δηαθόπηε θαζώο θαη θνκβία ζε δηάθνξεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ κόληηνξ ηα νπνία λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα δηακνξθώζεη. 

7.  Να δηαζέηεη ζεξκηθό εθηππσηή ελζσκαησκέλν ζην κόληηνξ ηξηώλ θαλαιηώλ ηνπιάρηζηνλ. 

8.  Να δηαζέηεη κλήκε όισλ ησλ παξακέηξσλ, (Trends Charts), ρξνληθήο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 72 

σξώλ ζε κνξθή γξαθεκάησλ θαη πηλάθσλ. 

9.Να δηαζέηεη ν ρξήζηεο ηελ δπλαηόηεηα παγώκαηνο ηεο νζόλεο ησλ θπκαηνκνξθώλ ώζηε λα 

αλαηξέμεη 10 ιεπηά ηνπιάρηζηνλ πίζσ ηνλ ρξόλν.  

10.  Να εθηειεί ππνινγηζκνύο δηαθόξσλ ιεηηνπξγηώλ ( Αηκνδπλακηθώλ, αλαπλεπζηηθώλ θιπ.)  

11.  Να δηαζέηεη αμηόπηζην ζύζηεκα νπηηθναθνπζηηθώλ ζπλαγεξκώλ, (ALARMS), κε ξπζκηδόκελα 

αλώηεξα θαη θαηώηεξα όξηα γηα όιεο ηηο παξακέηξνπο  θαη λα δηαζέηεη νπηηθή έλδεημε ζε εκθαλέο 

ζεκείν ε νπνία λα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ζε πεξίπησζε ζπλαγεξκνύ.  

12.  Σν ινγηζκηθό λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 

13.  Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε θεληξηθό ζηαζκό κέζσ ζύξαο δηθηύνπ.  

14.  Να αλαθεξζνύλ όιεο νη παξάκεηξνη πνπ κπνξεί ην κόληηνξ λα παξαθνινπζήζεη πέξαλ ησλ 

παξαθάησ αλαθεξόκελσλ. Η δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο θαπλνγξαθίαο mainstream/sidestream ζα 

εθηηκεζεί. 

15.  Να πξνζθεξζεί κε πνιππαξακεηξηθό βπζκαηνύκελν εληζρπηή κε ελζσκαησκέλε νζόλε 

ηνπιάρηζηνλ 5’’ θαη ελζσκαησκέλε κπαηαξία ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 5 σξώλ ώζηε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε πεξίπησζε κεηαθνξάο ηνπ αζζελή. Ο εληζρπηή λα απνζπάηαη άκεζα από ηνλ 

ρξήζηε ζε πεξίπησζε βιάβεο ρσξίο εξγαιεία.Να είλαη αλζεθηηθόο ζε πηώζε από ηνπιάρηζηνλ έλα (1) 

κέηξν θαη λα είλαη αζθαιήο ελάληηα ζηελ εηζξνή ζθόλεο θαη πγξώλ θαηά ηνπιάρηζηνλ IP44. 

16.  Να δύλαηαη λα παξαθνινπζήζεη ηηο παξαθάησ δσηηθέο παξακέηξνπο . 

■ Ηιεθηξνθαξδηνγξάθεκα 

■ Αλαίκαθηε κέηξεζε αξηεξηαθήο πίεζεο, (NIBP). 

■ Ομπκεηξία, (SpO2). 

■ Θεξκνθξαζία(TEMP). 

■  Γπναηκαηεξέο πηέζεηο (IBP) 

■ Βάζνο αλαηζζεζίαο (BIS) (ζηα δύν monitor) 

17.  Γηα   θάζε   παξάκεηξν   πνπ   παξαθνινπζείηαη   λα θαιύπηνληαη νη θάησζη απαηηήζεηο : 

Ηλεκηποκαπδιογπάθημα, (ΗΚΓ) 

■ Να ιεηηνπξγεί κε 5-πνιηθό θαιώδην θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ λα απεηθνλίδνληαη έσο θαη 7 απαγσγέο 

ηαπηόρξνλα. 

■ Να δηαζέηεη θαη 10-πνιηθό θαιώδην γηα ηελ απεηθόληζε έσο θαη 12 απαγσγέο ηαπηόρξνλα θαη λα 

δηαζέηεη ινγηζκηθό δηάγλσζεο θαη κεηξήζεσλ ηνπ ΗΚΓ. Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή. 

■ Ο ρξήζηεο λα κπνξεί λα ξπζκίζεη ην κέγεζνο ηεο θπκαηνκνξθήο κεηαμύ ηνπιάρηζηνλ 4 

δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ αιιά θαη απηόκαηα. 

■ Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα απεηθόληζεο ηεο θπκαηνκνξθήο θαη ηεο αξηζκεηηθήο ηηκήο ησλ αλαπλνώλ 

θαη λα δηαζέηεη ξπζκηδόκελν ζπλαγεξκό άπλνηαο. Να αλαθεξζεί ην εύξνο νξίσλ. 

■ Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δύν δηαθνξεηηθά θίιηξα γηα ηελ απνθνπή παξαζίησλ. Να αλαθεξζνύλ. 

■ Να δηαζέηεη: 

 α. Αλάιπζε ηνπ δηαζηήκαηνο ηνπ STθαη λα απεηθνλίδεηαη ε αξηζκεηηθή ηνπ ηηκή αλά απαγσγή 

ζηελ νζόλε γηα ηνπιάρηζηνλ 7 απαγσγέο. 

 β. Αλίρλεπζε θαη αλάιπζε αξξπζκηώλ ηνπιάρηζηνλ 30 ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνιπηθήο 

καξκαξπγήο (AF). 

 γ. Αλίρλεπζε παικνύ βεκαηνδόηε κε δπλαηόηεηα εκθάληζεο ηνπο ζηελ νζόλε. 

■  ε πεξίπησζε απνθόιιεζεο κηαο απαγσγήο εθηόο από ηνλ ζπλαγεξκό λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα 

κεηαπεδά ζε άιιε απαγσγή νύηνο ώζηε λα κελ ράλεηαη ε παξαθνινύζεζε ηεο θπκαηνκνξθήο επί ηεο 

νζόλεο. 

■  Να παξαδνζεί κε δύν 5-πνιηθά θαιώδηα θαη λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ην 10-πνιηθν θαιώδην. 

 

18. Αναίμακηη πίεζη, (NIBP) 

■ Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία ρεηξνθίλεηεο θαη απηόκαηεο εθθίλεζεο ηεο κέηξεζεο ζε πξνθαζνξηζκέλα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
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■ Να απεηθνλίδνληαη νη ηηκέο ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη κέζεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαζώο θαη ηνπ 

θαξδηαθνύ ξπζκνύ κε μερσξηζηά όξηα ζπλαγεξκνύ γηα θάζε κηα από απηέο. 

■Ναπαξαδνζείκεπεξηρεηξίδεοπνιιαπιώλρξήζεσλδηαθόξσλκεγεζώλώζηελαθαιύπηνληαηόιεονηειηθηαθέ

ονκάδεο, (λενγληθέο, βξεθηθέο, παηδηαηξηθέο, ελειίθσλ). 

 

19.  Παλμική οξςμεηπία, (SpO2) 

■ Να απεηθνλίδεη ηελ θπκαηνκνξθή, (ζθπγκηθό θύκα), θαη ηελ ςεθηαθή ηηκή ηνπ θνξεζκνύ 

αηκνζθαηξίλεο ζε Ο2. 

■ Να παξέρεη επίζεο ηνλ θαξδηαθό ξπζκό. 

■ Να δηαζέηεη ζύζηεκα γηα ηελ απόξξηςε παξαζίησλ πνπ νθείινληαη από ηελ ρακειή αηκάησζε θαη 

από ηελ θίλεζε ηνπ αζζελνύο.Δπηπιένλ, λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα επηιέμεη ηελ απελεξγνπνίεζε ηνπ 

ζπλαγεξκνύ ιόγσ πηζαλήο ρακειήο αηκάησζεο ε νπνία ζα έρεη πξνθιεζεί ιόγσ ηεο ηαπηόρξνλεο 

κέηξεζεο ηεο αλαίκαθηεο πίεζεο από ην ίδην ρέξη. 

■ Να παξαδνζεί κε αηζζεηήξεο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ελειίθσλ, παίδσλ θαη λενγλώλ. Σν ζπλνιηθό 

κήθνο έθαζηνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,5m. 

20. Θεπμοκπαζία 

■ Να κεηξά ζπγρξόλσο δύν ζεξκνθξαζίεο θαη ηελ δηαθνξά απηώλ ΓΣ θαη λα απεηθνλίδνληαη 

ηαπηόρξνλα. 

■ Να πξνζθεξζεί κε αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο δέξκαηνο θαη ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο. 

 

21. Αιμαηηπέρ πιέζειρ, (IBP) 

■ Να κεηξάεη θαη λα απεηθνλίδεη ηαπηνρξόλσο ηηο θπκαηνκνξθέο δπν αηκαηεξώλ πηέζεσλ θαη λα 

παξέρεη ςεθηαθά ηε ζπζηνιηθή, δηαζηνιηθή θαη κέζε ηηκή ζε θάζε κία από απηέο. 

■ Να πξνζθεξζεί κε δπν ελδηάκεζα θαιώδηα ζύλδεζεο αηζζεηήξσλ κέηξεζεο αηκαηεξήο πίεζεο. 

■  Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ππέξζεζεο. Να εθηειεί κεηξήζεηο επί ηεο θπκαηνκνξθήο. 

■  Να δύλαηαη  λα κεηξήζεη έσο θαη 4 αηκαηεξέο πηέζεηο κε ηελ πξνζζήθε επηπιένλ εληζρπηώλ θαη λα 

έρεη ηελ δπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο θαη πεξηζζνηέξσλ. 

 

22. Βάθορ αναιζθηζίαρ (BIS) 

ηα δύν (2) εθ ηα ηξηώλ monitor λα δίδεηαη ζηελ βαζηθή ζύλζεζε ην βάζνο αλαηζζεζίαο (BIS) 

■ Να απεηθνλίδνληαη κηα θπκαηνκνξθή ηνπ ΗΔΓξαθήκαηνο θαη ε αξηζκεηηθή ηηκή ηνπ BIS κε εύξνο 

κεηαμύ 0-100. 

■ Να απεηθνλίδνληαη επηπιένλ νη ηηκέο ησλ SQI(πνηόηεηαο ζήκαηνο),SR, SEF, TP, BC. 

■  Να παξαδνζεί κε δύν ζεη παξειθνκέλσλ γηα ελήιηθεο. 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ Β’   

ΟΡΟΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

1.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεώλεηαη να απεγκαηαζηήζει ηο παλιό μησάνημα, εάν ςπάπσει, να 

διαμοπθώζει ηο σώπο και να εκηελέζει πλήπωρ ηην εγκαηάζηαζη ηος νέος μησανήμαηορ θαη λα ην 

παξαδώζεη ζε ιεηηνπξγία, κε δηθό ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθό θαη δηθή ηνπ 

νινθιεξσηηθά επζύλε, ζύκθσλα κε ηνπο ηερληθνύο & επηζηεκνληθνύο θαλόλεο, ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ 

ειιεληθνύ θξάηνπο, κε ηηο νδεγίεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ θαη ηέινο ηηο νδεγίεο ησλ 

αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηνπ θνξέα, ζην ρώξν πνπ δηαζέηεη. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη απνδεδεηγκέλα ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηα 

δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο, ην δε Ννζνθνκείν νθείιεη λα ειέγμεη ηε ζρεηηθή ζπκκόξθσζε, ώζηε 

λα δηαζθαιηζζνύλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γεκνζίνπ. 

 

1.2. Η παξάδνζε-παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο (νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) ζα γίλεη, κε ηελ 

εγθαηάζηαζε ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο, σο εηδηθόηεξα νξίδεηαη από ηελ ζρεηηθή θείκελε 

λνκνζεζία εληόο 60 εκεξώλ.Οη πεξηγξαθόκελεο ζηε ζύκβαζε δπλαηόηεηεο ηνπ κεραλήκαηνο ζα 

ειεγρζνύλ ζε θάζε πεξίπησζε κε ηα απαηηνύκελα εξγαιεία θαη όξγαλα κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ, 
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πάληνηε δε θαηά ηξόπν ηερληθά άξηην θαη όπνπ απηό δελ είλαη δπλαηό ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, κε ηελ 

δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ ζε αζζελείο (αθνξά ηελ δηαδηθαζία νξηζηηθήο παξαιαβήο). 

 

1.3. Σν ππό πξνκήζεηα κεράλεκα, θαζώο θαη όια ηα είδε θαη πιηθά, πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν 

πξνκεζεπηήο ζην Ννζνθνκείν γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο, πξέπεη λα είλαη 

θαηλνύξηα, ακεηαρείξηζηα, ρσξίο ειαηηώκαηα θαη λα ηθαλνπνηνύλ όινπο ηνπο όξνπο ζύκβαζεο, πνπ 

θαζνξίδνπλ ηνλ ηύπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα ππόινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Δπίζεο ν θαηαζθεπαζηηθόο 

νίθνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε EN ISO 13485:16 θαη ην πξνζθεξόκελν είδνο λα θέξεη 

πηζηνπνηεηηθό CE. Να θαηαηεζνύλ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά. 

 

1.4. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεώλεηαη λα δώζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πξνέιεπζεο ησλ πιηθώλ ήζειε 

δεηήζεη ν θνξέαο γηα δηαπίζησζε ηεο πνηόηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο. 

 

1.5. Ο θνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη θάζε πξνζθνκηδόκελν πιηθό θαη ν πξνκεζεπηήο 

ππνρξεώλεηαη λα ππαθνύζεη ζε νπνηεζδήπνηε εληνιέο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηνπ, γηα πιηθό ην 

νπνίν δελ εθπιεξώλεη ηνπο ζπκβαηηθνύο όξνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνηόηεηα θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 

1.6. ηελ πξνζθνξά λα αλαθεξζνύλ παξόκνηα κεραλήκαηα πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγνύλ 

ζε ειιεληθά Ννζνθνκεία, θιηληθέο θιπ., κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα δεκόζηα Ννζνθνκεία, θαζώο θαη 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο απηώλ. Όξνο ρσξίο πνηλή απνθιεηζκνύ.   

 

2. ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΔΓΓΤΗΔΩΝ, ΤΝΣΗΡΗΔΩ, 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΚΛΠ. 

 

2.1. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζύζηεκα πνηόηεηαο  EN ΙSO 9001:2015, 

EN ISO 13485:16 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ, θαη όζνλ 

αθνξά ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ ην EN ISO 13485:16, κε πηζηνπνηεηηθό 

επίζεκνπ νξγαληζκνύ πηζηνπνίεζεο, ην νπνίν θαη θαηαηίζεηαη κε ηελ πξνζθνξά θαζώο θαη 

πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο κε ηελ ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/2004(ΦΔΚ32Β/16-1-2004) - Αξρέο θαη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ. 

Δπίζεο λα δηαζέηεη Βεβαίσζε πκκεηνρήο ζε Δγθεθξηκέλν ύζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ΑΗΗΔ 

(ζύκθσλα κε ην Ν. 2939/2001 θαη ην Π.Γ. 117/2004 θαη 15/2006). 

 

 

2.2. ΟΡΟΙ ΔΓΓΤΗΔΩΝ – ΤΝΣΗΡΗΗ 

 

2.2.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη ζηελ Διιάδα κόληκα θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν 

πξνζσπηθό γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ. Η ζύλζεζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο, 

θαζώο θαη ηα ηππηθά θιπ πξνζόληα ησλ απαζρνινύκελσλ λα αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά, 

όπσο θαη ηα αληίζηνηρα δηαθξηβσκέλα όξγαλα. 

 

2.2.2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο γηα ηξία (3) 

ηνπιάρηζηνλ ρξόληα από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή  ηνπ θαηά ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο 

ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, σο θαη ηελ εμαζθάιηζε δηάζεζεο αληαιιαθηηθώλ γηα δέθα ηνπιάρηζηνλ (10) έηε, 

κε έγγξαθε επηβεβαίσζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγύεζεο ην Ννζνθνκείν δελ ζα επζύλεηαη γηα θακία 

βιάβε ηνπ όινπ κεραλήκαηνο πξνεξρόκελε από ηε ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα 

επηβαξύλεηαη κε θαλέλα πνζό γηα ηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θιπ. 

 

2.2.3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα επηιύεη νπνηαδήπνηε βιάβε πξνθύςεη εληόο 24 σξώλ 

(εκεξνινγηαθώλ) από ηελ γλσζηνπνίεζή ηεο εάλ δελ απαηηνύληαη αληαιιαθηηθά, δηαθνξεηηθά εληόο 48 

σξώλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα παξέρεηαη εάλ είλαη εθηθηό κεράλεκα αληηθαηάζηαζεο. Ο 

κέγηζηνο εηήζηνο παξαδεθηόο ρξόλνο εθηόο ιεηηνπξγίαο (DOWNTIME) ηνπ Μεραλήκαηνο ιόγσ 

βιαβώλ ζα θαζνξίδεηαη ζηηο δεθαπέληε (15) εκέξεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκεξώλ 

πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο.  

ε πεξίπησζε πνπ ζα δηαπηζησζεί απόθιηζε ησλ πξνβιεπόκελσλ επηηξεπηώλ νξίσλ κε ιεηηνπξγίαο 

(DOWNTIME) ηνπ Μεραλήκαηνο, ζα ζπκθσλείηαη παξάηαζε εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πξνκεζεπηή γηα δέθα (10) εκέξεο, γηα θάζε εκέξα κε ιεηηνπξγίαο (DOWNTIME) θαη ζα 

ραξαθηεξίδεηαη εθείλνο θαηά ηνλ νπνίν ην κεράλεκα δελ ζα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί εμεηάζεηο ζε 

εύινγα παξαδεθηό επίπεδν πνηόηεηαο.  
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2.2.4. Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο 

ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη: Πιήξε ζεηξά ηεπρώλ (εηο δηπινύλ) κε νδεγίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

(SERVICE MANUALS) ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα, θαζώο θαη όια ηα ζρεδηαγξάκκαηα ησλ 

επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ κεραλήκαηνο. Δπίζεο λα δνζεί εμνπζηνδνηεκέλε πξόζβαζε (θσδηθνί 

πξόζβαζεο, θάξηα, θιπ) ζην ηκήκα ΒΙΣ, θαζώο θαη αληίγξαθν ησλ αλαγθαίσλ βνεζεκάησλ ή 

πηλάθσλ, ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα. Πξηλ ηε ιήμε ηεο εγγύεζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε (ρξήζηεο θαη κεραληθνί) εάλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην από ην 

Ννζνθνκείν. 

 

3. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ – ΠΛΗΡΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ 

 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ζπλππνβάιιεη, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, νπσζδήπνηε κεηά ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ ηα παξαθάησ: 

 

α. Πιήξεο εγρεηξίδην κε ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηξηθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ 

νίθνπ (Operation Manuals) κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ πξσηνθόιισλ θαη ιεηηνπξγηώλ 

γηα όιεο ηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο κεηαθξαζκέλν νπσζδήπνηε ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαηά ηελ 

παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο, ελώ ζηελ αξρηθή πξνζθνξά κπνξεί λα δνζεί ζηελ αγγιηθή θαη θαηά 

πξνηίκεζε θαη ζηελ ειιεληθή. 

 

β. Πιήξεο αλαιπηηθό πξόγξακκα εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ρξήζηεο όπσο θαη γηα ηνπο κεραληθνύο ηνπ 

ηκήκαηνο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο, θαζώο θαη αληίγξαθν ησλ αλαγθαίσλ βνεζεκάησλ ή πηλάθσλ, ζηελ 

ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα.  

 

4. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΙΜΑ – SERVICE 

 

4.1. Σόζν ζηελ εγγύεζε όζν θαη ζηελ εηήζηα ζύκβαζε ζπληήξεζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη απεξηόξηζηνο 

αξηζκόο αληαιιαθηηθώλ,  ηα πάζεο θύζεσο πιηθά, ηα αλαιώζηκα ζπληήξεζεο θαη ηα εξγαηηθά. 

Δμαηξνύληαη ηα αλαιώζηκα ιεηηνπξγίαο. 

 

4.2. Ο δηαγσληδόκελνο ππνρξενύηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ ύπαξμε ακεηαρείξηζησλ αληαιιαθηηθώλ, 

αλαισζίκσλ πιηθώλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη θύξηα ηε δηάζεζε απηώλ, σο θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

θαηάιιεισλ πιηθώλ γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία θαη απόδνζε ησλ εηδώλ ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνύ είδνπο 

κε ηνλ παξειθόκελν εμνπιηζκό, επί δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ζπλνιηθά έηε. 

 

4.3. ηνλ επηκέξνπο θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο, πέξα από ηε βαζηθή ζύλζεζε ηνπ πξνζθεξόκελνπ 

ηαηξνηερλνινγηθνύ είδνπο ζα αλαγξάθνληαη νπσζδήπνηε ζε ιίζηα όια ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηε 

ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ. Η θνζηνιόγεζή ηνπο ζα αλαγξάθεηαη 

ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 

 

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΔΞΟΓΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

5.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαθέξεη ηελ ζπγθεθξηκέλε εηήζηα 

ηηκή ησλ εμόδσλ πιήξνπο ζπληήξεζεο- επηζθεπή, νπσζδήπνηε κε πνηλή απνθιεηζκνύ, κεηά ηε ιήμε 

ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο (αλεμάξηεηα ησλ ινηπώλ όξσλ εγγύεζεο θάζε πξνζθνξάο, 

νη νπνίνη ζα αμηνινγεζνύλ θαηά πεξίπησζε).  

5.2. Η πξνζθεξόκελε αξρηθή εηήζηα ηηκή πιήξνπο ζπληήξεζεο – επηζθεπήο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

όισλ ησλ αληαιιαθηηθώλ  γηα ην πξώην έηνο κεηά από ηε ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο πεξηόδνπ εγγύεζεο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο, θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε δεθαεηίαο από ηε ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο πεξηόδνπ 

εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη κηθξόηεξε ηνπ 6% . 

 

Όλα ηα αναθεπόμενα σαπακηηπιζηικά  ζηιρ Ομάδερ Α και Β ππέπει να βεβαιώνονηαι από ηα 

επίζημα θςλλάδια ηος οίκος είηε από βεβαιώζειρ ηος οίκος. Δπιπλέον να καηαηεθεί πλήπερ και 

αναλςηικό θύλλο ζςμμόπθωζηρ με παπαπομπέρ. Σα πποηγούμενα επί ποινή αποκλειζμού. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
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Ακολουθεί η επηκέξνπο βαξύηεηά ζηελ ηειηθή βαζκνινγία. Όινη νη όξνη είλαη απαξάβαηνη, ε 

εθπιήξσζή ηνπο βαζκνινγείηαη κε 100, ελώ έμηξα δπλαηόηεηεο, εγγύεζε θιπ ιακβάλνπλ πξόζζεηε 

βαζκνινγία. 

 

ΟΜΑΓΑ Α. 

«ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ» 

Δπηκέξνπο 

βαζκνινγία 
Βαξύηεηα 

Β. ΚΤΡΙΩ ΜΗΥΑΝΗΜΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ  

 

 

 

 

1. Να θέξεη θαιώδην ζύλδεζεο κε ην ειεθηξηθό ξεύκα κε απνζπώκελν ή 

αλζεθηηθό ζε αηπρεκαηηθή απνζύλδεζε θαη εθεδξηθή κπαηαξία 

επαλαθνξηηδόκελε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 90min. 

10% Μπαηαξία δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ  90 ιεπηώλ. 100 

Μπαηαξία δηάξθεηαο εμήληα 90 έσο 100 ιεπηώλ 110 

Μπαηαξία δηάξθεηαο κεγαιύηεξε ησλ 110 ιεπηώλ 120 

5. Να δηαζέηεη ειεθηξνληθό ζύζηεκα ρνξήγεζεο θαη ξύζκηζεο θξέζθσλ αεξίσλ 

από ηνπιάρηζηνλ 0,2 L/min έσο 15 L/min ηνπιάρηζηνλ, ηθαλό γηα ηελ θάιπςε 

ησλ απαηηήζεσλ ηεο Low θαη MinimalFlow αλαηζζεζίαο.    

Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα απεπζείαο ξύζκηζεο:     

Α. ηνπ πνζνζηνύ Ο2 ησλ θξέζθσλ αεξίσλ,    

Β. ηεο  ζπλνιηθήο  ξνήο  θξέζθσλ  αεξίσλ, δηαηεξώληαο ζηαζεξό ην πνζνζηό 

Ο2.  

10% ύζηεκα ρνξήγεζεο θαη ξύζκηζεο θξέζθσλ αεξίσλ από  0,2 

L/min 

 έσο 15 L/min 

100 

ύζηεκα ρνξήγεζεο θαη ξύζκηζεο θξέζθσλ αεξίσλ από 0,2 

L/min 

έσο 18 L/min 

110 

ύζηεκα ρνξήγεζεο θαη ξύζκηζεο θξέζθσλ αεξίσλ από 0,2 

L/min         έσο θαη κεγαιύηεξν από 18 L/min 
120 

Γ. ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΑ  

 

 

 

1. Να είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, κε δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο   πςειήο   

εηζπλεπζηηθήο   ξνήο,   ειεθηξηθά ειεγρόκελνο θαη λα ιεηηνπξγεί:  

  

•   Ηιεθηξηθά ππό ηάζε 220/50 Hz θαη πλεπκαηηθά κε αέξα Ο2 ή   

•   Ακηγώο ειεθηξηθά ππό ηάζε 220/50 Hz.    

ε   θάζε   πεξίπησζε   λα   δηαζέηεη   ελζσκαησκέλε, επαλαθνξηηδόκελε 

κπαηαξία πνπ λα πξνζδίδεη απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ εμήληα (60) ιεπηώλ. 
10% 

Απηνλνκία κπαηαξίαο ηνπιάρηζηνλ  60 ιεπηώλ. 100 

Απηνλνκία κπαηαξίαο εμήληα 60 έσο 90 ιεπηώλ 110 

Απηνλνκία κπαηαξίαο κεγαιύηεξε ησλ 90 ιεπηώλ 120 
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3. Να εθηειεί ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο αεξηζκνύ:    

■1. Απζόξκεην (spontaneous) θαη ρεηξνθίλεην (manual). 

■ 2.Μεραληθό αεξηζκό ειεγρόκελνπ όγθνπ (VC) θαη ειεγρόκελεο πίεζεο (PC).  

■ 3πγρξνληζκέλν δηαιείπνληα ππνρξεσηηθό αεξηζκό ειεγρόκελνπ όγθνπ(SIMV-

VC). 

■ 4.πγρξνληζκέλν δηαιείπνληα ππνρξεσηηθό αεξηζκό ειεγρόκελεο 

πίεζεο(SIMV-PC). 

■ 5.Μεραληθό αεξηζκό ειεγρόκελεο πίεζεο κε εγγπεκέλν όγθν αλαπλνήο (PC-

VTG) 

■ 6.Τπνζηήξημεο πίεζεο (PressureSupport)κε δπλαηόηεηα αεξηζκνύ άπλνηαο 

■ 7.Θα εθηηκεζεί λα δηαζέηεη αεξηζκό δηθαζηθήο πίεζεο (PC-BIPAP), πνπ λα 

επηηξέπεη ηνλ απηόκαην (spontaneous), αεξηζκό θαη ζηηο δύν θάζεηο αλαπλνήο 

(εηζπλνή-εθπλνή). 

■ 8.Θα εθηηκεζεί λα δηαζέηεη αεξηζκό κε εθηόλσζε πίεζεο αεξαγσγώλ (PC-

APRV). 

10% 

Να εθηειεί ζπγρξόλσο από ηνπο παξαπάλσ ηξόπνπο 

αεξηζκνύ: 1 έσο & 6 
100 

Να εθηειεί ζπγρξόλσο από ηνπο παξαπάλσ ηξόπνπο 

αεξηζκνύ: 1 έσο & 7 
110 

Να εθηειεί ζπγρξόλσο από ηνπο παξαπάλσ ηξόπνπο 

αεξηζκνύ: 1 έσο & 8 
120 

Γ. ΜΟΝΙΣΟΡ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ                    

1.  Σν θπξίσο κεράλεκα αλαηζζεζίαο λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε έγρξσκε νζόλε 

ηνπιάρηζηνλ 15''αθήο, κε ηαπηόρξνλε απεηθόληζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) 

θπκαηνκνξθώλ, ζα εθηηκεζεί ε δπλαηόηεηα ηεζζάξσλ (4) θπκαηνκνξθώλ, θαζώο 

θαη ηηο παξαθάησ αλαπλεπζηηθέο παξακέηξνπο: 

■ πγθέληξσζε εηζπλεόκελνπ - εθπλεόκελνπΟ2 ςεθηαθά θαη ζε θπκαηνκνξθή. 

■ Υνξεγνύκελνπ όγθνπο, MV &VT θαη θπκαηνκνξθή όγθνπ. 

■ Αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα f&επηζπκεηό απζόξκεησλ αλαπλνώλ fspont 

■ Δθαξκνδόκελεο πηέζεηο, (Peak, Plateau, Peep, CPAP&Mean)θαη θπκαηνκνξθή 

ηεο πίεζεο 

■ πγθέληξσζε N2O, CO2 θαη πηεηηθώλ αλαηζζεηηθώλ ςεθηαθά θαη ζε 

θπκαηνκνξθή (ETCO2) 

■ Δλδνηηθόηεηα & αληίζηαζε 

■ Kιεηζηνύο βξόρνπο πίεζεο/όγθνπ θαη ξνήο/όγθνπ ή πίεζεο /ξνήο 

■ Απνξξόθεζε αλαηζζεηηθώλ αεξίσλ, (MAC), δηνξζσκέλε βάζε ειηθίαο 

 

7% 

ηαπηόρξνλε απεηθόληζε ηξηώλ (3) θπκαηνκνξθώλ 100 

ηαπηόρξνλε απεηθόληζε ηεζζάξσλ (4) θπκαηνκνξθώλ 110 

ηαπηόρξνλε απεηθόληζε πέληε (5) θπκαηνκνξθώλ 120 

6. Θα εθηηκεζεί λα δηαζέηεη δπλαηόηεηα εθηέιεζεο απηνκαηνπνηεκέλσλ 

ρεηξηζκώλ γηα επαλαζηξαηνιόγεζε θπςειίδσλ πλεύκνλα όπσο παξάηαζε 

εηζπλνήο θαη ζηαδηαθήο απμνκείσζεο PEEP, κε δπλαηόηεηα άκεζνπ 

ηεξκαηηζκνύ. 

8% 
Αλ δελ δηαζέηεη  ηελ παξαπάλσ δπλαηόηεηα 100 

Αλ δηαζέηεη  ηελ παξαπάλσ δπλαηόηεηα 120 
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Δ. ΜΟΝΙΣΟΡ ΑΙΜΟΓΤΝΑΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ                   

4.  Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα 220V/50Hz θαη λα δηαζέηεη επαλαθνξηηδόκελε 

κπαηαξία γηα ιεηηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 3 σξώλ. 

8% 

Μπαηαξία γηα ιεηηνπξγία 3 σξώλ. 100 

Μπαηαξία γηα ιεηηνπξγία από 3 έσο 4 ώξεο. 110 

Μπαηαξία γηα ιεηηνπξγία>4 σξώλ. 120 

8.  Να δηαζέηεη κλήκε όισλ ησλ παξακέηξσλ, (Trends Charts), ρξνληθήο 

δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 72 σξώλ ζε κνξθή γξαθεκάησλ θαη πηλάθσλ. 

7% 

Μλήκε ρξνληθήο δηάξθεηαο  72 σξώλ 100 

Μλήκε ρξνληθήο δηάξθεηαο  96 σξώλ 110 

Μλήκε ρξνληθήο δηάξθεηαο  ≥120 σξώλ 120 

ύλνιν 70% 

 

ΟΜΑΓΑ Β. 

ΟΡΟΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

Δπηκέξνπο 

βαζκνινγία 

Βαξύηεηα 

1.2. Η παξάδνζε-παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο (νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) 

3% 
60 εκέξεο 100 

45 εκέξεο 110 

30 εκέξεο 120 

2.2.2. Δγγύεζε (εξγαζία - αληαιιαθηηθά) ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ εηώλ 

15% 
3 έηε 

100 

4 έηε 110 

5 έηε 120 

  2.2.3.Υξόλνο αληαπόθξηζεο ζε βιάβε. 
 

 

 

12% 

24σξε ηειεθσληθή ηερληθή ππνζηήξημε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αξγηώλ θαη αββαηνθύξηαθσλ & 

επίιπζε βιάβεο εληόο 24 σξώλ κε αληαιιαθηηθά 

120 

 

Δπίιπζε βιάβεο εληόο 24 σξώλ κε αληαιιαθηηθά 110 

Δπίιπζε βιάβεο εληόο 24 σξώλ ρσξίο αληαιιαθηηθά & 

Δπίιπζε βιάβεο εληόο 48 σξώλ κε αληαιιαθηηθά 

100 

ύλνιν 30% 

 

ΟΜΑΓΑ 

ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 

ΤΝΣ. ΒΑΡΤΣ. 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΟΜΑΓΑ 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΑΠΟ– ΜΔΥΡΙ 
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Α’ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 70% 100 – 120 

Β’ ΟΡΟΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 30% 100 – 120 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

 

 

Η βαζκνιόγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο θπκαίλεηαη από 100 βαζκνύο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ηθαλνπνηνύληαη αθξηβώο όινη νη όξνη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 

βαζκνύο όηαλ ππεξθαιύπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. 

Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξόηεξεο πξνζθνξάο ζα αθνινπζεζεί ε θαηάηαμε ησλ πξνζθνξώλ γηα ηελ 

ηειηθή επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξάο ζα πξνθύςεη κε βάζε ηνλ 

αθόινπζν ηύπν: 

 

Λ = Πποζθεπθείζα ηιμή    

Σελική βαθμολογία ηεσνικήρ πποζθοπάρ 

 

Πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξόηεξν 

ιόγν ηεο πξνζθεξζείζαο ηηκήο πξνο ηελ βαζκνινγία ηεο (ήηνη απηή ζηελ νπνία ην Λ είλαη ν 

κηθξόηεξνο αξηζκόο). 

Σα θξηηήξηα θαη νη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο δίλνληαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι 

ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο. 

πγθεθξηκέλα: 

ηαζκηζκέλε Βαζκνινγία Πξνζθνξάο = Άζξνηζε ησλ νκάδσλ Α & Β (……….Υ Βαζκ Α1….) + 

(………..Υ βαζκ Α2 ) +………. 

Όπνπ βαζκ Α…, βαζκ Α….., βαζκ Β…., βαζκ Β….. :βαζκνινγία επηκέξνπο θξηηεξίσλ νκάδαο Α & Β. 

Γηα ηε δηακόξθσζε ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο ζα ιεθζεί ππόςε ε Σηκή Πξνζθνξάο όπσο πεξηγξάθεηαη 

ζηνλ Πίλαθα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο . 
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ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΤΝΔΤΑΜΕΝΟΤ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΟ 
YAG/SLT LASER, VITREOLYSIS 

 

Τα ςφγχρονα μθχανιματα LaserYAG / SLTεμφανίηουν ποικίλεσ δυνατότθτεσ.  

Επιπρόςκετα κάποια υπερτεροφν ςε ζνα ςτοιχείο και κάποια ςε ζνα επόμενο. Η επιλογή θα γίνει με 

βάςη εντόσ προχπολογιςμοφ των μεγαλφτερων δυνατοτήτων που παρζχουν για την ςυγκεκριμζνη 

κλινική πράξη ςτο Οφθαλμολογικό Τμήμα του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων. 

Στισ κάτωκι προδιαγραφζσ ηθτείται ςε πολλά ςθμεία θ περιγραφι των χαρακτθριςτικϊν με βάςθ τισ 

δυνατότθτεσ το μθχανιματοσ ϊςτε να είναι πιο εφκολθ θ διαδικαςία επιλογισ ςυγκριτικά μεταξφ 

των μθχανθμάτων. Θ υψθλι τεχνολογία δεν γίνεται εφκολα αντιλθπτι εάν δεν καταγραφοφν με 

λεπτομζρεια τα τεχνικά χαρακτθριςτικά. 

 

 Πλα τα αναφερόμενα χαρακτθριςτικά να βεβαιϊνονται από τα επίςθμα φυλλάδια του 

οίκου είτε από βεβαιϊςεισ του οίκου. 

 Να κατατεκεί πλιρεσ και αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ με παραπομπζσ. 

 

To μθχάνθμα Laser να ζχει ενςωματωμζνα 2 laser ι 2laserςε τραπζηι 2 κζςεων 

a. ND-YAG Laser ϊςτε να πραγματοποιοφνται  

i. Καψουλοτομι  

ii. Ιριδοτομι  

iii. Μζςθ υαλοειδόλυςθ (vitreolysis)  

b. SLT Laser για τθν επζμβαςθ τθσ επιλεκτικισ τραμπεκουλοπλαςτικισ  

i. Να ςυνοδεφεται από τρεισ ειδικοφσ φακοφσ: ζναν Latina (ι τφπου Latina) για το SLT, ζνανAbraham 

(ι τφπουAbraham) για τθ YAGκαψουλοτομι και ζνανAbraham 12
θσ

 ϊρασ (ι τφπου Abraham12
θσ

 

ϊρασ )για τθ YAGιριδοτομι 

 

Γενικζσ προδιαγραφζσ Μηχανήματοσ Laser  

 

1.Να είναι τελευταίασ τεχνολογίασ  

2.Να είναι ενςωματωμζνο ςε ςχιςμοειδι λυχνία τφπου Zeiss, πολλαπλϊν μεγεκφνςεων  

3.Να ςυνοδεφεται από τροχιλατο θλεκτρικό τραπζηι με δυνατότθτα θλεκτρικισ ανφψωςθσ. 

4. Να είναι αερόψυκτο, καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τα διεκνι standards  

καταςκευισ και αςφάλειασ μθχανθμάτων υψθλισ τεχνολογίασ.  

5. Θ λειτουργία του να ςτθρίηεται ςτθν τεχνολογία Q-switched Nd:YAG  

Laser, ϊςτε θ αποδιδόμενθ ενζργεια να παραμζνει ςτακερι.  

6. Να διακζτει φίλτρο προςταςίασ ςτακερό OD5 ςτα 1064nm και 532 nm, διπλισ επίςτρωςθσ / 

ιςορροπίασ χρϊματοσ.  

7. Να εμφανίηει ςτθ οκόνθ τθν ςυνολικι ενζργεια που αποδόκθκε ςτο μάτι, κακϊσ και τον ςυνολικό 

αρικμό των παλμϊν.  
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8. Να εμφανίηεται ςτθν οκόνθ θ ενζργεια θ οποία κα αποδοκεί ςτον ιςτό, όταν το μθχάνθμα 

βρίςκεται ςε ετοιμότθτα “STANDBY”,  

9. Να διακζτει διακόπτθ άμεςθσ διακοπισ τθσ λειτουργίασ ςε περίπτωςθ ανάγκθσ (emergency 

switch).  

 

 

Ειδικζσ προδιαγραφζσ Q-switchedNd:YAGLaser 

1. Το μικοσ κφματοσ τθσ δζςμθσ του YagLaserνα είναι 1064nm. 

2. Το μζγεκοσ του spot να είναι μικρότερο ι ίςο των 10μm και θ γωνία κϊνου να είναι 16°. 

3. Να υπάρχει δυνατότθτα λειτουργίασ του ςυςτιματοσ ςε SingleMode(1 παλμόσ ανά βολι) ι 

ςε BurstMode(1, 2 ι 3 παλμοί ανά βολι κατόπιν επιλογισ). 

4. Θ ενζργεια να είναι ρυκμιηόμενθ με το μεγαλφτερο δυνατό εφροσ (>0.3 mJ και < 10 mJ) ςτθ 

λειτουργία μονοφ παλμοφ και να φτάνει τουλάχιςτον ωσ 30 mJ ςτον τριπλό παλμό. 

5. Να διακζτει διπλι πράςινθ δζςμθ ςκόπευςθσ , μικουσ κφματοσ 515 nm, με δυνατότθτα 

ςυνεχόμενθσ ρφκμιςθσ τθσ ζνταςθσ τθσ. 

6. Θ διάρκεια του παλμοφ του Laser να είναι 4nsec. 

7. Θ ςυχνότθτα επανάλθψθσ των παλμϊν να είναι μζχρι 3.0Hzςτο μονό παλμό και χαμθλότερο 

ςτον διπλό και τριπλό παλμό 

8. Θα εκτιμθκεί θ δυνατότθτα τθσ όςο το δυνατόν μεγαλφτερθσ ρφκμιςθσ τθσ απόςταςθσ 

εςτίαςθσ του Laser από το πρόςκιο ςτο οπίςκιο περιφάκιο, θ οποία να είναι ςυνεχϊσ 

μεταβαλλόμενθ. 

Ειδικζσ Ρροδιαγραφζσ SLTLaserQSwitched Διπλήσ Συχνότητασ 

1. Το μικοσ κφματοσ τθσ δζςμθσ να είναι 532nm 

2. Το μζγεκοσ του spot να είναι 400μm 

3. Να υπάρχει δυνατότθτα λειτουργίασ του ςυςτιματοσ ςε Burst Mode (1 παλμόσ ανά βολι). 

4. Το εφροσ του παλμοφ του Laser να είναι 3nsec 

5. Να διακζτει διοδικι δζςμθ ςκόπευςθσ (Single Beam laser diode,) κόκκινου χρϊματοσ, 

μικουσ κφματοσ 635nm, ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενθ. 

6. Θ ςυχνότθτα επανάλθψθσ των παλμϊν να είναι 3.0Hz. 

7. Θ ενζργεια να είναι ρυκμιηόμενθ με όςο το δυνατόν μεγαλφτερο εφροσ από τθ χαμθλότερθ 

ςτθν υψθλότερθ τιμι και να είναι ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενθ. 

 

Ειδικζσ προδιαγραφζσ Μζςησ Υαλοειδόλυςησ (vitreolysis) 

 

1.Nα διακζτει  Μζςθ υαλοειδόλυςθ (vitreolysis) . 

2.Tο όλο ςφςτθμα του Yag , SLT και Vitreolysis Laser : 
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 Nα είναι ενςωματωμζνο ςε ςχιςμοειδι λυχνία τφπου ZEISS, ειδικά καταςκευαςμζνθ για τθν 

λειτουργία των lasers.  

 H ςχιςμοειδισ λυχνία να διακζτει ομοαξονικό φωτιςμό 0 μοιρϊν για τθν άριςτθ απεικόνιςθ 

του προςκίου καλάμου του οφκαλμοφ και των μυοψιϊν. 

 Θ ςχιςμοειδισ λυχνία να διακζτει επίςθσ τρείσ μεγεκφνςεισ,  10x, 16x, και 25x.ϋϋ 

 

 

Β.   ΟΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

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

διαμορφώςει το χώρο και να εκτελζςει πλήρωσ την εγκατάςταςη του νζου μηχανήματοσκαινα 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. 
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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 λειτουργίασκα πρζπει να είναι ςυγκεκριμζνθ και μικρότερθ του 6% . 

 

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

επίςημα φυλλάδια του οίκου είτε από βεβαιώςεισ 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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Ομάδα Α. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ  

Επιμζρουσ 

Βακμολογία 
Βαρφτθτα 

Ειδικζσ προδιαγραφζσ  Q-switched Nd:YAG Laser 

2.Το μζγεκοσ του spot να είναι μικρότερο ι ίςο των 10μm και θ γωνία κϊνου να είναι 

16°. 

 

10% 

 

 

μικρότερο ι ίςο των 10μm 
100 

μικρότερο ι ίςο των  9μm 
110 

μικρότερο ι ίςο των  8μm 

120 

4.Θ ενζργεια να είναι ρυκμιηόμενθ με το μεγαλφτερο δυνατό εφροσ (>0.3 mJ και < 10 

mJ) ςτθ λειτουργία μονοφ παλμοφ και να φτάνει τουλάχιςτον ωσ 30 mJ ςτον τριπλό 

παλμό 

15% 

τουλάχιςτον ωσ 30 mJ ςτον τριπλό παλμό 
100 

τουλάχιςτον ωσ 40 mJ ςτον τριπλό παλμό 
110 

τουλάχιςτον ωσ 50mJ ςτον τριπλό παλμό 

120 
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7.Θ ςυχνότθτα επανάλθψθσ των παλμϊν να είναι μζχρι 3.0Hz ςτον μονό παλμό και 

χαμθλότερο ςτον διπλό και τριπλό παλμό 

10% μζχρι 3.0 Hz   120 

μζχρι 2.5 Hz                           110 

μικρότερο ι ίςο από  2,5Hz   100 

Ειδικζσ προδιαγραφζσ SLT Laser Q-switched διπλήσ ςυχνότητασ 

4.Το εφροσ του παλμοφ του Laser να είναι 3nsec 

15% 

3nsec 100 

  2 nsec 110 

>2nsec 120 

6.Θ ςυχνότθτα επανάλθψθσ των παλμϊν να είναι 3.0Hz. 

10% 3.0 Hz          100  

2.5 Hz          110 
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Μικρότερθ ι ίςθ 2,5 Hz          

 
120 

Ειδικζσ προδιαγραφζσ Μζςησ Υαλοειδόλυςησ (vitreolysis) 

2.Tο όλο ςφςτθμα του Yag , SLT και Vitreolysis Laser : 

Θ ςχιςμοειδισ λυχνία να διακζτει επίςθσ τρείσ μεγεκφνςεισ,  10x, 16x, και 25x.ϋϋ 

10% 

3 μεγεκφνςεισ     100 

4 μεγεκφνςεισ     110 

Ρεριςςότερεσ από 4 μεγεκφνςεισ 

 
120 

Σφνολο 

 
70% 
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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 

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 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: 

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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Α. ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΟΠΣΙΚΗ ΣΟΜΟΓΡΑΥΙΑ ΤΝΟΦΗ-

OCT ΜΕ ΧΗΥΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΥΙΑ 

 

Τα ςφγχρονα μθχανιματα οπτικισ τομογραφίασ ςυνοχισ με δυνατότθτα μθ επεμβατικισ 

αγγειογραφίασ αλλά και ελζγχου του πρόςκιου θμιμορίου εμφανίηουν ποικίλεσ δυνατότθτεσ. 

Μθχανιματα και λογιςμικά διαφζρουν ςτθν ταχφτθτα, ανάλυςθ και πυκνότθτα λιψθσ τθσ 

τομογραφίασ και ςτθν φπαρξθ επαρκϊν βάςεων δεδομζνων για τθν ςτατιςτικι ανάλυςθ των 

αποτελεςμάτων. 

Επιπρόςκετα κάποια υπερτεροφν ςε ζνα ςτοιχείο και κάποια ςε ζνα επόμενο. Η επιλογή θα γίνει με 

βάςη εντόσ προχπολογιςμοφ των μεγαλφτερων δυνατοτήτων που παρζχουν για την ςυγκεκριμζνη 

κλινική πράξη ςτο Οφθαλμολογικό Τμήμα του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων. 

Στισ κάτωκι προδιαγραφζσ ηθτείται ςε πολλά ςθμεία θ περιγραφι των χαρακτθριςτικϊν με βάςθ τισ 

δυνατότθτεσ το μθχανιματοσ ϊςτε να είναι πιο εφκολθ θ διαδικαςία επιλογισ ςυγκριτικά μεταξφ 

των μθχανθμάτων. Θ υψθλι τεχνολογία δεν γίνεται εφκολα καταλθπτι εάν δεν καταγραφοφν με 

λεπτομζρεια τα τεχνικά χαρακτθριςτικά. 

 

 Πλα τα αναφερόμενα χαρακτθριςτικά να βεβαιϊνονται από τα επίςθμα φυλλάδια του 

οίκου είτε από βεβαιϊςεισ του οίκου. 

 Να κατατεκεί πλιρεσ και αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ με παραπομπζσ. 

 

 

Το μθχάνθμα τθσ οπτικισ τομογραφίασ ςυνοχισ να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ (Spectral Domain 

Optical Coherence Tomograph) ι και πιο ςφγχρονθσ, με δυνατότθτα εκτζλεςθσ:  

1. OCT οπιςκίου πόλου - ωχράσ  

2. OCT κεφαλισ οπτικοφ νεφρου και περικθλαίων νευρικϊν ινϊν  

3. OCT προςκίου θμιμορίου (κερατοειδοφσ – γωνίασ Ρ.Θ. και φακοφ)  

4. OCT-αγγειογραφία μθ επεμβατικι ωχράσ-οπιςκίου πόλου –οπτικοφ νεφρου  

5. Το προςφερόμενο μθχάνθμα να δφναται να αναβακμιςτεί με ενςωματωμζνο ςφςτθμα 

φωτογράφιςθσ βυκοφ. 

6. Θα εκτιμθκεί θ δυνατότθτα αυτοφκοριςμοφ ι παρόμοιασ απεικόνιςθσ. 

7. Θ ςυςκευι να χρθςιμοποιείται για τθν απεικόνιςθ των εξεταηόμενων δομϊν, τθν 

καταγραφι των δεδομζνων και τθν καταγραφι των μεταβολϊν. Να υπάρχει θ δυνατότθτα 

ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και των μεταβολϊν ϊςτε να είναι χριςιμθ θ 

παρακολοφκθςθ ςτο βάκοσ του χρόνου. Θ τελευταία λειτουργία απαιτεί τθν ενςωματωμζνθ 

ζγκυρθ βάςθ δεδομζνων.  
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Για κάθε κατηγορία να αναφερθοφν 1. Τεχνικά χαρακτηριςτικά και δυνατότητεσ του μηχανήματοσ 2. 

Το λογιςμικό που χρηςιμοποιείται για την επεξεργαςία των καταγεγραμμζνων δεδομζνων, ο τρόποσ 

απεικόνιςησ ςτην οθόνη και οι εκτυπώςεισ, ο τρόποσ και οι δυνατότητεσ αποθήκευςησ δεδομζνων 

καθώσ και οι δυνατότητεσ αναβαθμίςεων. 3. Η δυνατότητα επζμβαςησ του χρήςτη ςτισ απεικονίςεισ 

ςφμφωνα με τισ απαιτήςεισ του. (customized) ςφμφωνα με τισ αιτοφμενεσ προδιαγραφζσ.  

Επιπλζον χαρακτηριςτικά του μηχανήματοσ θα πρζπει να καταγραφοφν και θα αποτελοφν ςυγκριτικό 

πλεονζκτημα(δυνατότθτα φωτογράφιςθσ βυκοφ, δυνατότθτα αυτοφκοριςμοφ, δυνατότθτα οπτικισ 

βιομετρίασ, φλουοροαγγειογραφίασ, αγγειογραφίασ με πράςινο τθσ ινδοκυανίνθσ) 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  

1. Μθχάνθμα οπτικισ τομογραφίασ ςυνοχισ (OCT) νζασ γενιάσ spectral domain, τελευταίασ 

τεχνολογίασ, ι και πιο ςφγχρονθσ με ςαρϊςεισ φαςματικισ τεχνολογίασ  

2. Θ ςάρωςθ τθσ εικόνασ τθσ οπτικισ τομογραφίασ ςυνοχισ να επιτυγχάνεται μζςω φωτεινισ πθγισ 

SLD (Super Luminescent Diode) >800 nm.  

3. Να είναι υψθλισ ταχφτθτασ με ςαρϊςεισ > 110.000 A-Scan/sec  

4. Θ οπτικι αξονικι ανάλυςθ τθσ ςυςκευισ κα πρζπει να είναι το μζγιςτο 5 μm  

5. H ψθφιακι ανάλυςθ να είναι το μζγιςτο 3μm. Θ μεγαλφτερθ διακριτικι ικανότθτα είναι ςθμαντικι 

για τθν τελικι ποιότθτα εικόνασ OCT & OCTA.  

6. Να είναι ευρζωσ πεδίου, με εφροσ ςάρωςθσ τουλάχιςτον 12 χ 9 χιλ  

7. Να περιλαμβάνει ειδικι εξζταςθ ςάρωςθσ αμφιβλθςτροειδοφσ υψθλισ ανάλυςθσ (ΘD)  

8. Να διακζτει όςο το δυνατόν μεγαλφτερο βάκοσ ςάρωςθσ τουλάχιςτον 5,0 mm για τθν καλφτερθ 

απεικόνιςθ των ςτοιβάδων από το υαλοειδζσ ζωσ και το χοριοειδι με μια λιψθ. 

9. Να καταγραφεί θ ελάχιςτθ απαιτοφμενθ διάμετροσ κόρθσ για τθ λιψθ κακαρϊν εικόνων θ οποία 

κα ςυνεκτιμθκεί με τα υπόλοιπα χαρακτθριςτικά και οπωςδιποτε  

< 3 χιλ  

 

Χαρακτηριςτικά για την ορθή εξέταςη του αςθενοφσ  

 

11. Να διακζτει τόςο εξωτερικό όςο και εςωτερικό ςτόχο προςιλωςθσ.  

12. Να διακζτει ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ προςιλωςθσ ι/και τθσ κλίςθσ τθσ κεφαλισ του 

αςκενοφσ ςε πραγματικό χρόνο υψθλισ ταχφτθτασ, ο οποίοσ κα εξαλείφει τθσ ακοφςιεσ κινιςεισ 

(ςακκαδικζσ) του οφκαλμοφ και κα προςφζρει πλιρθ επαναλθψιμότθτα ςάρωςθσ του ίδιου ακριβϊσ 

ςθμείου (κατά τισ επανεξετάςεισ). Θ ανωτζρω εξζταςθ ςάρωςθσ να είναι γριγορθ και να περιγραφεί 

με ακρίβεια.  

13. Να υπάρχει δυνατότθτα εξουδετζρωςθσ τθσ διοπτρικισ ιςχφοσ του οφκαλμοφ όςο το δυνατόν ςε 

μεγαλφτερο εφροσ. H διόρκωςθ να γίνεται αυτόματα κατά τθν αρχι τθσ εξζταςθσ ι/και ςφμφωνα με 

τον εξεταςτι μετά από επιλογι  
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14. Θ ςυςκευι να διακρίνει αυτόματα τον εξεταηόμενο οφκαλμό (δεξιόσ/αριςτερόσ) και να 

καταχωρείται αυτόματα ςτα ςτοιχεία του αςκενοφσ.  

 

1. Χαρακτηριςτικά ςαρώςεων Οπίςθιοσ πόλοσ – ωχρά – οπτικό νεφρο  

 

1. Οι γραμμζσ ςάρωςθσ για τθν λιψθ των εικόνων οπτικισ τομογραφίασ ςυνοχισ να είναι 

μεταβλθτζσ κατά μικοσ και εφροσ και να μποροφν να περιςτρζφονται κατά οποιαδιποτε γωνία για 

να γίνεται δυνατι θ λιψθ ςε οποιαδιποτε γωνία είναι επικυμθτι.  

2. Να ζχει τθ δυνατότθτα λιψθσ τόςο διςδιάςτατων εικόνων οπτικισ τομογραφίασ όςο και εικόνων 

τριςδιάςτατθσ μορφισ (Αscan – B-scan). Να καταγραφοφν το είδοσ – οι διαςτάςεισ και τα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά των ςαρϊςεων  

3. Να υπάρχει δυνατότθτα εςτίαςθσ και αντίςτοιχα ςάρωςθσ ςτθν Ωχρά και ςτο νεφρο με πλιρθ 

επαναλθψιμότθτα..  

4. Να διακζτει ειδικι ςάρωςθ των βακφτερων ςτρωμάτων του Αμφιβλθςτροειδι και χοριοειδι για 

καλφτερθ απεικόνιςθ αυτϊν.  

Λογιςμικό:  

5. Να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ επανεξζταςθσ του αςκενοφσ. Με το ςφςτθμα αυτό, ρυκμίςεισ 

εξετάςεων αποκθκεφονται και μεταφζρονται αυτόματα ςε νζα εξζταςθ, ϊςτε να υπάρχει άμεςθ και 

πραγματικι ςφγκριςθ με προθγοφμενεσ εξετάςεισ προςφζροντασ επαναλθψιμότθτα.  

6. Να απεικονίηει ςε τριςδιάςτατθ μορφι και ςε χάρτεσ υψθλισ ανάλυςθσ τα κφρια ςτρϊματα του 

αμφιβλθςτροειδι.  

7.Να γίνεται ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων μεταξφ των δυο οφκαλμϊν και να γίνεται ζλεγχοσ 

ςυμμετρίασ  

8. Να διακζτει πρόγραμμα αυτόματθσ ςφγκριςθσ μεταξφ δφο εξετάςεων των ίδιων περιοχϊν.  

9. Να διακζτει εγκεκριμζνο ςτατιςτικό πακζτο ανάλυςθσ του πάχουσ ςτθν περιοχι τθσ ωχράσ όπου 

κα ςυγκρίνει τισ εξεταηόμενεσ τιμζσ με αυτζσ τθσ βάςθσ δεδομζνων και με χρωματικοφσ χάρτεσ κα 

αποδίδει τισ τυχόν διαφοροποιιςεισ.  

 

10.Να διακζτει γλαυκωματικι ανάλυςθ όπου να υπάρχει θ δυνατότθτα ανάλυςθσ πολλαπλϊν 

εξετάςεων ϊςτε να παρζχονται όλεσ εκείνεσ οι πλθροφορίεσ για τθν πρόοδο του γλαυκϊματοσ ι τθσ 

πρϊιμθσ γλαυκωματικισ ανάλυςθσ με ςτοιχεία τόςο για τθ ςτοιβάδα RNFL όςο και των παραμζτρων 

του οπτικοφ νεφρου. 

11. Να διακζτει εξειδικευμζνο πρόγραμμα ανάλυςθσ τθσ ςτοιβάδασ των περικθλαίων νευρικϊν ινϊν 

και των γαγγλιακϊν κυττάρων τθσ περιοχισ τθσ ωχράσ. Θ ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων να γίνεται με 

εγκεκριμζνα ςτατιςτικά πακζτα φυςιολογικϊν τιμϊν ανα θλικία, γζνοσ και φυλι.  
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2. Ψηφιακή OCT Αγγειογραφία 

 

1. Να διακζτει ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ προςιλωςθσ για τθν ςωςτι λιψθ τθσ αγγειογραφίασ. 

Να περιγραφεί το ςφςτθμα και τα πλεονεκτιματά του. Θα προτιμθκεί το μθχάνθμα με τθν 

δυνατότθτα αξιόπιςτων λιψεων και ςε μθ ςυνεργάςιμουσ αςκενείσ.  

2. Να διακζτει λογιςμικό για τθν αφαίρεςθ αντανακλάςεων αγγείων από διαφορετικζσ ςτοιβάδεσ 

του αμφιβλθςτροειδοφσ και μικροκινιςεων του οφκαλμοφ ϊςτε να ςυμβάλλει ςτθν καλφτερθ 

απεικόνιςθ. Να περιγραφεί το ςφςτθμα με τα πλεονεκτιματά του.  

3. Να ζχει δυνατότθτα απεικόνιςθσ τθσ ροισ αίματοσ των αγγείων του αμφιβλθςτροειδοφσ ςε όλεσ 

τισ ςτοιβάδεσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ περικθλαίασ περιοχισ και κεφαλισ του οπτικοφ 

νεφρου. Να περιγραφεί θ τεχνικι  

4. Να υπάρχει θ δυνατότθτα αυτόματθσ απεικόνιςθσ όλων των ςτοιβάδων αμφιβλθςτροειδοφσ και 

χοριοειδοφσ. Να περιγραφοφν ο αρικμόσ και τα επίπεδα ανάλυςθσ (segmentation) κακϊσ και θ 

δυνατότθτα χειροκίνθτθσ προςαρμογισ τόςο ςτθν ωχρά όςο και ςτθν περιοχι του οπτικοφ νεφρου.  

5. Να υπάρχει δυνατότθτα επιλογισ του εφρουσ εξζταςθσ ανάλογα με τθν εντόπιςθ και τθν επιλογι 

του εξεταςτι. Το μζγιςτο εφροσ εξζταςθσ να είναι τουλάχιςτον 12x12mmμε μία λιψθ. Επίςθσ ο 

αρικμόσ των Α scansγια τθν αναςφνκεςθ τθσ εικόνασ τθσ OCTαγγειογραφίασ να είναι τουλάχιςτον 

600x600 ςτο μεγαλφτερο εφροσ τθσ εξζταςθσ. Θα προτιμθκεί το μθχάνθμα με τθν δυνατότθτα 

καλφτερθσ ανάλυςθσ τθσ εικόνασ.  

6. Να μπορεί να ςυνκζςει αυτόματθ εικόνα ενοποιϊντασ το μζγιςτο ζωσ 4 εικόνεσ των περιοχϊν τθσ 

ωχράσ και οπτικοφ νεφρου, εφρουσ 9x9mmθ κάκε μία. 

7. Να διακζτει εξειδικευμζνο πρόγραμμα για μζτρθςθ τθσ πυκνότθτασ ροισ των επιμζρουσ 

ςτοιβάδων κακϊσ και των περιοχϊν ιςχαιμίασ ςτθν ωχρά και ςτο οπτικό νεφρο. Οι μετριςεισ να 

δίνονται με αρικμθτικά νοφμερα και να υπάρχει θ δυνατότθτα διαχρονικισ ςφγκριςθσ . 

 

3. Extra δυνατότητεσ 

a)  Οπτική τομογραφία ςυνοχήσ προςθίου ημιμορίου 

1. Θ ςάρωςθ να γίνεται με ι χωρίσ πρόςκετο module.  

2. Να παρζχεται θ δυνατότθτα ςάρωςθσ και να περιγραφεί ο τρόποσ ςάρωςθσ κακϊσ και οι 

δομζσ που μποροφν να απεικονιςτοφν.  

3. Απαραίτθτθ θ ςάρωςθ κερατοειδι και γωνίασ ςε βάκοσ τουλάχιςτον 5,0 χιλ  

4. Να υπάρχει δυνατότθτα μετριςεων τθσ γωνίασ και του κερατοειδοφσ.  

5. Να περιγραφοφν οι δυνατότθτεσ των μετριςεων.  

6. Συγκριτικό πλεονζκτθμα κα αποτελεί θ ποικιλία και το εφροσ των μετριςεων και κα 

προτιμθκεί το μθχάνθμα με τισ περιςςότερεσ δυνατότθτεσ όπωσ π.χ. χάρτθσ παχυμετρίασ 

κερατοειδοφσ, χάρτθσ τοπογραφίασ κερατοειδοφσ, δυνατότθτα απεικόνιςθσ όλου (πρόςκια 

και οπίςκια επιφάνεια) του κρυςταλ. φακοφ.  
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b) Το προςφερόμενο μθχάνθμα να δφναται να αναβακμιςτεί με ενςωματωμζνο ςφςτθμα 

φωτογράφιςθσ βυκοφ. 

c) Θα εκτιμθκεί θ δυνατότθτα αυτοφκοριςμοφ ι παρόμοιασ απεικόνιςθσ. 

 

 

Επιπλέον χαρακτηριςτικά - Παρελκόμενα 

1. Να μπορεί να εξάγει τισ εξετάςεισ ςε μζςα όπωσ φορθτοί ςκλθροί δίςκοι και USB Sticks και να 

ςυνδζεται ςε δίκτυο για τθν αυτόματθ εξαγωγι των αποτελεςμάτων  

2. Να υπάρχει θ δυνατότθτα ςφνδεςθσ απομακρυςμζνων κζςεων εργαςίασ ςτο μθχάνθμα ϊςτε να 

μποροφν πολλοί χριςτεσ να ζχουν πρόςβαςθ ταυτόχρονα ςτα αποτελζςματα του αςκενοφσ.  

3. Το ςφςτθμα να ςυνοδεφεται από θλεκτρικό τραπζηι.  

4. Να ςυνοδεφεται από εκτυπωτι Laserυψθλισ ανάλυςθσ για τθν άμεςθ εκτφπωςθ των εξετάςεων. 

Να περιγραφεί. 

5. Να ςυνοδεφεται από Θ/Υ τελευταίασ τεχνολογίασ κακϊσ και με όλεσ τισ απαραίτθτεσ 

αναβακμίςεισ για το μζλλον. Να δοκεί αναλυτικι περιγραφι. 

6. Να διακζτει εξειδικευμζνο ςφςτθμα αρχειοκζτθςθσ των εξετάςεων και να είναι δυνατι θ 

επανάκτθςθ των εξετάςεων ςε περίπτωςθ απϊλειασ δεδομζνων. 

 

 

Β.   ΟΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

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

διαμορφώςει το χώρο 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 εξιντα (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 
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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). 

 

2.2. ΟΟΙ ΕΓΓΥΘΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΘΘΣΘ 
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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.Να διακζτει όλο τον απαραίτθτο εξοπλιςμό για απομακρυςμζνθ υποςτιριξθ μζςω αςφαλοφσ 

ςφνδεςθσ internet (remote support). Να δοκεί πλιρθσ τεκμθρίωςθ. 

 

2.2.5. 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 βεβαιώνονται από τα 

επίςημα φυλλάδια του οίκου είτε από βεβαιώςεισ 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 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

3.Να είναι υψθλισ ταχφτθτασ με ςαρϊςεισ  

 

 

10% >110.000Α-Scans/sec 100 

>120.000Α-Scans/sec 110 

>130.000Α-Scans/sec 120 

6.Να είναι ευρζωσ πεδίου, με εφροσ ςάρωςθσ 

τουλάχιςτον  
 

10% 12x9 mm 100 

12x12mm 110 

15x15mm 120 

8.  Να διακζτει όςο το δυνατόν μεγαλφτερο βάκοσ 

ςάρωςθσ τουλάχιςτον 5.0mmγια τθν καλφτερθ απεικόνιςθ 

των ςτοιβάδων από το υαλοειδζσ ζωσ και το χοριοειδι με 

μια λιψθ .     

 

10% 

5,0mm 100 

5,5mm 110 

≥ 6,0mm 120 

9.  Να καταγραφεί θ ελάχιςτθ απαιτοφμενθ διάμετροσ 

κόρθσ για τθ λιψθ κακαρϊν εικόνων θ οποία κα 

ςυνεκτιμθκεί με τα υπόλοιπα χαρακτθριςτικά και 

οπωςδιποτε μικρότερθ των 3mm 

 5% 
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 ≥ 3,0mm 100 

 ≥2.8mm 110 

≥ 2.5mm 120 

2. Ψηφιακή OCT Αγγειογραφία 

5. Να υπάρχει δυνατότθτα επιλογισ του εφρουσ εξζταςθσ ανάλογα με τθν 

εντόπιςθ και τθν επιλογι του εξεταςτι. Το μζγιςτο εφροσ εξζταςθσ να 

είναι τουλάχιςτον 12x12mmμε μία λιψθ. Επίςθσ ο αρικμόσ των Α scansγια 

τθν αναςφνκεςθ τθσ εικόνασ τθσ OCTαγγειογραφίασ να είναι τουλάχιςτον 

600x600 ςτο μεγαλφτερο εφροσ τθσ εξζταςθσ. Θα προτιμθκεί το μθχάνθμα 

με τθν δυνατότθτα καλφτερθσ ανάλυςθσ τθσ εικόνασ.  

Μζγιςτο εφροσ εξζταςθσ με μια λιψθ 

15% 

  12x12mm 100 

  15x15mm 110 

  20x20mm 120 

Επίςθσ ο αρικμόσ των Αscans για τθν αναςφνκεςθ τθσ εικόνασ τθσ OCT 

αγγειογραφίασ                   

   600x600             100 

>600x600           120 

3.Extra δυνατότητεσ: 

α)  Οπτική τομογραφία ςυνοχήσ προςθίου ημιμορίου   

3.Απαραίτθτθ θ ςάρωςθ  κερατοειδι και γωνίασ ςε βάκοσ   

τουλάχιςτον  

 

10% 

  5,0mm 100 

  5,5mm 110 

6,0mm 120 

6.Συγκριτικό πλεονζκτθμα κα αποτελεί θ ποικιλία και το 

εφροσ των μετριςεων και κα προτιμθκεί το μθχάνθμα με 

τισ περιςςότερεσ  δυνατότθτεσ όπωσ π.χ i)χάρτθσ 

παχυμετρίασ βυκοφ   ii) χάρτθσ τοπογραφίασ 

κερατοειδοφσ ,iii) δυνατότθτα απεικόνιςθσ όλου (πρόςκια 

και οπίςκια επιφάνεια) του κρυςταλ. φακοφ. 

 

 10% 

i) 100 
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i) & ii) 110 

i) & ii) & iii) 120 

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 

Α’ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 70% 100 – 120 

Β’ ΟΟΙ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ 30% 100 – 120 
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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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ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ  

«3 ΠΡΟΒΟΛΕΨΝ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ» 

 

Τα προςφερόμενα είδθ κα πρζπει να πλθροφν τισ Τεχνικζσ προδιαγραφζσ που αποτελοφν 

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

Να κατατεκεί πλιρεσ και αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ με παραπομπζσ. 

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΧΕΙΟΥΓΙΚΟΥ ΡΟΒΟΛΕΑ ΜΕ ΔΟΥΦΟΟ 

(αίκουςα 08- 19 Οφκαλμιάτρου,08-49 Ν/Χ & 08- 58 Χειρουργεία Ορκοπεδικοφ) 

ΓΕΝΙΚΑ 

Ο ηθτοφμενοσ χειρουργικόσ προβολζασ κα πρζπει να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ πρόςφατθσ 

κυκλοφορίασ το κορυφαίο του κάκε οίκου ει δυνατόν, με δυνατότθτα υποςτιριξθσ επεμβάςεων με 

υψθλό επίπεδο αςφάλειασ. 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 Χειρουργικόσ προβολζασ αποτελοφμενοσ από : 

 Κφριο χειρουργικό προβολζα τεχνολογίασ LED 

 Δορυφόρο χειρουργικό προβολζα τεχνολογίασ LED 

 Σφςτθμα ανάρτθςθσ επί τθσ οροφισ 

 Βραχίονεσ ςτιριξθσ των προβολζων αποτελοφμενων από οριηόντιουσ και ελατθριωτοφσ 

βραχίονεσ 

 Σφςτθμα ςυγκράτθςθσ των προβολζων με δυνατότθτα επζκταςθσ για προςκικθ επιπλζον 

προβολζα, μόνιτορ ι κάμερα. 

 Εξωτερικι τροφοδοςία τοποκετθμζνθ ςε κυτίο πυραςφαλζσ και αεριηόμενο. 

 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΜΟΓΕΣ 

Εφαρμογζσ για τθν κάλυψθ των ειδικοτιτων τθσ Χειρουργικισ Ιατρικισ, Νευροχειρουργικισ , 

Οφκαλμιατρικισ Χειρουργικισ, Ορκοπεδικζσ επεμβάςεισ, Γυναικολογικζσ επεμβάςεισ κλπ. 

Τεχνικά χαρακτηριςτικά κεφαλών 

1. Ζνταςθ κφριου προβολζα 155.000 Lux περίπου 

2. Ζνταςθ δορυφόρου προβολζα 140.000 Lux τουλάχιςτον 

3. Δυνατότθτα περιςτροφισ προβολζων 360° 

4. Συνολικό μικοσ βραχιόνων 2 μζτρα ζκαςτοσ περίπου 

5. Ρεριςτροφι μόνο τθσ κεφαλισ του προβολζα 360° 

6. Δυνατότθτα κλίςθσ τθσ κεφαλισ ςτο οριηόντιο επίπεδο  άνω των 90° 

7. Ρεδίο λειτουργίασ d10, επικυμθτά ρυκμιηόμενο : από 22 ζωσ 29 εκατοςτά περίπου 

8. φκμιςθ ζνταςθσ φωτόσ με κομβίο πλθςίον τθσ κεφαλισ: από 50 ζωσ 100% 

9. Θερμοκραςία χρϊματοσ 4500 Κelvin περίπου 

10. Απόκριςθ χρωμάτων Ra 95 περίπου 
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11. Βάκοσ ομοιόμορφου φωτιςμοφ 110 εκατοςτά 

12. Χρόνοσ ηωισ LED 60.000 ϊρεσ. Nα δίδεται εγγφθςθ 

13. Με ενςωματωμζνο ςφςτθμα φωτιςμοφ ενδοςκοπικϊν  

14. Βραχίονασ για ςτιριξθ ενόσ monitor  

15. Ρροεγκατάςταςθ κάμερασ (καλωδιϊςεισ) ςτον κφριο προβολζα  

Επιπλζον ςτοιχεία 

16. Τεχνολογία LED . Να περιγραφεί αναλυτικά 

17. Ρολλαπλά LED ομοιόμορφα κατανεμθμζνα. Να αναφερκεί 

18. Κάτοπτρα ι κρφςταλλα για εςτίαςθ τθσ δζςμθσ φωτόσ από κάκε LED. Να αναφερκεί 

19. Να διακζτει αφαιροφμενθ και αποςτειρϊςιμθ χειρολαβι. Να αναφερκοφν οι λειτουργίεσ 

τθσ 

20. Να υπάρχει δυνατότθτα ενεργισ ςυνεργαςίασ με τουλάχιςτον δφο από τισ εταιρείεσ 

καταςκευισ ψθφιακϊν ςυςτθμάτων αυτοματοποίθςθσ χειρουργείων (Olympus, Stortz, 

Wolf,  stryker ). Να αναφερκεί 

  

Σκυαλιτική ικανότητα (κφριοσ προβολζασ) (15%) Εναπομείνουςα ακτινοβολία 

21. Τουλάχιςτον 65% Με μία μάςκα 

22. Τουλάχιςτον 50% Με δφο μάςκεσ 

23. Τουλάχιςτον 85% Με ςωλινα 

24. Ρερίπου 65% Με ςωλινα και μία μάςκα 

25. Ρερίπου 48% Με ςωλινα και δφο μάςκεσ 

Σκυαλιτική ικανότητα (δορυφόροσ προβολζασ) 

(15%) 

Εναπομείνουςα ακτινοβολία  

26. Με μία μάςκα Τουλάχιςτον 50%  

27.  Με δφο μάςκεσ Τουλάχιςτον 45% 

28. Με ςωλινα Τουλάχιςτον 85% 

29.  Με ςωλινα και μία μάςκα Ρερίπου 50% 

30.  Με ςωλινα και δφο μάςκεσ Ρερίπου 45% 

 

Αεροδυναμική ικανότητα 

31. Να ζχει αεροδυναμικι καταςκευι ϊςτε να μθν εμποδίηει τθν κάκετθ νθματικι ροι του 

αζρα εντόσ του χειρουργείου. Nα αναφερκεί το πρότυπο με το οποίο ςυμφωνεί και τα 

τεχνικά χαρακτθριςτικά 

 

 Ρροσ επιλογή 

 Βραχίονασ για ςτιριξθ ενόσ και δφο monitors 

 Τρίτοσ προβολζασ με τα χαρακτθριςτικά του δορυφόρου 

 Κάμερα standard Definition με δυνατότθτα Zoom 
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 Κάμερα High Definition με δυνατότθτα Zoom και ζξοδο 1080 

Δείκτθσ Laser ενςωματωμζνοσ ςτθν κεφαλι 

Συγχρονιςμόσ κεφαλϊν 

  

 Ρρότυπα αςφαλείασ 

Θλεκτρομαγνθτικι προςταςία IEC 60601-1 

CE Mark βάςει 93/42/ΕΟΚ 

O ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΡΟΧΕΟΥΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΟΞΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΩΝ (3)  ΡΑΛΑΙΩΝΡΟΒΟΛΕΩΝ ΟΟΦΗΣ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΧΩΟ ΡΟΥ ΘΑΥΡΟΔΕΙΧΘΕΙ ΑΡΟ ΤΗΝ ΥΡΗΕΣΙΑ 

 

Β. ΟΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

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

διαμορφώςει το χώρο 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. 
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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). 

 

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. 
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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 

 

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 βεβαιώνονται από τα 

επίςημα φυλλάδια του οίκου είτε από βεβαιώςεισ 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. 

 

Ομάδα Α. (ανήκει ό,τι αφορά τα χαρακτηριςτικά του 

μηχανήματοσ) 

Επιμζρουσ 

βακμολογία 
Βαρφτθτα 
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Τεχνικά χαρακτηριςτικά κεφαλών   

 

 

 

2.Ενταςθ δορυφόρου προβολζα 140.000 Luxτουλάχιςτον 

20% 
140.000 Lux 100 

Από 140.000 ζωσ και 160.000 110 

Μεγαλφτερθ από 160.000 120 

10.Απόκριςθ χρωμάτων Ra 95 περίπου 

20% 

Απόκριςθ χρωμάτων Ra 95 100 

Απόκριςθ χρωμάτων Ra 96 110 

Απόκριςθ χρωμάτων μεγαλφτερθ απόRa 96 120 

12. Χρόνοσ ηωισ LED 60.000 ϊρεσ. Να δίδεται εγγφθςθ 

30% 

60.000 ϊρεσ 100 

60.000 ζωσ και 80.000 ϊρεσ 110 

Μεγαλφτερο από 80.000 ϊρεσ 120 

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 
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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. 

ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

 

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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Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΚΥΛΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
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