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Δεκόζηα Δηαβνύιεπζε
επί ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο Μεραλήκαηνο Οζηηθήο Ππθλόηεηαο, (CPV: 33111660-5) γηα
ην Αθηηλνινγηθό Σκήκα ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο θαη εθηηκώκελεο αμίαο Γμήληα ρηιηάδσλ επξώ (60.000,00€).
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 ΔΙΑΓΝΧΣΙΚΗ ΦΗΦΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ ΟΣΙΚΗ
ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ
(DEXA Fan Beam)
1 Η δεηνύκελε κνλάδα κέηξεζεο νζηηθήο ππθλόηεηαο θαη ζσκαηηθήο ζύζηαζεο πξέπεη λα είλαη πξόζθαηεο θπθινθνξίαο
θαη ηεο πιένλ ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο επξείαο δέζκεο (DEXA – FAN BEAM), κε δπλαηόηεηα κειινληηθήο αλαβάζκηζεο. Να
δηαζέηεη ηε δπλαηόηεηα λα πξαγκαηνπνηεί εμεηάζεηο αθξηβείαο (εμνπιηζκέλε κε θαηάιιεια πξνγξάκκαηα θαη θακπύιεο αλαθνξάο)
ζε όιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο εμεηαδόκελσλ (ελήιηθεο, παηδηά θαη εθήβνπο) θαη αλεμαξηήησο ζσκαηηθήο κνξθνινγίαο (ύςνο, βάξνο
θ.ι.π.).
2 Να εμαζθαιίδεη κέγηζηε εξγνλνκία θαη επθνιία ζηνλ ρεηξηζκό. Να πεξηγξαθεί ε πιαηθόξκα ινγηζκηθνύ θαη ε θνλζόια
ειέγρνπ. Να παξέρεη δπλαηόηεηα επηινγήο από ηνλ ρξήζηε πεξηνρώλ ελδηαθέξνληνο.
3 Να ρξεζηκνπνηεί δύν ελεξγεηαθέο ζηάζκεο κε ηθαλή δηαθνξά κεηαμύ ηνπο, γηα ηνλ ζαθή δηαρσξηζκό νζηώλ θαη καιαθώλ
κνξίσλ, αθνινπζώληαο ηα δηεζλή πξόηππα αθηηλνπξνζηαζίαο γηα δηελέξγεηα εμεηάζεσλ (κε όζν ην δπλαηόλ ρακειόηεξεο δόζεηο
αθηηλνβνιίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εμεηαδόκελσλ θαη ησλ ρεηξηζηώλ). Να δνζνύλ ηα επίπεδα ελεξγεηαθώλ ζηαζκώλ, ν ηξόπνο
παξαγσγήο ηνπο, ε ηάζε ηεο ιπρλίαο.
4 Να δηαζέηεη ζηε βαζηθή κνλάδα ζύζηεκα ππνινγηζκνύ ηεο δόζεο αθηηλνβνιίαο ζηνλ εμεηαδόκελν. Να αλαθεξζνύλ νη
δόζεηο αθηηλνβνιίαο ησλ εμεηαζηηθώλ πξσηνθόιισλ γηα ηνλ ρεηξηζηή θαη ηνλ εμεηαδόκελν.
5 Να δηαζέηεη ζηαζεξή παξαγσγή ηνπ ελεξγεηαθνύ θάζκαηνο (Dual Energy) ζε όιε ηελ δηάξθεηα θαη όια ηα ζεκεία εμέηαζεο
θαηά ηελ ζάξσζε ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εμεηάζεσλ.
6 Η αληρλεπηηθή δηάηαμε λα δηαζέηεη αληρλεπηή (detector) ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο γηα απεπζείαο ιήςε θαη επεμεξγαζία
ζήκαηνο παξέρνληαο εμεηάζεηο κέγηζηεο αθξίβεηαο, πεξηνξίδνληαο ζην κέγηζην θαηλόκελα πνπ αιινηώλνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ
απνηειεζκάησλ. Να πεξηγξαθεί ιεπηνκεξώο.
7 Να δηαζέηεη βνεζεηηθή δέζκε laser γηα ηνλ εληνπηζκό ηνπ ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εμεηαδόκελσλ.
8 Να δηαζέηεη ηηο πιένλ ζύγρξνλεο ηερληθέο ζάξσζεο κε δπλαηόηεηα πεξηνξηζκνύ ηνπ πεδίνπ ζάξσζεο αθξηβώο ζηελ
πεξηνρή ελδηαθέξνληνο, γηα κείσζε ηεο δόζεο ζηνλ εμεηαδόκελν.
9 Να πξαγκαηνπνηεί πνηνηηθό έιεγρν (QUALITY CONTROL) κε νκνίσκα (PHANTOM) θαη λα ειέγρεη ηηκέο νζηηθήο ππθλόηεηαο
γηα δηαθνξεηηθέο πεξηπηώζεηο νζηηθήο κάδαο, ρακεινύ, κεζαίνπ ή πςεινύ επηπέδνπ.
10 Να δηαζέηεη ζην ινγηζκηθό (software) ηηο αθόινπζεο ιεηηνπξγίεο θαζώο θαη εμεηαζηηθά πξσηόθνιια :
• Πξσηόθνιιν νζθπτθώλ ζπνλδύισλ (Ο1-Ο2-Ο3-Ο4).
• Πξσηόθνιιν πιάγηαο εμέηαζεο νζθπτθώλ ζπνλδύισλ.
• Πξσηόθνιιν εμέηαζεο ηζρίνπ κε επηκέξνπο αλάιπζε ζηνλ αλαηνκηθό απρέλα, ην ηξίγσλν ward θαη ηξνραληήξα.
• Πξσηόθνιιν ηαπηόρξνλεο εμέηαζεο ησλ δύν ηζρίσλ (dual hip).
• Πξσηόθνιιν κεηξήζεσλ γεσκεηξηθώλ παξακέηξσλ ηνπ ηζρίνπ όπσο κήθνο κεξηαίνπ, δηαηνκή, θ.ι.π., νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθέο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αληνρήο ηνπ νζηνύ θαζώο επίζεο θαη ηεο ηάζεο γηα πηζαλόηεηα θαηάγκαηνο.
• Δηελέξγεηα εμεηάζεσλ ηεο νζθπτθήο κνίξαο θαη ησλ ηζρίσλ ρσξίο λα απαηηείηαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπ αζζελνύο.
• Οξζνπαηδηθό πξσηόθνιιν.
• Πξσηόθνιιν απηόκαηεο αθαίξεζεο κεηαιιηθώλ εκθπηεπκάησλ.
• Παηδηαηξηθό πξσηόθνιιν ην νπνίν λα δίλεη απνηειέζκαηα ηόζν γηα ηελ νζθπτθή κνίξα όζν θαη γηα νιόθιεξν ην ζώκα ησλ
εμεηαδόκελσλ παηδηώλ.
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• Πξσηόθνιιν κειέηεο κνξθνκεηξίαο ησλ ζπνλδύισλ δηακέζνπ πξόζζηαο θαη πιάγηαο απεηθόληζεο.
• Πξσηόθνιιν νιόζσκεο κέηξεζεο νζηηθήο ππθλόηεηαο.
• Πξσηόθνιιν αλάιπζεο ζύζηαζεο όινπ ηνπ ζώκαηνο (ιηπνκέηξεζε) αιιά θαη επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ.
• Πξσηόθνιιν κέηξεζεο νζηηθήο ππθλόηεηαο περενθαξπηθήο θαη αληηβξαρίνπ.
• Δπλαηόηεηα ζύγθξηζεο εηθόλσλ κε παιαηόηεξεο εμεηάζεηο.
• Γθηίκεζε πηζαλόηεηαο θαηάγκαηνο ζε βάζνο 10εηίαο.
• Δεκηνπξγία πιήξνπο αλαθνξάο ηεο εθηίκεζεο θηλδύλνπ θαηάγκαηνο ζπλδπάδνληαο απνηειέζκαηα από πνιιαπιά εμεηαζηηθά
πξσηόθνιια.
11 Να πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή νη παξαθάησ δπλαηόηεηεο:
• Γθηίκεζε ηνπ ζπιαρληθνύ / θνηιηαθνύ ιίπνπο.
• Δηελέξγεηα εμέηαζεο γνλάηνπ.
12 Να πξαγκαηνπνηεί κεηξήζεηο ζην ζπληνκόηεξν δπλαηό ρξόλν, γηα ηελ ηαρύηεξε εμππεξέηεζε ησλ εμεηαδόκελσλ. Να
αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά νη απαηηνύκελνη ρξόλνη πξαγκαηνπνίεζεο όισλ ησλ δεηνπκέλσλ κεηξήζεσλ.
13 Όια ηα εμεηαζηηθά πξσηόθνιια λα πξαγκαηνπνηνύλ κεηξήζεηο αθξηβείαο ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο (CV≤1%) in vivo,
κε άξηζηε επαλαιεπηηθόηεηα.
14 Να έρεη δπλαηόηεηα πιήξνπο θαη ζπλερνύο απηνβαζκνλόκεζεο pixel by pixel ρσξίο λα απαηηείηαη θακία παξέκβαζε ηνπ
ρξήζηε (απηόκαην callibration).
15 Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ λα δίλνπλ κεηξήζεηο ηνπιάρηζηνλ ζηηο παξακέηξνπο BMD, BMC, Tscore, Z- score, Area
θαη sBMD
16 ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή λα πεξηιακβάλεηαη H/Y ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, κλήκε RAM ηνπιάρηζηνλ 4GB, ζθιεξό δίζθν
ηνπιάρηζηνλ 500GB, θάξηα γξαθηθώλ κε κλήκε ηνπιάρηζηνλ 1GB, έγρξσκε επίπεδε νζόλε ηνπιάρηζηνλ 19’’ πςειήο δηαθξηηηθήο
ηθαλόηεηαο, έγρξσκν laser εθηππσηή, πεξηβάιινλ ηύπνπ WINDOWS, αιθαξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην, πνιιαπιέο ζύξεο USB, CD/DVD
ROM θαη βνεζήκαηα ηνπνζέηεζεο ησλ εμεηαδόκελσλ γηα ηηο κεηξήζεηο.
17 Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ζπγθέληξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ πνιιαπιώλ κεηξήζεσλ (νζθπτθή, ηζρίν, θ.ιπ.) ηνπ ίδηνπ
εμεηαδόκελνπ ζε κία γξαθηθή αλαθνξά (report).
18 Να δηαζέηεη πιήξεο πξσηόθνιιν επηθνηλσλίαο DICOM.
19 Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα εμαγσγήο θαη απνζηνιήο δεδνκέλσλ, θαζώο θαη γξαθηθώλ αλαθνξώλ ζε κνξθή JPEG θαη PDF.
20. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα δηάγλσζεο βιαβώλ από απόζηαζε (Remote Control).
21 Να πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή γηα κειινληηθή αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο όια ηα επηπιένλ πξσηόθνιια θαη
δπλαηόηεηεο πνπ δηαηίζεληαη.
22 Να δηαζέηεη κνλάδα online UPS, θαηάιιειε γηα ην ζύζηεκα.

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
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3.
4.

5.

6.

7.

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.
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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