Α. ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΠΛΗΡΟΤ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ
I. ΓΕΝΙΚΑ
1.
Σν ππφ πξνκήζεηα αλαηζζεζηνινγηθφ ζπγθξφηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ακεηαρείξηζην, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο,
θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε αζζελείο φισλ ησλ ειηθηψλ (ελήιηθεο, παηδηά, λενγλά), ρσξίο θακία αιιαγή ησλ πδαηνπαγίδσλ ηνπ θαη
ησλ γξακκψλ δεηγκαηνιεςίαο, γηα επθνιία ρξήζεο θαη νηθνλνκηθφ φθεινο ηνπ λνζνθνκείνπ.
2.
Να θέξεηαη ζε ηξνρήιαηε βάζε κε ζχζηεκα πέδεζεο ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη λα δηαζέηεη απνζεθεπηηθφ
ρψξν, επηθάλεηα γξαθήο κε θσηηζκφ ξπζκηδφκελεο θαηά πξνηίκεζε έληαζεο, επηθάλεηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε κφληηνξ ή άιισλ
ζπζθεπψλ θαη ξεπκαηνιήπηεο γηα ηελ ηξνθνδνζία πεξηθεξηθψλ ζπζθεπψλ.
3.

Να απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα:

α. Κπξίσο κεράλεκα αλαηζζεζίαο
β. Αλαπλεπζηήξα θαη κφληηνξ αλαπλεπζηήξα (αλαπλεπζηηθψλ παξακέηξσλ)
γ. Μφληηνξ παξαθνινχζεζεο δσηηθψλ παξακέηξσλ
4.

Σν ινγηζκηθφ φινπ ηνπ πξνζθεξφκελνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ λα είλαη ζηελ Γιιεληθή γιψζζα.

II. ΚΤΡΙΧ ΜΗΥΑΝΗΜΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ
1.
Να θέξεη ζσιήλεο κε κε αληαιιάμηκεο ζπλδέζεηο γηα ηξνθνδνζία απφ θεληξηθή παξνρή αεξίσλ Ο2, Ν2Ο θαη
πεπηεζκέλνπ αέξα ζπκβαηνχο κε ην ζχζηεκα παξνρήο αεξίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Γπίζεο, λα θέξεη εθεδξηθφ ζχζηεκα
ηξνθνδνζίαο Ο2 θαη Ν2Ο κε θσδηθνπνίεζε Pin Index κε ηηο αληίζηνηρεο θηάιεο.
2.
Να δηαζέηεη ςεθηαθά καλφκεηξα θαη ςεθηαθέο ελδείμεηο ζηελ νζφλε ηνπ κεραλήκαηνο, ή αλαινγηθά καλφκεηξα, γηα
ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ ρεηξηζηή αλαθνξηθά κε ηε ζσζηή ηξνθνδνζία ηνπ κεραλήκαηνο απφ ηελ θεληξηθή παξνρή αεξίσλ θαη
ησλ θηαιψλ.
3.
Να δηαζέηεη ειεθηξνληθφ κίθηε ρνξήγεζεο θαη ξχζκηζεο θξέζθσλ αεξίσλ απφ ηνπιάρηζηνλ 0,3 lt/min έσο 15lt/min
ηνπιάρηζηνλ, ηθαλφ γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Low θαη Minimal Flow αλαηζζεζίαο.
Να δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα απεπζείαο ξχζκηζεο: α. ηνπ πνζνζηνχ Ο2 ησλ θξέζθσλ αεξίσλ, β. ηεο ζπλνιηθήο ξνήο θξέζθσλ
αεξίσλ
4.
Να δηαζέηεη ζχζηεκα εμαζθάιηζεο ειάρηζηεο ζπγθέληξσζεο Ο2 ζηα θξέζθα αέξηα φρη κηθξφηεξεο ηνπ 25% φηαλ
επηιέγεηαη κίγκα θξέζθσλ αεξίσλ Ο2/Ν2Ο. ηελ πεξίπησζε πηψζεο ηεο πίεζεο ηνπ Ο2 ην κεράλεκα λα κεηαπίπηεη απηφκαηα ζε
ιεηηνπξγία κε πεπηεζκέλν αέξα.
5.
Να δηαζέηεη απηφκαηε αλάιπζε ησλ πεξηπηψζεσλ ζπλαγεξκψλ, απνθιίζεσλ ή δπζιεηηνπξγηψλ θαη απηφκαηε
θαηάηαμε θαη απεηθφληζή ηνπο, αλάινγα κε ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο. Να δηαζέηεη απαξαηηήησο νπηηθναθνπζηηθφ ζπλαγεξκφ γηα:
α). κε ζσζηή πίεζε ηξνθνδνζίαο Ο2 β). θαηά ιεπηφ αεξηζκφ γ). πίεζε αεξαγσγψλ δ). δηαξξνή
6.
Να θέξεη ζχζηεκα πξνζαξκνγήο δχν (2) ελεξγψλ εμαηκηζηήξσλ γηα ρνξήγεζε αλαηζυεηηθψλ αεξίσλ, κε δηάηαμε
αζθαιείαο πνπ λα απνθιείεη ηελ ηαπηφρξνλε ελεξγνπνίεζε θαη ησλ δχν εμαηκηζηήξσλ.
7.

Να δηαζέηεη θχθισκα επαλεηζπλνήο:

α. κε θάληζηξν λαηξαζβέζηνπ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο γηα πνιχσξεο επεκβάζεηο. Να δέρεηαη θαη λα
πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή θάληζηξα κίαορξήζεσο γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζεπηηθψλ πεξηζηαηηθψλ.
β. ζεξκαηλφκελν θχθισκα ή ζχζηεκα αληίζηνηρεο απνδεδεηγκέλεο ηερλνινγίαο, γηα ηελ απνθπγή ζπκπχθλσζεο πδξαηκψλ
εληφο απηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηφζν ηεο θιαζηθήο, φζν ηεο Low Flow θαη ηεο Minimal Flow αλαηζζεζίαο. γ. κε βαιβίδα αζθαιείαο
πίεζεο αζζελή, θαηά πξνηίκεζε κε δπλαηφηεηα ηαρείαο εθηφλσζεο.
8.
Δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο 100% νμπγφλνπ κε ρεηξνθίλεην αεξηζκφ κέζσ δηαβαζκηζκέλνπ κεραληθνχ ξπζκηζηή ξνήο, ζε
πεξίπησζε πηψζεο ηεο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο θαη εμάληιεζεο θαη ηεο κπαηαξίαο.
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9.
Να αληρλεχεη, λα αλαγλσξίδεη θαη λα κεηξά απηφκαηα ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ρνξεγνχκελνπ πηεηηθνχ αλαηζζεηηθνχ. Να
έρεη δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο αλίρλεπζεο δχν πηεηηθψλ κε απεηθφληζε ησλ ζπγθεληξψζεψλ ηνπο.
10.
Να πξαγκαηνπνηεί πιήξε απηφκαην έιεγρν ησλ ειεθηξνληθψλ θαη κεραληθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ θαη έιεγρν δηαξξνψλ
πξηλ ηεζεί ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. Να αλαθεξζεί ν ρξφλνο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ απηνειέγρνπ.
11.
θιπ).

Να δηαζέηεη επηπξφζζεηε, ελζσκαησκέλε έμνδν νμπγφλνπ κε ξνή ξπζκηδφκελε, γηα νμπγνλνζεξαπεία (κάζθεο venturi

12.
Να δηαζέηεη ζχζηεκα απαγσγήο αεξίσλ (scavenging system) απνηεινχκελν απφ δνρείν ζπιινγήο αλαηζζεηηθψλ αεξίσλ
κε ελζσκαησκέλν δείθηε ηεο απνξξνθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο απαγσγήο ηεο αίζνπζαο θαη ζσιήλα απαγσγήο εχθακπην
ηνπιάρηζηνλ 4 κέηξσλ κε θαηάιιειν ζπλδεηηθφ γηα ην ζχζηεκα απαγσγήο ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο.
13.

Να δηαζέηεη αλαξξφθεζε βξφρσλ (κε αέξηα κεραλήκαηνο).

14.
Να δηαζέηεη έμνδν θξέζθσλ αεξίσλ γηα ζχλδεζε εμσηεξηθψλ θπθισκάησλ κε επαλεηζπλνήο (π.ρ. Magill, Mapleson).
ηελ πεξίπησζε απηή ηα θξέζθα αέξηα λα δηέξρνληαη απφ ηνλ εμαεξσηήξα
ηνπ πηεηηθνχ αλαηζζεηηθνχ.
III. ΑΝΑΠΝΕΤΣΗΡΑ
1.
Να είλαη απαξαίηεηα ζχγρξνλεο, πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο, ειεθηξνληθά ειεγρφκελνο, κε ζπλερφκελε εηζπλεπζηηθή ξνή
κεγαιχηεξε ησλ 160 L/min θαη λα ιεηηνπξγεί:
α. ειεθηξηθά ππφ ηάζε 220V/50Hz θαη πλεπκαηηθά κε αέξα ή θαη O2 ή β. ακηγψο ειεθηξηθά ππφ ηάζε 220V/50Hz
Να αλαθεξζεί ε ηερλνινγία ηνπ αλαπλεπζηήξα. Να αλαθεξζεί ην πξσηεχνλ θαη ην δεπηεξεχνλ αέξην θαζψο θαη ε κέζε
θαηαλάισζε αεξίνπ νδήγεζεο (γηα ηελ πξψηε πεξίπησζε). ε θάζε πεξίπησζε, λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδφκελε
κπαηαξία πνπ λα πξνζδίδεη απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ κηζήο ψξαο.
2.
Σα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο επαλεηζπλνήο πνπ επηκνιχλνληαη απφ εθπλεφκελα αέξηα λα απνζηεηξψλνληαη ζε θιίβαλν
αηκνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ αηζζεηήξσλ ξνήο). Η απνζπλαξκνιφγεζε/ζπλαξκνιφγεζε ηνπο λα είλαη εχθνιε. Να
επηζπλαθζνχλ νη επίζεκεο νδεγίεο απνζπλαξκνιφγεζεο/ζπλαξκνιφγεζεο φισλ ησλ αληίζηνηρσλ κεξψλ, ηνπ εγρεηξηδίνπ
ρξήζεο/απνιχκαλζεο-απνζηείξσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
3.

Να εθηειεί ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο αεξηζκνχ:

α. απηφκαην (Spontaneous Breathing) θαη ρεηξνθίλεην αεξηζκφ (Manual Ventilation)
β. κεραληθφ αεξηζκφ ειεγρφκελνπ φγθνπ (Volume Control Ventilation VCV)
γ. κεραληθφ αεξηζκφ ειεγρφκελεο πίεζεο (Pressure Control Ventilation PCV)
δ. ζπγρξνληζκέλν δηαιείπνληα ππνρξεσηηθφ αεξηζκφ (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation SIMV)
ε. αεξηζκφ ππνζηήξημεο πίεζεο (Pressure Support) κε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπ ηεξκαηηζκνχ εηζπλνήο ζη. απηφκαην αεξηζκφ
ζπλερνχο ζεηηθήο πίεζεο (CPAP)
δ. αεξηζκφ ζπλδπαζκνχ φγθνπ θαη πίεζεο. (VC-Autoflow ή PRVC ή αληίζηνηρν)
4.

Να δηαυέηεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο απφ ην ρξήζηε γηα:

α. πρλφηεηα αλαπλνψλ έσο 100 bpm ή κεγαιχηεξε
β. ρέζε I: Γ απφ 1:6 έσο 4:1 ηνπιάρηζηνλ
γ. Αλαπλεφκελν φγθν (VT) απφ 20 ml ή κηθξφηεξν έσο θαη 1.800 ml ηνπιάρηζηνλ.
δ. Πίεζε PEEP ηνπιάρηζηνλ έσο 30 cm H2O ε. Υξφλν Plateau (%)
ζη. Μέγηζηε εηζπλεπζηηθή πίεζε έσο 70 cm H2O ηνπιάρηζηνλ
δ. θαλδαιηζκφ ξνήο απφ 0,3 L/min ηνπιάρηζηνλ.
IV. ΜΟΝΙΣΟΡ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΧΝ ΠΑΡΑΜΕΣΡΧΝ
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1.
Σν θπξίσο κεράλεκα αλαηζζεζίαο λα δηαυέηεη ελζσκαησκέλε έγρξσκε νζφλε ηνπιάρηζηνλ 15" αθήο πνπ λα
απεηθνλίδεη ζε ςεθηαθέο ελδείμεηο ή ζε θπκαηνκνξθέο ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο:
α. ζπγθέληξσζε εηζπλεφκελνπ-εθπλεφκελνπ O2
β. ρνξεγνχκελνπο φγθνπο ( MV, VT) θαη αλαπλεπζηηθή ζπρλφηεηα

γ. εθαξκνδφκελεο πηέζεηο (Peak, Plateau, Peep)
δ. ζπγθέληξσζε εηζπλεφκελνπ-εθπλεφκελνπ Ν2Ο, CO2 θαη πηεηηθψλ αλαηζζεηηθψλ.
ε. Γλδνηηθφηεηα (compliance), αληίζηαζε (resistance) θαη θιεηζηνχο βξφρνπο πίεζεο/φγθνπ θαη ξνήο/φγθνπ
ζη. Απνξξφθεζε αλαηζζεηηθψλ αεξίσλ (MAC), δηνξζσκέλε βάζεη ειηθίαο
2.
Να δηαζέηεη ξπζκηδφκελα φξηα ζπλαγεξκνχ θαη λα απεηθνλίδεη κελχκαηα ζπλαγεξκνχ ηαμηλνκεκέλα ζε ηξεηο (3)
θαηεγνξίεο πξνηεξαηφηεηαο.
3.
Οη κεηξήζεηο ησλ πηεηηθψλ αλαηζζεηηθψλ, ηνπ Ν2Ο θαη ηνπ CO2 λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε αηζζεηήξα ππέξπζξεο
αθηηλνβνιίαο, ηνπ δε Ο2 κέζσ παξακαγλεηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ απνθπγή αλαισζίκσλ αηζζεηήξσλ.
4.

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ρνξήγεζεο ρακειψλ ή θαη ειάρηζησλ ξνψλ αλαηζζεζίαο, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη:

α) εηδηθφ ινγηζκηθφ πνπ λα πξνηείλεη ηα απαηηνχκελα (ειάρηζηα) παξερφκελα θξέζθα αέξηα (ξνή) ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ
ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελνχο αιιά θαη ηηο δηαξξνέο ζην θχθισκα. Ή ελαιιαθηηθά
β) απηφκαην ζχζηεκα ξχζκηζεο ηεο ξνήο ησλ θξέζθσλ αεξίσλ βάζεη ησλ αλαγθψλ ηνπ αζζελή.
Να αλαθεξζεί θαη λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ε φπνηα απφ ηηο δχν παξαπάλσ απνδεθηέο ιχζεηο πξνζθέξεηαη.
V. ΜΟΝΙΣΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΑΡΑΜΕΣΡΧΝ
1.
Μφληηνξ παξαθνινχζεζεο δσηηθψλ παξακέηξσλ κε έγρξσκε νζφλε αθήο, κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 15 ηληζψλ,
δπλαηφηεηα απεηθφληζεο ηνπιάρηζηνλ νρηψ (8) θπκαηνκνξθψλ θαη κε κπαηαξία γηα απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ 120 ιεπηψλ γηα
ηελ πεξίπησζε πηψζεο ηεο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο.
2.

Να δηαζέηεη ηπρφλ εληζρπηηθέο βαζκίδεο, ψζηε ζπλνιηθά λα παξαθνινπζεί ηα θάησζη θαηλφκελα:

α. Ηιεθηξνθαξδηνγξάθεκα (ECG),
β. Σξείο (3) αηκαηεξέο πηέζεηο (IBP).
γ. Αλαίκαθηε πίεζε (NIBP).
δ. Δχν ζεξκνθξαζίεο (Σ).
ε. Παικηθή Ομπκεηξία (SpO2).
ζη. Καξδηαθή παξνρή (CO).
δ. Βάζνο αλαηζζεζίαο (BIS).

3.

Ηιεθηξνθαξδηνγξάθεκα (ECG)

3.1
Να απεηθνλίδεη επδηάθξηηα ηελ θαξδηαθή ζπρλφηεηα, αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο θαθήο ζχλδεζεο ή δηαθνπήο
ειεθηξνδίνπ ΗΚΓ.
3.2
Να δίλεη δπλαηφηεηα επηινγήο γηα ζπλερή απεηθφληζε νπνηαζδήπνηε απφ ηηο απαγσγέο, θαζψο θαη λα απεηθνλίδεη
ηαπηφρξνλα, έσο δχν απαγσγέο πνπ επηιέγνληαη απφ ην ρεηξηζηή.
3.3

Να έρεη ηε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο βεκαηνδφηε.
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3.4
Να έρεη ηε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο αξξπζκηψλ (ηνπιάρηζηνλ δέθα) θαζψο θαη αλάιπζεο ηνπ ST δηαζηήκαηνο ζε ηξεηο
απαγσγέο ηνπιάρηζηνλ.
3.5
Να έρεη ηε δπλαηφηεηα απεηθφληζεο ηεο θπκαηνκνξθήο ηεο αλαπλνήο θαη λα ππάξρεη ςεθηαθή έλδεημε ηεο ζπρλφηεηαο
ησλ αλαπλνψλ.
4.

Αηκαηεξέο πηέζεηο (ΙΒΡ)

4.1

Να κεηξάεη θαη λα απεηθνλίδεη ηαπηφρξνλα ηξείο (3) αηκαηεξέο πηέζεηο.

4.2

Να απεηθνλίδνληαη νη ηηκέο ηεο ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη κέζεο πίεζεο, θαζψο θαη νη θπκαηνκνξθέο ησλ πηέζεσλ.

5.

Αλαίκαθηε πίεζε (ΝΙΒΡ)

5.1

Να δηαυέηεη ιεηηνπξγία ρεηξνθίλεηεο θαη απηφκαηεο εθθίλεζεο ηεο κέηξεζεο ζε πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα.

5.2
Να απεηθνλίδνληαη νη ηηκέο ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη κέζεο αξηεξηαθήο πίεζεο, κε μερσξηζηά φξηα ζπλαγεξκνχ γηα
θάζε κία απφ απηέο.
6.

Θεξκνθξαζία (Σ)

6.1
Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε δχν δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ ζψκαηνο (Σ1,Σ2), ηαπηφρξνλα, ζε
πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ δχν αηζζεηήξεο.
6.2

ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε λα ππνινγίδεη θαη λα αλαδεηθλχεη ηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ησλ δχν ζεκείσλ (ΔΣ).

7.

Παικηθή νμπκεηξία (SpO2)

7.1
Να κεηξά κε αλαίκαθηε κέζνδν ηνλ θνξεζκφ ηεο αηκνζθαηξίλεο ζε νμπγφλν κέζσ αηζζεηήξα δαθηχινπ (probe)
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. Να είλαη ηερλνινγίαο Nellcor ή Masimo.
7.2

Να απεηθνλίδεη ςεθηαθά ηνλ θνξεζκφ % νμπγφλνπ θαη λα απεηθνλίδεη ηελ πιεζπζκνγξαθηθή θακπχιε SpO2.

8.

Καξδηαθή παξνρή (CO).

Να κεηξά θαη λα απεηθνλίδεη ηε θαξδηαθή παξνρή κε ηε κέζνδν ηεο ζεξκναξαίσζεο. Γπηπιένλ λα κεηξάεη θαη λα απεηθνλίδεη ηελ
κεηαβιεηφηεηα ηνπ παικνχ πίεζεο (pulse pressure variation PPV).
9.

Να κεηξάεη βάζνο αλαηζζεζίαο κε ηελ κέζνδν ηνπ δηθαζκαηηθνχ δείθηε, (BIS).

10.
Να είλαη πξνζηαηεπκέλν απφ παξάζηηα δηαζεξκίαο θαη απηλίδσζεο. Να είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε λενγλά, παηδηά
θαη ελήιηθεο.
11.
Να δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθή δηάηαμε ζπλαγεξκνχ (Alarms) κε ηξία επίπεδα πξνηεξαηφηεηαο θαη ξπζκηδφκελα φξηα γηα
φιεο ηηο παξακέηξνπο.
12.
Να δηαζέηεη κλήκε φισλ ησλ παξακέηξσλ (trends) ρξνληθήο δηάξθεηαο 48 σξψλ ηνπιάρηζηνλ, ζε κνξθή γξαθεκάησλ
θαη πηλάθσλ.
13.

Να δηαζέηεη εηδηθφ ινγηζκηθφ γηα ππνινγηζκφ δνζνινγίαο θαξκάθσλ.

14.

Σν ζχζηεκα λα ζπλνδεχεηαη απφ:

•

θαιψδην ΗΚΓ 5-πνιηθφ,

•

θαιψδην ΗΚΓ 3-πνιηθφ,

•

ηέζζεξεηο πεξηρεηξίδεο (1 Small, 1 Medium, 1 Large, 1 Extra Large),

•

αηζζεηήξα νμπκεηξίαο δαθηχινπ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, ηερλνινγίαο Nellcor ή Masimo κε ηηο αληίζηνηρεο πξνεθηάζεηο,

•

αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο (δέξκαηνο θαη νηζνθάγνπ/νξζνχ),

•

κηα Ambu,
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θαη λα ζπλνδεχεηαη ελ γέλεη απφ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πιελ ινηπψλ
αλαισζίκσλ.
VI. ΓΕΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
1.
Όινο ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο
αζθαιείαο θαη λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE. Να δηαηίζεηαη απφ αληηπξφζσπν πνπ δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 9001:2000 ή ISO
13485:2003 ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α ΔΤ8δ/1348/04 πνπ αθνξά ζηε δηαθίλεζε θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ
πξντφλησλ.
2.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ λα είλαη εληαγκέλνη ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Η.Η.Γ. βάζεη ηνπ Π.Δ
117/2004(ΦΓΚ 82Α) θαη Π.Δ 15/2006(ΦΓΚ 12Α) ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2003/108.
3.
Να δνζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηξία (3) έηε θαη λα αλαθεξζεί ε εηήζηα θνζηνιφγεζε ζπκβνιαίνπ πιήξνπο
ζπληήξεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, service kits θαη εξγαζίαο εθηφο αλαισζίκσλ, θαζψο θαη πξνιεπηηθήο
ζπληήξεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ service kits θαη εξγαζίαο εθηφο αληαιιαθηηθψλ θαη αλαισζίκσλ ηεο κνλάδνο, κεηά ην
πέξαο ηεο εγγχεζεο γηα έσο ηε ζπκπιήξσζε ηεο δεθαεηίαο.
4.

Να βεβαηψλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ε δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ γηα δεθαπέληε έηε.

5.

Να ζπληαρζεί πιήξεο, αλαιπηηθφ θχιιν ζπκκφξθσζεο γηα φια ηα αλσηέξσ.

B. ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο γηα δχν ηνπιάρηζηνλ (2) ρξφληα απφ ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ, θαηά ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Καηά ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη θάζε βιάβε πνπ
ζα νθείιεηαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο πξνεξρφκελε απφ ηελ ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη φρη ζε θαθφ
ρεηξηζκφ, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ θνξέα ζε αληαιιαθηηθά, θφζηνπο εξγαζίαο θαη ινηπψλ εμφδσλ
απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. Η δηάγλσζε θαη απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο 24 σξψλ ζε
πεξίπησζε πνπ δελ απαηηνχληαη αληαιιαθηηθά ή εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη
αληαιιαθηηθά. ηελ παξερφκελε εγγχεζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο γηα πξνιεπηηθφ έιεγρν
ζπληήξεζεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα πιηθά ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο
ηνπ θαηαζθεπαζηή, ψζηε ην κεράλεκα λα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο. Όινη νη πξνιεπηηθνί έιεγρνη ζα γίλνληαη
ζε ζπλελλφεζε κε ην ηκήκα ΒΙΣ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηνπο ρεηξηζηέο ηνπ κηθξνζθνπίνπ.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ζην Ννζνθνκείν
αληαιιαθηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ κεραλήκαηνο γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έηε απφ ηελ παξάδνζε απηνχ.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηηκνθαηάινγν πνπ ζα αλαθέξεη ην θφζηνο ησλ
θπξηφηεξσλ αληαιιαθηηθψλ ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα δεζκεχεηαη ππνρξεσηηθά, φηη νη ηηκέο ζα αλαπξνζαξκφδνληαη γηα ηα
επφκελα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έηε κε βάζε ηνλ επίζεκν δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ην πξφγξακκα ηεο εηήζηαο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο κέρξη θαη
ην 10ν έηνο απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ, αλαθέξνληαο αλαιπηηθά ηηο εξγαζίεο θαη ηα αληαιιαθηηθά πνπ απαηηνχληαη, κε
ην αληίζηνηρν θφζηνο ηνπο, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη λα δεζκεχεηαη ππνρξεσηηθά φηη
νη ηηκέο ζα αλαπξνζαξκφδνληαη γηα ηα επφκελα έηε κε βάζε ηνλ επίζεκν δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ηνπ πξνεγνχκελνπ
έηνπο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη δέζκεπζε ηηκήο γηα θφζηνο πιήξνπο ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ
κεραλήκαηνο αλά έηνο, κεηά ην πέξαο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπιάρηζηνλ δέθα (10)
εηψλ απφ ηελ νξηζηηθή παξάδνζε απηνχ. ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ησλ αληαιιαθηηθψλ
θαη ησλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη φια ηα ινηπά έμνδα (π.ρ.
κεηαθνξηθά, εξγαηηθά θηι). Γπίζεο, ην ζπκβφιαην ζπληήξεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη παξνρή έγθαηξεο θαη
απνηειεζκαηηθήο Σερληθήο Τπνζηήξημεο ζε πεξίπησζε βιάβεο. Η δηάγλσζε θαη απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο ζα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηείηαη εληφο 24 σξψλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηνχληαη αληαιιαθηηθά ή εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζε
πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη αληαιιαθηηθά. Η ππνρξέσζε απηή ηνπ πξνκεζεπηή δελ δεζκεχεη ην Ννζνθνκείν ζην λα
ζπλάςεη ζπκβφιαην ζπληήξεζεο κε ηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία κεηά ηε ιήμε ηνπ
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη εγρεηξίδην ρξήζεο ζηα Γιιεληθά θαζψο θαη service manual.

Γ. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ – ΠΑΡΑΔΟΗ
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ο εμνπιηζκφο ζα εγθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ ρψξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί. Ο θάζε πξνκεζεπηήο
ππνρξενχηαη λα επηζθεθζεί θαη λα ιάβεη επηηφπηα γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ζπλνδεία ππαιιήισλ ηεο
Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα ην βεβαηψζεη εγγξάθσο (λα θαηαηεζεί ππεχζπλε δήισζε), ψζηε λα
πξνβιεθζνχλ φιεο νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο (εξγαζίεο, ηξνπνπνηήζεηο, θαηαζθεπέο θιπ.) πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ φιεο ηηο
απαηηήζεηο ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ ηνπ Γιιεληθνχ θξάηνπο θαη ηε λφκηκε θαη απξνβιεκάηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ
κεραλήκαηνο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απνζπλδέζεη ηνλ ππάξρνλ εμνπιηζκφ απφ ηα δηάθνξα δίθηπα θαη λα ηνλ κεηαθέξεη ζε
ρψξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί. Γλ ζπλερεία λα θξνληίζεη γηα ηε κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε κε ηα απαηηνχκελα
δίθηπα (παξέρνληαο νπνηνδήπνηε πιηθφ απαηηεζεί) ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ ζηνλ πξνβιεπφκελν ρψξν θαη λα ηνλ παξαδψζεη ζε
πιήξε ιεηηνπξγία.
Οη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ έηζη ψζηε λα κε δηαηαξαρζεί ε ιεηηνπξγία
ησλ άιισλ ηκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Η απνθαηάζηαζε φισλ ησλ νηθνδνκηθψλ θαη Η/Μ θζνξψλ πνπ ηπρφλ ζα
πξνθχςνπλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο απνηειεί επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζα γίλεη κε δηθφ ηνπ θφζηνο.
Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ κεραλήκαηνο θαη λα ην παξαδψζεη ζε πιήξε
ιεηηνπξγία κε δηθφ ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθφ θαη δηθή ηνπ νινθιεξσηηθά επζχλε, ζχκθσλα κε ηνπο
θαλνληζκνχο ηνπ Γιιεληθνχ Κξάηνπο, ηηο νδεγίεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ
ππεξεζηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη απνδεδεηγκέλα ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ
ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Σν Ννζνθνκείν έρεη θάζε δηθαίσκα λα ειέγρεη ηελ
ζπκκφξθσζε ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηα αλσηέξσ. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ, ν πξνκεζεπηήο
ππνρξενχηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν αζθαινχο ιεηηνπξγίαο.
Όια ηα είδε θαη πιηθά πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα
κεραλήκαηνο, πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα, ρσξίο ειαηηψκαηα θαη λα ηθαλνπνηνχλ φινπο ηνπο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δψζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πξνέιεπζεο ησλ πιηθψλ πνπ ζα ηνπ δεηεζεί γηα
δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο.

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 δπλαηφηεηα κειινληηθήο αλαβάζκηζεο. Να
δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεί εμεηάζεηο αθξηβείαο (εμνπιηζκέλε κε θαηάιιεια πξνγξάκκαηα θαη θακπχιεο αλαθνξάο)
ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο εμεηαδφκελσλ (ελήιηθεο, παηδηά θαη εθήβνπο) θαη αλεμαξηήησο ζσκαηηθήο κνξθνινγίαο (χςνο, βάξνο
θ.ι.π.).
2 Να εμαζθαιίδεη κέγηζηε εξγνλνκία θαη επθνιία ζηνλ ρεηξηζκό. Να πεξηγξαθεί ε πιαηθφξκα ινγηζκηθνχ θαη ε θνλζφια
ειέγρνπ. Να παξέρεη δπλαηφηεηα επηινγήο απφ ηνλ ρξήζηε πεξηνρψλ ελδηαθέξνληνο.
3 Να ρξεζηκνπνηεί δύν ελεξγεηαθέο ζηάζκεο κε ηθαλή δηαθνξά κεηαμύ ηνπο, γηα ηνλ ζαθή δηαρσξηζκφ νζηψλ θαη καιαθψλ
κνξίσλ, αθνινπζψληαο ηα δηεζλή πξφηππα αθηηλνπξνζηαζίαο γηα δηελέξγεηα εμεηάζεσλ (κε φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξεο δφζεηο
αθηηλνβνιίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εμεηαδφκελσλ θαη ησλ ρεηξηζηψλ). Να δνζνχλ ηα επίπεδα ελεξγεηαθψλ ζηαζκψλ, ν ηξφπνο
παξαγσγήο ηνπο, ε ηάζε ηεο ιπρλίαο.
4 Να δηαζέηεη ζηε βαζηθή κνλάδα ζύζηεκα ππνινγηζκνύ ηεο δόζεο αθηηλνβνιίαο ζηνλ εμεηαδόκελν. Να αλαθεξζνχλ νη
δφζεηο αθηηλνβνιίαο ησλ εμεηαζηηθψλ πξσηνθφιισλ γηα ηνλ ρεηξηζηή θαη ηνλ εμεηαδφκελν.
5 Να δηαζέηεη ζηαζεξή παξαγσγή ηνπ ελεξγεηαθνύ θάζκαηνο (Dual Energy) ζε φιε ηελ δηάξθεηα θαη φια ηα ζεκεία εμέηαζεο
θαηά ηελ ζάξσζε ψζηε 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 θαηλφκελα πνπ αιινηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ
απνηειεζκάησλ. Να πεξηγξαθεί ιεπηνκεξψο.
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7 Να δηαζέηεη βνεζεηηθή δέζκε laser γηα ηνλ εληνπηζκό ηνπ ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εμεηαδφκελσλ.
8 Να δηαζέηεη ηηο πιένλ ζύγρξνλεο ηερληθέο ζάξσζεο κε δπλαηόηεηα πεξηνξηζκνύ ηνπ πεδίνπ ζάξσζεο αθξηβψο ζηελ
πεξηνρή ελδηαθέξνληνο, γηα κείσζε ηεο δφζεο ζηνλ εμεηαδφκελν.
9 Να πξαγκαηνπνηεί πνηνηηθό έιεγρν (QUALITY CONTROL) κε νκνίσκα (PHANTOM) θαη λα ειέγρεη ηηκέο νζηηθήο ππθλφηεηαο
γηα δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο νζηηθήο κάδαο, ρακεινχ, κεζαίνπ ή πςεινχ επηπέδνπ.
10 Να δηαζέηεη ζην ινγηζκηθό (software) ηηο αθόινπζεο ιεηηνπξγίεο θαζώο θαη εμεηαζηηθά πξσηόθνιια :
• Πξσηφθνιιν νζθπτθψλ ζπνλδχισλ (Ο1-Ο2-Ο3-Ο4).
• Πξσηφθνιιν πιάγηαο εμέηαζεο νζθπτθψλ ζπνλδχισλ.
• Πξσηφθνιιν εμέηαζεο ηζρίνπ κε επηκέξνπο αλάιπζε ζηνλ αλαηνκηθφ απρέλα, ην ηξίγσλν ward θαη ηξνραληήξα.
• Πξσηφθνιιν ηαπηφρξνλεο εμέηαζεο ησλ δχν ηζρίσλ (dual hip).
• Πξσηφθνιιν κεηξήζεσλ γεσκεηξηθψλ παξακέηξσλ ηνπ ηζρίνπ φπσο κήθνο κεξηαίνπ, δηαηνκή, θ.ι.π., νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθέο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αληνρήο ηνπ νζηνχ θαζψο επίζεο θαη ηεο ηάζεο γηα πηζαλφηεηα θαηάγκαηνο.
• Δηελέξγεηα εμεηάζεσλ ηεο νζθπτθήο κνίξαο θαη ησλ ηζρίσλ ρσξίο λα απαηηείηαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπ αζζελνχο.
• Οξζνπαηδηθφ πξσηφθνιιν.
• Πξσηφθνιιν απηφκαηεο αθαίξεζεο κεηαιιηθψλ εκθπηεπκάησλ.
• Παηδηαηξηθφ πξσηφθνιιν ην νπνίν λα δίλεη απνηειέζκαηα ηφζν γηα ηελ νζθπτθή κνίξα φζν θαη γηα νιφθιεξν ην ζψκα ησλ
εμεηαδφκελσλ παηδηψλ.
• Πξσηφθνιιν κειέηεο κνξθνκεηξίαο ησλ ζπνλδχισλ δηακέζνπ πξφζζηαο θαη πιάγηαο απεηθφληζεο.
• Πξσηφθνιιν νιφζσκεο κέηξεζεο νζηηθήο ππθλφηεηαο.
• Πξσηφθνιιν αλάιπζεο ζχζηαζεο φινπ ηνπ ζψκαηνο (ιηπνκέηξεζε) αιιά θαη επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ.
• Πξσηφθνιιν κέηξεζεο νζηηθήο ππθλφηεηαο περενθαξπηθήο θαη αληηβξαρίνπ.
• Δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο εηθφλσλ κε παιαηφηεξεο εμεηάζεηο.
• Γθηίκεζε πηζαλφηεηαο θαηάγκαηνο ζε βάζνο 10εηίαο.
• Δεκηνπξγία πιήξνπο αλαθνξάο ηεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ θαηάγκαηνο ζπλδπάδνληαο απνηειέζκαηα απφ πνιιαπιά εμεηαζηηθά
πξσηφθνιια.
11 Να πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή νη παξαθάησ δπλαηόηεηεο:
• Γθηίκεζε ηνπ ζπιαρληθνχ / θνηιηαθνχ ιίπνπο.
• Δηελέξγεηα εμέηαζεο γνλάηνπ.
12 Να πξαγκαηνπνηεί κεηξήζεηο ζην ζπληνκόηεξν δπλαηό ρξόλν, γηα ηελ ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ησλ εμεηαδφκελσλ. Να
αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά νη απαηηνχκελνη ρξφλνη πξαγκαηνπνίεζεο φισλ ησλ δεηνπκέλσλ κεηξήζεσλ.
13 Όια ηα εμεηαζηηθά πξσηόθνιια λα πξαγκαηνπνηνύλ κεηξήζεηο αθξηβείαο ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο (CV≤1%) in vivo,
κε άξηζηε επαλαιεπηηθφηεηα.
14 Να έρεη δπλαηόηεηα πιήξνπο θαη ζπλερνύο απηνβαζκνλόκεζεο pixel by pixel ρσξίο λα απαηηείηαη θακία παξέκβαζε ηνπ
ρξήζηε (απηφκαην callibration).
15 Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ λα δίλνπλ κεηξήζεηο ηνπιάρηζηνλ ζηηο παξακέηξνπο BMD, BMC, Tscore, Z- score, Area
θαη sBMD
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16 ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή λα πεξηιακβάλεηαη H/Y ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, κλήκε RAM ηνπιάρηζηνλ 4GB, ζθιεξφ δίζθν
ηνπιάρηζηνλ 500GB, θάξηα γξαθηθψλ κε κλήκε ηνπιάρηζηνλ 1GB, έγρξσκε επίπεδε νζφλε ηνπιάρηζηνλ 19’’ πςειήο δηαθξηηηθήο
ηθαλφηεηαο, έγρξσκν laser εθηππσηή, πεξηβάιινλ ηχπνπ WINDOWS, αιθαξηζκεηηθφ πιεθηξνιφγην, πνιιαπιέο ζχξεο USB, CD/DVD
ROM θαη βνεζήκαηα ηνπνζέηεζεο ησλ εμεηαδφκελσλ γηα ηηο κεηξήζεηο.
17 Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ζπγθέληξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ πνιιαπιώλ κεηξήζεσλ (νζθπτθή, ηζρίν, θ.ιπ.) ηνπ ίδηνπ
εμεηαδφκελνπ ζε κία γξαθηθή αλαθνξά (report).
18 Να δηαζέηεη πιήξεο πξσηόθνιιν επηθνηλσλίαο DICOM.
19 Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα εμαγσγήο θαη απνζηνιήο δεδνκέλσλ, θαζψο θαη γξαθηθψλ αλαθνξψλ 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
δπλαηφηεηεο πνπ δηαηίζεληαη.
22 Να δηαζέηεη κνλάδα online UPS, θαηάιιειε γηα ην ζύζηεκα.

B. ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο γηα δχν ηνπιάρηζηνλ (2) ρξφληα απφ ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ, θαηά ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Καηά ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη θάζε βιάβε πνπ
ζα νθείιεηαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο πξνεξρφκελε απφ ηελ ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη φρη ζε θαθφ
ρεηξηζκφ, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ θνξέα ζε αληαιιαθηηθά, θφζηνπο εξγαζίαο θαη ινηπψλ εμφδσλ
απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. Η δηάγλσζε θαη απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο 24 σξψλ ζε
πεξίπησζε πνπ δελ απαηηνχληαη αληαιιαθηηθά ή εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη
αληαιιαθηηθά. ηελ παξερφκελε εγγχεζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο γηα πξνιεπηηθφ έιεγρν
ζπληήξεζεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα πιηθά ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο
ηνπ θαηαζθεπαζηή, ψζηε ην κεράλεκα λα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο. Όινη νη πξνιεπηηθνί έιεγρνη ζα γίλνληαη
ζε ζπλελλφεζε κε ην ηκήκα ΒΙΣ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηνπο ρεηξηζηέο ηνπ κηθξνζθνπίνπ.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ζην Ννζνθνκείν
αληαιιαθηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ κεραλήκαηνο γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έηε απφ ηελ παξάδνζε απηνχ.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηηκνθαηάινγν πνπ ζα αλαθέξεη ην θφζηνο ησλ
θπξηφηεξσλ αληαιιαθηηθψλ ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα δεζκεχεηαη ππνρξεσηηθά, φηη νη ηηκέο ζα αλαπξνζαξκφδνληαη γηα ηα
επφκελα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έηε κε βάζε ηνλ επίζεκν δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ην πξφγξακκα ηεο εηήζηαο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο κέρξη θαη
ην 10ν έηνο απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ, αλαθέξνληαο αλαιπηηθά ηηο εξγαζίεο θαη ηα αληαιιαθηηθά πνπ απαηηνχληαη, κε
ην αληίζηνηρν θφζηνο ηνπο, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη λα δεζκεχεηαη ππνρξεσηηθά φηη
νη ηηκέο ζα αλαπξνζαξκφδνληαη γηα ηα επφκελα έηε κε βάζε ηνλ επίζεκν δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ηνπ πξνεγνχκελνπ
έηνπο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη δέζκεπζε ηηκήο γηα θφζηνο πιήξνπο ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ
κεραλήκαηνο αλά έηνο, κεηά ην πέξαο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπιάρηζηνλ δέθα (10)
εηψλ απφ ηελ νξηζηηθή παξάδνζε απηνχ. ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ησλ αληαιιαθηηθψλ
θαη ησλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη φια ηα ινηπά έμνδα (π.ρ.
κεηαθνξηθά, εξγαηηθά θηι). Γπίζεο, ην ζπκβφιαην ζπληήξεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη παξνρή έγθαηξεο θαη
απνηειεζκαηηθήο Σερληθήο Τπνζηήξημεο ζε πεξίπησζε βιάβεο. Η δηάγλσζε θαη απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο ζα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηείηαη εληφο 24 σξψλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηνχληαη αληαιιαθηηθά ή εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζε
πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη αληαιιαθηηθά. Η ππνρξέσζε απηή ηνπ πξνκεζεπηή δελ δεζκεχεη ην Ννζνθνκείν ζην λα
ζπλάςεη ζπκβφιαην ζπληήξεζεο κε ηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία κεηά ηε ιήμε ηνπ
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη εγρεηξίδην ρξήζεο ζηα Γιιεληθά θαζψο θαη service manual.

Γ. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ – ΠΑΡΑΔΟΗ
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ο εμνπιηζκφο ζα εγθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ ρψξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί. Ο θάζε πξνκεζεπηήο
ππνρξενχηαη λα επηζθεθζεί θαη λα ιάβεη επηηφπηα γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ζπλνδεία ππαιιήισλ ηεο
Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα ην βεβαηψζεη εγγξάθσο (λα θαηαηεζεί ππεχζπλε δήισζε), ψζηε λα
πξνβιεθζνχλ φιεο νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο (εξγαζίεο, ηξνπνπνηήζεηο, θαηαζθεπέο θιπ.) πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ φιεο ηηο
απαηηήζεηο ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ ηνπ Γιιεληθνχ θξάηνπο θαη ηε λφκηκε θαη απξνβιεκάηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ
κεραλήκαηνο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απνζπλδέζεη ηνλ ππάξρνλ εμνπιηζκφ απφ ηα δηάθνξα δίθηπα θαη λα ηνλ κεηαθέξεη ζε
ρψξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί. Γλ ζπλερεία λα θξνληίζεη γηα ηε κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε κε ηα απαηηνχκελα
δίθηπα (παξέρνληαο νπνηνδήπνηε πιηθφ απαηηεζεί) ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ ζηνλ πξνβιεπφκελν ρψξν θαη λα ηνλ παξαδψζεη ζε
πιήξε ιεηηνπξγία.
Οη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ έηζη ψζηε λα κε δηαηαξαρζεί ε ιεηηνπξγία
ησλ άιισλ ηκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Η απνθαηάζηαζε φισλ ησλ νηθνδνκηθψλ θαη Η/Μ θζνξψλ πνπ ηπρφλ ζα
πξνθχςνπλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο απνηειεί επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζα γίλεη κε δηθφ ηνπ θφζηνο.
Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ κεραλήκαηνο θαη λα ην παξαδψζεη ζε πιήξε
ιεηηνπξγία κε δηθφ ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθφ θαη δηθή ηνπ νινθιεξσηηθά επζχλε, ζχκθσλα κε ηνπο
θαλνληζκνχο ηνπ Γιιεληθνχ Κξάηνπο, ηηο νδεγίεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ
ππεξεζηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη απνδεδεηγκέλα ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ
ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Σν Ννζνθνκείν έρεη θάζε δηθαίσκα λα ειέγρεη ηελ
ζπκκφξθσζε ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηα αλσηέξσ. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ, ν πξνκεζεπηήο
ππνρξενχηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν αζθαινχο ιεηηνπξγίαο.
Όια ηα είδε θαη πιηθά πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα
κεραλήκαηνο, πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα, ρσξίο ειαηηψκαηα θαη λα ηθαλνπνηνχλ φινπο ηνπο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δψζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πξνέιεπζεο ησλ πιηθψλ πνπ ζα ηνπ δεηεζεί γηα
δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο.

Α. ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΥΙΜΟΕΙΔΟΤ ΛΤΥΝΙΑ ME ΦΧΣΙΜΟ LED ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Η πξνζθεξφκελε ζρηζκνεηδήο , λα είλαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη λα δηαζέηεη κηθξνζθφπην ζηεξενζθνπηθνχ ηχπνπ,
πςειήο θσηεηλφηεηαο, κε απαξαίηεηα ζπγθιίλνπζα νπηηθή δέζκε κέρξη θαη ηνπο πξνζνθζάικηνπο.
Ο θσηηζκφο λα γίλεηαη κέζσ ιπρλίαο LED

Να θέξεη ζαγσληέξα γηα ηε ζηήξημε ηεο θεθαιήο ηνπ εμεηαδφκελνπ αζζελή.
Να δηαζέηεη ζχζηεκα πέληε κεγεζχλζεσλ, 6X,10X,16X,25X θαη 40Υ.
Σν εχξνο ζρηζκήο λα ξπζκίδεηαη έσο 12 mm, κεηαβαιιφκελν ζπλερψο.
Σν κήθνο ζρηζκήο λα κεηαβάιιεηαη έσο 12mm.
Δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο ζρηζκήο 90 .
Δπλαηφηεηα θιίζεο ζρηζκήο (γσλία θσηηζκνχ) απφ 0 έσο 20 .
Να δηαζέηεη θίιηξα, θνβαιηίνπ γηα ηνλνκέηξεζε, πξάζηλν αζεξκηθφ, αλέξπζξν θαη neutral density. Γπίζεο, ην
πξνζθεξφκελν κνληέιν λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν θίηξηλν θίιηξν.
Να θέξεη κεηαζρεκαηηζηή ηξνθνδνζίαο ησλ ιακπηήξσλ ηνπ θπξίσο θσηηζκνχ θαη ηνπ ζεκείνπ πξνζήισζεο.
Να ζπλνδεχεηαη απφ βάζε γηα ηνπνζέηεζε θαζηζηνχ ηνλνκέηξνπ,.
Οη θηλήζεηο ηνπ νξγάλνπ επί ηεο έδξαο λα γίλνληαη κέζσ ελφο εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ joystick, κε εηδηθφ «κπνπηφλ» γηα ηελ
ιήςε εηθφλαο .
Η πξνζθεξφκελε ζρηζκνεηδήο λα δηαζέηεη θαη ελζσκαησκέλν ζχζηεκα background illumination (νπηηθέο ίλεο) , γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο θσηεηλφηεηαο, ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ
Η ζρηζκνεηδήο λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλα, ζχζηεκα ςεθηαθήο θάκεξαο θαη ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο εηθφλαο. Σφζν ε
θάκεξα , φζν θαη ην πξφγξακκα επεμεξγαζίαο εηθφλαο λα είλαη ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.
Η ςεθηαθή θάκεξα λα είλαη λέαο γεληάο, βηνκεραληθνχ ηχπνπ, κε αηζζεηήξα πξννδεπηηθήο ζάξσζεο, ψζηε λα
απεηθνλίδεη κε ηελ κέγηζηε πνηφηεηα .
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16) Όιεο νη ξπζκίζεηο ηεο θάκεξαο λα γίλνληαη απφ ην ινγηζκηθφ (software) ηνπ ζπζηήκαηνο , αιιά θαη απφ ην ζψκα ηεο
θάκεξαο.
17) Απφ ην ζψκα ηεο θάκεξαο , ν γηαηξφο λα κπνξεί, λα επηιέγεη θσηνγξαθία ή video, λα αιιάδεη κλήκε θσηνγξάθεζεο
γηα πξφζζην ή νπίζζην εκηκφξην κε ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο ηεο θάκεξαο θαη λα αιιάδεη ην «άλνηγκα» ηνπ
δηαθξάγκαηνο.
18) Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα «δσληαλήο» εηθφλαο, θσηνγξάθεζεο θαη ιήςεο video απεξηφξηζηεο δηάξθεηαο.
19) Σν software ηνπ ζπζηήκαηνο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα πιήξνπο δηαρείξηζεο εηθφλαο θαη video , απνζήθεπζε , αλάιπζε θαη
επεμεξγαζία. Γπίζεο, λα έρεη δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο θαη κε άιια νθζαικνινγηθά κεραλήκαηα. Να πεξηγξαθνχλ
αλαιπηηθά νη δπλαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη νπνίεο θαη ζα αμηνινγεζνχλ.
20) Να ζπλνδεχεηαη θαη απφ Η/Τ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο κε νζφλε.
21) Σν φιν ζχζηεκα λα ζηεξίδεηαη θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηξαπέδη ειεθηξηθήο αλχςσζεο ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ
νίθνπ

B. ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο γηα δχν ηνπιάρηζηνλ (2) ρξφληα απφ ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ, θαηά ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Καηά ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη θάζε βιάβε πνπ
ζα νθείιεηαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο πξνεξρφκελε απφ ηελ ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη φρη ζε θαθφ
ρεηξηζκφ, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ θνξέα ζε αληαιιαθηηθά, θφζηνπο εξγαζίαο θαη ινηπψλ εμφδσλ
απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. Η δηάγλσζε θαη απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο 24 σξψλ ζε
πεξίπησζε πνπ δελ απαηηνχληαη αληαιιαθηηθά ή εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη
αληαιιαθηηθά. ηελ παξερφκελε εγγχεζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο γηα πξνιεπηηθφ έιεγρν
ζπληήξεζεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα πιηθά ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο
ηνπ θαηαζθεπαζηή, ψζηε ην κεράλεκα λα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο. Όινη νη πξνιεπηηθνί έιεγρνη ζα γίλνληαη
ζε ζπλελλφεζε κε ην ηκήκα ΒΙΣ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηνπο ρεηξηζηέο ηνπ κηθξνζθνπίνπ.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ζην Ννζνθνκείν
αληαιιαθηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ κεραλήκαηνο γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έηε απφ ηελ παξάδνζε απηνχ.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηηκνθαηάινγν πνπ ζα αλαθέξεη ην θφζηνο ησλ
θπξηφηεξσλ αληαιιαθηηθψλ ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα δεζκεχεηαη ππνρξεσηηθά, φηη νη ηηκέο ζα αλαπξνζαξκφδνληαη γηα ηα
επφκελα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έηε κε βάζε ηνλ επίζεκν δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ην πξφγξακκα ηεο εηήζηαο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο κέρξη θαη
ην 10ν έηνο απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ, αλαθέξνληαο αλαιπηηθά ηηο εξγαζίεο θαη ηα αληαιιαθηηθά πνπ απαηηνχληαη, κε
ην αληίζηνηρν θφζηνο ηνπο, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη λα δεζκεχεηαη ππνρξεσηηθά φηη
νη ηηκέο ζα αλαπξνζαξκφδνληαη γηα ηα επφκελα έηε κε βάζε ηνλ επίζεκν δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ηνπ πξνεγνχκελνπ
έηνπο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη δέζκεπζε ηηκήο γηα θφζηνο πιήξνπο ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ
κεραλήκαηνο αλά έηνο, κεηά ην πέξαο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπιάρηζηνλ δέθα (10)
εηψλ απφ ηελ νξηζηηθή παξάδνζε απηνχ. ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ησλ αληαιιαθηηθψλ
θαη ησλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη φια ηα ινηπά έμνδα (π.ρ.
κεηαθνξηθά, εξγαηηθά θηι). Γπίζεο, ην ζπκβφιαην ζπληήξεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη παξνρή έγθαηξεο θαη
απνηειεζκαηηθήο Σερληθήο Τπνζηήξημεο ζε πεξίπησζε βιάβεο. Η δηάγλσζε θαη απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο ζα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηείηαη εληφο 24 σξψλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηνχληαη αληαιιαθηηθά ή εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζε
πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη αληαιιαθηηθά. Η ππνρξέσζε απηή ηνπ πξνκεζεπηή δελ δεζκεχεη ην Ννζνθνκείν ζην λα
ζπλάςεη ζπκβφιαην ζπληήξεζεο κε ηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία κεηά ηε ιήμε ηνπ
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη εγρεηξίδην ρξήζεο ζηα Γιιεληθά θαζψο θαη service manual.

Γ. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ – ΠΑΡΑΔΟΗ
1.

Ο εμνπιηζκφο ζα εγθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ ρψξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί. Ο θάζε πξνκεζεπηήο
ππνρξενχηαη λα επηζθεθζεί θαη λα ιάβεη επηηφπηα γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ζπλνδεία ππαιιήισλ ηεο
Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα ην βεβαηψζεη εγγξάθσο (λα θαηαηεζεί ππεχζπλε δήισζε), ψζηε λα
πξνβιεθζνχλ φιεο νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο (εξγαζίεο, ηξνπνπνηήζεηο, θαηαζθεπέο θιπ.) πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ φιεο ηηο
απαηηήζεηο ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ ηνπ Γιιεληθνχ θξάηνπο θαη ηε λφκηκε θαη απξνβιεκάηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ
κεραλήκαηνο.
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2.

3.

4.

5.

6.

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απνζπλδέζεη ηνλ ππάξρνλ εμνπιηζκφ απφ ηα δηάθνξα δίθηπα θαη λα ηνλ κεηαθέξεη ζε
ρψξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί. Γλ ζπλερεία λα θξνληίζεη γηα ηε κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε κε ηα απαηηνχκελα
δίθηπα (παξέρνληαο νπνηνδήπνηε πιηθφ απαηηεζεί) ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ ζηνλ πξνβιεπφκελν ρψξν θαη λα ηνλ παξαδψζεη ζε
πιήξε ιεηηνπξγία.
Οη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ έηζη ψζηε λα κε δηαηαξαρζεί ε ιεηηνπξγία
ησλ άιισλ ηκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Η απνθαηάζηαζε φισλ ησλ νηθνδνκηθψλ θαη Η/Μ θζνξψλ πνπ ηπρφλ ζα
πξνθχςνπλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο απνηειεί επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζα γίλεη κε δηθφ ηνπ θφζηνο.
Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ κεραλήκαηνο θαη λα ην παξαδψζεη ζε πιήξε
ιεηηνπξγία κε δηθφ ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθφ θαη δηθή ηνπ νινθιεξσηηθά επζχλε, ζχκθσλα κε ηνπο
θαλνληζκνχο ηνπ Γιιεληθνχ Κξάηνπο, ηηο νδεγίεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ
ππεξεζηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη απνδεδεηγκέλα ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ
ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Σν Ννζνθνκείν έρεη θάζε δηθαίσκα λα ειέγρεη ηελ
ζπκκφξθσζε ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηα αλσηέξσ. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ, ν πξνκεζεπηήο
ππνρξενχηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν αζθαινχο ιεηηνπξγίαο.
Όια ηα είδε θαη πιηθά πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα
κεραλήκαηνο, πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα, ρσξίο ειαηηψκαηα θαη λα ηθαλνπνηνχλ φινπο ηνπο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δψζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πξνέιεπζεο ησλ πιηθψλ πνπ ζα ηνπ δεηεζεί γηα
δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο.
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