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    ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  

7
η
 ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ 

 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ  

‘’ Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ ‘ 

 

                                                                                       ΥΑΝΙΑ:      14 - 04 - 2021 

                                    ΑΡ. ΠΡΧΣΟΚ.  : 7843 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ « Ο Άγηνο Γεώξγηνο» κε ηελ ππ’ αξηζκ. 17/ ππακ. 9/22-03-2021 

(ΑΓΑ:6ΦΦΓ46907Σ-ΠΥ4)   Απόθαζε ηνπ Δ.. ηνπ Γ.Ν. Υαλίσλ θαη έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01,ην Νόκν 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ). Όπσο απηνί ηζρύνπλ 

   

ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ ΣΗΝ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ (1) ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΗΛΔΚΣΡΟΜΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΔΤΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ  CPV-38434540-3 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Έξεπλα Αγνξάο κέζσ ηεο πιαηθόξκαο i-supplies 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΟΙ  ΠΡΟΦΟΡΕ ΝΑ ΚΑΣΑΣΕΘΟΤΝ ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΕΩ ΣΗ 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ « i-supplies» έσο ηελ Πέμπηη 22-04-2021 θαη ώξα 12:00μμ 

ΣΑ  ΛΟΙΠΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΔΤΝΑΜΙΑ ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ 

ΣΗΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΤ) ΝΑ  ΑΠΟΣΑΛΟΤΝ ΣΟ Ε-MAIL: 

kournidaki@chaniahospital.gr  

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ      
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ (1) ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΜΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΙ 

ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΔΤΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ   

Κωδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ) 7127 

    ΑΡΙΘΜΟ AITHMAΣΟ (REQ) 21REQ008445110 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 
Πξνϋπνινγηζκόο   20000,00  επξώ ζπκπ.Φ.Π.Α.24% 

                        Πξνϋπνινγηζκόο    16129,03 επξώ άλεπ  Φ.Π.Α. 24% 
 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ 

ΠΑΡΑΓΟΗ 

Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» 

ημείωζη: Δηάξθεηα ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ : 120 εκέξεο. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ TEMAXIO 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Σει: 28210 22306  Ε-mail: kournidaki@chaniahospital.gr   

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΕΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΥΑΝΙΩN                                                                                        

 

ΜΠEΑ ΓΕΩΡΓΙΟ  
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Σ Ε Χ Ν Ι Κ Ε   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε  
 

Ενός σστήματος Ηλεκτρομσογραυίας & Προκλητών Δσναμικών 
 

1. Σν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζύγρξνλεο ειεθηξνληθήο θαη πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο κε 

πνιύζπαζην βξαρίoλα ζηήξημεο ησλ εληζρπηώλ θαη λα θέξεηαη ζε ηξνρήιαηε βάζε ζηηβαξήο 

θαηαζθεπήο εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα ην πξνζθεξόκελν ζύζηεκα. 

  

2. Να πιεξνί ηα Δπξσπατθά θαη δηεζλή standards αζθαιείαο θαη λα δηαζέηεη CE Mark 

πηζηνπνηεκέλν από επίζεκν θνξέα. 

 

3. Να δηαζέηεη βαζηθή κνλάδα Η/Τ κε ηα παξαθάησ ειάρηζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: CPU Intel 

i5, κε κλήκε RAM 16MB, HDD ηνπιάρηζηνλ 1TB, πιεθηξνιόγην, πνληίθη, DVD/CD -/+RW 

combo drive, θάξηα δηθηύνπ 10/100/1000MB, νζόλε ηνπιάρηζηνλ 24’ηληζώλ έγρξσκε θαη 

Deskjet έγρξσκν εθηππσηή, ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows 10 Professional 64-bit, MS Office. 

 

4. Να δηαζέηεη ζύγρξνλν πξνγξάκκαηα δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ αζζελώλ 

(SQL database) κε δπλαηόηεηα θαηαρώξηζεο ζηνηρείσλ θαη δηάγλσζεο (Report) ζηα Διιεληθά θαη 

κε δπλαηόηεηα αλάθιεζεο αξρείσλ είηε κέζσ δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ αζζελνύο, είηε κε 

ιέμεηο «θιεηδηά» όπσο Ιαηξόο, Γηάγλσζε θ.ι.π. 
 

5. Σν ινγηζκηθό λα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα γηα ελνπνίεζε κε Ιαηξηθό Φάθειν Τγείαο θαη κε ην 

ζύζηεκα αξρεηνζέηεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ (π.ρ. PACS) 

 

6. Σν ινγηζκηθό λα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο πνιιαπιώλ κνληέισλ δηαγλσζηηθνύ Report 

κε δπλαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο από ην ρξήζηε θαη κε πξν-εηζαγόκελα ηα βαζηθά ζηνηρεία. Οη 

θεηκελνγξάθνη λα ελεξγνπνηνύληαη άκεζα ρσξίο λα απαηηείηαη ε έμνδνο από ηα ινγηζκηθά 

θαηαγξαθήο ζεκάησλ ΗΜΓ θαη Πξνθιεηώλ Γπλακηθώλ. 

  

7. Σν ινγηζκηθό αγσγήο λεύξνπ λα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο ζύγθξηζεο ηρλώλ (traces) 

κεηαμύ αξηζηεξήο θαη δεμηάο πιεπξάο. 

 

8. Σν ινγηζκηθό λα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο θαη αλαπαξαγσγήο ΗΜΓξαθηθώλ ζεκάησλ 

θαη ήρνπ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. 
 

9. Σν ινγηζκηθό λα δηαζέηεη απηόκαην ζύζηεκα ζύγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ κε θπζηνινγηθέο 

ηηκέο. 

 

10. Σν ινγηζκηθό λα δηαζέηεη δπλαηόηεηα επηζηξνθήο ζε πξνεγνύκελε θαηαγξαθή ζήκαηνο γηα ηνλ 

πεξηνξηζκό ησλ ειεθηξηθώλ εξεζηζκώλ πξνο ηνλ αζζελή. 
 

11. Να εκθαλίδνπλ ζηελ νζόλε πιεξνθνξίεο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ εθηεινύλ ηόζν ηα εηθνλίδηα όζν 

θαη ηα πιήθηξα (online help). 

 

12. Να δίδεηαη ε δπλαηόηεηα πξνεπηινγήο κειεηώλ γηα ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηεο θαη δεκηνπξγίαο 

κειεηώλ από ην ρξήζηε. 

 

13. Να δηαζέηεη πξόγξακκα γηα ηε κειέηε ειεθηξνκπνγξαθίαο θαη αγσγήο λεύξνπ NCS/EMG ζηε 

βαζηθή ηνπ ζύλζεζε. Σν πξόγξακκα λα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο κειέηεο: Κηλεηηθήο ηαρύηεηαο 

Αγσγήο Νεύξνπ (MNC), Αηζζεηηθήο ηαρύηεηαο Αγσγήο Νεύξνπ (SNC), F-Wave, Repetitive 

Stimulator - Decrement test,  H-Reflex, Blink Reflex, Sympathetic Skin Response (SSR), Interval 

Studies (R-R Interval). Standard EMG (Spontaneous, MUP, IP), Maximum Volitional EMG, 
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Interference Pattern Analysis. Να δηαζέηεη πξόγξακκα πνζνηηθήο ΗΜΓξαθίαο (QEMG) θαη 

κνλήξνπο κπτθήο ίλαο (SFEMG). Να δηαζέηεη πξόγξακκα σκαηναηζζεηηθώλ πξνθιεηώλ 

δπλακηθώλ (SEP), Οπηηθά Πξνθιεηά Γπλακηθά κε νζόλε pattern ηύπνπ ζθαθηέξαο θαη Αθνπζηηθά 

Πξνθιεηά Γπλακηθά κε βαζκνλνκεκέλν headset, θαζώο θαη ηα απαξαίηεηα παξειθόκελα γηα ηε 

ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο.   

 

14. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη βαζηθή κνλάδα (base-unit) κε εηδηθά ρξσκαηηθά θσδηθνπνηεκέλν 

πιεθηξνιόγην ιεηηνπξγίαο (dedicated keyboard) γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ρξήζεο ηνπ πνληηθηνύ θαη 

ηελ εύθνιε θαη γξήγνξε πινήγεζε ζην ινγηζκηθό Ηιεθηξνκπνγξαθίαο.  
 

15. Η κνλάδα ΗΜΓξαθίαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κεηαηξνπείο A/D ηνπιάρηζηνλ 16bit. Ιδαληθά λα 

έρεη ηελ ηθαλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο κε αλάιπζε (resolution) 24 Bits θαη ξπζκό δεηγκαηνιεςίαο 

(sampling rate) 100kHz πεξίπνπ ζε όια ηα θαλάιηα. 

 

16. Να δηαζέηεη εληζρπηή ηνπιάρηζηνλ 4 θαλαιηώλ κε ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: ύλζεηε 

αληίζηαζε εηζόδνπ ηνπιάρηζηνλ > 100ΜΩ. Δπαηζζεζία εηζόδνπ (sensitivity) ηνπιάρηζηνλ 1 

κV/Div έσο 10mV/Div (13 βήκαηα). CMRR απόξξηςε ζνξύβνπ ηνπιάρηζηνλ > 110dB θαη 

ζηάζκε ζνξύβνπ ηνπιάρηζηνλ < 1 κVrms. Φίιηξν Low Pass ηνπιάρηζηνλ 0.01Hz – 3KHz. Φίιηξν 

High Pass ηνπιάρηζηνλ 10Hz – 20kHz. Notch Filter 50Hz.  

 

17. Να δηαζέηεη ζπζθεπή δηέγεξζεο (Stimulator) κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: Ρπζκηδόκελε Έληαζε 

δηέγεξζεο ζηαζεξνύ ξεύκαηνο από 0 - 100mA. Ρπζκηδόκελε Γηάξθεηα δηέγεξζεο 0,05 – 1ms. 

Σξόπνο δηέγεξζεο κνλόο, δηπιόο, ζε ζεηξά , επαλαιακβαλόκελνο. πρλόηεηα δηέγεξζεο 

ηνπιάρηζηνλ 0.1 – 100Hz. Σύπνο δηέγεξζεο ζηαζεξνύ ξεύκαηνο. Η έληαζε ηεο δηέγεξζεο λα 

επηιέγεηαη θαη από ην ινγηζκηθό θαη από ηνλ εμσηεξηθό δηεγέξηε (stimulation probe). Ο 

εμσηεξηθόο ειεθηξηθόο δηεγέξηεο (Stimulation Probe) λα δηαηίζεηαη ζηε ζύλζεζε. 

 

18. Να δηαζέηεη νπηηθό εξεζηζηή ηύπνπ PC Pattern θαη πξνο επηινγή λα πξνζθεξζεί νπηηθόο 

εξεζηζηήο ηύπνπ goggles 
 

19. Να πεξηιακβάλεη ππνδνρή γηα ηε ζύλδεζε κε εηδηθό ζθπξάθη αληαλαθιαζηηθνύ - reflex hammer 

(λα πεξηιακβάλεηαη ζηε ζύλζεζε ην εηδηθό ζθπξάθη). 
 

20. Να δηαζέηεη αθνπζηηθό εξεζηζηή κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: Σύπνο εξεζίζκαηνο click, tone pip 

θαη tone burst. πρλόηεηα εξεζίζκαηνο ηνπιάρηζηνλ 0.1 – 100Hz. Έληαζε εξεζίζκαηνο 0 – 

100dB nHL. Γηάξθεηα εξεζίζκαηνο ηνπιάρηζηνλ 100κs. Γηαζέζηκεο ζπρλόηεηεο tone ηνπιάρηζηνλ 

500Hz έσο 8kHz 

 

21. ηε βαζηθή ηνπ ζύλζεζε λα πεξηιακβάλεη ερεία θαη πνδνδηαθόπηε 3 πιήθηξσλ. 
 

22. Να δίδεηαη ε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο θαη δεύηεξεο ζπζθεπήο δηέγεξζεο (stimulator) κε δύν εμόδνπο 

γηα δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλνπ εξεζηζκνύ δύν δηαθνξεηηθώλ ζεκείσλ ηνπ ζώκαηνο. 
 

23.  Να έρεη ηε δπλαηόηεηα κειινληηθήο αλαβάζκηζεο:  

 κε εληζρπηέο 6 ή 8 θαλαιίσλ, 

 κε ειεθηξηθό εξεζηζηή 4 εμόδσλ ή κε δεύηεξν ειεθηξηθό εξεζηζηή γηα εθαξκνγέο 

θηλεηηθώλ θαη αηζζεηηθώλ ηαρπηήησλ ζε δύν ή ηξία ζεκεία ηαπηόρξνλα  

 κε εθαξκνγή ινγηζκηθνύ θαη  πιηθό (hardware) γηα Tremor Analysis 

 κε λεπξνκπτθό ππέξερν γηα ηελ απεηθόληζε ηνπ κέζνπ λεύξνπ θαη ινηπώλ δνκώλ 

 κε πξόγξακκα P300 
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24. Να παξαδνζεί κε έλα πιήξεο παθέην θαισδίσλ, βεινλνεηδώλ ειεθηξνδίσλ θαζώο θαη ινηπώλ 

αλαισζίκσλ πιηθώλ γηα πιήξε ιεηηνπξγία. Να γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πιηθώλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην σο άλσ παθέην θαη λα γίλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά ησλ δηαζεζίκσλ κεγεζώλ 

θαη ζπζθεπαζηώλ ησλ νκόθεληξσλ βεινλνεηδώλ ειεθηξνδίσλ κίαο ρξήζεσο. 

 
 
 
 
 

ΟΡΟΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

 

1.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεώλεηαη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο 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.  
 

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

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

θείκελε λνκνζεζία. Οη πεξηγξαθόκελεο ζηε ζύκβαζε δπλαηόηεηεο ηνπ κεραλήκαηνο ζα ειεγρζνύλ ζε 

θάζε πεξίπησζε κε ηα απαηηνύκελα εξγαιεία θαη όξγαλα κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ, 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. 

 

 

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) 
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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. Να δνζεί ελδεηθηηθή ηηκή 

θόζηνπο εηήζηαο ζπληήξεζεο α) κε αληαιιαθηηθά θαη β) ρσξίο αληαιιαθηηθά 

 

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

γλσζηνπνίεζή ηεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα παξέρεηαη κεράλεκα αληηθαηάζηαζεο, εάλ απηό 

είλαη εθηθηό.  

 

2.2.4. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα απνκαθξπζκέλεο ππνζηήξημεο κέζσ αζθαινύο ζύλδεζεο internet 

(remote support). Να δνζεί πιήξεο ηεθκεξίσζε. 

2.2.5. Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο 

ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη: 

 α. 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. 

β. Πιήξε ζεηξά ηεπρώλ (εηο δηπινύλ) 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. 

 

3. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ – ΠΛΗΡΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ 

 

 

 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.   

 
 
 

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκό νθείιεη λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά ηα 

εμήο έγγξαθα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ διαδικαζία ηηρ αξιολόγηζηρ 

ηεο πξνζθνξάο. 

 

α) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ73, Απόζπαζκα ηνπ ζρεηηθνύ κεηξώνπ, όπσο ηνπ πνηληθνύ 

κεηξώνπ ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ 

θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο 

θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη πιεξνύληαη απηέο νη πξνϋπνζέζεηο. Η ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο ηνπ σο 

άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξόζσπα ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73. 

 

β) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηελ αξκόδηα αξρή ηνπ 

νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρώξαο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο 

ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ηνπο ππνρξεώζεηο. 
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γ) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 4, πεξίπησζε β' ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηελ αξκόδηα 

αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρώξαο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηειεί ππό πηώρεπζε ή έρεη 

ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή 

ή από ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθύπηνπζα από 

παξόκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ρώξα ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα δελ εθδίδεη ηα έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή όπνπ ην 

έγγξαθα ή ην πηζηνπνηεηηθά δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο α) – γ)  (όπσο απηά αλαθέξνληαη θαη 

ζηηο παξάγξαθνο 1 θαη 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73), ηα έγγξαθα ή ηα 

πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη από έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρώξεο όπνπ δελ 

πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, από ππεύζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ ηνπ θξάηνπο -

κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο. 

 

δ) Γηα ηελ απόδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1α) θαη 2 ηνπ άξζξνπ 75, Πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηνπ 

νηθείνπ επαγγεικαηηθνύ κεηξώνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν. 4412/2016, κε ην νπνίν 

πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζε απηό. Γηα ηελ απόδεημε άζθεζεο γεσξγηθνύ ή 

θηελνηξνθηθνύ επαγγέικαηνο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, 

από αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Οξγαληζκνύ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

 

 




