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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  
 

Κάθε εταιρεία είναι υποχρεωμζνη να προςφζρει και ςτισ ζξι κατηγορίεσ με μία 
ςυνολική τιμή 
 
Να κατατεκεί αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ με παραπομπζσ για όλεσ τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ.  
 

ΤΣΗΜΑ ΕΞΙ (6) ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΣΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕΣΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
 
1. Ορκοπεδικό τεμάχιο 1 
2. Νευροχειρουργικό τεμάχιο  1 
3. Ουρολογικό - – Θωρακοχειρουργικό τεμάχιο  1 
4. Γενικι χειρουργικι τεμάχιο  1 
5.Γυναικολογικό τεμάχιο 1 
6. ΩΛ τεμάχιο  1 
 
Τα ανωτζρω να ςυνοδεφονται από τρία  (3) ειδικά τροχιλατα μεταφοράσ  

 
 

         ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΣΗΜΑΣΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΣΡΑΠΕΖΩΝ 70% 

 
 
           ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  50% 
 

 Επιμζρουσ βακμολογία Βαρφτθτα 

1. Να είναι καινοφρια, αμεταχείριςτα και ςφγχρονθσ 
τεχνολογίασ. 

  

2. Κάκε χειρουργικι τράπεηα να αποτελείται από  
μετακινοφμενθ και όχι πακτωμζνθ ςτιλθ – κολϊνα, από 
τθν μεταφερόμενθ επιφάνεια και από το τροχιλατο 
μεταφοράσ. 

  

3. Το ςφςτθμα κα πρζπει να είναι πλιρεσ, καινοφργιο, 
αμεταχείριςτο, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. Να είναι 
κατάλλθλο για επεμβάςεισ γενικισ Χειρουργικισ και με 
τθν προςκαφαίρεςθ ανάλογων εξαρτθμάτων να γίνεται 
κατάλλθλο για όλουσ τουσ τφπουσ των χειρουργικϊν 
επεμβάςεων όπωσ Ορκοπεδικισ Χειρουργικισ, 
Ουρολογικισ – Γυναικολογικισ, Χειρουργικισ, 
Νευροχειρουργικισ, ΩΛ, Οφκαλμιατρικισ, 
Θωρακοχειρουργικισ κ.λπ. 

  

4. Να είναι ςφγχρονθσ θλεκτροχδραυλικισ ι 
θλεκτρομθχανικισ τεχνολογίασ με μεταφερόμενθ 
επιφάνεια, με ενςωματωμζνο ι εξωτερικό εφεδρικό 
ςφςτθμα λειτουργίασ ςε περίπτωςθ βλάβθσ τθσ κεντρικισ 
μονάδασ ελζγχου. Στθ κολϊνα τθσ χειρουργικισ τράπεηασ 
να είναι τοποκετθμζνα εςωτερικά, όλα τα λειτουργικά 
μζρθ όπωσ οι μπαταρίεσ, το τροφοδοτικό, ο 
μεταςχθματιςτισ και θ μονάδα ελζγχου για μεγαλφτερθ 
εργονομία και αςφάλεια του προςωπικοφ ςτα 
χειρουργεία. 
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5. Η λειτουργία τθσ τράπεηασ να εξαςφαλίηεται και με 
θλεκτρικι παροχι από το δίκτυο και από 
ενςωματωμζνεσ μπαταρίεσ, maintenance free. Να 
αναφερκεί ο χρόνοσ φόρτιςθσ και λειτουργίασ των 
μπαταριϊν. 

  

6. Να διακζτει λειτουργία αναμονισ για τθν εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ των μπαταριϊν. 

  

7. Πλθ θ χειρουργικι τράπεηα να είναι καταςκευαςμζνθ 
από υψθλισ ποιότθτασ ανοξείδωτο χάλυβα, για να 
εξαςφαλίηεται  θ μακροχρόνια χριςθ, θ αντιδιαβρωτικι 
προςταςία αλλά και θ ευκολία ςτον κακαριςμό τθσ. 

  

8. Σε όλο το μικοσ τθσ χειρουργικισ επιφάνειασ να 
υπάρχουν ράγεσ και ςτισ δφο πλευρζσ για τθν ςτιριξθ 
των εξαρτθμάτων. Οι ράγεσ να διακόπτονται μόνο ςτισ 
αρκρϊςεισ αφινοντασ το ελάχιςτο δυνατό κενό 

Να διακζτει ςτατω - IV-pole τόςο ςτο 

κεφάλι όςο και ςτα πόδια. 

  

Η χειρουργικι επιφάνεια κακ’ όλο το μικοσ και πλάτοσ 
τθσ να είναι ακτινοδιαπερατι και να αποτελείται από 
ζξι (6) τουλάχιςτον τμιματα 

  

- τμιμα κεφαλισ προςκαφαιροφμενο,   

- τμιμα άνω πλάτθσ προςκαφαιροφμενο,   
- τμιμα κάτω πλάτθσ   
- τμιμα λεκάνθσ   
- δφο (2) τμιματα χεριϊν προςκαφαιροφμενα και με 

δυνατότθτα μετακίνθςθσ κατά 180 μοίρεσ. 
  

- δφο (2) τμιματα ποδιϊν προςκαφαιροφμενα, 
ρυκμιηόμενα, με δυνατότθτα διάςταςθσ. 

  

9. Πλα τα τμιματα να προςκαφαιροφνται κατά βοφλθςθ, 
ϊςτε θ δομι τθσ τράπεηασ να είναι κατάλλθλθ για τθν 
τοποκζτθςθ του αςκενι ςε κάκε επικυμθτι κζςθ. Για το 
λόγο αυτό, να υπάρχουν πλικτρα για τθν επιλογι του 
προςανατολιςμοφ του αςκενοφσ επί τθσ χειρουργικισ 
τράπεηασ με αυτόματο ςφςτθμα υπολογιςμοφ και 
προςαρμογισ των επικυμθτϊν κινιςεων τθσ τράπεηασ, 
όταν ο αςκενισ τοποκετθκεί ςε αντίςτροφθ κζςθ. 

  

10. Nα επιτρζπεται με αςφάλεια θ πλφςθ και θ απολφμανςθ 
τθσ, και προσ τοφτο τα θλεκτρικά τθσ μζρθ να είναι 
πλενόμενου τφπου με βακμό προςταςίασ τουλάχιςτον 
IPX5. 
Επιπλζον, κα πρζπει να μπορεί να πλζνεται ςε Tunnel.Να 
τεκμθριϊνεται με επίςθμα φυλλάδια του 
καταςκευαςτικοφ οίκου. 
Νϋαναφερκει ο βακμοσ προςταςίασ προσ αξιολόγθςθ. 

 

IPX       100 

 

IPX5    120 

 

IPX6   150 

 
6% 

11. Τα ςτρϊματα τθσ επιφάνειασ να είναι καταςκευαςμζνα 
από αφρϊδεσ, βιςκο-ελαςτικό και ακτινοδιαπερατό 
υλικό τουλάχιςτον 50mm και να αποςπϊνται με ευκολία 
για να μποροφν να πλυκοφν και να απολυμανκοφν. Το 
υλικό να μθν περιζχει latex και να είναι κατά των 
κατακλίςεων για μζγιςτθ άνεςθ του αςκενι. 

 
50mm                    100 
51mm – 69mm     120 
≥70mm                  150 

 
5% 

12. Το χειρουργικό τραπζηι να διακζτει  λειτουργία  ϊςτε 
όταν αλλάηει κζςθ κατά τθ διάρκεια τθσ επζμβαςθσ να 
μθν χάνεται  κατά το δυνατόν το χειρουργικό πεδίο από 
το  μικροςκόπιο. 

  

13. Η κολϊνα ςτιριξθσ να είναι τοποκετθμζνθ ςε τζτοια   
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κζςθ  που να επιτρζπει τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του 
C-Arm. 
Να περιγραφεί αναλυτικα. 

14. Η χειρουργικι επιφάνεια να ειςάγεται ςτθ κολϊνα 
εφκολα και χωρίσ να διαταράςςεται θ εργονομία 
του χϊρου. Οπωςδιποτε να αναγνωρίηεται 
αυτόματα θ κατεφκυνςθ τθσ επιφάνειασ κατά τθν 
ειςαγωγι τθσ ςτθ κολϊνα, ϊςτε να μθν αλλάηουν οι 
κινιςεισ από το χειριςτιριο. 

  

15. Να εξαςφαλίηεται ο κακαριςμόσ των ανοξείδωτων 
καλυμμάτων ακόμθ και ςτισ καλυπτόμενεσ 
περιοχζσ. 

  

16. Η επιφάνεια να κλειδϊνει αυτόματα ςτθ κολϊνα για 
λόγουσ αςφαλείασ 

  

17. Οι ρυκμίςεισ και οι κινιςεισ να επιτυγχάνονται από:   
- Ενςφρματο χειριςτιριο, το οποίο κα εκτελεί όλεσ τισ 

κινιςεισ τθσ τράπεηασ. Το ενςφρματο χειριςτιριο να 
διακζτει οκόνθ LCD, ςτθν οποία να εμφανίηονται 
όλεσ οι λειτουργίεσ και οι τυχόν δυςλειτουργίεσ τθσ 
τράπεηασ (με εφχρθςτο ςφςτθμα αυτοδιάγνωςθσ, 
χωρίσ τθν χριςθ παρελκόμενων ςυςκευϊν για 
εξοικονόμθςθ χρόνου), κακϊσ και θ κατάςταςθ 
φόρτιςθσ των μπαταριϊν. 
 

  

- Εφεδρικό πλθκτρολόγιο που να βρίςκεται ςτθν βάςθ 
τθσ τράπεηασ, το οποίο να εκτελεί όλεσ τισ κινιςεισ. 
Να διακζτει ενδείξεισ φόρτιςθσ ςυςςωρευτϊν 
ςυςτιματοσ λειτουργίασ, κακϊσ και ενδείξεισ 
φυςιολογικισ λειτουργίασ ι δυςλειτουργίασ. 
Επιπλζον να διακζτει ποδοδιακόπτθ τριϊν κζςεων 

και αςφρματο πλθκτρολόγιο ίδιων δυνατοτιτων με 

το ενςφρματο. 

  

18. Μζςω των πλθκτρολογίων να επιτυγχάνονται θλεκτρικά 
οι παρακάτω ρυκμίςεισ: 
 

  

ΚΟΛΩΝΑ   

- Φψοσ  από 600mm ζωσ 1150mm   (± 200mm)   

- Ρλευρικά δεξιά / αριςτερά (TILT)           ±28°  
τουλάχιςτον 

       ±28°                       100 
±29°- 30°              120 
≥±31°                   150 

 

 
6% 

 
- Trendelenburg / Reverse Trendelenburg   

±45°τουλάχιςτον 

 
     ±45°                            100 
     ±46°-±50°                  120 

≥±50°                        150 

 
5% 

- Δυνατότθτα λιψθσ κζςθσ μθδζν  (0 ) για 
αυτόματθ επαναφορά ςτθ βαςικι οριηόντια 
κζςθ και ταυτόχρονθ ευκυγράμμιςθ όλων των 
κινιςεων. 

  

- Δυνατότθτα Συνδυαςμοφ τθσ κίνθςθσ Trendelenburg 
/ ReverseTrendelenburg με τθν πλευρικι κλίςθ (TILT) 
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Να αναφερκεί το εφροσ. 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΗ ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ   

- Τμιμα κάτω πλάτθσ πάνω και κάτω:                                 
+ 90° / -50° ±5% 

  

- Τμιμα ποδιϊν πάνω και κάτω,                    
(ταυτόχρονα και χωριςτά): 
+90° / -90°  ±5% 

  

- Κίνθςθ λεκάνθσ/πυελικισ κζςθσ ι πλάτθσ ςε 
ανάςτροφθ κζςθ : +65º / -40º τουλάχιςτον 

  

Θζςεισ Flex / Reflex με το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ   

- Κίνθςθ τθσ χειρουργικισ επιφάνειασ κατά τον 
διαμικθ άξονα (ολίςκθςθ), για λιψθ 
ακτινογραφίασ ςτα τμιματα που καλφπτονται 
από τθ διάμετρο τθσ κολϊνασ. Μικοσ  
ολίςκθςθσ τθσ χειρουργικισ επιφάνειασ 
μεγαλφτερο ςε ςχζςθ με τθ διάμετρο τθσ 
κολϊνασ για τθν ανεμπόδιςτθ χριςθ του C-Arm 
τουλάχιςτον ςυνολικά 350mm τόςο από τθν 
πλευρά τθσ κεφαλισ όςο και των ποδιϊν. 

 
 
 

350mm               100 
351-399mm       120 
≥ 400mm            150 

 

 
 

 
 
6% 

- Δυνατότθτα λιψθσ κζςθσ μθδζν  (0 ) για 
αυτόματθ επαναφορά ςτθ βαςικι οριηόντια 
κζςθ και ταυτόχρονθ ευκυγράμμιςθ όλων των 
κινιςεων. 

  

   

ΕΠΙΠΛΕΟΝ   

- Επιλογι προςανατολιςμοφ του αςκενοφσ   

- Ρλικτρο emergency stop, το οποίο να διακόπτει 
άμεςα τθν κάκε λειτουργία τθσ τράπεηασ. 

  

- Να μπορεί να εκτελεί τισ κινιςεισ τθσ τράπεηασ 
με μικρότερθ ταχφτθτα απαραίτθτα. 

  

19. Εκτόσ από τισ παραπάνω θλεκτρικζσ κινιςεισ, να 
πραγματοποιοφνται χειροκίνθτα οι παρακάτω 
ρυκμίςεισ: 

  

- Τμιμα τθσ κεφαλισ πάνω και κάτω:                           
+ 40° / -40° τουλάχιςτον 

+ 40° / -40°                        100 
 

+41°/-41  -  +50°/-50°      120 
 

≥+ 51° / -51°                      150 
 

 
 

5% 

- Διάταςθ ποδιϊν με διπλι διάταςθ (για 
λαπαροςκοπικι προςζγγιςθ): 100°
 τουλάχιςτον 

100°                    100 
101°-110°           120 
111°-120°           150 

 
6% 

20. Να διακζτει ειδικοφσ αιςκθτιρεσ ϊςτε να αποφεφγονται 
οι κατά λάκοσ επαφζσ τθσ επιφάνειασ του τραπεηιοφ με 
το ζδαφοσ κατά τισ αλλαγζσ κλίςθσ 

  

21. Η χειρουργικι επιφάνεια να είναι αρκρωτι  
(modular) και όλα τα τμιματα τθσ να είναι 
προςκαφαιροφμενα ( εκτόσ τμθμάτων  κάτω πλάτοσ 
και λεκάνθσ) ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ δυνατότθτα 
να εξυπθρετοφνται όλεσ οι χειρουργικζσ 
ειδικότθτεσ. Να δφναται με κατάλλθλθ διαμόρφωςθ 

 
ζωσ 210cm                100 
211cm ζωσ215         120 
≥216cm                      150 

 
 

 
 
 

5% 
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των τμθμάτων τθσ (προςκαφαίρεςθ) να 
εξυπθρετιςει αςκενι με φψοσ από 50cm (παιδί) 
ζωσ 210cm (υψθλοφ αναςτιματοσ) ±5%. 

22. Να αναφερκοφν οι διαςτάςεισ τθσ προςφερόμενθσ 
χειρουργικισ επιφάνειασ (τόςο με τισ πλευρικέσ 
ράγεσ όςο και χωρίσ αυτέσ). 

  

23. Να είναι καταςκευαςμζνθ από υλικά ποιότθτασ και 
αντοχισ, ϊςτε να είναι κατάλλθλθ για 
Νοςοκομειακι χριςθ. Να υπόκειται ςτουσ 
Ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ 
και αξιοπιςτίασ. Να είναι κατάλλθλθ για λειτουργία 
ςε εκρθκτικό περιβάλλον χειρουργείου και με 
αςφάλεια εγκατάςταςθσ ςε παρουςία εφφλεκτου 
αναιςκθτικοφ αερίου κατθγορίασ Α. 

  

24. Να δίνονται πλθροφορίεσ  για τον αυτοζλεγχο και 
τθν παρακολοφκθςθ τθσ τράπεηασ και να 
υποδεικνφει τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 

  

- το επίπεδο φόρτιςθσ των μπαταριϊν   

- τον προςανατολιςμό τθσ επιφάνειασ   
- τθ χειρουργικι επιφάνειασ   
- τισ εκτελοφμενεσ κινιςεισ   

- τυχόν βλάβθ ι ανεπάρκεια οποιουδιποτε μζρουσ 
του ςυςτιματοσ. 

  

25. Να υπάρχει δυνατότθτα ςτο χριςτθ για απομνθμόνευςθ 
δζκα (10) τουλάχιςτον διαμορφωμζνων κζςεων τθσ 
χειρουργικισ επιφάνειασ για επανάκλθςθ μζςω του 
χειριςτθρίου. Να διακζτει  τουλάχιςτον 
προαποκθκευμζνεσ τισ κζςεισ flex, reflex,zeroposition. 
Ρεριςςότερεσ λειτουργίεσ κα εκτιμθκοφν. 

  

26. Να είναι κατάλλθλθ για υπζρβαρουσ αςκενείσ 
τουλάχιςτον 350  κιλϊν και να μπορεί να εκτελεί χωρίσ 
κανζνα απολφτωσ περιοριςμό ςτο πλιρεσ εφροσ τουσ, 
όλεσ τισ θλεκτρικζσ τθσ κινιςεισ με φορτίο τουλάχιςτον 
220 

κιλά 

220 κιλά             100 
221κ – 229κ       120 
≥230κ                 150 

 
 
 

6% 

27. Να είναι ςχεδιαςμζνθ ϊςτε να αποτρζπει ακοφςια 
ατυχιματα τα οποία πικανόν να δθμιουργθκοφν από 
λάκοσ του χριςτθ : 

  

- Nα διακζτει κατάλλθλουσ αιςκθτιρεσ οι οποίοι 
να αναγνωρίηουν τον προςανατολιςμό τθσ 
χειρουργικισ επιφάνειασ ϊςτε οι κινιςεισ από 
το χειριςτιριο να μθν αλλάηουν. 

  

- Να διακζτει ςφςτθμα για τθν αποφυγι 
ςφγκρουςθσ τθσ χειρουργικισ επιφάνειασ με τθν 
κολϊνα τθσ τράπεηασ και το δάπεδο, ςε 
περίπτωςθ λάκουσ χειριςμοφ από το χριςτθ. 

  

- Να είναι ςχεδιαςμζνθ ϊςτε να αποτρζπει 
ακοφςια ατυχιματα τα οποία πικανόν να 
δθμιουργθκοφν από λάκοσ του χριςτθ: Να 
αναφερκεί ο τρόποσ με τον οποίο μπορεί να 
γίνει θ άμεςθ διακοπι των θλεκτρικϊν 
κινιςεων, για λόγουσ αςφαλείασ. 
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- Να μθν δθμιουργεί θλεκτρομαγνθτικζσ 
παρεμβολζσ ςτο λοιπό εξοπλιςμό του 
χειρουργείου. 

  

- Ο χριςτθσ να ρυκμίηει διάφορα πρωτόκολλα 
αςφαλείασ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ κάκε 
χειρουργείου, το βάροσ ι το φψοσ των αςκενϊν. 

  

28. Να παρζχει τθ δυνατότθτα λειτουργίασ ςε 
αυτοματοποιθμζνο χειρουργείο. 

  

29. Να αναφερκοφν και να τεκμθριωκοφν επιπρόςκετεσ 
δυνατότθτεσ του ςυςτιματοσ χειρουργικισ τράπεηασ. 

  

 
 

ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΣΡΑΠΕΖΩΝ  15% 

 
Το  χειρουργικό τραπζηι να προςφζρεται με όλα τα βαςικά προςαρτιματα κζςθσ 
ςϊματοσ,  απαραίτθτα για τθν πλιρθ χριςθ του όπωσ:  Βραχίονεσ πλάγιασ ςτιριξθσ 
ςϊματοσ ςτιριγμα βραχίονα αςκενοφσ για πάνω και κάτω από τθν επιφάνεια του 
τραπεηιοφ, ρυκμιηόμενθ βάςθ ςϊματοσ προαφαιροφμενθ πλάκα χειρουργικισ 
χειρόσ, βραχίονα με ςτιριγμα κεφαλισ, πλαίςιο διαχωριςμοφ αναιςκθςίασ 
 
Πλα τα εξαρτιματα να δφνανται να εναλλάςςονται κατά βοφλθςθ μεταξφ των 
ςυςτθμάτων χειρουργικϊν τραπεηϊν. 
 
Πλα τα εξαρτιματα να ςυνοδεφονται με τα αντίςτοιχα ςυνδετικά τουσ 
(clamps) για τθν προςαρμογι τουσ ςτθν χειρουργικι επιφάνεια 
 
 

ΣΕΤ ΕΞΑΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (6 ςετ)   3% 
 
Το ςετ να αποτελείται από: 
-     Ιμάντα πρόςδεςθσ χεριοφ. 
- Τόξο αναιςκθςίασ ρυκμιηόμενου φψουσ με μπάρεσ επζκταςθσ και δυνατότθτα 

κλίςθσ (1 τεμάχιο). Το τόξο να ςυνοδεφεται με ιμάντα καρποφ από πλενόμενο 
υλικό, για τθν ανάρτθςθ του χεριοφ του αςκενι.  

- Οριηόντια ςτθρίγματα βραχιόνων με ιμάντεσ με δυνατότθτα περιςτροφισ (2 
τεμάχια).  

- Ιμάντα ςϊματοσ αςκενι ρυκμιηόμενου μικουσ με ςφςτθμα αςφάλιςθσ (2 
τεμάχια) 

 
 
ΣΕΤ ΕΞΑΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΥΟΧΕΙΟΥΓΙΚΟΥ  ΤΑΡΕΖΙΟΥ ( 1 ςετ)  2% 
 

Η χειρουργικι τράπεηα , να ςυνοδεφεται από πλιρεσ ςφςτθμα νευροχειρουργικισ ςτιριξθσ κεφαλισ 
τουλάχιςτον τριϊν ςθμείων  αποτελοφμενο από: 
Ι. Στιριγμα κεφαλισ 
Μεταλλικό κυκλικό ι θμικυκλικό πλαίςιο.. 
Η τοποκζτθςθ των βιδϊν ςτθ διαδικαςία ςτερζωςθσ να γίνεται με απλι προϊκθςθ μζχρι τθν επαφι 
με το κρανίο και κατόπιν περιςτρζφοντασ τθ βίδα 2 ολόκλθρεσ ςτροφζσ, ϊςτε να ιςοδυναμεί με 3 
χιλιοςτά εντόσ του κρανίου. 
 

Εναλλακτικά να προςφερκεί ιςοδφναμο ςφςτθμα, όπωσ ενδεικτικά Doro, Halo κτλ  
μαηί με τα παρελκόμενα του που να εξυπθρετεί νευροχειρουργικζσ επεμβάςεισ 
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κεφαλισ. Να περιγραφεί αναλυτικά. 
 
ΙΙ. Ημικφκλιο ι δαχτυλίδι που ςτερεϊνεται πάνω ςτο ςτιριγμα κεφαλισ και διακζτει: 
- δυο (2) slideadjusters για τθν τοποκζτθςθ των πολφςπαςτων διαςτολζων τφπου Leyla ςε 

οποιοδιποτε ςθμείο του θμικυκλίου, ανάλογα με τθν επζμβαςθ. 
- δφο (2) ςτθρίγματα χεριϊν χειρουργοφ (.Handrest) 
- μία (1) φαρζτρα διακερμίασ ι αναρρόφθςθσ. 
- εξάρτθμα κικθ για patties, που προςαρτάται ςτο πιο πάνω δεφτερο θμικφκλιο. 
-2 πολφςπαςτουσ retractors τφπου Leyla 
 
ΙΙΙ.Horseshoe ςτιριγμα κεφαλισ με τον ανταπτορα του 

ΙV . Ρροςαρμογζα χειρουργικοφ τραπεηιοφ με βάςθ ςτιριξθσ του παραπάνω ςυςτιματοσ , ςφαιρικοφ 
τφπου για ςτακεροποίθςθ ςε οποιαδιποτε κζςθ 

V. Ειδικόσ αντάπτορασ για τθν ςφνδεςθ του ςυςτιματοσ MAYFIELD που διακζτει ιδθ το νοςοκομείο, 
με το προςφερόμενο χειρουργικό τραπζηι. 

Να αναφερκοφν αναλυτικά τυχόν επιπλζον παρελκόμενα. 

 
Πλα τα ανωτζρω εξαρτιματα να ςυνοδεφονται με τα αντίςτοιχα ςυνδετικά τουσ 
(clamps) για τθν προςαρμογι τουσ ςτθν χειρουργικι επιφάνεια. 
 
 
ΣΕΤ ΕΞΑΤΗΜΑΤΩΝ ΟΘΟΡΕΔΙΚΗΣ  ΧΕΙΟΥΓΙΚΗΣ ΤΑΡΕΖΑΣ (1 ςετ)  2% 
 
1. Ρλιρεσ ςφςτθμα ορκοπεδικισ ζλξθσ κάτω άκρων εναζριασ προςαρμογισ 
αποτελοφμενο από: 
• μία ςτακερι ςτιριξθ λεκάνθσ 
• ζνα ηεφγοσ κλινόμενων και προςκαφαιροφμενων ςτθριγμάτων γλουτϊν 
• δφο μθχανιςμοφσ (βραχίονεσ) ζλξθσ ρυκμιηόμενου μικουσ, πλιρεισ με 
ςυςτιματα μικρομετρικισ και  μακρομετρικισ ρφκμιςθσ (δυναμόμετρα). 
• μια ράβδο αντεφελκυςμοφ 
• μία ράβδο αντεφελκυςμοφ ςχιματοσ «L» 
• δυο μπότεσ ορκοπεδικισ ζλξθσ ενθλίκων 
• ζνα ςτιριγμα ποδιοφ τφπου Goepel για τθν ςτιριξθ του υγιοφσ κάτω άκρου, 
πλιρεσ με ςφιγκτιρα 
• ζνα τροχιλατο για τθν μεταφορά και τθν εφκολθ προςζγγιςθ–απομάκρυνςθ τθσ 
ορκοπεδικισ ζλξθσ ςτθν χειρουργικι τράπεηα 
2. Διάταξθ ιλωςθσ κνιμθσ εφκολα προςαρμοηόμενθ ςτθν ορκοπεδικι ζλξθ, 
ρυκμιηόμενου φψουσ με ςτιριγμα ιγνυακοφ μυόσ και προςαρμογζα κονδφλου με 
τα αντίςτοιχα μαξιλάρια 
3. Τμιμα πλάτθσ τριϊν μερϊν (εκ των οποίων τα δυο πλευρικά να 
προςκαφαιροφνται) για επεμβάςεισ ϊμων, με ρυκμιηόμενο τμιμα κεφαλισ τφπου 
«κάςκασ» 
4. Διάταξθ αρκροςκόπθςθσ γόνατοσ, αναδιπλοφμενθ, με δυνατότθτα κλίςθσ και 
ζκταςθσ. Να διακζτει ρυκμιηόμενα πλευρικά ςτθρίγματα για τθν ςτακεροποίθςθ 
του γόνατοσ. 
5. Διάταξθ για επεμβάςεισ ιςχίου με τθν τοποκζτθςθ του αςκενι ςτθν πλευρικι 
κζςθ 
αποτελοφμενο από δυο ςτθρίγματα λαγόνιου οςτοφ (μεταβλθτοφ φψουσ) και ζνα 
ςτιριγμα ιεροφ οςτοφ (προςανατολιηόμενο και μεταβλθτοφ φψουσ). Να 
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ςυνοδεφεται με τα αντίςτοιχα ςτθρίγματα χεριϊν (δυο τεμάχια) για τθ τοποκζτθςθ 
του αςκενι ςε πλευρικι κατάκλιςθ. 
6. Διάταξθ beachchair για χειρουργεία ϊμου. 
 
 
ΣΕΤ ΕΞΑΤΗΜΑΤΩΝ ΟΥΟΛΟΓΙΚΗΣ -ΘΩΑΚΟΧΕΙΟΥΓΙΚΗΣ ΧΕΙΟΥΓΙΚΗΣ ΤΑΡΕΖΑΣ 
(1 ςετ)   2% 
Το ςετ να αποτελείται από: 

- Ζεφγοσ ςτθριγμάτων ποδιϊν με πνευματικι υποβοικθςθ, κατάλλθλα για αςκενείσ βάρουσ 
τουλάχιςτον 220Kg. Η μπότα του κάκε υποποδίου να διακζτει pad το οποίο να περιβάλλει 
πλιρωσ το πόδι, τον αςτράγαλο και τθν γαςτροκνθμία. Να ρυκμίηεται από χειρολαβι, απλι ςτθν 
χριςθ θ οποία να αςφαλίηει το υποπόδιο ςτθν επικυμθτι κζςθ. (1 ηεφγοσ) 

- Ρλευρικά ςτθρίγματα ςϊματοσ (2 τεμάχια) ςυνοδευόμενα με: i) μαξιλάρι ιεροφ 
οςτοφ, διαςτάςεων 200x80mm περίπου (1 τεμάχιο), ii) μαξιλάρι θβικοφ οςτοφ 
διαςτάςεων: 50x50mm περίπου (1 τεμάχιο) 

- Στιριγμα Βραχίονα όταν ο αςκενισ βρίςκεται ςε πλευρικι κζςθ, μεταβλθτοφ 
φψουσ με δυνατότθτα περιςτροφισ (1 τεμάχιο)  

 
 
ΣΕΤ ΕΞΑΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΟΥΓΙΚΗΣ (1 ςετ)  2% 
 
Το ςετ να αποτελείται από: 
- Ζεφγοσ ςτθριγμάτων γονάτων τφπου Goepel, πλιρθ με ςφιγκτιρεσ (1 ηεφγοσ) 
- Ρλευρικά ςτθρίγματα ςϊματοσ (2 τεμάχια) ςυνοδευόμενα με: i) μαξιλάρι ιεροφ 

οςτοφ, διαςτάςεων 200x80mm περίπου (1 τεμάχιο), ii) μαξιλάρι θβικοφ οςτοφ 
διαςτάςεων: 50x50mm περίπου (1 τεμάχιο) 

- Στιριγμα Βραχίονα όταν ο αςκενισ βρίςκεται ςε πλευρικι κζςθ, μεταβλθτοφ 
φψουσ με δυνατότθτα περιςτροφισ (1 τεμάχιο)  

 
 
ΣΕΤ ΕΞΑΤΗΜΑΤΩΝ  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΕΙΟΥΓΙΚΗΣ ΤΑΡΕΖΑΣ (1 ςετ)  2% 
 
Το ςετ να αποτελείται από: 
- Ζεφγοσ ςτθριγμάτων γονάτων τφπου Goepel, πλιρθ με ςφιγκτιρεσ (1 ηεφγοσ) 
- Ανοξείδωτθ λεκάνθ ςυλλογισ υγρϊν με οπι αποχζτευςθσ, με ςωλινα 

παροχζτευςθσ και μεταλλικό δίχτυ (ςίτα) κατακράτθςθσ ιςτϊν (1 τεμάχιο) 
- Ρλευρικά ςτθρίγματα ςϊματοσ (2 τεμάχια) ςυνοδευόμενα με: i) μαξιλάρι ιεροφ 

οςτοφ, διαςτάςεων 200x80mm περίπου (1 τεμάχιο), ii) μαξιλάρι θβικοφ οςτοφ 
διαςτάςεων: 50x50mm περίπου (1 τεμάχιο) 

 
 
ΣΕΤ ΕΞΑΤΗΜΑΤΩΝ  ΩΛ ΧΕΙΟΥΓΙΚΗΣ ΤΑΡΕΖΑΣ (1 ςετ) 2% 
 
Το ςετ να αποτελείται από: 
- Ρροςκζφαλο ςτενό, ρυκμιηόμενο, τετράγωνου ςχιματοσ κατάλλθλο για 

επεμβάςεισ ΩΛ (1 τεμάχιο) 
 

 
ΣΡΟΧΗΛΑΣΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΚΟΛΩΝΑ (τεμ 2) 5% 
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1. Η μεταφορά όλθσ τθσ τράπεηασ και των χειρουργικϊν επιφανειϊν (χωρίσ ι και 
μετά του αςκενοφσ), να γίνεται μζςω ειδικοφ τροχιλατου. 0.5 %  
 

2. Η ςφνδεςθ των χειρουργικϊν επιφανειϊν με τθν κολϊνα κακϊσ και θ 
αποςφνδεςι τουσ, να γίνεται επίςθσ μζςω του ειδικοφ τροχιλατου με 
αυτοματοποιθμζνο τρόπο. 0.5 % 

 
3. Να εκτελεί κίνθςθ Trendelenburg /ReverseTrendelenburg, ±15οπερίπου. 0.5 % 
 

4. Να διακζτει κεντρικι ρφκμιςθ φρζνων. 0.5 % 
 

5. Να είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο υλικό 3 % 
 

Κράμα αλουμινίου 100 

Άλλο ανοξείδωτο υλικό  120 

Ανοξείδωτοσ Χάλυβασ 150 

 
6. Να αναφερκοφν και να τεκμθριωκοφν επιπρόςκετεσ δυνατότθτεσ του 

τροχιλατου μεταφοράσ.  
 
 
 
ΟΡΟΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

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

διαμορφώςει το χώρο, 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. Η παράδοςθ κα γίνει, με τθν εγκατάςταςθ ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ, ωσ ειδικότερα 

ορίηεται από τθν ςχετικι κείμενθ νομοκεςία εντόσ 60 ημερών. 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). 
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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. ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΤΗΕΩΝ, ΤΝΣΗΡΗΕΩ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ-

ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΚΛΠ. 

 

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 ΑΗΗΕ 

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

 

2.2. ΟΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΗΗΣΗ 

 

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

προςωπικό για τθ ςυντιρθςθ των αντίςτοιχων μθχανθμάτων. Η ςφνκεςθ του ςυνεργείου 

ςυντιρθςθσ, κακϊσ και τα τυπικά κλπ προςόντα των απαςχολοφμενων να αναφερκοφν αναλυτικά 

ςτθν προςφορά, όπωσ και τα αντίςτοιχα διακριβωμζνα όργανα. 
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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 (μθ ςυμπεριλαμβανομζνων αργιϊν και Σαββατοκφριακων). 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. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ – ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ 

 

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 
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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. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΙΜΑ – 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, κοςτολογθμζνα. 

 

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

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. Η 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 χαρακτθριςτικά  ςτισ Ομάδεσ Α και Β πρζπει να βεβαιϊνονται από τα επίςθμα 

φυλλάδια του οίκου είτε από βεβαιϊςεισ του οίκου. Επιπλζον να κατατεκεί πλιρεσ και αναλυτικό 

φφλλο ςυμμόρφωςθσ με παραπομπζσ. Τα προθγοφμενα επί ποινι αποκλειςμοφ. 
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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 Β. 

(ΟΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ ) 

Επιμζρουσ 

βακμολογία 

Βαρφτθτα 

1.2. Η παράδοςθ-παραλαβι του μθχανιματοσ 

3% 

120 θμζρεσ 100 

90 θμζρεσ 120 

60 θμζρεσ 150 

2.2.2. Εγγφθςθ (εργαςία - ανταλλακτικά) τουλάχιςτον τριϊν ετϊν 

15% 
3 ζτθ 100 

4 ζτθ 120 

5 ζτθ 150 

2.2.3.Χρόνοσ ανταπόκριςθσ ςε βλάβθ.  

 

 

12% 

24ωρθ τθλεφωνικι τεχνικι υποςτιριξθ 
ςυμπεριλαμβανομζνων αργιϊν και Σαββατοκφριακων & 
επίλυςθ βλάβθσ εντόσ 24 ωρϊν με απαίτθςθ ανταλλακτικϊν 

150 

 

Επίλυςθ βλάβθσ εντόσ 24 ωρϊν με απαίτθςθ ανταλλακτικϊν 

(μθ ςυμπεριλαμβανομζνων αργιϊν και Σαββατοκφριακων) 
120 

Επίλυςθ βλάβθσ εντόσ 24 ωρϊν χωρίσ τθν απαίτθςθ 
ανταλλακτικϊν & Επίλυςθ βλάβθσ εντόσ 48 ωρϊν με 
απαίτθςθ ανταλλακτικϊν (μθ ςυμπεριλαμβανομζνων 
αργιϊν και Σαββατοκφριακων) 

100 

Σφνολο  30% 

  

 

ΟΜΑΔΑ 
ΚΙΤΗΙΩΝ
ΣΥΝΤ.ΒΑ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΤΗΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΡΟ– ΜΕΧΙ 

Α’ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ 70% 100 – 150 

Β’ ΟΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 30% 100 – 150 
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Η βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν 

περίπτωςθ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, 

αυξάνεται δε μζχρι τουσ 150 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 = 
Ρροςφερκείςα τιμι 

Τελικι 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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