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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ
«ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»

Σατ. Γιεύθσνζη : Μοσρνιές Κσδωνίας
Σατ. Κωδ.

: 73300

Προσ

Πληροθορίες

: E. Νηοσζάκης

1. ΕΗΔΗ (Διαβουλεφςεισ)

Σηλέθωνο

: 28210- 22300

Email

ΘΕΜΑ :

e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr

: entousakis@chaniahospital.gr

Πρόςκληςη Πρώτησ (Α) Δημόςιασ Διαβοφλευςησ για την προμήθεια Απεικονιςτικοφ
υςτήματοσ Καθοδηγοφμενησ Χειρουργικήσ (Νavigator System), Ρινόσ, Κεφαλήσ και
Σραχήλου (CPV 33168100-6)

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 Φ11Η465ΦΤΟ-16Φ) θαη ηελ ππ’ αξίζκ. 67/
19.11.2015/24.11.2015 ζπλεδξίαζε ηεο (ζέκα 1ν), (ΑΓΑ 73ΜΝ465ΦΤΟ-Φ0Η)».
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 Ινπλίνπ 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 – Η 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: Χ9ΗΘ465ΦΤΟ-41Ι).

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
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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».

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) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ . 4472/2017 όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4νπ
παξάγξαθνο 3 ηνπ Νόκνπ 4542/2018 - ΦΔΚ 95/Α/1-6-2018
12) Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α' 147/8-8-2016) Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ
13) Ν 4782/2021 (ΦΔΚ Α΄36/09-03-2021) Δθζπγρξνληζκόο, απινπνίεζε θαη αλακόξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ
πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηώλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο
αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία.
14) Σηο δηαηάμεηο ησλ δηαρεηξηζηηθώλ θαλνληζκώλ Ννζειεπηηθώλ Ιδξπκάησλ
15) To 5o Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Ιεξάξρεζεο Ιαηξνηερλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ
16) Σν κε αξ. πξθ 19481/22-09-2021 Σεθκεξίσζε θνπηκόηεηαο – Σερληθό Γειηίν – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
17) Σν κε αξ. 8ν / πξαθηηθό 19ν / 30-09-2021 Απόθαζε Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ
18) Σν κε Α.Π. 20473/01-10-2021 Δηζήγεζε πξνο Γηνηθεηηθό πκβνύιην
19) Σν κε Α.Π. 23743/08-11-2021 Βεβαίσζε πεξί κε Δπηθάιπςεο Οηθνλνκηθώλ Πόξσλ
20) Σν κε Α.Π. 23740/08-11-2021 Βεβαίσζε πεξί κε παξαγσγήο Δζόδσλ
21) Σν κε Α.Π. 23741/08-11-2021 Βεβαίσζε Αλάιεςεο Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο Ιαηξνηερλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ
22) Η κε αξ. πξθ 25061/22-11-2021 Βεβαίσζε Δπάξθεηαο Πξνζσπηθνύ ηνπ πληνληζηή Γηεπζπληή ΧΡΛ
23) H κε ζέκα 20ν / πξαθηηθό 36ν / 29-11-2021 Απόθαζε Γ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ 5νπ Πξαθηηθνύ Ιεξάξρεζεο
Ιαηξνηερλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ
24) H κε ζέκα 21ν / πξαθηηθό 36ν / 29-11-2021 Απόθαζε Γ ρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ
θαη ηνπ θαθέινπ ηεθκεξίσζεο γηα ηελ έθδνζε Έγθξηζεο θνπηκόηεηαο

Ζπειτα από την με Θζμα 21ο πρκ 36ο/ 29-11-2021 Απόφαςη Δ (ΑΔΑ 6ΡΜΙ46907Σ-ΒΨ)
ςχετικά με την ζγκριςη των τεχνικϊν προδιαγραφϊν για την προμήθεια Απεικονιςτικοφ
υςτήματοσ Καθοδηγοφμενησ Χειρουργικήσ (Νavigator System), Ρινόσ, Κεφαλήσ και
Σραχήλου (CPV 33168100-6), προςκαλοφμε ςε ανοικτή πρϊτη (Α)ϋ Δημόςια Διαβοφλευςη
μη δεςμευτικήσ ςυμμετοχήσ οικονομικϊν φορζων, με ςκοπό τη ςυλλογή εποικοδομητικϊν
παρατηρήςεων και ςχολίων επί των τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςτο πλαίςιο ωρίμανςησ και
προετοιμαςίασ τησ διαγωνιςτικήσ διαδικαςίασ.
Η Διαβοφλευςη θα διαρκζςει από τισ 06/12/2021 ζωσ και τισ 21/12/2021 ημζρα Σρίτη.
Η παροφςα ανακοίνωςη θα αναρτηθεί ςτον ιςτότοπο του Εθνικοφ υςτήματοσ
Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) (http://www.eprocurement.gov.gr) ςτο
ςφνδεςμο “Διαβουλεφςεισ” και ςτην ιςτοςελίδα του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανιϊν
(www.chaniahospital.gr).
Σα ςχόλια για τη διαβοφλευςη μποροφν να υποβληθοφν για το ςφνολο τησ διαβοφλευςησ
άμεςα και αυτόματα, μζςω τησ πλατφόρμασ ΕΗΔΗ με την επιλογή «Καταχϊρηςη
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ςχολίου» και ειςαγωγή κειμζνου με πληκτρολόγηςη ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή
άρθρο ή για το ςφνολο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
Με την επιλογή αυτή και γενικότερα ςτην πλατφόρμα διαβουλεφςεων του ΕΗΔΗ δεν
γίνεται επιςφναψη αρχείων.
Αρχεία μποροφν να αποςταλοφν ςτο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο ςε
εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ ςτοιχείων που δεν μποροφν να ενςωματωθοφν ωσ κείμενο ςτην
«Καταχϊρηςη ςχολίου» και είναι ςημαντικά για τη διαβοφλευςη (π.χ. χάρτεσ, φωτογραφίεσ
κ.λπ.).
Κάθε αποςτολή ςτο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται.
ε περίπτωςη που διαπιςτωθεί ότι η καταχϊρηςη των ςχολίων μπορεί να γίνει με ειςαγωγή
κειμζνου ςτο πεδίο «Καταχϊρηςη ςχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηςη των εν λόγω
ςχολίων από τον διαχειριςτή των διαβουλεφςεων, αλλά θα ενημερϊνεται ο αποςτολζασ για
τη χρηςιμοποίηςη τησ επιλογήσ αυτήσ, εφόςον επιθυμεί την ανάρτηςη των ςχολίων του.
ε κάθε περίπτωςη τα ςχόλια που ζρχονται ςτο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr,
αποςτζλλονται ςτην αναθζτουςα αρχή που επιθυμεί τη διαβοφλευςη.
Μετά το πζρασ τησ προθεςμίασ για τη διενζργεια τησ Δημόςιασ Διαβοφλευςησ, θα
αναρτηθεί ςχετική ανακοίνωςη ςτην ιςτοςελίδα του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανιϊν
(www.chaniahospital.gr) με τα ςτοιχεία των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετείχαν ςτη
διαδικαςία και θα αναρτϊνται οι παρατηρήςεισ που υποβλήθηκαν.
Επιςημαίνεται ότι τα καταχωρημζνα ςχόλια των οικονομικϊν φορζων, αναρτϊνται
αυτοφςια ςτην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΗΔΗ, ωσ ςχόλια τησ ανακοίνωςησ διενζργειασ
τησ Δημόςιασ Διαβοφλευςησ.
Η τελική απόφαςη τησ επιτροπήσ προδιαγραφϊν πρζπει να διαλαμβάνει, για να είναι
νομίμωσ αιτιολογημζνη, διάλογο των ςυντακτϊν τησ με τουλάχιςτον τα εξήσ ζξι (6) ςτοιχεία
:
Σο υλικό που τησ παραδίδεται από το Σμήμα Προμηθειϊν.
Σισ εν γζνει διεθνείσ παραδεδεγμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και πρότυπα.
Σισ παραδοχζσ τησ επιςτήμησ.
Σην εμπειρία.
Συχόν κοινωνικζσ απαιτήςεισ.
Σα αποτελζςματα τησ διαβοφλευςησ που προηγήθηκε επί του τελικοφ ςχεδίου των
τεχνικϊν προδιαγραφϊν και προτφπων.
Κατά τα λοιπά, ιςχφουν οι αποφάςεισ τησ ΕΠΤ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε
ςτον επίςημο ιςτότοπο αυτήσ.
Παρακαλείςθε για την ανταπόκριςη και ςυμμετοχή ςασ ςτη διαδικαςία τησ Δημόςιασ
Διαβοφλευςησ.
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΝ ΥΑΝΙΩΝ
ΜΠΔΑ ΓΔΩΡΓΙΟ
Κνηλνπνίεζε:
1. Γξαθείν Πξνκεζεηώλ
πλεκκέλα (1) :
Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΤΣΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΗ ΚΑΘΟΓΗΓΟΤΜΔΝΗ ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ
(NAVIGATION SYSTEM)


Σν ζύζηεκα πινήγεζεο λα είλαη εύθνιν ζηελ ρξήζε.



Σν ζύζηεκα λα παξέρεη κεγάιε αθξίβεηα.



Να είλαη εμεηδηθεπκέλν γηα ΧΡΛ ελδνζθνπηθέο επεκβάζεηο θαη επεκβάζεηο
βάζεο θξαλίνπ.



Να δηαζέηεη ειεθηξνκαγλεηηθό εληνπηζκό ησλ εξγαιείσλ, ώζηε λα κελ
απνθόπηεηαη ζε θακία πεξίπησζε ε πινήγεζε.



Να δηαζέηεη απνζεθεπκέλν πξνθίι γηα θάζε ρεηξνπξγό κε ηηο πξνζσπηθέο
ξπζκίζεηο ηνπ.



Να δηαζέηεη νπηηθό δίζθν (DVD-ROM) γηα ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ, θαζώο
θαη USB εηζόδνπο (USB2 θαη USB3).



Να είλαη δπλαηή ε ζύλδεζε ηνπ κέζσ δηθηύνπ κε ηνλ αμνληθό ή καγλεηηθό
ηνκνγξάθν γηα ηελ απεπζείαο εηζαγσγή ησλ ηνκώλ ζηελ θεληξηθή κνλάδα.



Να αλαγλσξίδεη απηόκαηα ηηο αμνληθέο ή καγλεηηθέο ηνκνγξαθίεο από
νπνηνδήπνηε κεράλεκα.



Να δηαζέηεη ινγηζκηθό ελνπνίεζεο αμνληθήο θαη καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο
(Merge).



Να δηαζέηεη απινπνηεκέλν ινγηζκηθό γηα ηελ βαζκνλόκεζε θαη ηελ
επαιήζεπζε ησλ εξγαιείσλ.



Να δηαζέηεη πεληάι (πξναηξεηηθό).



Να δηαζέηεη εηζόδνπο θαη εμόδνπο βίληεν (HDMI out , DVI in, S-video in, Video
in), γηα ηελ ζπλεξγαζία κε ελδνζθνπηθή θάκεξα.



Να δηαζέηεη ηα παξαθάησ εξγαιεία:

1. Probe βαζκνλόκεζεο
2. Probe επζύ
3. Αλαξξόθεζε επζεία
4. Αλαξξόθεζε 70 κνηξώλ (κεησπηαίνπ)
5. Αλαξξόθεζε 90 κνηξώλ (ηγκνξείνπ)
6. Αληρλεπηήο νζηώλ
7. Να δηαζέηεη εηδηθό θπηίν απνζηείξσζεο κε εηδηθή ζέζε γηα όια ηα εξγαιεία ηεο
πινήγεζεο, αιιά θαη ηεο ζηεθάλεο αλαθνξάο.


Η αλαγλώξηζε ησλ εξγαιείσλ λα γίλεηαη απηόκαηα.



Να δύλαηαη λα δερζεί ηαπηόρξνλα 6 πινεγήζηκνπο αηζζεηήξεο-εξγαιεία .
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Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε πινεγήζηκα γιύθαλα άκεζεο
αλαγλώξηζεο, 4ρηι επζέα θαη θπξηά 12° θαη 40°.



Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε εύθακπηεο πινεγήζηκεο αλαξξνθήζεηο
άκεζεο αλαγλώξηζεο κήθνπο 14,5 εθ, 16,5 εθ θαη 20 εθ.



Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε πινεγήζηκνπο θαζεηήξεο-κπαιόλη
δηαζηνιήο

ζηνκίσλ

παξαξξηλίσλ

θόιπσλ

άκεζεο

αλαγλώξηζεο

γηα

κεησπηαίν, ηγκόξεην θαη ζθελνεηδή θόιπν.


Να δηαζέηεη ζηεθάλε πνπ δύλαηαη λα αθηλεηνπνηεζεί θαηάιιεια ζην θεθάιη
ηνπ αζζελνύο, κε θνκβία αθήο γηα ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγηώλ ηεο θεληξηθήο
θνλζόιαο από ηνλ ρεηξνπξγό.



Να δύλαηαη λα ζπλδεζεί κε αηζζεηήξα πινήγεζεο αζζελή βηδσηό γηα νζηηθή
θαζήισζε.



Να δηαζέηεη βαζκνλόκεζε αζζελή (patient registration) κε ζπλερή ζπιινγή
ζεκείσλ επί ηνπ αζζελνύο (trace).



Να δηαζέηεη βαζκνλόκεζε αζζελή (patient registration) κε ηελ ρξήζε
αλαηνκηθώλ-νδεγώλ ζεκείσλ (touch) ζαλ δεύηεξε επηινγή.



Να δύλαηαη λα γίλεη ζπλδπαζκέλε ρξήζε ησλ δπν κεζόδσλ βαζκνλόκεζεο
αζζελή, κε ζπλερή ζπιινγή ζεκείσλ επί ηνπ αζζελνύο (trace) θαη κε ηελ
ρξήζε αλαηνκηθώλ-νδεγώλ ζεκείσλ (touch).



Μεηά ηελ επηηπρή βαζκνλόκεζε αζζελή ην ζύζηεκα λα δίλεη ηελ αθξίβεηα ζε
ρηιηνζηά. Με δώλε αθξίβεηαο αλαηνκηθώλ ζεκείσλ θάησ από 1 ρηι θαη δώλε
αθξίβεηαο αλαηνκηθώλ ζεκείσλ θάησ από 1 ρηι, κε ρξσκαηηθή δηαθνξνπνίεζε
ησλ 2 δσλώλ.



Να δηαζέηεη εξγαιεία γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο εηθόλαο, όπσο δηαβάζκηζε ηεο
θιίκαθαο ηνπ γθξη, κεγέζπλζε, θαζώο θαη ινγηζκηθό γηα ηελ ελνπνίεζε
αμνληθήο θαη καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο, θαζηζηώληαο δπλαηή ηελ πινήγεζε κε
ρξήζε ηεο ελνπνηεκέλεο εηθόλαο.



Να δηαζέηεη εξγαιεία κέηξεζεο απνζηάζεσλ ζηηο ηξεηο ηνκέο ηεο αμνληθήο
ηνκνγξαθίαο.



Να είλαη εθηθηή ε απνζήθεπζε εηθόλσλ θαη βίληεν από ηελ ρεηξνπξγηθή
επέκβαζε θαη λα παξέρεη θαηάιιειν ινγηζκηθό γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζε
νπηηθό δίζθν (CD- ROM, DVD) ή κνλάδα USB , κε επηινγή εμαγσγήο ησλ
ζηνηρείσλ

αλώλπκα,

ελαξκνληδόκελν

κε

ηνλ

γεληθό

θαλνληζκό

πεξί

πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ .


Να δηαζέηεη ινγηζκηθό εηθνληθήο 3D ελδνζθνπηθήο εηθόλαο (virtual endoscopy).



Να δηαζέηεη κόληηνξ κε νζόλε αθήο κε αλάιπζε 2560x1440.
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Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία πξνεγρεηξεηηθήο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ρεηξνπξγείνπ
treatment planning.



Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία ζεκείσλ αθξίβεηαο (accuracy checkpoints) ηα νπνία
κπνξνύλ λα θαζνξηζηνύλ από ηνλ ρξεζηή γηα ηελ επαλαθνξά ηεο αθξίβεηαο
εάλ απηή αιινησζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο.



Να δηαζέηεη ζύζηεκα κε επίπεδν ζύζηεκα καγλεηηθήο εθπνκπήο ην νπνίν
ηνπνζεηείηαη θάησ από ην θεθάιη ηνπ αζζελνύο.



Να δύλαηαη λα ζπλδεζεί κε καγλήηε εθπνκπήο πιάγηαο ηνπνζέηεζεο.



Να είλαη εληαίν θαη αδηαίξεην ζύζηεκα.



Να δηαζέηεη ηξνθνδνηηθό αζθάιεηαο ups.



Να δύλαηαη λα ζπλδεζεί κε κηθξνζθόπην.



Να δύλαηαη λα αλαβαζκηζηεί ζε νπηηθό ζύζηεκα.



Να δύλαηαη λα ζπλδεζεί ζε ζύζηεκα PACS ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ηελ άκεζε
ηξνθνδόηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πινήγεζεο κε απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο.



Να δύλαηαη λα ζπλδεζεί ζε ελζύξκαην δίθηπν θαζώο θαη ζε αζύξκαην δίθηπν
Wi-Fi.



Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε FDA class II, Κιάζε ειεθηξηθήο αζθάιεηαο class I,
BF, IEC60601-1/UL 60601-1/CAN/CSA-C22.2 No 60601-1:14. IEC 6060l-l:3rt
edition. Pollution degree 2, Overvoltage category II. Electromagnetic emission
compatibility IEC 60601-1-1-2 class A, group 1



Να δηαζέηεη ηάζε ιεηηνπξγίαο 100-230V.

Β. ΟΡΟΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
1. ΓΔΝΙΚΑ
1.1 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεώλεηαη λα απεγθαηαζηήζεη ην παιηό κεράλεκα, εάλ
ππάξρεη, λα δηακνξθώζεη ην ρώξν θαη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ
λένπ 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. Ο πξνκεζεπηήο
ππνρξενύηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη απνδεδεηγκέλα ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ην
νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο, ην δε Ννζνθνκείν νθείιεη
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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, 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 ΔΝ 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

ΣΔΥΝΙΚΏΝ

ΚΑΙ

ΛΟΙΠΩΝ

ΣΟΙΥΔΙΩΝ

ΔΓΓΤΗΔΩΝ,

ΤΝΣΗΡΗΔΩ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ-ΑΝΑΑΩΙΜΩΝ ΚΛΠ.
2.1 Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζύζηεκα πνηόηεηαο ΔΝ
ISO 9001:2015, ΔΝ ISO 13485:16 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε
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ηαηξνηερλνινγηθώλ

πξντόλησλ,

θαη

όζνλ

αθνξά

ηελ

ηερληθή

ππνζηήξημε

ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ ην ΔΝ 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 πξνθόςεη 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 ηξεηο (3) 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 Να δηαζέηεη όιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό γηα απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε
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: 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 BIT, 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
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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 αναθερόμενα ταρακηηριζηικά ζηις Ομάδες A 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.
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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.

Επιμζρουσ

(ΟΡΟΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ )

βαθμολογία

Βαρφτητα

1.2. Η παράδοςη-παραλαβή του μηχανήματοσ
(οριςτική ποιοτική και ποςοτική)
60 ημζρεσ

100

45 ημζρεσ

110

30 ημζρεσ

120

3%

2.2.2. Εγγφηςη (εργαςία - ανταλλακτικά) τουλάχιςτον τριϊν ετϊν
3 ζτη

100

4 ζτη

110

5 ζτη

120

15%

2.2.3.Χρόνοσ ανταπόκριςησ ςε βλάβη.
24ωρη τηλεφωνική τεχνική υποςτήριξη ςυμπεριλαμβανομζνων αργιών και

120

αββατοκφριακων & επίλυςη βλάβησ εντόσ 24 ωρών με ανταλλακτικά

12%
Επίλυςη βλάβησ εντόσ 24 ωρϊν με ανταλλακτικά

110

Επίλυςη βλάβησ εντόσ 24 ωρϊν χωρίσ ανταλλακτικά & Επίλυςη βλάβησ εντόσ 48
ωρϊν με ανταλλακτικά

100

φνολο

30%

ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ
ΤΝΣ.ΒΑΡΤΣ.

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑ

Α’

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 70%

100 -

120

Β’

ΟΡΟΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 30%

100 -

120

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟ-ΜΕΧΡΙ

100
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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 πνπ ζα πξνθόςεη κε βάζε ηνλ αθόινπζν ηύπν:
Προζθερθείζα ηιμή
Λ ---------------------------------------------------------—
Σελική βαθμολογία ηετνικής προζθοράς
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 I ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο.
πγθεθξηκέλα:
ηαζκηζκέλε Βαζκνινγία Πξνζθνξάο = Άζξνηζε ησλ νκάδσλ A & Β (
A1....) + (

,ΥΒαζκ

Υβαζκ Α2 ) +

Όπνπ βαζκ Α..., βαζκ Α....„ βαζκ Β...., βαζκ Β.....: βαζκνινγία επηκέξνπο θξηηεξίσλ
νκάδαο A & Β.
Γηα ηε δηακόξθσζε ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο ζα ιεθζεί ππόςε ε Σηκή Πξνζθνξάο όπσο
πεξηγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.

12

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ

