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Δημόζια Διαβούλεσζη
επί ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο Αλαηζζεζηνινγηθνύ Μεραλήκαηνο, (CPV: 33172100-7) γηα ην
Υεηξνπξγείν ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο θαη εθηηκώκελεο αμίαο αξάληα πέληε ρηιηάδσλ επξώ (45.000,00€).
1.

Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε δεθάμη (16) εκέξεο από ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο αλάξηεζεο
ζηνλ ηζηόηνπν ηεο 5εο ΤΠΓ Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Γιιάδαο (www.dypethessaly.gr) θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ:
(www.gnamfissas.gr), ήηνη ζηηο 08/05/2019 εκέξα Σεηάξηε.

2.

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηηο απόςεηο, ζρόιηα, εηζεγήζεηο θαη παξαηεξήζεηο ηνπο, θαζώο
θαη λα δεηήζνπλ δηεπθξηλήζεηο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε diax4@gnamfissas.gr

Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ, ζα
αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ: (www.gnamfissas.gr), νη παξαηεξήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ από ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία.
αο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία.
–Η–
ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ

__________
ΑΤΓΕΡΙΝΟΤ ΕΤΦΡΟΤΝΗ
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Α. ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ
Γενικά
Σν αναιζθηζιολογικό ζσγκρόηημα λα απνηειείηαη από ηα εμήο κέξε:
I. Αναιζθηζιολογικό μητάνημα.
II. Αναιζθηζιολογικός αναπνεσζηήρας.
III. Μόνιηορ αναπνεσζηικών παραμέηρων
IV. Μόνιηορ καρδιολογικών παραμέηρων
Σν κεράλεκα λα απνηειεί εληαία θαη νινθιεξσκέλε κνλάδα ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ.
Όια ηα αλσηέξσ λα απνηεινύλ ζύλνιν ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηηθνύ Οίθνπ.
I. Αναιζθηζιολογικό Μητάνημα
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

Nα είλαη ηξνρήιαην, κε ηέζζεξηο αληηζηαηηθνύο ηξνρνύο θαη κε ζύζηεκα π έδεζεο επίζεο δύν (2) ηξνρνύο.
Nα είλαη θαηάιιειν γηα επίζεο ειηθίεο: βξέθε (βάξνπο >2 kg), παηδηά, ελήιηθεο, ρσξίο θακία αιιαγή ησλ
ζπζηεκάησλ ηνπ.
Nα ηξνθνδνηείηαη από ηελ θεληξηθή παξνρή αεξίσλ (Ο 2, Ν2Ο θαη πεπηεζκέλνπ αέξα), ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Nα θέξεη εθεδξηθέο θηάιεο 10 It, Ο 2 θαη Ν 2 Ο, κε αλεμάξηεηνπο κεησηήξεο κε καλόκεηξν γηα θάζε θηάιε. Οη
θηάιεο λα ζπλδένληαη απηόκαηα ζε πεξίπησζε πηώζεο πίεζεο θάπνηνπ αεξίνπ από ηελ θεληξηθή παξνρή ηνπ
Ννζνθνκείνπ θαη ε επαλαθνξά ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία κεηά ηελ απνθαηάζηαζε επίζεο πηώζεο πίεζεο λα γίλεηαη
επίζεο απηόκαηα.
Nα ππάξρνπλ ελδείμεηο, πνπ ζα δείρλνπλ ηε ζσζηή ηξνθνδνζία ηνπ κεραλήκαηνο θαη ην πεξηερόκελν ησλ
εθεδξηθώλ θηαιώλ.
Nα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε, έγρξσκε νζόλε, ηνπιάρηζηνλ 12», ηύπνπ TFT, όπνπ ζα παξνπζηάδνληαη νη
πιεξνθνξίεο όισλ ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ γηα ηελ άκεζε θαη ζαθή παξαθνινύζεζε επίζεο πνξείαο επίζεο
αλαηζζεζίαο.
Nα δηαζέηεη ειεθηξνληθό ζύζηεκα ρνξήγεζεο θαη ξύζκηζεο ησλ Ο 2, Ν2Ο θαη αέξα, κεγάιεο αθξίβεηαο ηθαλό γηα
ηελ αζθαιή θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ επίζεο LOW θαη επίζεο MINIMAL FLOW αλαηζζεζίαο.
Σν κεράλεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη απηόκαηε αλίρλεπζε θαη αλαγλώξηζε ηνπ ρνξεγνύκελνπ πηεηηθνύ
αλαηζζεηηθνύ θαη άκεζε πξνεηδνπνίεζε ζε πεξίπησζε κίμεο απηνύ.
Nα δηαζέηεη έλδεημε θαη απηόκαηε παξαθνινύζεζε επίζεο ξνήο ηνπ ζπλνιηθνύ κίγκαηνο ησλ θξέζθσλ αεξίσλ θαη
αληίζηνηρεο ζεκάλζεηο ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ηνπ. Γπίζεο λα δηαζέηεη ςεθηαθά ξνόκεηξα πςειήο αθξίβεηαο γηα
ηελ επηπιένλ ελεκέξσζε ηνπ ρεηξηζηή.
Γηα ιόγνπο αζθάιεηαο, λα δηαζέηεη απαξαίηεηα ζύζηεκα εμαζθάιηζεο Ο2 ζηα θξέζθα αέξηα όρη κηθξόηεξεο ηνπ 25%,
απηόκαηα πξνζαξκνδόκελν γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο αλαηζζεζίαο ρακειώλ ξνώλ (LOW-FLOW θαη
MINIMAL FLOW αλαηζζεζίαο).
Nα δηαζέηεη ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ ζε πεξίπησζε κε ζσζηήο πίεζεο ηξνθνδνζίαο θαη ησλ ηξηώλ αεξίσλ (Ο2, αέξα,
Ν2Ο) θαζώο θαη απηόκαηε αιιαγή ζε ιεηηνπξγία κε πεπηεζκέλν αέξα ζε πεξίπησζε πηώζεο ηεο πίεζεο ηνπ Ο 2.
Nα δηαζέηεη ππνδνρή γηα ηελ ηαπηόρξνλε ζηήξημε δύν εμαεξσηήξσλ πνπ λα δηαζέηεη δηάηαμε πνπ λα απνθιείεη ηελ
ηαπηόρξνλε ελεξγνπνίεζε θαη ησλ δύν εμαεξσηήξσλ.
Nα κπνξεί λα δέρεηαη όινπο ηνπο ηύπνπο ησλ εμαεξσηήξσλ. Οη εμαεξσηήξεο λα δηαζέηνπλ ζύζηεκα
πξνζηαζίαο θαηά ην γέκηζκα ή ην άδεηαζκα ηνπο, κεγάιε ρσξεηηθόηεηα γηα ηελ θάιπςε πνιύσξσλ επεκβάζεσλ
θαη λα κπνξνύλ λα πξνζζαθαηξνύληαη ζην κεράλεκα ρσξίο δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Nα ζπλνδεύεηαη από ηνλ
εμαεξσηήξα Νηεζθινπξαλίνπ θαη εβνθινπξαλίνπ.
Σν κεράλεκα λα δηαζέηεη απηόκαηε αλαγλώξηζε ηνπ ρνξεγνύκελνπ πηεηηθνύ αλαηζζεηηθνύ θαη άκεζε
πξνεηδνπνίεζε ζε πεξίπησζε κίμεο απηνύ. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο λα κπνξεί λα
ρνξεγεζεί Ο 2 100% ξπζκηδόκελεο ξνήο κερεηξνθίλεην αεξηζκό.
Nα δηαζέηεη ελεξγεηηθό ζύζηεκα απαγσγήο αλαηζζεηηθώλ αεξίσλ ζπλδεδεκέλν κε ηελ θεληξηθή εγθαηάζηαζε θελνύ
ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Nα έρεη θαηά πξνηίκεζε ειιεληθό γξαθηθό πεξηβάιινλ.
Nα δηαζέηεη παξνρή ξνήο νμπγόλνπ (Ο2) 100% (FLUSH) ξνήο ηνπιάρηζηνλ 30 l/min, κε απηόκαηε επαλεπηζηξνθή ζε
κεδεληθή ξνή.
ε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο θαη ηαπηόρξνλα εμαληιεκέλεο κπαηαξίαο, λα έρεη ηε δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο 100%
νμπγόλνπ κε ρεηξνθίλεην αεξηζκό.
Nα δηαζέηεη ζεξκαηλόκελν θύθισκα επαλεηζπλνήο κε θάληζηξν λαηξαζβέζηνπ, ηθαλήο
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ρσξεηηθόηεηαο γηα πνιύσξεο επεκβάζεηο, ην νπνίν λα αληηθαζίζηαηαη δηεγρεηξεηηθώο.
20. Nα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία γηα απηνλνκία ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 30 min.
21. Nα έρεη ελζσκαησκέλε αλαξξόθεζε κε καλόκεηξν έλδεημεο ππνπίεζεο θαη ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά
εμαξηήκαηα.
22. Nα ζπλνδεύεηαη από κία εμσηεξηθή δηάηαμε θσηηζκνύ ηνπ κεραλήκαηνο.
II. Αναιζθηζιολογικός αναπνεσζηήρας
1.
2.

3.
4.

Nα είλαη θαηάιιεινο γηα όιεο ηηο ειηθίεο, ρσξίο αιιαγή ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ.
Όια ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηήξα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα εθπλεόκελα αέξηα ηνπ αζζελνύο λα δύλαηαη λα
απνζπλδένληαη εύθνια από ηνλ αλαπλεπζηήξα θαη λα απνζηεηξώλεηαη ζε πγξό θιίβαλν ζηνπο 132°C. Nα αλαθεξζνύλ
ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά νη ηηκέο ηνπαλαιώζηκνπ πιηθνύ.
Nα είλαη θαηά πξνηίκεζε ειεθηξνθίλεηνο θαη ειεγρόκελνο από κηθξνεπεμεξγαζηέο, γηα ηελ πην νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ
κεραλήκαηνο.
Nα έρεη δπλαηόηεηα εθηέιεζεο ησλ ηύπσλ αεξηζκνύ:
•
•
•
•
•
•
•

5.

Γιεγρόκελεο πίεζεο (PCV)
πγρξνληζκέλεο δηαιιεηπόκελεο ππνρξεσηηθήο αλαπλνήο (SIMV)
Υεηξνθίλεηνπ (Manual)
Απηόκαηνπ (Spontaneous)
Αεξηζκό άπλνηαο
Τπνζηήξημε Πίεζεο (PS)

Nα έρεη ξπζκίζεηο ζε κεγάιν εύξνο γηα:
•
•
•
•
•
•

6.

Γιεγρόκελνπ όγθνπ (IPPV)

πρλόηεηα αλαπλνήο έσο 80 ΒΡΜ
Όγθν TIDAL από 20ml-1400ml.
Υξόλνο εηζπλνήο θαη επίηεπμε ζρέζεσλ Ι:Γ από 5:1 έσο 1:8
Υξόλνο plateau από 0 έσο 60%
PEEP από 0 έσο 20 mBar.
Trigger ξνήο 0,3 έσο 15 1/min.

Nα θέξεη νπηηθναθνπζηηθά ζπζηήκαηα ζπλαγεξκώλ (alarm) γηα :
•
•
•
•
•
•
•
•

πςειή θαη ρακειή ελδνπλεπκνληθή πίεζε
πςειόο θαη ρακειόο ρνξεγνύκελνο όγθνο
πςειή θαη ρακειή πεξηεθηηθόηεηα νμπγόλνπ
άπλνηα
ρακειή πίεζε παξνρήο αεξίσλ ή δηαθνπή ηνπο
πηώζε ηάζεσο
ηερληθό πξόβιεκα
εμαληιεκέλε ή αθόξηηζηε κπαηαξία

III. MONITOR αναπνεσζηικών παραμέηρων

1. Nα απεηθνλίδνληαη ζηελ νζόλε ηνπ αλαηζζεζηνινγηθνύ κεραλήκαηνο όιεο νη δσηηθέο παξάκεηξνη ηνπ αεξηζκνύ ηνπ
αζζελή, δει:
•
Γηζπλεόκελν-εθπλεόκελν Ο2, CO2 θαη όια ηα πηεηηθά αλαηζζεηηθά κε
•
ςεθηαθή έλδεημε θαη απεηθόληζε θπκαηνκνξθήο.
•
Οη ρνξεγνύκελνη όγθνη (MV θαη TV) κε απεηθόληζε θαη ηεο θπκαηνκνξθήο.
•
Γλδνηηθόηεηα (compliance) ησλ πλεπκόλσλ ηνπ αζζελή.
•
Πίεζε αεξαγσγώλ κε απεηθόληζε θαη ηεο θπκαηνκνξθήο.
•
Ρνή θαη όγθνο κε απεηθόληζε θαη ηεο θπκαηνκνξθήο.
•
πηξόκεηξν

2. Σν αλαηζζεζηνινγηθό κεράλεκα, πξνηνύ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, πξέπεη λα κπνξεί λα θάλεη απηόκαην θαη ιεπηνκεξή έιεγρν
όισλ ησλ ειεθηξνληθώλ θαη κεραληθώλ παξακέηξσλ ηνπ.

3. Nα ππάξρεη βξαρίνλαο γηα ηε ζηήξημε ησλ δηαθόξσλ ζσιήλσλ, θαζώο θαη ζπξηάξη απνζήθεπζεο ησλ βνεζεκάησλ θαη λα
δηαζέηεη ξεπκαηνιήπηεο γηα ηε ζύλδεζε επηπιένλ ζπζθεπώλ.
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IV. MONITOR καρδιολογικών παραμέηρων

1. Nα είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ιεηηνπξγία ζην ρεηξνπξγείν, πξνζηαηεπκέλν από παξάζηηα δηαζεξκίαο θαη απηλίδσζεο, Nα
είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε γηα λενγλά, παηδηά θαη ελήιηθεο.

2. Nα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 8 θαλάιηα, δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο επηιεγκέλνπ από ην ρξήζηε.
3. Nα έρεη έγρξσκε νζόλε TFT, ηνπιάρηζηνλ 17 ηληζώλ, πςειήο δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο, πιήξσο
δηακνξθνύκελε από ην ρεηξηζηή,

4. Nα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε κπαηαξία γηα απηόλνκε ιεηηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 30 min.
5. Nα δηαζέηεη γηα όιεο ηηο κεηξνύκελεο παξακέηξνπο δπλαηόηεηα κλήκεο (trend) ηνπιάρηζηνλ 48 σξώλ θαη απεηθόληζε
ησλ πιεξνθνξηώλ ππό κνξθή ηζηνγξακκάησλ ή πηλάθσλ. Nα έρεη δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο ηνπιάρηζηνλ 100
γεγνλόησλ κε πιήξε θαηαγξαθή όισλ ησλ θπκαηνκνξθώλ γηα 30 sec.

6. Nα δηαζέηεη εμειηγκέλν ζύζηεκα ζπλαγεξκώλ γηα όιεο ηηο παξακέηξνπο, κε δπλαηόηεηα άκεζεο ξύζκηζεο ησλ

αλώηεξσλ θαη θαηώηεξσλ νξίσλ γύξσ από ηελ ηξέρνπζα ηηκή από ην ρξήζηε έρεη δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε ην
θεληξηθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ αζζελνύο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ζύλδεζεο κε άιιεο ζπζθεπέο,

7. Nα έρεη ηε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε εμσηεξηθή κνλάδα θαηαγξαθηθνύ πνιιαπιώλ δηαύισλ γηα ηε ζπλερή θαηαγξαθή
ησλ παξαθνινπζνύκελσλ παξακέηξσλ.

8. Nα δηαζέηεη πξόγξακκα αηκνδπλακηθώλ ππνινγηζκώλ θαη νμπγόλσζεο θαζώο θαη πξόγξακκα γηα ππνινγηζκό
δνζνινγίαο θαξκάθσλ

9. Nα πξνζθεξζεί κε δπλαηόηεηα ιήςεο πέληε (5) απαγσγώλ ECG κε ηξηπνιηθό θαιώδην, ελώ λα έρεη δπλαηόηεηα

ιήςεο δώδεθα (12) απαγσγώλ ECG (πιήξεο θαξδηνγξάθεκα) κε δεθαπνιηθό θαιώδην. Nα εκθαλίδεη ηελ ηηκή
HR. ηελ νζόλε ηνπ monitor λα απεηθνλίδνληαη ηαπηόρξνλα ηξεηο ηνπιάρηζηνλ απαγσγέο ECG ειεύζεξεο επηινγήο ηνπ
ρεηξηζηή. ε πεξίπησζε απνθόιιεζεο ιεθηξνδίνπ λα έρεη δπλαηόηεηα απηόκαηεο επηινγήο άιιεο απαγσγήο, ώζηε λα
κελ δηαθόπηεηαη ε παξαθνινύζεζε ηνπ ECG.

10. Nα έρεη αθνπζηηθή έλδεημε ηνπ ζπκπιέγκαηνο QRS, ηαρύηεηεο εκθάληζεο ηνπ ΗΚΓξαθήκαηνο 6.25, 12.5, 25 θαη 50
mm/sec θαη αλάιπζε ηνπ δηαζηήκαηνο ST.

11.
12.
13.
14.

Nα απεηθνλίδεη ηελ θπκαηνκνξθή ηεο αλαπλνήο, θαη λα αληρλεύεη ηνπο βαζηθνύο ηύπνπο αξξπζκηώλ.
Nα έρεη δπλαηόηεηα κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο δύν ζεκείσλ θαη λα απεηθνλίδεη ηεδηαθνξά ηνπο.
Nα ππνινγίδεη ηνλ θνξεζκό νμπγόλνπ κε απεηθόληζε πιεζπζκνγξαθίαο κε ηνλ αιγόξηζκν Nellcor.
Nα κεηξάεη κε ρεηξνθίλεην (manual) θαη απηόκαην ηξόπν κε ξπζκηδόκελα από ηνλ ρξήζηε δηαζηήκαηα, ηελ αλαίκαθηε
πίεζε θαη λα εκθαλίδεη ζηελ νζόλε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη κέζεο πίεζεο. Nα δηαζέηεη
ηξία κεγέζε πεξηρεηξίδσλ.

15. Nα έρεη ηε δπλαηόηεηα επεκβαηηθήο κέηξεζεο δύν αηκαηεξώλ πηέζεσλ, κε ξύζκηζε ηεο θιίκαθαο γηα πςειέο θαη

ρακειέο πηέζεηο (από 0 έσο 250 mmHg) θαη ηαπηόρξνλε απεηθόληζε ησλ ηηκώλ ηεο ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη κέζεο
πίεζεο.

16. Nα έρεη εμόδνπο RS232, USB θαη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε εθηππσηή laser θαη πξόζζεηε νζόλε.
17. Σν κόληηνξ λα ζπλνδεύεηαη από ηε ζπζθεπή κέηξεζεο βάζνπο αλαηζζεζίαο (BIS) θαη λα έρεη ηηο αθόινπζεο
δπλαηόηεηεο αλαβάζκηζεο:

18. Μέηξεζε θαξδηαθήο παξνρήο
19. Γγθεθαινγξάθεκα (EEG)
20. Νεπξνκπτθή ράιαζε (ΝΜΣ)
B. ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ
1.
2.

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο γηα δύν ηνπιάρηζηνλ (2) ρξόληα από ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ, θαηά ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
Καηά ηελ πεξίνδν ηζρύνο ηεο εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα απνθαηαζηήζεη θάζε βιάβε πνπ
ζα νθείιεηαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο πξνεξρόκελε από ηελ ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη όρη ζε θαθό
ρεηξηζκό, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ θνξέα ζε αληαιιαθηηθά, θόζηνπο εξγαζίαο θαη ινηπώλ εμόδσλ
απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. Η δηάγλσζε θαη απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη εληόο 24 σξώλ ζε
πεξίπησζε πνπ δελ απαηηνύληαη αληαιιαθηηθά ή εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ ζε πεξίπησζε πνπ απαηηνύληαη
αληαιιαθηηθά. ηελ παξερόκελε εγγύεζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο γηα πξνιεπηηθό έιεγρν
ζπληήξεζεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε αληαιιαθηηθά θαη αλαιώζηκα πιηθά ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ζπληήξεζεο
ηνπ θαηαζθεπαζηή, ώζηε ην κεράλεκα λα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο. Όινη νη πξνιεπηηθνί έιεγρνη ζα γίλνληαη
ζε ζπλελλόεζε κε ην ηκήκα ΒΙΣ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηνπο ρεηξηζηέο ηνπ κηθξνζθνπίνπ.
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3.
4.

5.

6.

7.

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δειώζεη εγγξάθσο όηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ζην Ννζνθνκείν
αληαιιαθηηθά ηνπ πξνζθεξόκελνπ κεραλήκαηνο γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έηε από ηελ παξάδνζε απηνύ.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηηκνθαηάινγν πνπ ζα αλαθέξεη ην θόζηνο ησλ
θπξηόηεξσλ αληαιιαθηηθώλ ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα δεζκεύεηαη ππνρξεσηηθά, όηη νη ηηκέο ζα αλαπξνζαξκόδνληαη γηα ηα
επόκελα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έηε κε βάζε ηνλ επίζεκν δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ην πξόγξακκα ηεο εηήζηαο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο κέρξη θαη
ην 10ν έηνο από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ, αλαθέξνληαο αλαιπηηθά ηηο εξγαζίεο θαη ηα αληαιιαθηηθά πνπ απαηηνύληαη, κε
ην αληίζηνηρν θόζηνο ηνπο, ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη λα δεζκεύεηαη ππνρξεσηηθά όηη
νη ηηκέο ζα αλαπξνζαξκόδνληαη γηα ηα επόκελα έηε κε βάζε ηνλ επίζεκν δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή ηνπ πξνεγνύκελνπ
έηνπο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη δέζκεπζε ηηκήο γηα θόζηνο πιήξνπο ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ
κεραλήκαηνο αλά έηνο, κεηά ην πέξαο ηεο εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπιάρηζηνλ δέθα (10)
εηώλ από ηελ νξηζηηθή παξάδνζε απηνύ. ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ην θόζηνο ησλ αληαιιαθηηθώλ
θαη ησλ αλαιώζηκσλ πιηθώλ ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη όια ηα ινηπά έμνδα (π.ρ.
κεηαθνξηθά, εξγαηηθά θηι). Γπίζεο, ην ζπκβόιαην ζπληήξεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη παξνρή έγθαηξεο θαη
απνηειεζκαηηθήο Σερληθήο Τπνζηήξημεο ζε πεξίπησζε βιάβεο. Η δηάγλσζε θαη απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο ζα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηείηαη εληόο 24 σξώλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηνύληαη αληαιιαθηηθά ή εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ ζε
πεξίπησζε πνπ απαηηνύληαη αληαιιαθηηθά. Η ππνρξέσζε απηή ηνπ πξνκεζεπηή δελ δεζκεύεη ην Ννζνθνκείν ζην λα
ζπλάςεη ζπκβόιαην ζπληήξεζεο κε ηελ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία κεηά ηε ιήμε ηνπ
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη εγρεηξίδην ρξήζεο ζηα Γιιεληθά θαζώο θαη service manual.

Γ. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ – ΠΑΡΑΔΟΗ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ο εμνπιηζκόο ζα εγθαηαζηαζεί κε επζύλε ηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ ρώξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί. Ο θάζε πξνκεζεπηήο
ππνρξενύηαη λα επηζθεθζεί θαη λα ιάβεη επηηόπηα γλώζε ησλ ζπλζεθώλ ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο ζπλνδεία ππαιιήισλ ηεο
Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα ην βεβαηώζεη εγγξάθσο (λα θαηαηεζεί ππεύζπλε δήισζε), ώζηε λα
πξνβιεθζνύλ όιεο νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο (εξγαζίεο, ηξνπνπνηήζεηο, θαηαζθεπέο θιπ.) πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ όιεο ηηο
απαηηήζεηο ησλ ηζρπόλησλ θαλνληζκώλ ηνπ Γιιεληθνύ θξάηνπο θαη ηε λόκηκε θαη απξνβιεκάηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ
κεραλήκαηνο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα απνζπλδέζεη ηνλ ππάξρνλ εμνπιηζκό από ηα δηάθνξα δίθηπα θαη λα ηνλ κεηαθέξεη ζε
ρώξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί. Γλ ζπλερεία λα θξνληίζεη γηα ηε κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε κε ηα απαηηνύκελα
δίθηπα (παξέρνληαο νπνηνδήπνηε πιηθό απαηηεζεί) ηνπ λένπ εμνπιηζκνύ ζηνλ πξνβιεπόκελν ρώξν θαη λα ηνλ παξαδώζεη ζε
πιήξε ιεηηνπξγία.
Οη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ εμνπιηζκνύ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ έηζη ώζηε λα κε δηαηαξαρζεί ε ιεηηνπξγία
ησλ άιισλ ηκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Η απνθαηάζηαζε όισλ ησλ νηθνδνκηθώλ θαη Η/Μ θζνξώλ πνπ ηπρόλ ζα
πξνθύςνπλ από ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο απνηειεί επζύλε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζα γίλεη κε δηθό ηνπ θόζηνο.
Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ κεραλήκαηνο θαη λα ην παξαδώζεη ζε πιήξε
ιεηηνπξγία κε δηθό ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθό θαη δηθή ηνπ νινθιεξσηηθά επζύλε, ζύκθσλα κε ηνπο
θαλνληζκνύο ηνπ Γιιεληθνύ Κξάηνπο, ηηο νδεγίεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ θαη ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ
ππεξεζηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη απνδεδεηγκέλα ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό
ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Σν Ννζνθνκείν έρεη θάζε δηθαίσκα λα ειέγρεη ηελ
ζπκκόξθσζε ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηα αλσηέξσ. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ εμνπιηζκνύ, ν πξνκεζεπηήο
ππνρξενύηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν αζθαινύο ιεηηνπξγίαο.
Όια ηα είδε θαη πιηθά πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππό πξνκήζεηα
κεραλήκαηνο, πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγηα, ακεηαρείξηζηα, ρσξίο ειαηηώκαηα θαη λα ηθαλνπνηνύλ όινπο ηνπο όξνπο ηεο
ζύκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηύπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα ππόινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δώζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πξνέιεπζεο ησλ πιηθώλ πνπ ζα ηνπ δεηεζεί γηα
δηαπίζησζε ηεο πνηόηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο.
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