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εκδήλυζηρ
ενδιαθέπονηορ
για
ηην
ππομήθεια
ςζκεςήρ
Πνεςμοπεπιηοναίος και Ιαηπικού Μόνιηοπ (CPV: 33100000-1) για ζςζηήμαηα σειποςπγικήρ
ενδοζκόπηζηρ ζε σειποςπγική αίθοςζα ζηον πποκαθοπιζμένο σώπο ηος Γενικού Νοζοκομείος
Διδςμοηείσος, πος έσει διαμοπθυθεί για ηοςρ αζθενείρ με COVID-19 ζηο πλαίζιο ηηρ
ανηιμεηώπιζηρ ηηρ λοίμυξηρ SARS-CoV-2, ηα οποία να είναι απολύηυρ ζςμβαηά με ηην
ςπάπσοςζα ενδοζκοπική κάμεπα Endo-Digi View 3 CCD HD ηος καηαζκεςαζηικού οίκος
WISAP, ζσνολικής προϋπολογιζθείζας δαπάνης 14.000,00€ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ
24%, με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά
αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ».

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΖΗΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ

ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ

Πξνκήζεηα ζπζθεπήο Πλεπκνπεξηηνλαίνπ θαη Ιαηξηθνύ Μόληηνξ, γηα θάιπςε
ησλ αλαγθώλ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ, ζύκθσλα κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο νξίδνληαη απηέο ζην παξάξηεκα ηεο παξνύζαο.
Σελ αξηζκ. 8266/21-10-2021 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Γεληθνύ
Ννζνθνκείνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο
θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
γηα ηελ πξνκήζεηα πζθεπήο
Πλεπκνπεξηηνλαίνπ θαη Ιαηξηθνύ Μόληηνξ γηα ζπζηήκαηα ρεηξνπξγηθήο
ελδνζθόπεζεο ζε ρεηξνπξγηθή αίζνπζα ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρώξν ηνπ
Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ, πνπ έρεη δηακνξθσζεί γηα ηνπο αζζελείο
κε COVID-19 ζην πιαίζην ηεο αληηκεηώπηζεο ηεο ινίκσμεο SARS-CoV-2,
εθηηκώκελνπ πξνϋπνινγηζκνύ 14.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ,
ηα νπνία λα είλαη απνιύησο ζπκβαηά κε ηελ ππάξρνπζα ελδνζθνπηθή θάκεξα
Endo-Digi View 3 CCD HD ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ WISAP,(CPV:
33100000-1), κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή.

Οι προςφορζσ να αποςτζλλονται-κατατίθενται ςτην διεφθυνςη:
Γενικό Νοςοκομείο Διδυμοτείχου, 25θσ Μαΐου 152, Σ.Κ. 68300 Διδ/χο, ςτο
Γραφείο Προμθκειϊν, πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 25533-50329.
Εφόςον θ προςφορά αποςταλεί ςτθν Τπθρεςία Διενζργειασ με
οποιονδιποτε τρόπο, κα πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ «Να μην ανοιχθεί
από την ταχυδρομική υπηρεςία ή τη γραμματεία».
Η προςφορά κα πρζπει:
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ΠΡΟΦΟΡΑ

(α) Να ππνβιεζεί ζε κλειζηό θάκελο κε ηα ζηοισεία ηηρ εηαιπείαρ θαη
ηελ έλδεημε «ΠΡΟΦΟΡΑ για ηην 8288/2021 έπεςνα αγοπάρ για ηην
ππομήθεια ζςζκεςήρ Πνεςμοπεπιηοναίος και Ιαηπικού Μόνιηοπ»
γηα θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ θαη λα
παξαδνζεί ζην Γπαθείο Ππομηθειών του Γενικοφ Νοςοκομείου

Διδυμοτείχου.
(β) Η προςφορά να φζρει ΦΡΑΓΙΔΑ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ και ΤΠΟΓΡΑΦΗ του
νόμιμου εκπροςϊπου.
(γ) Να καλφπτει όλεσ τισ απαιτήςεισ και προδιαγραφζσ, όπωσ αυτζσ
παρατίθενται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι με τίτλο «ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ»
που αποτελεί αναπόςπαςτο τμήμα τησ παροφςασ ςτο οποίο
περιγράφονται ακριβϊσ οι απαιτήςεισ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
(δ) Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα περιλαμβάνει:


τθν ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, με τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.


τθν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ με τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ
προςφοράσ, ωσ εξισ:

υμπεριλαμβάνουν τθν προςφερόμενθ τιμι. τισ τιμζσ αυτζσ είτε
αναφζρεται ςτθν προςφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλεσ
οι κρατιςεισ κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από τον Φ.Π.Α.

Εναλλακτικζσ προςφορζσ ι αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ
και ςεπερίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται.

Η προςφερόμενθ τιμι κα δίνεται ςε Euro. Θα αναγράφονται δε
αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ.

Η τιμι κα δίνεται με Φ.Π.Α. και χωρίσ Φ.Π.Α. Για τθ ςφγκριςθ
τωνπροςφορϊν κα λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι χωρίσ Φ.Π.Α..
 Η

προςφερόμενη

τιμή

δεν

θα

πρζπει

να

ξεπερνά

τηνπροχπολογιςθείςα δαπάνη.
 Οι οικονομικζσ προςφορζσ των εταιρειϊν θα πρζπει να είναι
εντόσ τησ χαμηλότερησ τιμήσ τησ εγχϊριασ αγοράσ εφόςων αυτή
καταγράφεται ςτο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν.
3846/2010,.
 (ε) Οι προςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ
απαιτιςεισ, προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Η διαδικαςία κατάθεςησ προςφορϊν ξεκινά μετά τθν ανάρτθςθ του
παρόντοσ.




Τποβολή προςφορϊν: ζωσ Σρίτη, 02-11-2021 ϊρα 14:30 ςτο
γραφείο Πρωτοκόλλου του Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ.



Χρόνοσ Διενζργειασ: Σετάρτη, 03-11-2021ϊρα 10:00 π.μ.

Η προθεςμία υποβολήσ των προςφορϊν τηρείται απαρζγκλιτα
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΚΩΔΙΚΟ CPV

Δζκα τζςςερισ χιλιάδεσ ευρώ (14.000,00€)
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.
CPV: 33100000-1
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ ΣΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ ΣΗ
ΤΜΒΑΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Έξι (6)μινεσ. Προςφορά που ορίηει χρόνοιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω
αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ωσαπαράδεκτη.
Η ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ και ωσ τθν παράδοςθ
των ειδϊν ςτο νοςοκομείο.
Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά αποκλειςτικά
βάςει τιμήσ

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ

Με την υποβολή τησ προςφοράσ, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να αποδείξει τθ
μθςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των παρ. 1 και 2 του άρ. 73 και του
αρ. 74 του Νόμου 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Προσ
απόδειξθ τοφτου ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει τα παρακάτω
ςχετικά δικαιολογθτικά ζγγραφα:


Απόςπαςμα Ποινικοφ Μητρϊου τελευταίου τριμήνου.
Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ ποινικοφ μθτρϊου αφορά ιδίωσ:
(1) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.),
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν
εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ
(2) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα
φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου
(3) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου



Αςφαλιςτική Ενημερότητα



Φορολογική Ενημερότητα.



Νομιμοποιητικά ζγγραφα εκπροςϊπηςησ:

i. Για Ανϊνυμθ Εταιρεία απαιτείται:
α) ιςχφον καταςτατικό αυτισ,
β) ςειρά Φ.Ε.Κ. ςφςταςθσ, τροποποιιςεων καταςτατικοφ (όπου υπάρχει
υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ να κατατεκοφν τα ΦΕΚ, διαφορετικά βεβαίωςθ
του ΓΕΜΗ) και
γ) Φ.Ε.Κ. ι βεβαίωςθ του ΓΕΜΗ ςτο οποίο υπάρχει δθμοςιευμζνθ
ολόκλθρθ θ ανακοίνωςθ με το Διοικθτικό υμβοφλιο και τθν
εκπροςϊπθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εταιρείασ.
Για Ε.Π.Ε., Ι.ΚΕ. κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, από το οποίο προκφπτει ο
διαχειριςτισ τθσ Ε.Π.Ε.
iii. Εάν ο προςφζρων είναι προςωπικι εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρζπει να
προςκομίςει επικυρωμζνο αντίγραφο του τελευταίου ιςχφοντοσ
καταςτατικοφ.
Σα παραπάνω νομιμοποιθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία πρζπει να
αποδεικνφουν τθν εν γζνει νομικι κατάςταςθ του ςυμμετζχοντοσ και από
αυτά πρζπει να προκφπτουν ο Πρόεδροσ, ο Διευκφνων φμβουλοσ και τα
μζλθ Δ.. τθσ Α.Ε., και τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να
δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα
τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το
καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου
νομικοφ προςϊπου. Σα φυςικά πρόςωπα, κα υποβάλλουν ζναρξθ
επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Τπθρεςία και τισ
μεταβολζσ του.
Επίςθσ, προςκομίηεται παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν ο οικονομικόσ
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φορζασςυμμετζχει με αντιπρόςωπό του.


1.
2.
3.

4.

5.
6.

Τπεύθςνη δήλυζη ηος Ν 1599/86, ςπογεγπαμμένη με
ημεπομηνία ενηόρ ηυν ηελεςηαίυν ηπιάνηα ημεπολογιακών
ημεπών ππο ηηρ καηαληκηικήρ ημεπομηνίαρ ςποβολήρ ηυν
πποζθοπών και ζηην οποία θα αναγπάθονηαι ηα ζηοισεία ηος
διαγυνιζμού ζηον οποίο ζςμμεηέσοςν οι πποζθέπονηερ και
να δηλώνεηαι όηι:
απνδέρεζηε πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο
παξνύζαο πξόζθιεζεο.
ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο
πξόζθιεζεο θη έρεηε ιάβεη πιήξε θαη αλεπηθύιαθηε γλώζε απηώλ.
παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ ζρεηηθά κε
νπνηαδήπνηε απόθαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα αλαβνιή ή αθύξσζε ή
καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ
Ν.4412/2016.
δελ έρνπλ επηβιεζεί πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε βάξνο ηνπ
νηθνλνκηθνύ θνξέα ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ πξηλ ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο, ζύκθσλα
κε ηελ πεξ. γ ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ην Ν.4488/2017.
ζπκκεηέρεηε κε κία κόλν πξνζθνξά ζην δηαγσληζκό.
ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο.

Με την τεχνική προςφορά, επί ποινι αποκλειςμοφ, ο υποψιφιοσ
ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει τα ςχετικά δικαιολογθτικά,
πιςτοποιθτικά και λοιπά ζγγραφα, όπωσ αυτά απαιτοφνται ςφμφωνα με
το ςυνθμμζνο
«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ».
Επιςημαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρζπει να είναι ςε
ιςχφ τόςο κατά την ημερομηνία υποβολήσ τησ προςφοράσ, όςο και κατά
την ημερομηνία υπογραφήσ τησ ςφμβαςησ. Εάν κάποιο από τα
ανωτζρω δεν είναι ςε ιςχφ κατά την ημερομηνία υπογραφήσ τησ
ςφμβαςησ, θα πρζπει να κατατεθεί εκ νζου επικαιροποιημζνο.
ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ
ΕΚΣΕΛΕΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ –
ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ
ΕΙΔΩΝ
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ

Ορίηεται ςε ποςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσΦ.Π.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Εξήντα (60) ημερολογιακζσ ημζρεσ (ποςοτική παράδοςη).

Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει από τθν προχπολογιςμό του Γεληθνύ
Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ, με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά, μετά από
κάκε τμθματικι οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι από τθν
αρμόδια επιτροπι ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Για τθν πλθρωμι
πρζπει απαραιτιτωσ να κατατεκοφν από τον ανάδοχο τα ακόλουκα
ςτθν οικονομικι υπθρεςία του Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ:
(α) Πρωτόκολλο παραλαβισ των ειδϊν υπογεγραμμζνο
από τθναρμόδια επιτροπι παραλαβισ.
(β) Σιμολόγιο πϊλθςθσ.
(γ) Πιςτοποιθτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ
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ενθμερότθτασ,ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, όταν
αυτά ηθτθκοφν από τθνΤπθρεςία.
Σον ανάδοχο βαρφνουν οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ιτοι:
(α) Τπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Τγείασ 2% (ΦΕΚ 545 Β’/24-309) (β) Ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 55 του Ν.
2238/1994 φόροσ
ειςοδιματοσ, ο οποίοσ παρακρατείται κατά τθν πλθρωμι του
τιμιματοσ,όπωσ ιςχφει ςιμερα.
(γ) Κράτθςθ 0,07% για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων θ οποία επιβαρφνεται με το
νόμιμοτζλοσ χαρτοςιμου 3% και τθσ επ’ αυτοφ ειςφοράσ υπζρ ΟΓΑ 20%
ωσ και κάκε άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ νόμιμθ επιβάρυνςθ.
(δ) Κράτθςθ 0,06% επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ
ςφμβαςθσ, γιατθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ ΑΕΠΠ
(βάςει τθσ παρ. 3 του άρκρου 350 του Ν. 4412/2016 και τθσ ΚΤΑ
1191/14-3-2017-ΦΕΚ 969/22-3-2017, τ. Βϋ)
Ο Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α.) επί τθσ αξίασ του τιμολογίου
βαρφνει τθν 4θ Τ.Πε. Μακεδονίασ και Θράκθσ.
Όλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ φμβαςθσ παραμζνουν ςτακερά και
δενυπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι
θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του ζργου.
ΔΗΜΟΙΕΤΗ

Η παροφςα πρόςκλθςθ κα είναι ανθρτθμζνθ:

τθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ – Πρόγραμμα
ΔΙΑΤΓΕΙΑwww.et.diavgeia.gov.gr


το Κεντρικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)
www.eprocurement.gov.gr

τθν ιςτοςελίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ www.did-hosp.gr

Η ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ

ΠΑΠΑΓΗΜΟΤ ΟΦΙΑ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΤΚΕΤΗ ΠΝΕΤΜΟΠΕΡΙΣΟΝΑΙΟΤ ΚΑΙ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΜΟΜΙΣΟΡ

υςκευή Πνευμοπεριτοναίου
- υςκευι Πνευμοπεριτοναίου ιδίου οίκου με τθν ενδοςκοπικι κάμερα Endo-Digi
View 3 CCD HD του καταςκευαςτικοφ οίκου WISAP, για λόγουσ ςυμβατότθτασ.
- Να είναι νζασ τεχνολογίασ, ελεγχόμενθ από μικροεπεξεργαςτζσ, και θερμαινόμενη,
δθλαδι το παρεχόμενο αζριο CO2 να ειςζρχεται ςτο περιτόναιο κερμαινόμενο για
τθν αποφυγι κοιλιακϊν ςυςπάςεων.
- Να ζχει δυνατότθτα προεπιλογισ τθσ επικυμθτισ ενδοκοιλιακισ πίεςθσ από 3 ζωσ
30mmHg (ανά 1 mmHg) και δυνατότθτα μζγιςτθσ ροισ του αερίου ζωσ 45lt/min.
- Να διακζτει διακόπτθ on/off και διακόπτθ standby με φωτεινι ζνδειξθ.
- Να διακζτει λειτουργία χαμθλισ πίεςθσ LPS (Low Pressure Insufflation System), με
τθν οποία θ πίεςθ του χορθγοφμενου αερίου να περιορίηεται ςτθν προεπιλεγμζνθ
ενδοκοιλιακι πίεςθ, ϊςτε ο χριςτθσ να κακορίηει και να γνωρίηει το επίπεδο τθσ
μζγιςτθσ πίεςθσ εμφφςθςθσ.
- Να διακζτει ζξυπνθ λειτουργία I2S (Intelligent Insufflation System), θ οποία
αναγνωρίηοντασ τισ πραγματικζσ ςυνκικεσ κατά τθ διάρκεια τθσ επζμβαςθσ να
επιλζγει αυτόματα τθ βζλτιςτθ πίεςθ ανάλογα με τθν περίςταςθ.
- Να διακζτει πζντε (5) ψθφιακζσ ενδείξεισ με αντιπαραβολι πραγματικϊν και
επιλεγμζνων τιμϊν τουλάχιςτον για τισ εξισ τιμζσ:
 Πίεςθ ςε CO2 ςε mmHg κατά τθν ειςαγωγι (πραγματικι πίεςθ).
 Ενδοκοιλιακι πίεςθ CΟ2 ςε mm Hg (επικυμθτι πίεςθ).
 Ροι CO2 ςε Lit/min (πραγματικι ροι).
 Ροι CO2 (επικυμθτι ροι).
 Ολικι ποςότθτα καταναλωκζντοσ CO2. .
- Να διακζτει ζνδειξθ πλθρότθτασ του CO2 ςτθν φιάλθ και ζνδειξθ ςε περίπτωςθ, που
θ πλθρότθτα του CO2 πζςει κάτω από οριςμζνο όριο.
- Να ζχει τθ δυνατότθτα να κρατά ςτθ μνιμθ τισ τελευταίεσ χρθςιμοποιοφμενεσ
ρυκμίςεισ πίεςθσ και ροισ του αερίου και να τισ χρθςιμοποιεί ςαν προεπιλογι μετά
από κάκε ενεργοποίθςθ τθσ ςυςκευισ.
- Να διακζτει αυτόματθ βαλβίδα εκτόνωςθσ πίεςθσ και δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ
κακυςτζρθςθσ ανοίγματοσ τθσ βαλβίδασ (Delay).
- Να εκτελεί αυτοδιαγνωςτικό ζλεγχο κατά τθν ενεργοποίθςθ, αναγνωρίςιμο από
οπτικζσ ενδείξεισ ςτθν πρόςοψθ.
- Να διακζτει ζνδειξθ λανκαςμζνθσ παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ.
- Να διακζτει οπτικό ςυναγερμό, που να προειδοποιεί ςτθν περίπτωςθ, που το
ςφςτθμα αςφαλείασ τθσ ςυςκευισ ανιχνεφςει δυςλειτουργία, που είναι πικανό να
είναι επιβλαβισ για τον αςκενι ι το προςωπικό.
- Να ςυνοδεφεται από οπτικοακουςτικό ςιμα, όταν υπερβαίνονται τα
προκακοριςμζνα όρια ενδοκοιλιακισ πίεςθσ.
- Να διακζτει ζλεγχο φραγισ του ςωλινα αερίου. ε περίπτωςθ που μετά από 15
δευτερόλεπτα δεν υπάρχει ροι αερίου, παρότι θ ςυςκευι ζχει τεκεί ςε λειτουργία,
να ελζγχει αν ο ςωλινασ ζχει φράξει ι θ ςωματικι κοιλότθτα ζχει γεμίςει αζριο
ςφμφωνα με τισ ρυκμίςεισ και εάν ο ςωλινασ ζχει φράξει να ενεργοποιείται
οπτικοακουςτικόσ ςυναγερμόσ.
- Σο αυτοδιαγνωςτικό ςφςτθμα να εμφανίηει κωδικοποιθμζνα μθνφματα ςφάλματοσ.
- Να διακζτει ειδικό mode για νεογνά (neonatal), για πλιρωςθ μικρισ ι ευαίςκθτθσ
ςε πίεςθ κοιλιάσ, κακϊσ επίςθσ και για υπζρβαρουσ αςκενείσ (bariatric), με
διαφορετικοφ χρϊματοσ οπτικζσ ενδείξεισ ςτθν πρόςοψθ για τθν διευκόλυνςθ του
χριςτθ.
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- Να διακζτει ςφςτθμα κζρμανςθσ του αερίου, το οποίο να ενεργοποιείται αυτόματα
με τθ ςφνδεςθ του κερμαντικοφ ςωλινα. Να διακζτει ζνδειξθ κατάςταςθσ του
ςυςτιματοσ κζρμανςθσ αερίου.
- Να ςυνοδεφεται από κερμαινόμενο ςωλινα παροχισ CO2 πολλαπλϊν χριςεων
μικουσ περίπου 2,7m και ςωλινα υψθλισ πίεςθσ για ςφνδεςθ με φιάλεσ CO2.
- Να μπορεί να ςυνδεκεί με φιάλθ CO2 αλλά και με κεντρικό ςφςτθμα παροχισ
αερίου του νοςοκομείου και να διακζτει ζνδειξθ, που να υποδεικνφει ποια παροχι
χρθςιμοποιείται.
- Να διακζτει δυνατότθτα λειτουργίασ μζςω ποδοδιακόπτθ.
- Να λειτουργεί με τάςθ 220-240V / 50-60Hz και να είναι ακόρυβθ (<40dB).
- Η ςυςκευι να πλθροί τα διεκνι standard αςφαλείασ: Protection ClassI, Type CF, ISO
9001, ISO 13485 & CE (93/42/EEC).
- Να ςυνοδεφεται από ιατρικό μόνιτορ 21,5” Full HD με βάςθ ςτιριξθσ.
Ιατρικό Μόνιτορ
- Σο μόνιτορ να είναι πλιρεσ, καινοφργιο, αμεταχείριςτο, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ,
μικροφ όγκου και βάρουσ, ευζλικτο για εφκολθ μετακίνθςθ.
- Να είναι κατάλλθλο για ιατρικζσ εφαρμογζσ (medical approvement).
- Να διακζτει οκόνθ LCD, ανάλυςθσ 1920 x 1080 pixels, 21,5ϋϋ περίπου.
- Να διακζτει οπίςκιο φωτιςμό τφπου LED.
- Να διακζτει τρόπουσ απεικόνιςθσ Side-by-SideιPIP και λειτουργία Flip
(οριηόντια/κάκετα).
- Να διακζτει ειςόδουσ-εξόδουσ ψθφιακζσ και αναλογικζσ, ςυμπεριλαμβανομζνου
και HDMI, DVI, SD-SDI, BNC, D-SUB, RGB.
- Να είναι μικροφ βάρουσ 4,5 kg περίπου.

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
A.

1.

B.

1.

Prospectus και Βεβαιϊςεισ
Σα κατατικζμενα Prospectus πρζπει να επαλθκεφουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά, που
αναγράφονται ςτισ προςφορζσ. Πρζπει να είναι πρωτότυπα ι επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα του
μθτρικοφ καταςκευαςτικοφ οίκου. Πρζπει επίςθσ να είναι αυτά, που χρθςιμοποιεί ο οίκοσ
καταςκευισ του προϊόντοσ, ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ προϊκθςθσ των πωλιςεων του ςτισ αγορζσ
(ιδιωτικζσ και του Δθμοςίου) του ενδιαφζροντόσ του. ε περίπτωςθ, που τεχνικά ςτοιχεία τθσ
προςφοράσ είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα ςτα Prospectus, πρζπει να κατατίκεται
επιβεβαιωτικι επιςτολι από το νόμιμο εκπρόςωπο του οίκου καταςκευισ του προϊόντοσ και όχι από
τοπικοφσ αντιπροςϊπουσ ι εκπροςϊπουσ. Η κατά τα άνω επιςτολι του οίκου καταςκευισ και κάκε
ςχετικό με τθν προμικεια πιςτοποιθτικό πρζπει να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπα ι επικυρωμζνα
φωτοαντίγραφα και ςε κάκε περίπτωςθ επίςθμα μεταφραςμζνα.
Τποςτήριξη και ανταλλακτικά
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να δθλϊςει εγγράφωσ, ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διακζτει
ςτο Νοςοκομείο ανταλλακτικά του προςφερόμενου είδουσ για δζκα (10) τουλάχιςτον ζτθ από τθν
παράδοςθ αυτοφ. Επίςθσ, υποχρεοφται να κατακζςει με τθν προςφορά ζγγραφη δήλωςη του
νομίμου εκπροςϊπου του καταςκευαςτικοφ οίκου ι ελλθνικοφ κυγατρικοφ του οίκου, (θ οποία κα
αναφζρεται ρθτϊσ ςτθν παροφςα διακιρυξθ), ότι αναλαμβάνει τθ δζςμευςθ για διάκεςθ
ανταλλακτικϊν για όςο χρονικό διάςτθμα δθλϊνει ο προμθκευτισ, κακϊσ και για τθ ςυνζχιςθ τθσ
διάκεςθσ των ανταλλακτικϊν ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε περίπτωςθ, που ο προμθκευτισ πάψει να
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2.

3

4.

5.

6.

είναι ο αντιπρόςωποσ ι εκπρόςωποσ του καταςκευαςτικοφ οίκου ςτθ Ελλάδα ι ςε περίπτωςθ, που ο
προμθκευτισ πάψει να υφίςταται ωσ επιχείρθςθ, δεδομζνου, ότι τοφτο κρίνεται ωσ ουςιϊδθσ
απαίτθςθ τθσ διακιρυξθσ για τθν μακρόχρονθ ομαλι και απρόςκοπτθ λειτουργία του μθχανιματοσ.
ε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ είναι ο ίδιοσ ο καταςκευαςτισ, τότε ςχετικά με τθ διάκεςθ
ανταλλακτικϊν αρκεί θ διλωςθ του προμθκευτι – καταςκευαςτι.
Για περιπτϊςεισ καταςκευαςτϊν, οι οποίοι χρθςιμοποιοφν υποςυςτιματα άλλων καταςκευαςτικϊν
οίκων, αρκεί θ διλωςθ του καταςκευαςτι του τελικοφ προϊόντοσ και δεν απαιτοφνται οι δθλϊςεισ
περί διάκεςθσ ανταλλακτικϊν των καταςκευαςτικϊν οίκων των διαφόρων υποςυςτθμάτων.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηωλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ από ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο και για ηο σπονικό διάζηημα ηπιών εηών (3), θαηά ηνπο όξνπο ηεο
δηαθήξπμεο θαη ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Η δέζκεπζε απηή ζα γίλεηαη με καηάθεζη ζσεηικήρ
έγγπαθηρ βεβαίυζηρ, ε νπνία ζα αλαθέξεηαη θαηά ηξόπν ζαθή ζηα πξνζθεξόκελα είδε. Καηά ηε
δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εγγύεζεο, ην Ννζνθνκείν δελ ζα επζύλεηαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ηνπ
κεραλήκαηνο ή κέξνπο απηνύ πξνεξρόκελε από ηελ ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα
επηβαξύλεηαη κε θαλέλα πνζόλ γηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θαη ινηπά έμνδα απνθαηάζηαζεο ηεο
βιάβεο. ηελ παξερόκελε εγγύεζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέωζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα πξνιεπηηθό
έιεγρν ζπληήξεζεο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ώζηε ην κεράλεκα λα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε
εηνηκόηεηαο. Η ζπρλόηεηα ηωλ πξνιεπηηθώλ ειέγρωλ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά θαη λα
είλαη ζύκθωλε κε ηηο νδεγίεο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. Η εγγύεζε απηή ζα
θαιύπηεη όια ηα κέξε ηνπ πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ. Ο ρξόλνο απηόο ζα αξρίδεη από ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο πιήξωο ζπλαξκνινγεκέλνπ, εγθαηεζηεκέλνπ θαη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο
ιεηηνπξγίαο. Ο δηαγωληδόκελνο πξέπεη λα δειώζεη κε ζαθή δέζκεπζε ηελ πξνηεηλόκελε δηάξθεηα ηεο
πεξηόδνπ εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο, κε Έγγξαθε Δήιωζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή
ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ, ηελ νπνία ζα ζπκπεξηιάβεη ζηνλ επηκέξνπο θάθειν
ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ώζηε λα αμηνινγεζεί από ην αξκόδην όξγαλν.
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να διακζτει μόνιμα οργανωμζνο τμιμα τεχνικισ υποςτιριξθσ και
service, κακϊσ και κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό, με πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ και
εξουςιοδότθςθ αυτοφ από τον μθτρικό καταςκευαςτικό οίκο για τθν ςυντιρθςθ των αντίςτοιχων
μθχανθμάτων. Οι επιχειριςεισ που δεν διακζτουν τεχνικό τμιμα ςτθν Βόρεια Ελλάδα, οφείλουν να
εκκζτουν ςτθν προςφορά τουσ τον τρόπο, με τον οποίο μποροφν να ανταποκρικοφν άμεςα ςτισ
εκάςτοτε ανακφπτουςεσ ανάγκεσ.
ε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν προκφπτει αποδεδειγμζνα, ότι ο "αντιπρόςωποσ – προμθκευτισ"
διακζτει ςχετικι εξουςιοδότθςθ από τον μθτρικό οίκο για χρόνο, ο οποίοσ καλφπτει όλθ τθν δεκαετι
περίοδο από τθν παράδοςθ του μθχανιματοσ, κατά τθν οποία απαιτείται θ παροχι ανταλλακτικϊν –
ςυντιρθςθσ, service, εγγυιςεων κ.λ.π., τότε οι αντίςτοιχεσ εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από τον
μθτρικό ι ελλθνικό κυγατρικό (ωσ προαναφζρκθκε) οίκο, πζραν των λοιπϊν δεςμεφςεων
(πιςτοποιθτικά – βεβαιϊςεισ κ.λπ.), που αναλαμβάνει ο μθτρικόσ οίκοσ, όπωσ αναφζρονται ςτθν
διακιρυξθ.
Κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ κα τθρείται θμερολόγιο λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, βλαβϊν κ.λπ., που
κα παρακολουκείται και κα μονογράφεται από τουσ υπεφκυνουσ του Νοςοκομείου (ιατρό ι
τεχνικό) και τον τεχνικό του προμθκευτι. το θμερολόγιο κα αναγράφονται οι βλάβεσ, τα αίτιά τουσ
και θ διάρκεια ακινθτοποίθςθσ του μθχανιματοσ. Ο προμθκευτισ κα ειδοποιείται τθλεφωνικά για
τθν βλάβθ και ει δυνατόν το είδοσ τθσ και κα αποςτζλλεται fax, οπότε κα αρχίηει θ μζτρθςθ του
χρόνου ακινθτοποίθςθσ. Η ανταπόκριςθ (τθλεφωνικι, τθλεματικι ι φυςικι παρουςία) προσ
αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ κα πρζπει να γίνεται τθν ίδια μζρα, όταν ο προμθκευτισ ειδοποιθκεί
μζχρι τθν 10:00 πμ., και το αργότερο το πρωί τθσ επομζνθσ θμζρασ όταν ειδοποιθκεί μετά τθν 10:00
πμ. το τζλοσ του χρόνου εγγφθςθσ κα ακροίηονται οι εργάςιμεσ θμζρεσ ακινθτοποίθςθσ λόγω
βλάβθσ οποιουδιποτε μζρουσ του μθχανιματοσ. Για κάκε τζτοια εργάςιμθ θμζρα άνω των οκτϊ(8)
θμερολογιακϊν θμερϊν ετθςίωσ, (ςτισ οποίεσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι θμζρεσ προλθπτικισ
ςυντιρθςθσ του μθχανιματοσ), κα επιβάλλεται ςτον προμθκευτι, ωσ ποινικι ριτρα, παράταςθ
κατά είκοςι (20) εργάςιμεσ θμζρεσ τθσ διάρκειασ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ θ τθσ ςφμβαςθσ
ςυντιρθςθσ, για ολόκλθρο το ςυγκρότθμα.
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7.

8.
Γ-

1.

2.

3.

3.

Με τθν τεχνικι προςφορά ςυνυποβάλλεται υποχρεωτικά πλιρθσ κατάλογοσ, ςτον οποίο
αναφζρονται οι κυριότερεσ παραδόςεισ παρόμοιων ι ίδιων μθχανθμάτων, που ζχουν εγκαταςτακεί
ςτθν Ελλάδα, οι θμερομθνίεσ παραγγελίασ, παράδοςθσ και οι τυχόν υποχρεϊςεισ παράδοςθσ, κακϊσ
και οι παραλιπτεσ (Δθμοςίου ι Ιδιωτικοφ τομζα). τθν περίπτωςθ, που ο παραλιπτθσ ανικει ςτο
Δθμόςιο τομζα, οι παραδόςεισ αποδεικνφονται με ςχετικά ζγγραφα τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ ςτα
οποία κα αναφζρεται και θ εμπρόκεςμθ ι μθ παράδοςθ των υλικϊν. τθν περίπτωςθ που ο
παραλιπτθσ ανικει ςτον ιδιωτικό τομζα, οι παραδόςεισ βεβαιϊνονται από αυτόν ι εάν τοφτο δεν
είναι δυνατόν, δθλϊνονται υπεφκυνα από τον προμθκευτι. τον ίδιο κατάλογο διευκρινίηεται αν τα
μθχανιματα αυτά ςυντθροφνται από ςυνεργείο του προμθκευτι και από πότε. Επίςησ ο πλήρησ
κατάλογοσ θα υποβάλλεται υποχρεωτικά και ςτην οικονομική προςφορά, όπου θα αναφζρονται
και οι τιμζσ των παραδοτζων μηχανημάτων.
Οι προμθκευτζσ πρζπει να περιλαμβάνουν ςτθν οικονομικι προςφορά τιμοκατάλογο των
αναλωςίμων και των βαςικϊν ανταλλακτικϊν του μθχανιματοσ και να δεςμευκοφν, ότι μελλοντικζσ
μεταβολζσ κα γίνονται ςφμφωνα με τθν αφξθςθ του τιμαρίκμου του προθγοφμενου ζτουσ.
Αντίγραφο του καταλόγου αυτοφ (χωρίσ τιμζσ) κα περιλαμβάνεται ςτθν τεχνικι προςφορά.
Εγκατάςταςη – παράδοςη- παραλαβή
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό μποροφν να λάβουν επιτόπια γνϊςθ των ςυνκθκϊν του χϊρου
εγκατάςταςθσ και να βεβαιϊςουν τοφτο εγγράφωσ, ϊςτε να προβλεφκοφν όλεσ οι αναγκαίεσ
ενζργειεσ (εργαςίεσ, τροποποιιςεισ, καταςκευζσ κλπ.) και να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν προςφορά τουσ
με πλιρθ τεχνικι περιγραφι. Με φροντίδα και δαπάνθ του προμθκευτι κα γίνει ζλεγχοσ τθσ
υπάρχουςασ κατάςταςθσ του χϊρου και βελτίωςθ, ενίςχυςθ ι αντικατάςταςθ αυτισ, ϊςτε να
διαςφαλίηονται όλεσ οι απαιτιςεισ των ιςχυόντων κανονιςμϊν του Ελλθνικοφ κράτουσ και θ νόμιμθ
λειτουργία του νζου μθχανιματοσ.
Σο μθχάνθμα κα εγκαταςτακεί, κα παραδοκεί και κα παραλθφκεί με ευκφνθ του προμθκευτι ςτον
χϊρο που κα του υποδειχκεί από το Νοςοκομείο.
Η παράδοςθ του μθχανιματοσ κα πραγματοποιθκεί μζςα ςε διάςτθμα εξήντα (60) ημερολογιακϊν
ημερϊν (ποςοτική παράδοςη). Μζςα ςτο διάςτθμα αυτό (χρόνοσ παράδοςησ) πρζπει να γίνουν θ
προςκόμιςθ του μθχανιματοσ ςτο ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ, θ προςωρινι παραλαβι του, θ μεταφορά του
νζου μθχανιματοσ μζςα ςτο ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ μζχρι και εντόσ του χϊρου τοποκζτθςθσ του, θ
εγκατάςταςθ του νζου μθχανιματοσ, οι ςυνδζςεισ, οι ζλεγχοι και δοκιμζσ, και θ παράδοςθ τουσ ςε
κατάςταςθ λειτουργίασ. . Ο χρόνοσ παράδοςθσ αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ. Σο μθχάνθμα κα προςκομιςκεί ελεφκερο επί εδάφουσ ςτο Γ.Ν. Διδυμοτείχου, ςτθν
διεφκυνςθ 25θσ Μαΐου 152, Διδυμότειχο, Ελλάδα, και ςτον προςτατευμζνο χϊρο του
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ, που κα του υποδείξει θ Α.Α. Ο ανάδοχοσ πρζπει να αναλάβει ο ίδιοσ τθν μεταφορά
και εγκατάςταςθ του νζου μθχανιματοσ ςτο χϊρο τοποκζτθςθσ και παραμονισ του, με βάςθ τθν
ελλθνικι νομοκεςία και τουσ αντίςτοιχουσ κανονιςμοφσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκτελζςει
πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του μθχανιματοσ και να το παραδϊςει ςε πλιρθ λειτουργία, με δικό του
ειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο προςωπικό και δικι του ολοκλθρωτικά ευκφνθ, ςφμφωνα με τουσ
τεχνικοφσ
&
επιςτθμονικοφσ
κανόνεσ,
τουσ
κανονιςμοφσ
του
ελλθνικοφ κράτουσ, με τισ οδθγίεσ και τα ςχζδια του καταςκευαςτικοφ οίκου και τζλοσ τισ οδθγίεσ
των αρμοδίων υπθρεςιϊν του φορζα, ςτο χϊρο, που του διακζτει το ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχοσ
υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει αποδεδειγμζνα το εξειδικευμζνο προςωπικό, το οποίο
περιλαμβάνεται ςτα δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ, το δε ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελζγξει τθ
ςχετικι ςυμμόρφωςθ, ϊςτε να διαςφαλιςκοφν τα ςυμφζροντα του Δθμοςίου.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν παράδοςθ του μθχανιματοσ να παραδϊςει:
Δφο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίασ (Operational Μanuals) με ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ και λειτουργίασ
του καταςκευαςτικοφ οίκου (Operation Manuals) με αναλυτικι περιγραφι των αντίςτοιχων
πρωτοκόλλων και λειτουργιϊν για όλεσ τισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ μεταφραςμζνο οπωςδιποτε ςτθν
Ελλθνικι γλϊςςα.
Πλιρθ ςειρά τευχϊν (εισ διπλοφν) με οδθγίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ (SERVICE MANUALS) ςτθν
Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα.
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Πλιρεσ
πρωτόκολλο
ελζγχου
θλεκτρικισ
αςφάλειασ
του
μθχανιματοσ.
Δφο (2) ςειρζσ επιςιμων καταλόγων (βιβλίων), ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, με όλουσ τουσ
κωδικοφσ ανταλλακτικϊν του εργοςταςίου παραγωγισ του μθχανιματοσ (Parts Books) ςτθν
ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα.

4.
Δ.
1.

2.

Η οριςτικι παραλαβι κα ακολουκιςει τθν προςωρινι παραλαβι και κα ολοκλθρωκεί μζςα ςτθν
περίοδο των τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα
διακιρυξθ.
Εκπαίδευςη προςωπικοφ
Η εκπαίδευςθ (ιατρϊν – χειριςτϊν -τεχνικϊν), κα παρζχεται για ζωσ τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθν
εγκατάςταςθ του μθχανιματοσ, άνευ πρόςκετθσ αμοιβισ του προμθκευτι και κα γίνεται ςτθν
Ελλθνικι γλϊςςα.
Κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, άνευ
πρόςκετθσ αμοιβισ, να επαναλάβει τθν εκπαίδευςθ του αρμόδιου προςωπικοφ του ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ
για ίδιο χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον με τθν αρχικι εκπαίδευςθ, όταν και εάν αυτό ηθτθκεί από το
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ.

