
 

 ειίδα 1 απφ 8 

 

Ent;ow    

 

 

Ηκ/λία 24/06/2019  

Αξ. πξση. 644/Δ 

ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Τπνπξγείν Τγείαο 

5εΤ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο 

  

ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ 

Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ 

Οηθνλνκηθφ Σκήκα 

                                              Πξνο: Κάζε ελδηαθεξφκελν 

Σαρ. δ/λζε:   33100 Άκθηζζα 

Πιεξνθ.:      Μήηαιαο Θνδσξήο   

Σει.:        (22653) 50131 

Fax:       (22650) 22086 

Γ-mail:       diax4@gnamfissas.gr 

   

2
η
 Δημόσια Διαβούλευση 

επί ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκήζεηα έξι (6) Μηχανημάτων Αιμοκάθαπσηρ, (CPV: 33141620-2) γηα ηε 

Μ.Σ.Ν. ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο θαη εθηηκψκελεο αμίαο Γλελήληα ρηιηάδσλ επξψ (90.000,00€). 

Μεηά ην πέξαο ηεο 1
εο

 Δεκφζηαο Δηαβνχιεπζεο, πξνρσξνχκε ζε 2
ε
 Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε 

1. Η δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο νξίδεηαη ζε επηά  (7) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο αλάξηεζεο ζηνλ 

ηζηφηνπν ηεο 5εο ΤΠΓ Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Γιιάδαο (www.dypethessaly.gr) θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ: 

(www.gnamfissas.gr), ήηνη ζηηο 01/07/2019 εκέξα Δεπηέξα θαη ψξα 20:00 

2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνζηείινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, θαζψο θαη λα δεηήζνπλ δηεπθξηλήζεηο 

ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε diax4@gnamfissas.gr 

Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Δεκφζηαο Δηαβνχιεπζεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, ζα 

αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ: (www.gnamfissas.gr), νη παξαηεξήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία. 

αο επραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία. 

 – Η – 

 ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ 

  

  

 __________ 

 ΑΤΓΓΡΙΝΟΤ ΓΤΦΡΟΤΝΗ 

 

http://www.dypethessaly.gr/
http://www.gnamfissas.gr/
http://www.gnamfissas.gr/
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ΣΓΥΝΙΚΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ 

ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΗ,ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΗ ΚΑΙ ΟΝ –LINE 

ΜΓΘΟΔΩΝ 

 

Α. ΟΜΑΔΑ ΣΓΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΗ 

ΟΜΑΔΑ 
ΓΠΙ ΜΓΡΟΤ ΣΟΙΥΓΙΑ 

ΟΜΑΔΩΝ 

ΤΝΣΓΛΓΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΑΘΜΙΜΓΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α1 Σν κεράλεκα λα είλαη πιήξεο, θαηλνχξγην, 

ακεηαρείξηζην θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα αλαθεξζνχλ λα 

ηεθκεξηψλνληαη απαξαίηεηα, κε 

αληίζηνηραprospectus ηνπ θαηαζθεπαζηή, 

εγθξίζεηο θαη άιια ζηνηρεία πξνο 

αμηνιφγεζε. Να θέξεη ζήκαλζε CE, φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα 

Γιιεληθή Ννκνζεζία.  

 

5%   

Α2 2. Να ιεηηνπξγεί κε ξεχκα ηάζεο 

220V/50Hz, κε απηνλνκία ιεηηνπξγίαο 

ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ιεπηψλ ζε 

πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο 

2%   

Α3 3.Η ιεηηνπξγία ηνπ λα βαζίδεηαη ζε 

κηθξνυπνινγηζηέο (microprocessors) θαη λα 

απηνειέγρεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο αηκνθάζαξζεο 

2%   

Α4 4. Να θέξεηαη ζε ηξνρήιαηε βάζε, κε 

δπλαηφηεηα αθηλεηνπνίεζεο ησλ ηξνρψλ, 

λα είλαη εχθνιν ζηελ κεηαθνξά ηνπ θαη λα 

θέξεη αλαξηήξεο θηαιψλ, ζπζθεπψλ νξψλ, 

θίιηξσλ θαη γξακκψλ 

2%   

Α5 5.  Να ρξεζηκνπνηεί θίιηξα αηκνθάζαξζεο 

φισλ ησλ εξγνζηαζίσλ. , πνπ ε πξνκήζεηα 

ηνπο λα είλαη δπλαηή απφ πεξηζζφηεξνπο 

ηνπ ελφο πξνκεζεπηέο 

 

 

3%   
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Α6 6.Να θέξεη φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο 

απηνκαηηζκνχο θαη ζπζηήκαηα αζθαιείαο 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αζζελνχο είηε απφ 

βιάβε, είηε απφ εζθαικέλν ρεηξηζκφ.  

 

3%   

Α7 7. Να έρεη απηνδηαγλσζηηθφ πξφγξακκα 

βιαβψλ ή ιαζψλ γηα ηελ ηαρεία επηζθεπή 

απφ ηνπο ηερληθνχο. Οη ελδείμεηο ησλ 

παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο λα είλαη ζηελ 

Γιιεληθή γιψζζα θαη λα απεηθνλίδνληαη 

ςεθηαθά ή αλαινγηθά ή ζε νζφλε.  

 

2%   

Α8 8. Να έρεη ελζσκαησκέλν ζχζηεκα 

εθαξκνγήο αηκνθάζαξζεο κε Μνλή Βειφλα 

ηφζν κε κία, φζν θαη κε δχν αληιίεο 

2%   

Α9 9.Να έρεη αληιία ρνξήγεζεο επαξίλεο 2%   

Α10 10.Να έρεη ζχζηεκα κέηξεζεο θαη ειέγρνπ 

ησλ νξίσλ αξηεξηαθήο θαη θιεβηθήο πίεζεο 

ηνπ αίκαηνο κε ηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο  

 

2%   

Α11 11.Να έρεη έλδεημε ηεο δηακεκβξαληθήο 

πίεζεο (ΣΜP 

2%   

Α12 12. Να έρεη απηφκαηε πεξηζηξνθηθή αληιία 

αίκαηνο, κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο 

παξνρήο θαηά ηεδηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο. Η 

κέγηζηε δπλαηή παξνρή αίκαηνο ζα πξέπεη 

λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 500 ml/min. Η αληιία 

ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαη 

ρεηξνθίλεηα, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο 

ξεχκαηνο. 

3%   

Α13 13. Να έρεη έλδεημε ηεο παξνρήο ηνπ 

αίκαηνο 

2%   

Α14 14. Να έρεη ζχζηεκα απηφκαηεο 

ειεγρφκελεο ππεξδηήζεζεο 

3%   

Α15 15. Να έρεη πξφγξακκα ππεξδηήζεζεο 

ρσξίο δίνδν δηαιχκαηνο αηκνθάζαξζεο 

(μεξά θάζαξζε) 

3%   
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Α16 16. Να δηαζέηεη ζχζηεκα αλίρλεπζεο 

δηαθπγήο αίκαηνο (blood leak detector) θαη 

ζχζηεκα απηφκαηεο αεξνπαγίδαο 

 

3%   

Α17 17. Ωο πξνο ηελ παξαζθεπή ηνπ 

δηαιχκαηνο αηκνθάζαξζεο, λα είλαη 

απηφκαην θαη απηφλνκν 

2%   

Α18 18. Να είλαη ηχπνπ single pass (κνλήο 

δηέιεπζεο ηνπ δηαιχκαηνο αηκνθάζαξζεο 

απφ ην θίιηξν αηκνθάζαξζεο).  

 

2%   

Α19 19. Να έρεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο 

παξνρήο ηνπ ηειηθνχ δηαιχκαηνο κε 

κέγηζην φξην ηνπιάρηζηνλ 600 ml/min.  

 

3%   

Α20 20. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ δηαιχκαηνο 

αηκνθάζαξζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλεδξίαο 

2%   

Α21 21. Να εθηειεί απηφκαηε ζεξκηθή θαη 

ρεκηθή απνζηείξσζε θαη πιχζηκν κε λεξφ 

2%   

Α22 22. α) Να παξαζθεπάδεη δηαιχκαηα 

δηηηαλζξαθηθψλ θαη απφ ππθλφ δηάιπκα 

θαη απφ άλπδξν δηηηαλζξαθηθφ λάηξην ζε 

ζηεξεά κνξθή (ζθφλε), κε δπλαηφηεηα 

κεηαβνιήο/ξχζκηζεο ηεο ζπγθέληξσζεο 

δηηηαλζξαθηθψλ θαη λαηξίνπ, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο.  

β) Να δέρεηαη θχζηγγα ζθφλεο 

δηηηαλζξαθηθψλ πνπ ε πξνκήζεηα ηνπ λα 

είλαη δπλαηή απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο 

πξνκεζεπηέο 

 

 

2%   

Α23 23. Να δηελεξγεί ηε κέζνδν ηεο 

Αηκνδηήζεζεο, Αηκνδηαδηήζεζεο, κε on-line 

παξαζθεπή δηαιπκάησλ (ππνθαηάζηαζεο 

θαη αηκνθάζαξζεο).  

2%   

Α24 24. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν πηεζφκεηξν 

γηα Μέηξεζε ηεο πζηνιηθήο, Δηαζηνιηθήο 

2%   
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θαη Μέζεο πίεζεο κέζσ πεξηρεηξίδαο  

 

Α25 25 Να έρεη ελζσκαησκέλν πξφγξακκα 

πινπνίεζεο ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ α) 

Αγσγηκφηεηαο ηφλησλ λαηξίνπ (Na 

profiling) θαη β) Τπεξδηήζεζεο (filtration 

profiling) 

 

2%   

Α26 25. Να θαηαηεζεί θφζηνο αλαισζίκσλ 

ρξήζεο /ιεηηνπξγίαο αλαιπηηθά γηα ηελ 

πιήξε ιεηηνπξγία ζε θάζε ζεξαπεία (π.ρ 

θιαζζηθή αηκνθάζαξζε,on line 

αηκνδηήζεζε/αηκνδηαδηήζεζε) ζε 

ζπγθεθξηκέλε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ π.ρ αλά 

κήλα,ηξίκελν, έηνο 

10%   

Α ΤΝΣΓΛΓΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ  

ΟΜΑΔΑ Α ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

70%   

 

 

Β. ΟΜΑΓΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΤΦΗ 

B. ΣΓΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ 

1. Να δνζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ, ηνπιάρηζηνλ δχν (3) εηψλ απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απηψλ, 

κε πιήξε θάιπςε αληαιιαθηηθψλ θαη αλαισζίκσλ ζπληήξεζεο & επηζθεπήο, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην 

λνζνθνκείν, κε εμαίξεζε ησλ αλαισζίκσλ ιεηηνπξγίαο /ρξήζεο(πιελ ησλ αξρηθψλ γηα επίδεημε ιεηηνπξγίαο) θαη ηα νπνία 

λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηελ Γιιεληθή αγνξά θαη λα κελ είλαη απνθιεηζηηθήο πξνκήζεηαο. Να θαηαηεζεί θφζηνο 

αλαισζίκσλ ιεηηνπξγίαο/ ρξήζεο αλαιπηηθά γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ζε θάζε ζεξαπεία ζε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα ηνπ 

ρξφλνπ π.ρ αλά κήλα, ηξίκελν, έηνο.  

 Ο ρξφλνο ηεο εγγχεζεο ζα αξρίδεη απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ ζπλαξκνινγεκέλνπ, εγθαηεζηεκέλνπ θαη 

ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο θαη εθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί ε απαηηνχκελε απφ ηελ δηαθήξπμε εθπαίδεπζε 

πξνζσπηθνχ.  

  ηελ εγγχεζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα πξνιεπηηθφ έιεγρν ζπληήξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ Καηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ, ψζηε ηα κεραλήκαηα λα είλαη πάληα ζε θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο θαη λα δνζεί 

ζρεηηθφ πξφγξακκα ηαθηηθήο  ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ.  

  Ο δηαγσληδφκελνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζηελ Γιιάδα κφληκα θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, κε πηζηνπνηεηηθφ 

εθπαίδεπζεο θαη εμνπζηνδφηεζεο απηνχ απφ ην θαηαζθεπαζηή ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Γπξσπατθή Έλσζε 

φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ Οδεγία 93/42/EEC, γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ. Να ππνζηεξίδεηαη απφ 

πέληε (3) ηνπιάρηζηνλ εμεηδηθεπκέλα θαη πηζηνπνηεκέλα απφ ηνλ αληίζηνηρν θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ζηειέρε , πνπ λα 

παξέρνπλ ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο φιν ην εηθνζηηεηξάσξν , γηα 365 εκέξεο ηνλ ρξφλν,  κε 

εμαηξνπκέλσλ αξγηψλ θαη ενξηψλ Η ζχλζεζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο θαζψο θαη ηα ηππηθά θιπ. πξνζφληα ησλ 

απαζρνινπκέλσλ ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά, ζηνλ θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο, θαζψο θαη ηα 

αληίζηνηρα δηαθξηβσκέλα πξνο ηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο ζπληήξεζεο-επηζθεπήο φξγαλα.   
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  Αζάθεηεο ή ανξηζηίεο, σο πξνο ηνλ αξηζκφ, πξνζφληα, εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνπο φξνπο εγγπήζεσλ ή ηε 

ζπληήξεζε, ηα νπνία είλαη ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνληαη απαξάβαηνη φξνη, νδεγνχλ ζε απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ην ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ δελ ζα επζχλεηαη γηα θακία βιάβε ηνπ εμνπιηζκνχ πξνεξρφκελε απφ ηε 

ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα επηβαξχλεηαη κε θαλέλα πνζφ γηα ηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά, θιπ., εθηφο 

ησλ αλαισζίκσλ πνπ αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα αλσηέξσ φηη εμαηξνχληαη.  Η απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ ζα γίλεηαη 

εληφο ζαξάληα νθηψ (48) σξψλ απφ ηελ ιήςε εηδνπνίεζεο φηαλ δελ απαηηνχληαη αληαιιαθηηθά θαη εληφο 5 λζεκέξνπ 

φηαλ απαηηνχληαη αληαιιαθηηθά. Ο ρξφλνο αθηλεηνπνίεζεο Down Time (Νεθξφο ρξφλνο) νξίδεηαη ζε δηαθφζηεο ζαξάληα 

(240) ψξεο. Οη ρξφλνη ζα παξαθνινπζνχληαη απφ ην Σκήκα Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο θαη ζε πεξίπησζε ππέξβαζήο ηνπο 

ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη αληίζηνηρν κεράλεκα ή λα εθαξκφδεηαη πνηληθή ξήηξα φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Όηαλ 

γίλεηαη αληηθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο δελ ζα πξνζκεηξάηαη ρξφλνο ζηνλ ρξφλν κε ιεηηνπξγίαο (Νεθξφο Υξφλνο – 

Down Time). Γηα ηελ αθηλεηνπνίεζε πέξαλ ησλ δηαθνζίσλ ζαξάληα (240) σξψλ εηεζίσο, ζα επηβάιιεηαη ζηελ (ΓΣΑΙΡΓΙΑ) 

πνηληθή ξήηξα: δέθα (10) ΓΤΡΩ ζπλ ηέζζεξηο(4) ψξεο παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο, σο πξφζηηκν αλά ψξα αθηλεηνπνίεζεο 

πέξαλ ησλ δηαθνζίσλ ζαξάληα (240) σξψλ εηεζίσο. Αλ ην κεράλεκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ζα παξνπζηάζεη 

βιάβεο πνπ μεπεξλνχλ αζξνηζηηθά ηηο εμήληα εκέξεο ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί κε θαηλνχξην. 

2. Ο πξνκεζεπηήο  ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί θαη ηελ εμαζθάιηζε δηάζεζεο αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα ηνπιάρηζηνλ (10) 

ζπλνιηθά έηε απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ, κε ππεχζπλε δήισζή ηνπ θαζψο θαη κε έγγξαθε δέζκεπζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ζηελ Γπξσπατθή Έλσζε φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ Οδεγία 93/42/EEC. ε 

πεξίπησζε πξνζθνξάο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο πέξαλ ησλ 3 εηψλ, ε ζρεηηθή πέξαλ ησλ 3 εηψλ επηβεβαίσζε ζα 

γίλεηαη θαη κε έγγξαθε δέζκεπζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ ζηελ Γπξσπατθή Έλσζε 

φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ Οδεγία 93/42/EEC, θαη νπσζδήπνηε κε εηδηθή αλαθνξά γηα ηνλ αληίζηνηρν δηαγσληζκφ ή ηελ 

επαλάιεςε ηνπ. Δηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη ηα αληαιιαθηηθά ζα είλαη ακεηαρείξηζηα θαη πηζηνπνηεκέλα απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ νίθν.   

3. Μεηά ηε ιήμε ηνπ σο άλσ ρξφλνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη, εθφζνλ ην επηζπκεί ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή, λα αλαιάβεη ηε πιήξε ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζρέδην 

ζχκβαζεο πιήξνπο ζπληήξεζεο – επηζθεπήο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε δέθα (10) εηψλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή απηψλ, έλαληη ηδηαίηεξεο εηήζηαο ακνηβήο, ηελ νπνία ζα έρεη θαζνξίζεη επ’ αθξηβψο νπσζδήπνηε ζηελ αξρηθή 

νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά θαη κε ηελ ζχκθσλε έγγξαθε δήισζε εγγχεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ 

αληηπξνζψπνπ ηνπ ζηελ Γπξσπατθή Έλσζε φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ Οδεγία 93/42/EEC, ε νπνία ζα θαηαηεζεί κεηά ηεο 

πξνζθνξάο θαη ζα αλαθέξεηαη ζηελ αληίζηνηρε Δηαθήξπμε, σο θαη ζην πθηζηάκελν ηερληθφ δπλακηθφ ζηελ ρψξα καο γηα 

service θιπ, κε βάζε ην ζπλεκκέλν ζρέδην ζχκβαζεο πιήξνπο ζπληήξεζεο-επηζθεπήο, ηνπ πξνκεζεπφκελνπ εμνπιηζκνχ. 

Σν ελ ιφγσ θφζηνο πνπ δεζκεχεη κε ξεηή δήισζή ηνπ ηνλ αλάδνρν, ζε κειινληηθή ζχλαςε ζπκβάζεσλ θαη κέρξη ηελ 

ζπκπιήξσζε δεθαεηνχο ιεηηνπξγίαο, δελ επηδέρεηαη άιιε αλαπξνζαξκνγή πιελ ηεο ηηκαξηζκηθήο (δειαδή ηνπ κέζνπ 

εηήζηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή πνπ δίλεη ε ΓΛΣΑΣ).    

4.  ε πεξίπησζε αθαίξεζεο ηεο εμνπζηνδφηεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ 

ζηελ Γπξσπατθή Έλσζε φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ Οδεγία 93/42/EEC, πξνο ηνλ αλάδνρν, γηα παξνρή αληαιιαθηηθψλ - 

ζπληεξήζεσλ - ηερληθήο ππνζηήξημεο - εγγπήζεσλ θιπ θαη εληφο ηεο απαηηνχκελεο δεθαεηίαο, ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί 

βεβαίσζε δέζκεπζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ ζηελ Γπξσπατθή Έλσζε φπσο απηνί 

νξίδνληαη ζηελ Οδεγία 93/42/EEC, γηα ηελ ζπλερή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, κε ηνπο ίδηνπο 

δεηνχκελνπο φξνπο κέρξη ζπκπιήξσζεο ηεο δεθαεηίαο ηνπιάρηζηνλ.   

 

ΟΜΑΔΑ ΓΠΙ ΜΓΡΟΤ ΣΟΙΥΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ 

ΤΝΣΓΛΓΣ

Η 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

Α 

ΣΑΘΜΙΜΓΝ

Η 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

Α 

Β1 Δηάξθεηα εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο 

κεραλήκαηνο 

10% 
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Β2 Κφζηνο αληαιιαθηηθψλ αλά έηνο κεηά ηελ 

εγγχεζε θαη σο δέθα έηε 

10%   

Β3 Κφζηνο πιήξνπο ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο 

ηνπ κεραλήκαηνο  (ζπκβφιαην ζπληήξεζεο) 

αλά έηνο κεηά ηε εγγχεζε θαη ‘σο δέθα έηε 

10%   

Β ΤΝΣΓΛΓΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ  

ΟΜΑΔΑ Β ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

30%   

 

Γ) ΠΑΡΑΔΟΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ   

1. Ωο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ νξίδεηαη ν ζπληνκφηεξνο δπλαηφο θαη φρη πέξαλ ησλ εμήληα(60) εκεξνινγηαθψλ 

εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

2. . Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη ην αλψηεξν κέρξη ην 1/3 απηνχ, κε επηθχιαμε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ Δεκνζίνπ γηα επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ(ζρεη. άξζξν 26 ηνπ Κ.Π.Δ ), ή λα κεηαηίζεηαη. 

3. Γπηζεκαίλεηαη φηη κεηά ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ παξάηαζεο, ζα θηλείηαη ε δηαδηθαζία θήξπμεο έθπησηνπ ηνπ πξνκεζεπηή. 

4. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα αλαιάβεη ν ίδηνο ηελ κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζην ρψξν ηνπνζέηεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, µε βάζε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, µε δηθφ ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθφ, ζηνλ δηαζέζηκν 

πξνο ηνχην ρψξν, κε δηθή ηνπ νινθιεξσηηθά επζχλε θαη λα ην παξαδψζεη ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα µε 

ηνπο ηερληθνχο & επηζηεκνληθνχο θαλφλεο, ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ θαη ηε ζπλδξνκή ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ θνξέα. 

5. Η παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ (νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) ζα γίλεη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο, σο εηδηθφηεξα 

νξίδεηαη απφ ηελ ζρεηηθή θείκελε λνκνζεζία. Όια ηα είδε θαη πιηθά, πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν αλάδνρνο ζην ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα ακεηαρείξηζηα ρσξίο 

ειαηηψκαηα θαη λα ηθαλνπνηνχλ φινπο ηνπο φξνπο ζχκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα ππφινηπα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα δψζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πξνέιεπζεο ησλ πιηθψλ ήζειε δεηήζεη ν 

θνξέαο γηα δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη θάζε 

πξνζθνκηδφκελν πιηθφ θαη ν αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα ππαθνχζεη ζε νπνηεζδήπνηε εληνιέο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ 

ηνπ, γηα πιηθφ ην νπνίν δελ εθπιεξψλεη ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ. 

6. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη επαξθέο Σερληθφ Πξνζσπηθφ, εθπαηδεπκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν απφ ηελ 

Καηαζθεπάζηξηα Γηαηξεία, (γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπέο πνπ πξνζθέξεη), ην νπνίν θαη ζα αλαθέξεη αλαιπηηθά θαζψο 

θαη ζα πξνζθνκίζεη φια εθείλα ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπο θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπο επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ. 

7. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πιήξε εθπαίδεπζε ζηνπο ρξήζηεο επί ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ 

θαη επί ηεο πιήξνπο εθκεηάιιεπζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ επηα (7) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ θαη 

πεξηζζφηεξν εθφζνλ απαηηεζεί απφ ην εθπαηδεπφκελν πξνζσπηθφ, θαη ζα έρεη νινθιεξσζεί µε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 

ηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη κία επαλαιεπηηθή κέζα ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο εθφζνλ 

δεηεζεί. 

8. Με ηελ ιήμε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη αθνχ ε επηηξνπή παξαιαβήο βεβαησζεί φηη ν εμνπιηζκφο αληαπνθξίλεηαη πιήξσο 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη είλαη απνιχησο ζχκθσλνο µε ηελ 

πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, θαη εθφζνλ έρνπλ εθηειεζηεί ζην ζχλνιφ ηνπο νη απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο, ζα γίλεη ε νξηζηηθή 

παξαιαβή απηνχ θαη ζα ζπληαρζεί ην νξηζηηθφ πξσηφθνιιν πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

9. Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη :   - Πιήξε ζεηξά ηεπρψλ µε νδεγίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο (SERVICE MANUAL) ζηελ 

Γιιεληθή θαη Αγγιηθή γιψζζα.    - ∆χν (2) Γγρεηξίδηα Λεηηνπξγίαο (Operation Μanuals) κεηαθξαζκέλα νπσζδήπνηε ζηελ 
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Γιιεληθή γιψζζα θαη έλα(1) ζηελ Αγγιηθή.    - Πιήξεο πξσηφθνιιν ειέγρνπ ειεθηξηθήο αζθάιεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ.     -

Γπηζήκνπο θαηαιφγνπο (βηβιία), ζε έληππε ή θαη ειεθηξνληθή κνξθή, µε φινπο ηνπο θσδηθνχο αληαιιαθηηθψλ ηνπ 

εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο (Parts Books) ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα.  Όια ηα αλσηέξσ 

εγρεηξίδηα ζα δνζνχλ θαη ζην ηκήκα Βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

10. Γάλ θαηά ηελ παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ αλαθχςνπλ πξνβιήκαηα, ειιείςεηο, ή 

ακθηβνιίεο, δελ ζπληάζζεηαη ην νξηζηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο, σζφηνπ απηά δηεπζεηεζνχλ. 

ΓΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. ηελ πξνζθνξά λα αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα αλ ζηελ πξνζθεξφκελε ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηκήκαηα, ηα νπνία ζηα 

prospectus ραξαθηεξίδνληαη σο option. 
2. Θα πξέπεη απαξαίηεηα λα ππάξρνπλ ηα παξαθάησ, δηαθνξεηηθά ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη 

 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ κεραλήκαηνο. •Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ 

κεραλήκαηνο φπσο πξνζθέξεηαη 
 Σν Φχιιν ζπκκφξθσζεο, φπνπ ζα απαληψληαη θαη δηεπθξηλίδνληαη κε ζαθήλεηα θαη θάζε ιεπηνκέξεηα, φρη 

κνλνιεθηηθά, θαη κε ηελ ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη φια ηα αηηήκαηα ησλ ηερληθψλ καο πξνδηαγξαθψλ. Να 

ππάξρνπλ παξαπνκπέο ζε θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ πξνο απφδεημε ησλ δεηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, 

νη νπνίεο ζα γίλνληαη κε ζαθή αλαθνξά ζηελ ζειίδα θαη παξάγξαθν ηνπ θπιιαδίνπ, φπνπ ζα εκπεξηέρνληαη 

ηα ζηνηρεία κε αληίζηνηρε επηζήκαλζε. 
 Πηζηνπνηεηηθφ απφ θνηλνπνηεκέλν ζηελ Γπξσπατθή Έλσζε νξγαληζκφ, φηη ν θαηαζθεπαζηήο ηεξεί ζχζηεκα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαηά EN ISO 13485, πνπ ηθαλνπνηεί ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 93/42 ηεο 

Γπξσπατθήο Έλσζεο. 
 Πηζηνπνηεηηθά θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ θαη πξσηφηππα prospectus απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη φια ηα 

πξνζθεξφκελα είδε θέξνπλ ζήκαλζε CE, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη φηη ην ζχζηεκα πιεξνί ηα δηεζλή ζηάληαξη 

αζθαιείαο IEC θαη θέξεη ζήκαλζε κε ηελ Οδεγία 93/42. 
 Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο σο πξνο ην πξφηππν ΓΝ60601. •Πηζηνπνηεηηθφ φηη ν πξνκεζεπηήο ηεξεί 

ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 93/42 ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο(EN 

ISO 9001 θαη EN ISO 13485, κε πεδία πηζηνπνίεζεο ηνπιάρηζηνλ ηελ δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε 

Ιαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ). 
 Πηζηνπνηεηηθφ απφ θνηλνπνηεκέλν ζηελ Γπξσπατθή Έλσζε νξγαληζκφ ζπκκφξθσζεο κε ηελ Τπ.Απ. 

ΔΤ8δ/Γ.Π.νηθ. 1348/07-01-2004 ζχζηεκα πνηφηεηαο ησλ εηαηξηψλ δηαθίλεζεο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ. 
 Πηζηνπνηεηηθά πνπ λα απνδεηθλχεηαη φηη ν πξνκεζεπηήο είλαη εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο  Α.Η.ΗΓ.  βάζε ηνπ π.δ 117/2004. 
 Η ηερληθή πεξηγξαθή, ην θχιιν ζπκκφξθσζεο θαη ηα original prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ζα 

πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο, δηαθνξεηηθά ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη 
 Ο δηαγσληδφκελνο ππνρξενχηαη λα ζπλππνβάιιεη κε πνηλή απνθιεηζκνχ, νπσζδήπνηε κεηά ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ (ζηνλ επί κέξνπο θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο), πξνθεηκέλνπ αθελφο κελ ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία λα 

αμηνινγεζνχλ – βαζκνινγεζνχλ θαη αθεηέξνπ δε λα εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο εθκεηαιιεπζηκφηεηα ησλ 

δπλαηνηήησλ θαη απνδφζεσλ ησλ εηδψλ θαη θχξηα λα δηαζθαιίδεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο ε θαλνληθή ιεηηνπξγία 

ηνπ εμνπιηζκνχ πιήξεο επίζεκν εγρεηξίδην κε ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ(Operation Manuals) κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ρξήζεο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ γηα φιεο ηηο δπλαηέο 

εθαξκνγέο ζηελ Γιιεληθή γιψζζα.   Γπηζεκαίλεηαη φηη, φια ηα πηζηνπνηεηηθά θαη νη βεβαηψζεηο πνπ ζα 

ζπλνδεχνπλ ηελ Πξνζθνξά, ζα πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ Γιιεληθή Γιψζζα. 
 


