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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ
ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΥΑΝΘΩΝ
«ΑΓΘΟ ΓΕΩΡΓΘΟ»

Σαρ. Δηεχζπλζε : Μνπξληέο Κπδσλίαο
Σαρ. Κσδ.

: 73300

Προσ

Πιεξνθνξίεο

: E. Νηνπζάθεο

1. ΕΘΔΘ (Διαβουλεφςεισ)

Σειέθσλν

: 28210- 22300

Email

e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr

: entousakis@chaniahospital.gr

2. Tμιμα Πλθροφορικισ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ
e-mail: info@chaniahospital.gr

ΘΕΜΑ :

Πρόςκλθςθ Πρώτθσ (Α) Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ για τθν ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΤΣΘΜΑΣΟ ΕΞΙ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΣΡΑΠΕΗΩΝ ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΘ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (CPV 33192230-3) τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ με τίτλο: «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ
ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΣΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ
ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ»
μζςω
χρθματοδότθςθσ από το «ΕΠ ΚΡΘΣΘ 2014-2020»

ρεηηθά:
1) Σν κε αξίζκ. πξση. 2891/ 24-07-2015 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε
«Τπνρξεσηηθή δηαδηθαζία ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ γηα όινπο ηνπο δεκνζίνπο θνξείο
πγείαο».
2) Σν κε αξίζκ. πξση. 3512/ 14-09-2015 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε
«Γηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη
πξνηύπσλ».
3) Σν κε αξίζκ. πξση. 4978/ 15-12-2015 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε «Δγθύθιην
αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ, όπσο απηή έρεη θαζνξηζζεί
δπλάκεη ησλ απνθάζεσλ ηεο Οινκέιεηαο
ηεο ΔΠΤ πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηελ ππ’ αξίζκ. 65/
17.7.2015/21.7.2015 ζπλεδξίαζε ηεο (ζέκα 1ν), (ΑΓΑ Φ11Ζ465ΦΤΟ-16Φ) θαη ηελ ππ’ αξίζκ. 67/
19.11.2015/24.11.2015 ζπλεδξίαζε ηεο (ζέκα 1ν), (ΑΓΑ 73ΜΝ465ΦΤΟ-Φ0Ζ)».
4) Tε κε αξίζκ. πξση. 236/19-01-2016 Οδεγία ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε «Αηηηνινγία
ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ».
5) Σν κε αξίζκ. πξση. 1349/ 03-03-2016 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε «Δγθύθιην
γηα ηελ παξάηαζε έσο ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2016 ηεο πξνζεζκίαο δηελέξγεηαο ηαθηηθώλ δηαγσληζκώλ από ηελ
Δπηηξνπή Πξνκεζεηώλ Τγείαο θαη ηνπο δεκόζηνπο θνξείο πγείαο βάζεη ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ
πνπ εγθξίζεθαλ, εγθξίλνληαη ή πξόθεηηαη λα εγθξηζνύλ δπλάκεη ηεο παιαηάο δηαδηθαζίαο – Ζ αιεζήο έλλνηα ησλ
ιέμεσλ «επίζεκνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο» πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
πεξίπησζε (α) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηεο εγθπθιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο «Δλζσκάησζε ζε εληαίν
θείκελν » (ΑΓΑ: Χ9ΖΘ465ΦΤΟ-41Η).
6) Σν κε αξίζκ. πξση. 2750/16-05-2016 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε «Δγθύθιην
γηα ηελ απαγόξεπζε πξνκήζεηαο αληηδξαζηεξίσλ ή/ θαη αλαισζίκσλ πιηθώλ πνπ κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ κε
ηαηξνηερλνινγηθό κεράλεκα ζπγθεθξηκέλεο κόλνλ εηαηξείαο ή ζπλδεδεκέλσλ κε απηή εηαηξηώλ, ηνπ νπνίνπ ε
ρξήζε ιακβάλεηαη δσξεάλ».
7) Σν κε αξίζκ. πξση. 2765/25-05-2016 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε «Δγθύθιην
γηα ηελ παξάηαζε έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα πξνκεζεηώλ από ηελ ΔΠΤ
θαη ηνπο δεκνζίνπο θνξείο πγείαο βάζεη ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ πνπ εγθξίζεθαλ, εγθξίλνληαη ή
πξόθεηηαη λα εγθξηζνύλ δπλάκεη ηεο παιαηόηεξεο δηαδηθαζίαο».
8) Σν κε αξίζκ. πξση. 3944/20-07-2016 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε «Έγθξηζε
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πξνκεζεηώλ πνπ δηελεξγνύληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 27§11 ηνπ Ν.3867/2010».
30.09.2021 07:40:38
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ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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9) Σν κε αξίζκ. πξση. 4662/14-09-2016
έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε
«Αξκνδηόηεηα ηεο ΔΠΤ λα εγθξίλεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κεηά ηε ζέζε ζε ηζρύ ηνπ Ν.4412/2016».
10) Σν κε αξίζκ. πξση. 5657/28-11-2016 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε «Δγθύθιηνο
γηα ηελ ελαξκόληζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί ηαηξνηερλνινγηθώλ
πξντόλησλ».
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 26535/03-12-2020 ζγγραφο επιτροπισ διαμόρφωςθσ υποζργου 1
18) Θ κζμα 34ο / πρακτικό 43Ο / 07-12-2020 απόφαςθ ΔΣ (ΑΔΑ 65ΨΗ46907Τ-Α0Ι)
19) 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)
20) Θ με αρ.πρκ 6043/23-03-2021 Αίτθςθ Χρθματοδότθςθσ
21) Το με κωδικό MIS 5075964 Υποβλθκζν Τεχνικό Δελτίο Ρράξθσ
22) Θ με αρ. πρκ A3γ/Γ.Ρ. 11047/22-03-2021 ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ του Υπουργείου Υγείασ για τθν προμικεια
Συςτιματοσ Ζξι Χειρουργικϊν τραπεηϊν
23) Θ με αρ. πρκ 1739/16-04-2021 απόφαςθ ζνταξθσ τθσ ΕΥΔ ΕΡ ΚΘΤΘΣ (ΑΔΑ ΨΡΘΨ7ΛΚ-ΧΝΔ)
24) Το με Α.Ρ 16810/19-08-2021 ζγγραφο του Υπουργείου Υγείασ
25) To με αρ. πρκ 19397/ 21-09-2021 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Υποζργου 1
26) Θ με ΑΡ 17337/27-08-2021 απόφαςθ του Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ
27) Θ με ΑΡ 17336/27-08-2021 Ζγκριςθ Διάκεςθσ Ρίςτωςθσ τθσ ΕΥΔ ΕΡ ΚΘΤΘΣ
ο
ο
28) Θ με κζμα 18 / πρακτικό 29 / 27-09-2021 απόφαςθ ΔΣ (ΑΔΑ 90Τ246907Τ-01Γ) ςχετικά με τθν ζγκριςθ Α
Διαβοφλευςθσ Υποζργου 1 ΕΤΡΑ 50
29) Τισ Διατάξεισ του ν4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.

ο

Ο

Ζπειτα από τθν με κζμα 18 / πρακτικό 29 / 27-09-2021 απόφαςθ Δ (ΑΔΑ 90Σ246907Σ-01Γ) του
ΓΝ Χανίων, προςκαλοφμε ςε ανοικτι πρϊτθ (Α)ϋ Δθμόςια Διαβοφλευςθ μθ δεςμευτικισ ςυμμετοχισ
οικονομικϊν φορζων, με ςκοπό τθ ςυλλογι εποικοδομθτικϊν παρατθριςεων και ςχολίων, για τθν
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΕΞΙ ΧΕΙΟΥΓΙΚΩΝ ΤΑΡΕΗΩΝ ΜΕΤΑΦΕΟΜΕΝΘΣ
ΕΡΙΦΑΝΕΙΑΣ (CPV 33192230-3) τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ με τίτλο: «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΡΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘΣ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ» μζςω χρθματοδότθςθσ από το «ΕΡ ΚΘΤΘ 2014-202

Τποζργο 1: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΤΣΘΜΑΣΟ ΕΞΙ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΣΡΑΠΕΗΩΝ ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΘ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
(CPV 33192230-3)

Α/Α

1
1,1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ

Φάςθ
Ζργου

ΣΜΘΜΑ

ΠΟΟΣΘΣΑ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΟ
(ΧΩΡΙ
ΦΠΑ)

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΟ
(ΜΕ ΦΠΑ)

ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΤΣΘΜΑΣΟ ΕΞΙ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΣΡΑΠΕΗΩΝ ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΘ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
(CPV 33192230-3)
Χειρουργικά
Σραπζηια
Y.E.1
ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΑ
6
τεμ
483.870,97
600.000,00
φνολο Τποζργου 1:

600.000,00
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Θ Διαβοφλευςθ κα διαρκζςει από 2021-09-30
τισ 01/10/2021 ζωσ και τισ 20/10/2021 θμζρα Σετάρτθ.
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 ΔΘΟΘΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΝ ΥΑΝΘΩΝ
ΜΠΕΑ ΓΕΩΡΓΘΟ

Κνηλνπνίεζε:
1. Γξαθείν Πξνκεζεηώλ
πλεκκέλα (1) :
Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
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TEXNIKE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Κάζε εηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε λα πξνζθέξεη θαη ζηηο έμη θαηεγνξίεο κε κία
ζπλνιηθή ηηκή
Να θαηαηεζεί αλαιπηηθφ θχιιν ζπκκφξθσζεο κε παξαπνκπέο γηα φιεο ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
ΤΣΗΜΑ
ΕΞΘ
ΕΠΘΦΑΝΕΘΑ

(6)

ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΩΝ

ΣΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΗ

1. Οξζνπεδηθφ ηεκάρην 1
2. Νεπξνρεηξνπξγηθφ ηεκάρην 1
3. Οπξνινγηθφ – Θσξαθνρεηξνπξγηθφ ηεκάρην 1
4. Γεληθή ρεηξνπξγηθή ηεκάρην 1
5.Γπλαηθνινγηθφ ηεκάρην 1
6. ΩΡΛ ηεκάρην 1
Σα αλσηέξσ λα ζπλνδεχνληαη απφ ηξία (3) εηδηθά ηξνρήιαηα κεηαθνξάο
ΣΕΥΝΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ ΤΣΗΜΑΣΟΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΩΝ ΣΡΑΠΕΖΩΝ 70%
ΓΕΝΘΚΕ ΣΕΥΝΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ 50%
Δπηκέξνπο βαζκνινγία

Βαξύηεηα

Να είλαη θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηα θαη
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.
2. Κάζε
ρεηξνπξγηθή
ηξάπεδα
λα
απνηειείηαη απφ κεηαθηλνχκελε θαη
φρη παθησκέλε ζηήιε – θνιψλα, απφ
ηελ κεηαθεξφκελε επηθάλεηα θαη απφ
ην ηξνρήιαην κεηαθνξάο.
3. Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη
πιήξεο, θαηλνχξγην, ακεηαρείξηζην,
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Να είλαη
θαηάιιειν γηα επεκβάζεηο γεληθήο
Υεηξνπξγηθήο
θαη
κε
ηελ
πξνζζαθαίξεζε
αλάινγσλ
εμαξηεκάησλ λα γίλεηαη θαηάιιειν γηα
φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ ρεηξνπξγηθψλ
επεκβάζεσλ
φπσο
Οξζνπεδηθήο
Υεηξνπξγηθήο,
Οπξνινγηθήο
–
Γπλαηθνινγηθήο,
Υεηξνπξγηθήο,
Νεπξνρεηξνπξγηθήο,
ΩΡΛ,
Οθζαικηαηξηθήο,
Θσξαθνρεηξνπξγηθήο θ.ιπ.
4. Να είλαηζχγρξνλεο
ειεθηξνυδξαπιηθήο ή
ειεθηξνκεραληθήο ηερλνινγίαο κε
1.
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κεηαθεξφκελε επηθάλεηα, κε
ελζσκαησκέλν, νινθιεξσκέλν,
αλεμάξηεην, εθεδξηθφ ζχζηεκα ίδηαο
ιεηηνπξγίαο κε ην θχξην, πνπ λα
δηαζέηεη απαξαίηεηα εθεδξηθέο
κπαηαξίεο, αληιία θαη ζχζηεκα
ειέγρνπ θαη λα είλαη ζπλερψο ζε
ηαπηφρξνλε ζχλδεζε κε ην θχξην
ζχζηεκα. ηε θνιψλα ηεο
ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο λα είλαη
ηνπνζεηεκέλα εζσηεξηθά, φια ηα
ιεηηνπξγηθά κέξε φπσο νη κπαηαξίεο,
ην ηξνθνδνηηθφ, ν κεηαζρεκαηηζηήο
θαη ε κνλάδα ειέγρνπ γηα κεγαιχηεξε
εξγνλνκία θαη αζθάιεηα ηνπ
πξνζσπηθνχ ζηα ρεηξνπξγεία.
5. Η ιεηηνπξγία ηεο ηξάπεδαο λα
εμαζθαιίδεηαη
θαη
κε
ειεθηξηθή
παξνρή απφ ην δίθηπν θαη απφ
ελζσκαησκέλεο κπαηαξίεο θχξηνπ θαη
εθεδξηθνχ
ζπζηήκαηνο,
maintenancefree. Να αλαθεξζεί ν
ρξφλνο θφξηηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ
κπαηαξηψλ πξνο αμηνιφγεζε.
6. Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία αλακνλήο γηα
ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ησλ
κπαηαξηψλ.
7. Όιε ε ρεηξνπξγηθή ηξάπεδα λα είλαη
θαηαζθεπαζκέλε
απφ
πςειήο
πνηφηεηαο αλνμείδσην ράιπβα, γηα λα
εμαζθαιίδεηαη έηζη ε καθξνρξφληα
ρξήζε, ε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία
αιιά θαη ε επθνιία ζηνλ θαζαξηζκφ
ηεο.
8. ε φιν ην κήθνο ηεο ρεηξνπξγηθήο
επηθάλεηαο λα ππάξρνπλ ξάγεο θαη
ζηηο δχν πιεπξέο γηα ηελ ζηήξημε ησλ
εμαξηεκάησλ.
Οη
ξάγεο
λα
δηαθφπηνληαη κφλν ζηηο αξζξψζεηο
αθήλνληαο ην ειάρηζην δπλαηφ θελφ
(λα αλαθεξζεί πξνο αμηνιφγεζε). Να
δηαζέηεη ζηαησ - IV-pole ηφζν ζην
θεθάιη φζν θαη ζηα πφδηα.
Ζ ρεηξνπξγηθή επηθάλεηα θαζ’ όιν ην κήθνο
θαη πιάηνο ηεο λα είλαη αθηηλνδηαπεξαηή θαη
λα απνηειείηαη από έμη (6) ηνπιάρηζηνλ
ηκήκαηα
- ηκήκα θεθαιήο πξνζζαθαηξνύκελν,
- ηκήκα
άλσ
πιάηεο
πξνζζαθαηξνύκελν,
- ηκήκα
θάησ
πιάηεο
πξνζζαθαηξνύκελν
- ηκήκα ιεθάλεο πξνζζαθαηξνύκελν
- δύν
(2)
ηκήκαηα
ρεξηώλ
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πξνζζαθαηξνύκελα θαη κε δπλαηόηεηα
κεηαθίλεζεο θαηά 180 κνίξεο.
- δύν
(2)
ηκήκαηα
πνδηώλ
πξνζζαθαηξνύκελα, ξπζκηδόκελα, κε
δπλαηόηεηα δηάζηαζεο.
9. Όια ηα ηκήκαηα λα πξνζζαθαηξνχληαη
θαηά βνχιεζε, ψζηε ε δνκή ηεο
ηξάπεδαο λα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ
ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελή ζε θάζε
επηζπκεηή ζέζε. Γηα ην ιφγν απηφ, λα
ππάξρνπλ πιήθηξα γηα ηελ επηινγή
ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ αζζελνχο
επί ηεο ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο κε
απηφκαην ζχζηεκα ππνινγηζκνχ θαη
πξνζαξκνγήο ησλ επηζπκεηψλ
θηλήζεσλ ηεο ηξάπεδαο, φηαλ ν
αζζελήο ηνπνζεηεζεί ζε αληίζηξνθε
ζέζε.
10. Nα επηηξέπεηαη κε αζθάιεηα ε πιχζε
θαη ε απνιχκαλζε ηεο, θαη πξνο ηνχην
ηα ειεθηξηθά ηεο κέξε λα είλαη
πιελφκελνπ
ηχπνπ
κε
βαζκφ
πξνζηαζίαο IPX6.
11. Σα ζηξψκαηα ηεο επηθάλεηαο λα είλαη
θαηαζθεπαζκέλα απφ αθξψδεο, βηζθνειαζηηθφ θαη αθηηλνδηαπεξαηφ πιηθφ
ηνπιάρηζηνλ 50mm θαη λα απνζπψληαη
κε επθνιία γηα λα κπνξνχλ λα πιπζνχλ
θαη λα απνιπκαλζνχλ. Σν πιηθφ λα κελ
πεξηέρεη latex θαη λα είλαη θαηά ησλ
θαηαθιίζεσλ γηα κέγηζηε άλεζε ηνπ
αζζελή.

50mm
100
51mm – 69mm 110
≥70mm
120

5%

12. . Σν ρεηξνπξγηθφ ηξαπέδη λα δηαζέηεη
ιεηηνπξγία ISO CENTER ψζηε φηαλ
αιιάδεη ζέζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
επέκβαζεο λα κελ ράλεηαη ην
ρεηξνπξγηθφ πεδίν απφ ην
κηθξνζθφπην.
13. Η
θνιψλα
ζηήξημεο
λα
είλαη
ηνπνζεηεκέλε
ζε
ηέηνηα
ζέζε
(έθθεληξε ζηήξημε ή ζε ζρήκα Ζ) πνπ
λα
επηηξέπεη
ηελ
απξφζθνπηε
ιεηηνπξγία ηνπ C-Arm.
14. Η ρεηξνπξγηθή επηθάλεηα λα εηζάγεηαη
ζηε θνιψλα εχθνια θαη ρσξίο λα
δηαηαξάζζεηαη ε εξγνλνκία ηνπ ρψξνπ.
Οπσζδήπνηε
λα
αλαγλσξίδεηαη
απηφκαηα ε θαηεχζπλζε ηεο επηθάλεηαο
θαηά ηελ εηζαγσγή ηεο ζηε θνιψλα,
ψζηε λα κελ αιιάδνπλ νη θηλήζεηο απφ
ην ρεηξηζηήξην.
15. Να εμαζθαιίδεηαη ν θαζαξηζκφο ησλ
αλνμείδσησλ θαιπκκάησλ αθφκε θαη
ζηηο θαιππηφκελεο πεξηνρέο.
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16. Η επηθάλεηα λα θιεηδψλεη απηφκαηα
ζηε θνιψλα γηα ιφγνπο αζθαιείαο
17. Οη ξπζκίζεηο θαη νη θηλήζεηο λα
επηηπγράλνληαη απφ:
- Δλζύξκαην ρεηξηζηήξην, ην νπνίν ζα
εθηειεί όιεο ηηο θηλήζεηο ηεο ηξάπεδαο.
Σν ελζύξκαην ρεηξηζηήξην λα δηαζέηεη
νζόλε
LCD,
ζηελ
νπνία
λα
εκθαλίδνληαη όιεο νη ιεηηνπξγίεο θαη νη
ηπρόλ δπζιεηηνπξγίεο ηεο ηξάπεδαο
(κε
εύρξεζην
ζύζηεκα
απηνδηάγλσζεο, ρσξίο ηελ ρξήζε
παξειθόκελσλ
ζπζθεπώλ
γηα
εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ), θαζώο θαη ε
θαηάζηαζε θόξηηζεο ησλ κπαηαξηώλ.
Να ιεηηνπξγεί κε αλεμάξηεην ζύζηεκα
κπαηαξηώλ.
Δθεδξηθό πιεθηξνιόγην πνπ λα βξίζθεηαη
ζηελ βάζε ηεο ηξάπεδαο, ην νπνίν λα
εθηειεί όιεο ηηο θηλήζεηο ηεο ηξάπεδαο. Να
δηαζέηεη ελδείμεηο θόξηηζεο ζπζζσξεπηώλ
θύξηνπ θαη δεπηεξεύνληνο ζπζηήκαηνο
ιεηηνπξγίαο, θαζώο θαη ελδείμεηο
θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ή
δπζιεηηνπξγίαο γηα θάζε έλα από ηα δύν
ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο. Να ιεηηνπξγεί κε
αλεμάξηεην ζύζηεκα κπαηαξηώλ.
Δπηπιένλ λα δηαζέηεη πνδνδηαθόπηε ηξηώλ
ζέζεσλ θαη αζχξκαην πιεθηξνιφγην
ίδησλ δπλαηνηήησλ κε ην ελζχξκαην.

-

18. Μέζσ
ησλ
πιεθηξνινγίσλ
επηηπγράλνληαη
ειεθηξηθά
παξαθάησ ξπζκίζεηο:

λα
νη

ΚΟΛΩΝΑ
- Ύςνο από 450mm έσο 1050mm (±
25mm)
- Πιεπξηθά δεμηά / αξηζηεξά (TILT)
±28°
ηνπιάρηζηνλ
- Trendelenburg
Trendelenburg

/

Reverse

±45°ηνπιάρηζηνλ
Γπλαηόηεηα ιήςεο ζέζεο κεδέλ (0 )
γηα απηόκαηε επαλαθνξά ζηε βαζηθή
νξηδόληηα ζέζε θαη ηαπηόρξνλε
επζπγξάκκηζε όισλ ησλ θηλήζεσλ.
- Γπλαηόηεηα πλδπαζκνύ ηεο θίλεζεο
Trendelenburg
/
ReverseTrendelenburg
κε
ηελ
πιεπξηθή
θιίζε
(TILT)
θαηά
ηνπιάρηζηνλ 30ν / 20ν
ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΕΠΘΦΑΝΕΘΑ
-

±28°
±29°- 30°
≥±31°

100
110
120

±45° 100
±46°-±50°110
≥±50°
120
-

6%

5%

-
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- Y sliding
8 εθαη. δεμηά & 8
εθαη. αξηζηεξά από ηελ θεληξηθή ζέζε
- Σκήκα θάησ πιάηεο πάλσ θαη θάησ:
+ 90° / -50° ±5%
- Σκήκα πνδηώλ πάλσ θαη θάησ,
(ταυτόχρονα και χωριστά):
+90° / -90° ±5%
- Κίλεζε ιεθάλεο/ππειηθήο ζέζεο ή
πιάηεο ζε αλάζηξνθε ζέζε : +65º / 40º ηνπιάρηζηνλ
Θέζεηο Flex / Reflex κε ην πάηεκα
ελόο θνπκπηνύ
- Κίλεζε ηεο ρεηξνπξγηθήο επηθάλεηαο
θαηά ηνλ δηακήθε άμνλα (νιίζζεζε),
γηα ιήςε αθηηλνγξαθίαο ζηα ηκήκαηα
πνπ θαιύπηνληαη από ηε δηάκεηξν ηεο
θνιώλαο. Μήθνο
νιίζζεζεο ηεο
ρεηξνπξγηθήο επηθάλεηαο κεγαιύηεξν
ζε ζρέζε κε ηε δηάκεηξν ηεο θνιώλαο
γηα ηελ αλεκπόδηζηε ρξήζε ηνπ C-Arm
ηνπιάρηζηνλ 450mm ηόζν από ηελ
πιεπξά ηεο θεθάιεο όζν θαη ησλ
πνδηώλ.
- Γπλαηόηεηα ιήςεο ζέζεο κεδέλ (0 )
γηα απηόκαηε επαλαθνξά ζηε βαζηθή
νξηδόληηα ζέζε θαη ηαπηόρξνλε
επζπγξάκκηζε όισλ ησλ θηλήζεσλ.

8 εθ
100
9 έσο11εθ 110
≥ 12 εθ120

450mm
451-499mm
≥ 500mm

6%

100
110
120
6%

ΕΠΘΠΛΕΟΝ
- Δπηινγή
πξνζαλαηνιηζκνύ
ηνπ
αζζελνύο
- Κεληξηθό θιείδσκα ηξνρώλ.
- Πιήθηξν emergency stop, ην νπνίν λα
δηαθόπηεη άκεζα ηελ θάζε ιεηηνπξγία
ηεο ηξάπεδαο.
- Πιήθηξν εθηέιεζεο ησλ θηλήζεσλ ηεο
ηξάπεδαο κε κηθξόηεξε ηαρύηεηα
απαξαίηεηα.
19. Δθηόο από ηηο παξαπάλσ ειεθηξηθέο
θηλήζεηο,
λα
πξαγκαηνπνηνύληαη
ρεηξνθίλεηα νη παξαθάησ ξπζκίζεηο:
- Σκήκα ηεο θεθαιήο πάλσ θαη θάησ: + 40° / -40° 100
+ 40° / -40° ηνπιάρηζηνλ

5%

+41°/-41 έσο
+50°/-50°
110
≥+ 51° / -51°

-

Γηάηαζε πνδηώλ κε δηπιή δηάηαζε (γηα
ιαπαξνζθνπηθήπξνζέγγηζε):
100°
ηνπιάρηζηνλ

100°
101°-110°
111°-120°

120

100
110
120

6%

20. Να δηαζέηεη εηδηθνχο αηζζεηήξεο ψζηε
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λα απνθεχγνληαη νη θαηά ιάζνο
επαθέο ηεο επηθάλεηαο ηνπ ηξαπεδηνχ
κε ην έδαθνο θαηά ηηο αιιαγέο θιίζεο
21. Η ρεηξνπξγηθή επηθάλεηα λα είλαη
αξζξσηή
(modular) θαη φια ηα
ηκήκαηα
ηεο
λα
είλαη
πξνζζαθαηξνχκελα
ψζηε
λα
εμαζθαιίδεηαη
ε
δπλαηφηεηα
λα
εμππεξεηνχληαη φιεο νη ρεηξνπξγηθέο
εηδηθφηεηεο. Να δχλαηαη κε θαηάιιειε
δηακφξθσζε ησλ ηκεκάησλ ηεο
(πξνζζαθαίξεζε) λα εμππεξεηήζεη
αζζελή κε χςνο απφ 50cm (παηδί) έσο
210cm (πςεινχ αλαζηήκαηνο) ±5%.
22. Να αλαθεξζνχλ νη δηαζηάζεηο ηεο
πξνζθεξφκελεο
ρεηξνπξγηθήο
επηθάλεηαο (τόσο με τις πλεσρικές
ράγες όσο και τωρίς αστές).
23. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ πιηθά
πνηφηεηαο θαη αληνρήο, ψζηε λα είλαη
θαηάιιειε γηα Ννζνθνκεηαθή ρξήζε.
Να ππφθεηηαη ζηνπο Επξσπατθνχο θαη
δηεζλείο θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαη
αμηνπηζηίαο. Να είλαη θαηάιιειε γηα
ιεηηνπξγία ζε εθξεθηηθφ πεξηβάιινλ
ρεηξνπξγείνπ
θαη
κε
αζθάιεηα
εγθαηάζηαζεο
ζε
παξνπζία
εχθιεθηνπ
αλαηζζεηηθνχ
αεξίνπ
θαηεγνξίαο ΑΡ.
24. Να δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ
απηνέιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε
ηεο ηξάπεδαο θαη λα ππνδεηθλχεη ηηο
αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
- ην
επίπεδν
θφξηηζεο
ησλ
κπαηαξηψλ
- ηνλ
πξνζαλαηνιηζκφ
ηεο
επηθάλεηαο
- ηε ρεηξνπξγηθή επηθάλεηαο
- ηηο εθηεινχκελεο θηλήζεηο
- ηπρφλ
βιάβε
ή
αλεπάξθεηα
νπνηνπδήπνηε
κέξνπο
ηνπ
ζπζηήκαηνο.
25. Να ππάξρεη δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε
γηα
απνκλεκφλεπζε
δέθα
(10)
ηνπιάρηζηνλ δηακνξθσκέλσλ ζέζεσλ
ηεο ρεηξνπξγηθήο επηθάλεηαο γηα
επαλάθιεζε κέζσ ηνπ ρεηξηζηεξίνπ.
Να
δηαζέηεη
ηνπιάρηζηνλ
πξναπνζεθεπκέλεο ηηο ζέζεηο flex,
reflex,zeroposition.
Πεξηζζφηεξεο
ιεηηνπξγίεο ζα εθηηκεζνχλ.
26. Να είλαη θαηάιιειε γηα ππέξβαξνπο
αζζελείο ηνπιάρηζηνλ 350 θηιψλ θαη
λα κπνξεί λα εθηειεί ρσξίο θαλέλα

έσο 210cm
211cm έσο215
≥216cm

100
110
120

5%

220 θηιά
221θ – 229θ
≥230θ

100
110
120
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απνιχησο πεξηνξηζκφ ζην πιήξεο

6%

εχξνο ηνπο, φιεο ηηο ειεθηξηθέο ηεο
θηλήζεηο κε θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 220
θηιά
27. Να είλαη ζρεδηαζκέλε ψζηε λα
απνηξέπεη αθνχζηα αηπρήκαηα ηα
νπνία πηζαλφλ λα δεκηνπξγεζνχλ απφ
ιάζνο ηνπ ρξήζηε :
- Nα
δηαζέηεη
θαηάιιεινπο
αηζζεηήξεο
νη
νπνίνη
λα
αλαγλσξίδνπλ
ηνλ
πξνζαλαηνιηζκό ηεο ρεηξνπξγηθήο
επηθάλεηαο ώζηε νη θηλήζεηο από
ην ρεηξηζηήξην λα κελ αιιάδνπλ.
- Να δηαζέηεη ζύζηεκα γηα ηελ
απνθπγή
ζύγθξνπζεο
ηεο
ρεηξνπξγηθήο επηθάλεηαο κε ηελ
θνιώλα ηεο ηξάπεδαο θαη ην
δάπεδν, ζε πεξίπησζε ιάζνπο
ρεηξηζκνύ από ην ρξήζηε.
- Να είλαη ζρεδηαζκέλε ώζηε λα
απνηξέπεη αθνύζηα αηπρήκαηα ηα
νπνία πηζαλόλ λα δεκηνπξγεζνύλ
από ιάζνο ηνπ ρξήζηε: Να
αλαθεξζεί ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν
κπνξεί λα γίλεη ε άκεζε δηαθνπή
ησλ ειεθηξηθώλ θηλήζεσλ, γηα
ιόγνπο αζθαιείαο.
- Να
κελ
δεκηνπξγεί
ειεθηξνκαγλεηηθέο
παξεκβνιέο
ζην
ινηπό
εμνπιηζκό
ηνπ
ρεηξνπξγείνπ.
- Ο ρξήζηεο λα ξπζκίδεη δηάθνξα
πξσηόθνιια αζθαιείαο ζύκθσλα
κε ηηο αλάγθεο θάζε ρεηξνπξγείνπ,
ην βάξνο ή ην ύςνο ησλ αζζελώλ.
28. Να παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο
ζε απηνκαηνπνηεκέλν ρεηξνπξγείν.
29. Να αλαθεξζνχλ θαη λα ηεθκεξησζνχλ
επηπξφζζεηεο
δπλαηφηεηεο
ηνπ
ζπζηήκαηνο ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο.
ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΩΝ ΣΡΑΠΕΖΩΝ 15%
Όια ηα εμαξηήκαηα λα δύλαληαη λα ελαιιάζζνληαη θαηά βνύιεζε κεηαμύ ησλ
ζπζηεκάησλ ρεηξνπξγηθώλ ηξαπεδώλ.
Όια ηα εμαξηήκαηα λα ζπλνδεύνληαη κε ηα αληίζηνηρα ζπλδεηηθά ηνπο
(clamps) γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ ρεηξνπξγηθή επηθάλεηα.

ΔΣ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ (6 σετ) 3%
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Σν ζεη λα απνηειείηαη από:
- Σόμν αλαηζζεζίαο ξπζκηδόκελνπ ύςνπο κε κπάξεο επέθηαζεο θαη δπλαηόηεηα
θιίζεο (1 ηεκάρην). Σν ηόμν λα ζπλνδεύεηαη κε ηκάληα θαξπνύ από
πιελόκελνπιηθό, γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ ρεξηνύ ηνπ αζζελή.
- ηήξηγκα βξαρίνλα κε δπλαηόηεηα πεξηζηξνθήο (2 ηεκάρηα).
- Ηκάληα ζώκαηνο αζζελή ξπζκηδόκελνπ κήθνπο κε ζύζηεκα αζθάιηζεο (2
ηεκάρηα)
ΔΣ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΟΤ ( 1 ζεη) 2%
Ζ ρεηξνπξγηθή ηξάπεδα , λα ζπλνδεύεηαη από πιήξεο ζύζηεκα λεπξνρεηξνπξγηθήο
ζηήξημεο θεθαιήο ηεζζάξσλ ζεκείσλ απνηεινύκελν από:
Η. ηήξηγκα θεθαιήο
Μεηαιιηθό εκηθπθιηθό πιαίζην κε έμη (6) ππνδνρέο βηδώλ πξνο επηινγή ηεζζάξσλ (4)
ή αθόκα θαη έμη (6) ζεκείσλ, αλάινγα κε ηελ πξνζπέιαζε.
Ζ ηνπνζέηεζε ησλ βηδώλ ζηε δηαδηθαζία ζηεξέσζεο λα γίλεηαη κε απιή πξνώζεζε
κέρξη ηελ επαθή κε ην θξαλίν θαη θαηόπηλ πεξηζηξέθνληαο ηε βίδα 2 νιόθιεξεο
ζηξνθέο, ώζηε λα ηζνδπλακεί κε 3 ρηιηνζηά εληόο ηνπ θξαλίνπ.
ΗΗ. Ζκηθύθιην πνπ ζηεξεώλεηαη πάλσ ζην ζηήξηγκα θεθαιήο θαη δηαζέηεη:
- δπν (2) slideadjusters γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πνιύζπαζησλ δηαζηνιέσλ ηύπνπ
Leyla ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ εκηθπθιίνπ, αλάινγα κε ηελ επέκβαζε.
- δύν (2) ζηεξίγκαηα ρεξηώλ ρεηξνπξγνύ.
- κία (1) θαξέηξα δηαζεξκίαο ή αλαξξόθεζεο.
- δεύηεξν εκηθύθιην κε ππνδνρέο γηα 6 πεξίπνπ ειθηήξεο δέξκαηνο (ςαξάδηθα)
- εμάξηεκα ζήθε γηα patties, πνπ πξνζαξηάηαη ζην πην πάλσ δεύηεξν εκηθύθιην.
-2 πνιύζπαζηνπο retractors ηύπνπ Leyla
ΗΗΗ . Πξνζαξκνγέα ρεηξνπξγηθνύ ηξαπεδηνύ κε βάζε ζηήξημεο ηνπ παξαπάλσ
ζπζηήκαηνο , ζθαηξηθνύ ηύπνπ γηα ζηαζεξνπνίεζε ζε νπνηαδήπνηε ζέζε
Να αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά ηπρόλ επηπιένλ παξειθόκελα γηα αμηνινγεζε.
Όια ηα αλσηέξσ εμαξηήκαηα λα ζπλνδεύνληαη κε ηα αληίζηνηρα ζπλδεηηθά ηνπο
(clamps) γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ ρεηξνπξγηθή επηθάλεηα.
ΔΣ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ (1 ζεη) 2%
1. Πιήξεο ζύζηεκα νξζνπεδηθήο έιμεο θάησ άθξσλ ελαέξηαο πξνζαξκνγήο
απνηεινύκελν από:
• κία ζηαζεξή ζηήξημε ιεθάλεο
• έλα δεύγνο θιηλόκελσλ θαη πξνζζαθαηξνύκελσλ ζηεξηγκάησλ γινπηώλ
• δύν κεραληζκνύο (βξαρίνλεο) έιμεο ξπζκηδόκελνπ κήθνπο, πιήξεηο κε
ζπζηήκαηα κηθξνκεηξηθήο ξύζκηζεο θαηά 20 εθαηνζηά ηνπιάρηζηνλ θαη
καθξνκεηξηθήο ξύζκηζεο θαηά 20 εθαηνζηά ηνπιάρηζηνλ (δπλακόκεηξα),
• κηα ξάβδν αληεθειθπζκνύ
• κία ξάβδν αληεθειθπζκνύ ζρήκαηνο «L»
• δπν κπόηεο νξζνπεδηθήο έιμεο ελειίθσλ
• έλα ζηήξηγκα πνδηνύ ηύπνπ Goepel γηα ηελ ζηήξημε ηνπ πγηνύο θάησ άθξνπ,
πιήξεο κε ζθηγθηήξα
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• έλα ηξνρήιαην γηα ηελ κεηαθνξά θαη ηελ εύθνιή πξνζέγγηζε–απνκάθξπλζε ηεο
νξζνπεδηθήο έιμεο ζηελ ρεηξνπξγηθή ηξάπεδα
2. Γηάηαμε ήισζεο θλήκεο εύθνια πξνζαξκνδόκελε ζηελ νξζνπεδηθή έιμε,
ξπζκηδόκελνπ ύςνπο κε ζηήξηγκα ηγλπαθνύ κπόο θαη πξνζαξκνγέα θνλδύινπ κε
ηα αληίζηνηρα καμηιάξηα
3. Σκήκα πιάηεο ηξηώλ κεξώλ (εθ ησλ νπνίσλ ηα δπν πιεπξηθά λα
πξνζζαθαηξνύληαη) γηα επεκβάζεηο ώκσλ, κε ξπζκηδόκελν ηκήκα θεθαιήο ηύπνπ
«θάζθαο»
4. Γηάηαμε αξζξνζθόπεζεο γόλαηνο, αλαδηπινύκελε, κε δπλαηόηεηα θιίζεο θαη
έθηαζεο. Να δηαζέηεη ξπζκηδόκελα πιεπξηθά ζηεξίγκαηα γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε
ηνπ γόλαηνο.
5. Γηάηαμε γηα επεκβάζεηο ηζρίνπ κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελή ζηελ πιεπξηθή ζέζε
απνηεινύκελν από δπν ζηεξίγκαηα ιαγόληνπ νζηνύ (κεηαβιεηνύ ύςνπο) θαη έλα
ζηήξηγκα ηεξνύ νζηνύ (πξνζαλαηνιηδόκελν θαη κεηαβιεηνύ ύςνπο). Να
ζπλνδεύεηαη κε ηα αληίζηνηρα ζηεξίγκαηα ρεξηώλ (δπν ηεκάρηα) γηα ηε ηνπνζέηεζε
ηνπ αζζελή ζε πιεπξηθή θαηάθιηζε.
6. Γηάηαμε beachchair γηα ρεηξνπξγεία ώκνπ.

ΔΣ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΖ -ΘΧΡΑΚΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ
ΣΡΑΠΔΕΑ (1 ζεη) 2%
Σν ζεη λα απνηειείηαη από:
- Εεύγνο ζηεξηγκάησλ πνδηώλ κε πλεπκαηηθή ππνβνήζεζε, θαηάιιεια γηα αζζελείο
βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 220Kg. Ζ κπόηα ηνπ θάζε ππνπνδίνπ λα δηαζέηεη pad ην
νπνίν λα πεξηβάιιεη πιήξσο ην πόδη, ηνλ αζηξάγαιν θαη ηελ γαζηξνθλεκία. Να
ξπζκίδεηαη από ρεηξνιαβή, απιή ζηελ ρξήζε ε νπνία λα αζθαιίδεη ην ππνπόδην
ζηελ επηζπκεηή ζέζε. (1 δεύγνο)
- Πιεπξηθά ζηεξίγκαηα ζώκαηνο (2 ηεκάρηα) ζπλνδεπόκελα κε: i) καμηιάξη ηεξνύ
νζηνύ, δηαζηάζεσλ 200x80mm πεξίπνπ (1 ηεκάρην), ii) καμηιάξη εβηθνύ νζηνύ
δηαζηάζεσλ: 50x50mm πεξίπνπ (1 ηεκάρην)
- ηήξηγκα Βξαρίνλα όηαλ ν αζζελήο βξίζθεηαη ζε πιεπξηθή ζέζε, κεηαβιεηνύ
ύςνπο κε δπλαηόηεηα πεξηζηξνθήο (1 ηεκάρην)
ΔΣ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (1 ζεη) 2%
Σν ζεη λα απνηειείηαη από:
- Εεύγνο ζηεξηγκάησλ γνλάησλ ηύπνπ Goepel, πιήξε κε ζθηγθηήξεο (1 δεύγνο)
- Πιεπξηθά ζηεξίγκαηα ζώκαηνο (2 ηεκάρηα) ζπλνδεπόκελα κε: i) καμηιάξη ηεξνύ
νζηνύ, δηαζηάζεσλ 200x80mm πεξίπνπ (1 ηεκάρην), ii) καμηιάξη εβηθνύ νζηνύ
δηαζηάζεσλ: 50x50mm πεξίπνπ (1 ηεκάρην)
- ηήξηγκα Βξαρίνλα όηαλ ν αζζελήο βξίζθεηαη ζε πιεπξηθή ζέζε, κεηαβιεηνύ
ύςνπο κε δπλαηόηεηα πεξηζηξνθήο (1 ηεκάρην)

ΔΣ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ (1 ζεη) 2%
Σν ζεη λα απνηειείηαη από:
- Εεύγνο ζηεξηγκάησλ γνλάησλ ηύπνπ Goepel, πιήξε κε ζθηγθηήξεο (1 δεύγνο)
- Αλνμείδσηε ιεθάλε ζπιινγήο πγξώλ κε νπή απνρέηεπζεο, κε ζσιήλα
παξνρέηεπζεο θαη κεηαιιηθό δίρηπ (ζίηα) θαηαθξάηεζεο ηζηώλ (1 ηεκάρην)
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- Πιεπξηθά ζηεξίγκαηα ζώκαηνο (2 ηεκάρηα) ζπλνδεπόκελα κε: i) καμηιάξη ηεξνύ
νζηνύ, δηαζηάζεσλ 200x80mm πεξίπνπ (1 ηεκάρην), ii) καμηιάξη εβηθνύ νζηνύ
δηαζηάζεσλ: 50x50mm πεξίπνπ (1 ηεκάρην)
ΔΣ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ ΧΡΛ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ (1 ζεη) 2%
Σν ζεη λα απνηειείηαη από:
- Πξνζθέθαιν ζηελό, ξπζκηδόκελν,
επεκβάζεηο ΧΡΛ (1 ηεκάρην)

ηεηξάγσλνπ

ζρήκαηνο

θαηάιιειν

ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΗ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΕΠΘΦΑΝΕΘΑ
ΚΟΛΩΝΑ (τεμάτια 2) 5%

ΚΑΘ

γηα

ΣΗ

1. Ζ κεηαθνξά όιεο ηεο ηξάπεδαο θαη ησλ ρεηξνπξγηθώλ επηθαλεηώλ (ρσξίο ή θαη
κεηά ηνπ αζζελνύο), λα γίλεηαη κέζσ εηδηθνύ ηξνρήιαηνπ. 1%
2. Ζ ζύλδεζε ησλ ρεηξνπξγηθώλ επηθαλεηώλ κε ηελ θνιώλα θαζώο θαη ε
απνζύλδεζή ηνπο, λα γίλεηαη επίζεο κέζσ ηνπ εηδηθνύ ηξνρήιαηνπ κε
απηνκαηνπνηεκέλν ηξόπν.1%
3. Να εθηειεί θίλεζε Trendelenburg /ReverseTrendelenburg, ±15νπεξίπνπ.1%
4. Να δηαζέηεη θεληξηθή ξύζκηζε θξέλσλ.1%
5. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αλνμείδσην ράιπβα. 0,5%
6. Να αλαθεξζνύλ θαη λα ηεθκεξησζνύλ επηπξόζζεηεο δπλαηόηεηεο ηνπ ηξνρήιαηνπ
κεηαθνξάο. 0,5%

ΟΡΟΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
1. ΓΔΝΙΚΑ
1.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεώλεηαη να απεγκαηαζηήζει ηο παλιό μητάνημα, εάν
σπάρτει, να διαμορθώζει ηο τώρο και να εκηελέζει πλήρως ηην εγκαηάζηαζη
ηοσ νέοσ μητανήμαηος 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
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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, 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.
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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
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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.
2.2.4.Να δηαζέηεη όιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό γηα απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε
κέζσ αζθαινύο ζύλδεζεο internet (remotesupport). Να δνζεί πιήξεο ηεθκεξίσζε.
2.2.5. 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
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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, θνζηνινγεκέλα.
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
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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 αναθερόμενα ταρακηηριζηικά

ζηις Ομάδες Α και Β πρέπει να

βεβαιώνονηαι από ηα επίζημα θσλλάδια ηοσ οίκοσ είηε από βεβαιώζεις ηοσ
οίκοσ. Δπιπλέον να καηαηεθεί πλήρες και αναλσηικό θύλλο ζσμμόρθωζης με
παραπομπές. Σα προηγούμενα επί ποινή αποκλειζμού.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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.

ΟΜΑΔΑ Β.
(ΟΟΙ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ )

Επιμζρουσ
Βαρφτθτα
βακμολογία

1.2. Θ παράδοςθ-παραλαβι του μθχανιματοσ
(οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι)
60 θμζρεσ

100

45 θμζρεσ
30 θμζρεσ

110

3%

120

2.2.2. Εγγφθςθ (εργαςία - ανταλλακτικά) τουλάχιςτον τριϊν ετϊν
3 ζτθ

100

4 ζτθ
5 ζτθ

110

15%

120

2.2.3.Χρόνοσ ανταπόκριςθσ ςε βλάβθ.
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
Σφνολο

100

12%

30%
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ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΣΘΡΙΩΝ
ΤΝΣ.ΒΑΡΤΣ.

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΡΙΣΘΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟ– ΜΕΧΡΙ

Α’

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 70%

100 – 120

Β’

ΟΟΙ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ 30%

100 – 120

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120
βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.
Για τθν επιλογι τθσ ςυμφερότερθσ προςφοράσ κα ακολουκθκεί θ κατάταξθ των προςφορϊν για τθν
τελικι επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ που κα προκφψει με
βάςθ τον ακόλουκο τφπο:
Λ

=

Προςφερκείςα τιμι
Σελικι βακμολογία τεχνικισ 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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