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Δημόσια Διαβούλευση
επί ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα κηαο ρηζκνεηδνύο Λπρλίαο, (CPV: 33100000-1) γηα ην
Οθζαικνινγηθό Σκήκα ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο θαη εθηηκώκελεο αμίαο Δέθα ρηιηάδσλ επξώ (10.000,00€).
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 ΥΙΜΟΕΙΔΟΤ ΛΤΥΝΙΑ ME ΦΧΣΙΜΟ LED ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
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15)
16)
17)
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19)

20)
21)

Η πξνζθεξόκελε ζρηζκνεηδήο , λα είλαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη λα δηαζέηεη κηθξνζθόπην ζηεξενζθνπηθνύ ηύπνπ,
πςειήο θσηεηλόηεηαο, κε απαξαίηεηα ζπγθιίλνπζα νπηηθή δέζκε κέρξη θαη ηνπο πξνζνθζάικηνπο.
Ο θσηηζκόο λα γίλεηαη κέζσ ιπρλίαο LED

Να θέξεη ζαγσληέξα γηα ηε ζηήξημε ηεο θεθαιήο ηνπ εμεηαδόκελνπ αζζελή.
Να δηαζέηεη ζύζηεκα πέληε κεγεζύλζεσλ, 6X,10X,16X,25X θαη 40Υ.
Σν εύξνο ζρηζκήο λα ξπζκίδεηαη έσο 12 mm, κεηαβαιιόκελν ζπλερώο.
Σν κήθνο ζρηζκήο λα κεηαβάιιεηαη έσο 12mm.
Δπλαηόηεηα πεξηζηξνθήο ζρηζκήο 90 .
Δπλαηόηεηα θιίζεο ζρηζκήο (γσλία θσηηζκνύ) από 0 έσο 20 .
Να δηαζέηεη θίιηξα, θνβαιηίνπ γηα ηνλνκέηξεζε, πξάζηλν αζεξκηθό, αλέξπζξν θαη neutral density. Γπίζεο, ην
πξνζθεξόκελν κνληέιν λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν θίηξηλν θίιηξν.
Να θέξεη κεηαζρεκαηηζηή ηξνθνδνζίαο ησλ ιακπηήξσλ ηνπ θπξίσο θσηηζκνύ θαη ηνπ ζεκείνπ πξνζήισζεο.
Να ζπλνδεύεηαη από βάζε γηα ηνπνζέηεζε θαζηζηνύ ηνλνκέηξνπ,.
Οη θηλήζεηο ηνπ νξγάλνπ επί ηεο έδξαο λα γίλνληαη κέζσ ελόο εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ joystick, κε εηδηθό «κπνπηόλ» γηα ηελ
ιήςε εηθόλαο .
Η πξνζθεξόκελε ζρηζκνεηδήο λα δηαζέηεη θαη ελζσκαησκέλν ζύζηεκα background illumination (νπηηθέο ίλεο) , γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο θσηεηλόηεηαο, ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ
Η ζρηζκνεηδήο λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλα, ζύζηεκα ςεθηαθήο θάκεξαο θαη ινγηζκηθό επεμεξγαζίαο εηθόλαο. Σόζν ε
θάκεξα , όζν θαη ην πξόγξακκα επεμεξγαζίαο εηθόλαο λα είλαη ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ.
Η ςεθηαθή θάκεξα λα είλαη λέαο γεληάο, βηνκεραληθνύ ηύπνπ, κε αηζζεηήξα πξννδεπηηθήο ζάξσζεο, ώζηε λα
απεηθνλίδεη κε ηελ κέγηζηε πνηόηεηα .
Όιεο νη ξπζκίζεηο ηεο θάκεξαο λα γίλνληαη από ην ινγηζκηθό (software) ηνπ ζπζηήκαηνο , αιιά θαη από ην ζώκα ηεο
θάκεξαο.
Από ην ζώκα ηεο θάκεξαο , ν γηαηξόο λα κπνξεί, λα επηιέγεη θσηνγξαθία ή video, λα αιιάδεη κλήκε θσηνγξάθεζεο
γηα πξόζζην ή νπίζζην εκηκόξην κε ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο ηεο θάκεξαο θαη λα αιιάδεη ην «άλνηγκα» ηνπ
δηαθξάγκαηνο.
Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα «δσληαλήο» εηθόλαο, θσηνγξάθεζεο θαη ιήςεο video απεξηόξηζηεο δηάξθεηαο.
Σν software ηνπ ζπζηήκαηνο λα έρεη ηε δπλαηόηεηα πιήξνπο δηαρείξηζεο εηθόλαο θαη video , απνζήθεπζε , αλάιπζε θαη
επεμεξγαζία. Γπίζεο, λα έρεη δπλαηόηεηα ζπλεξγαζίαο θαη κε άιια νθζαικνινγηθά κεραλήκαηα. Να πεξηγξαθνύλ
αλαιπηηθά νη δπλαηόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη νπνίεο θαη ζα αμηνινγεζνύλ.
Να ζπλνδεύεηαη θαη από Η/Τ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο κε νζόλε.
Σν όιν ζύζηεκα λα ζηεξίδεηαη θαη λα ζπλνδεύεηαη από ηξαπέδη ειεθηξηθήο αλύςσζεο ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ
νίθνπ

B. ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ
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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.
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.
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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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