
 

 

 

 

 

 

 

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                        ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟ: 19-10-2021 
        4ε Τ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ                                ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ.:  8165 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΥΟΤ 

ΘΕΜΑ: «Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 
Δηδπκνηείρνπ, κε δύν (2) Μόληηνξ παξαθνινύζεζεο δσηηθώλ παξακέηξσλ αζζελώλ 

(CPV:32552200-9) ζε θιίλεο λνζειείαο COVID 19 & Μ.Α.Φ.  ζην πιαίζην ηεο αληηκεηώπηζεο 
ηεο ινίκσμεο SARS-CoV-2, ηα νπνία λα είλαη απνιύησο ζπκβαηά κε ην ππάξρνλ ελζύξκαην 

δίθηπν Ethernet ηεο Μ.Α.Φ. θαη κε ηνλ ππάξρσλ Κεληξηθό ηαζκό Παξαθνινύζεζεο 

STAR8800 ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ShenzhenComen Medical Instruments Co., Ltd 

ζσνολικής προϋπολογιζθείζας δαπάνης 13.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, 

κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο». 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

 
ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΖΗΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Ρρομικεια με μόληηνξ παξαθνινύζεζεο δωηηθώλ παξακέηξωλ αζζελώλ, για 
κάλυψθ των αναγκϊν του Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ, ςφμφωνα με 
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ ορίηονται αυτζσ ςτο παράρτθμα τθσ 
παροφςασ. 

ΑΠΟΦΑΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Σελ αξηζκ. 8113/18-10-2021 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Γεληθνύ 

Ννζνθνκείνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα δηαγωληζηηθήο δηαδηθαζίαο 
θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  γηα ηελ  πξνκήζεηα ηνπ Γ.Ν.Γηδπκνηείρνπ, κε 

δύν Μόληηνξ παξαθνινύζεζεο δωηηθώλ παξακέηξωλ, αζζελώλ ζε θιίλεο 

λνζειείαο COVID 19 & Μ.Α.Φ., ζην πιαίζην ηεο αληηκεηώπηζεο ηεο ινίκωμεο 
SARS-CoV-2, εθηηκώκελνπ πξνϋπνινγηζκνύ 13.000,00€ κε ΦΠΑ, ηα νπνία λα 

είλαη απνιύηωο ζπκβαηά κε ην ππάξρνλ ελζύξκαην δίθηπν Ethernet ηεο 
Μ.Α.Φ. θαη κε ηνλ ππάξρωλ Κεληξηθό ηαζκό Παξαθνινύζεζεο STAR8800 ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ShenzhenComen Medical Instruments Co., Ltd (CPV: 
32552200-9), κε θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή. 

ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ 
 
 
 

          ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι προςφορζσ να αποςτζλλονται-κατατίθενται ςτην διεφθυνςη:  
Γενικό Νοςοκομείο Διδυμοτείχου, 25θσ Μαΐου 152, Τ.Κ. 68300 Διδ/χο, ςτο 
Γραφείο Ρρομθκειϊν, πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 25533-50329.  

Εφόςον θ προςφορά αποςταλεί ςτθν Υπθρεςία Διενζργειασ με 
οποιονδιποτε τρόπο, κα πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ «Να μην ανοιχθεί 
από την ταχυδρομική υπηρεςία ή τη γραμματεία». 

ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ Η προςφορά κα πρζπει: 

Σκήκα:   Οηθνλνκηθνύ  
Γξαθείν: Πξνκεζεηώλ 

Πιεξ.: Βαιαζίδνπ Αγγειηθή 
Σαρ.Δ/λζε: 25εο Μαΐνπ 152, 68300  

Σει.: 25533-50329  

e-mail:Promitheies@1132.syzefxis.gov.gr 
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ΚΑΘΕ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
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ΠΡΟΦΟΡΑ (α) Να υποβλθκεί ςε κλειςτό φάκελο  με τα ςτοιχεία τησ εταιρείασ και 
τθν ζνδειξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ για την  8165/2021 έξεπλα αγνξάο για την 
προμήθεια με μόληηνξ παξαθνινύζεζεο δσηηθώλ παξακέηξσλ 

αζζελώλ» για κάλυψθ των αναγκϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου 
Διδυμοτείχου και να παραδοκεί ςτο Γραφείο Προμηθειϊν του Γενικοφ 
Νοςοκομείου Διδυμοτείχου. 

(β) Η προςφορά να φζρει ΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ 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: 

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

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

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

 Η τιμι κα δίνεται με Φ.Ρ.Α. και χωρίσ Φ.Ρ.Α. Για τθ ςφγκριςθ 
των προςφορϊν κα λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι χωρίσ Φ.Ρ.Α.. 

 Η προςφερόμενη τιμή δεν θα πρζπει να ξεπερνά  

         την προχπολογιςθείςα 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 Σετάρτη, 27-10-2021 ϊρα 14:30 ςτο 
γραφείο Ρρωτοκόλλου του  Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ. 

 Χρόνοσ Διενζργειασ: Παραςκευή, 29-10-2021 ϊρα 10:10 π.μ. 
 
Η προθεςμία υποβολήσ των προςφορϊν τηρείται απαρζγκλιτα 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Δζκα τρεισ χιλιάδεσ ενενήντα ευρώ  (13.000,00€) 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 

ΚΩΔΙΚΟ CPV CPV: 32552200-9 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ ΣΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δώδεκα (12)μινεσ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του 
παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτη. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ ΣΗ 
ΤΜΒΑΗ 

Η ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ και ωσ τθν παράδοςθ 
των ειδϊν ςτο νοςοκομείο. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά αποκλειςτικά 
βάςει τιμήσ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Με την υποβολή τησ προςφοράσ, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να αποδείξει τθ 
μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των παρ. 1 και 2 του άρ. 73 και του 
αρ. 74 του Νόμου 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Ρροσ 
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.Ρ.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 

Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

(3) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου 

 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 Συμβοφλιο και τθν 
εκπροςϊπθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εταιρείασ. 
Για Ε.Ρ.Ε., Ι.ΚΕ. κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, από το οποίο προκφπτει ο 
διαχειριςτισ τθσ Ε.Ρ.Ε. 
iii. Εάν ο προςφζρων είναι προςωπικι εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρζπει να 
προςκομίςει επικυρωμζνο αντίγραφο του τελευταίου ιςχφοντοσ 
καταςτατικοφ. 

 

Τα παραπάνω νομιμοποιθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία πρζπει να 
αποδεικνφουν τθν εν γζνει νομικι κατάςταςθ του ςυμμετζχοντοσ και από 
αυτά πρζπει να προκφπτουν ο Ρρόεδροσ, ο Διευκφνων Σφμβουλοσ και τα 
μζλθ Δ.Σ. 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. Τα φυςικά πρόςωπα, κα υποβάλλουν ζναρξθ 
επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και τισ 
μεταβολζσ του. 
Επίςθσ, προςκομίηεται παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν ο οικονομικόσ 
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φορζασ ςυμμετζχει με αντιπρόςωπό του. 
 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν 1599/86, ππνγεγξακκέλε κε 

εκεξνκελία εληόο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθώλ 

εκεξώλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξώλ θαη ζηελ νπνία ζα  αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

δηαγσληζκνύ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο θαη 
λα δειώλεηαη όηη:  

1. απνδέρεζηε πιήξωο θαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο 

παξνύζαο πξόζθιεζεο. 
2. ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο 

πξόζθιεζεο θη έρεηε ιάβεη πιήξε θαη αλεπηθύιαθηε γλώζε απηώλ. 
3.  παξαηηείηαη από θάζε δηθαίωκα απνδεκίωζεο ηνπ ζρεηηθά κε 

νπνηαδήπνηε απόθαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα αλαβνιή ή αθύξωζε ή 

καηαίωζε ηνπ δηαγωληζκνύ, ζύκθωλα κε ην άξζξν 106 ηνπ 
Ν.4412/2016. 

4. 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, ζύκθωλα 
κε ηελ πεξ. γ ηνπ  άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 όπωο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ην Ν.4488/2017. 

5.  ζπκκεηέρεηε κε κία κόλν πξνζθνξά ζην δηαγωληζκό. 
6. 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 

Ορίηεται ςε ποςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ Φ.Ρ.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – 
ΠΑΡΑΔΟΗ  ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ 

ΕΙΔΩΝ 

Εξήντα (60) ημερολογιακζσ ημζρεσ (ποςοτική παράδοςη). 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 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) Ρρωτόκολλο παραλαβισ των ειδϊν υπογεγραμμζνο 

από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ. 

(β) Τιμολόγιο πϊλθςθσ. 

(γ) Ριςτοποιθτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ 
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ενθμερότθτασ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, όταν 

αυτά ηθτθκοφν από τθν Υπθρεςία. 

Τον ανάδοχο βαρφνουν οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ιτοι: 

(α) Υπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ 2% (ΦΕΚ 545 Β’/24-3-

09) (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 Συμβάςεων θ οποία επιβαρφνεται με το 
νόμιμο τζλοσ 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, για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ ΑΕΡΡ 

(βάςει τθσ παρ. 3 του άρκρου 350 του Ν. 4412/2016 και τθσ ΚΥΑ 

1191/14-3-2017-ΦΕΚ 969/22-3- 2017, τ. Βϋ) 

Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί τθσ αξίασ του τιμολογίου 

βαρφνει τθν 4θ Υ.Ρε. Μακεδονίασ και Θράκθσ. 

Πλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ παραμζνουν ςτακερά και 

δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι 

θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του ζργου. 
 

ΔΗΜΟΙΕΤΗ Η παροφςα πρόςκλθςθ κα είναι ανθρτθμζνθ: 

 Στθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και 
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ – Ρρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑwww.et.diavgeia.gov.gr 

 Στο Κεντρικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
www.eprocurement.gov.gr 

Στθν ιςτοςελίδα  ηνπ Ννζνθνκείνπ www.did-hosp.gr 
 

 

                                                           ΠΑΠΑΓΗΜΟΤ ΟΦΙΑ 

 

 

 

 

 

                                                  Η ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 
                                                       ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ  

 
 
 

http://www.et.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.did-hosp.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

                                            
MONITO 
1. Τα μόνιτορ να είναι πλιρεσ, καινοφργια, αμεταχείριςτα, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, 

μικροφ όγκου και βάρουσ, ευζλικτο για εφκολθ μετακίνθςθ ςτουσ χϊρουσ του 
νοςοκομείου, βυςματοφμενου τφπου. Η βυςματοφμενθ μονάδα να είναι 
πολυπαραμετρικι ι για κάκε παράμετρο χωριςτά. 

2. Να λειτουργοφν υπό τάςθ δικτφου 220V/50Hz να υπόκεινται ςτουσ διεκνείσ 
κανόνεσ αςφαλείασ. 

3. Να διακζτουν επαναφορτιηόμενθ μπαταρία για ςυνεχι λειτουργία ζωσ και 4 ϊρεσ. 
4. Να ζχουν υψθλισ ευκρίνειασ ζγχρωμθ TFT / LCD οκόνθ αφισ τουλάχιςτον 17" 

ιατρικϊν προδιαγραφϊν, με δυνατότθτα ταυτόχρονθσ απεικόνιςθσ κυματομορφϊν 
και καναλιϊν  και όλων των μετριςεων με διαφορετικζσ ταχφτθτεσ ςάρωςθσ. Το 
λογιςμικό πρόγραμμα να είναι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ςε όλα τα βοθκθτικά μενοφ, 
οκόνεσ, ενδείξεισ και ςυναγερμοφσ.  

5. Να είναι εργονομικό και εφκολο ςτθν λειτουργία και το βάροσ του μικρό. 
6. Να φζρουν φίλτρα απόρριψθσ παραςίτων δικτφου, προςδιοριςμοφ παλμϊν 

βθματοδότθ και προςταςία κατά απινιδϊςεων και διακερμιϊν. 
7. Να διακζτει οπωςδιποτε τισ παρακάτω ενιςχυτικζσ βακμίδεσ: 

 Ηλεκτροκαρδιογραφιματοσ (ECG). 

 Αναπνοισ με ρυκμιηόμενο ςυναγερμό άπνοιασ (RESP). 

 Αναίμακτθσ μζτρθςθσ τθσ αρτθριακισ πίεςθσ (NIBP). 

 Οξυμετρίασ (SpO2). 

 Θερμοκραςίασ (T). 

 Αιματθρϊν πιζςεων (IBP). 
 
Για κάκε παράμετρο που παρακολουκείται να καλφπτονται οι κάτωκι απαιτιςεισ: 
Ηλεκτροκαρδιογράφθμα  
1. Να μπορεί να δεχκεί 3πολικό ι 5πολικό καλϊδιο χωρίσ να απαιτείτε θ 

αντικατάςταςθ του ενιςχυτι Ηλεκτροκαρδιογραφιματοσ, ςε περίπτωςθ 
χρθςιμοποίθςθσ οποιουδιποτε εκ των 2 ανωτζρω καλωδίων. 

2. Σε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ 5πολικοφ καλωδίου να ζχει τθν δυνατότθτα 
απεικόνιςθσ και των 7 απαγωγϊν ταυτόχρονα ςτθν οκόνθ του μόνιτορ. 

3. Να διακζτει  ανάλυςθ του διαςτιματοσ του ST ςε όλεσ τισ παρακολουκοφμενεσ 
απαγωγζσ και ζνδειξισ τουσ ςτθν οκόνθ, κακϊσ και ανίχνευςθ αρρυκμιϊν. 

4. Να διακζτει ανίχνευςθ παλμοφ βθματοδότθ. 
5. Σε περίπτωςθ αποκόλλθςθσ μιασ απαγωγισ εκτόσ από τον ςυναγερμό να ζχει τθν 

δυνατότθτα να μεταπθδά ςε άλλθ απαγωγι οφτωσ ϊςτε να μθν χάνεται θ 
παρακολοφκθςθ τθσ κυματομορφισ επί τθσ οκόνθσ. 

6. Στθν οκόνθ του μόνιτορ εκτόσ από τθν κυματομορφι τθσ απαγωγι / απαγωγζσ να 
απεικονίηεται και θ απαγωγι τθν οποία ζχει επιλζξει ο χριςτθσ, το φίλτρο το οποίο 
χρθςιμοποιείται, το εφροσ τθσ κυματομορφισ και ζνδειξθ του παλμοφ βθματοδότθ. 

7. Να παραδοκεί με 3πολικό καλϊδιο και 5πολικό καλϊδιο πολλαπλϊν χριςεων 
κατάλλθλο για ενιλικεσ. 

 
Αναπνοι 
1. Στθν οκόνθ να απεικονίηεται θ κυματομορφι τθσ αναπνοισ και ψθφιακά ο αρικμόσ 

αναπνοϊν. 
2. Η μζτρθςθ τθσ αναπνοισ να πραγματοποιείται μζςω του καλωδίου ΗΚΓ. 
3. Να διακζτει ρυκμιηόμενο ςυναγερμό άπνοιασ. 
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Αναίμακτθ πίεςθ  
1. Η  λιψθ να γίνεται κατ’ εντολι του χειριςτι, αυτόματα με ρυκμιηόμενα διαςτιματα 

ι χειροκίνθτα κακϊσ και τθν δυνατότθτα ςυνεχοφσ μζτρθςθσ. 
2. Στθν οκόνθ να απεικονίηονται ταυτόχρονα οι τιμζσ τθσ ςυςτολικισ-διαςτολικισ και 

μζςθσ πίεςθσ. 
3. Να διακζτει προςταςία από υπερπίεςθ. 
4. Να προςφερκεί με τζςςερισ (4) περιχειρίδεσ ενθλίκων πολλαπλϊν χριςεων: 

 Μεςαίου μεγζκουσ. 

 Μεγάλου μεγζκουσ.  

 Για παχφςαρκουσ.  

 Για παιδιά. 
Οξυμετρία  
1. Να απεικονίηει τθν κυματομορφι (ςφυγμικό κφμα) και τθν ψθφιακι τιμι του 

κορεςμοφ τθσ αιμοςφαιρίνθσ ςε Οξυγόνο.  
2. Να παρζχει επίςθσ τον καρδιακό ρυκμό. 
3. Η μζτρθςθ να πραγματοποιείται μζςω αιςκθτιρα δακτφλου. 
4. Να προςφερκεί με αιςκθτιρα δακτφλου ενθλίκων-παίδων πολλαπλϊν χριςεων  
Θερμοκραςία  
1. Να μετρά ςυγχρόνωσ και να απεικονίηει δφο κερμοκραςίεσ από διαφορετικά 

ςθμεία του ςϊματοσ. 
2. Να ζχει τθν δυνατότθτα μζτρθςθσ τθσ διαφοράσ αυτϊν και τθν απεικόνιςθ τθσ ςτθν 

οκόνθ του μόνιτορ.   
3. Να προςφερκεί με αιςκθτιρα ςϊματοσ πολλαπλϊν χριςεων και προσ επιλογι να 

προςφερκεί ο αιςκθτιρασ οιςοφάγου / ορκοφ πολλαπλϊν χριςεων. 
Αιματθρζσ πιζςεισ 
1. Να απεικονίηει ταυτοχρόνωσ τισ κυματομορφζσ δφο αιματθρϊν πιζςεων και να 

παρζχει ψθφιακά τθν ςυςτολικι, διαςτολικι και μζςθ τιμι ςε κάκε μία από αυτζσ. 
2. Να ζχει δυνατότθτα υπζρκεςθσ των κυματομορφϊν. 
3. Να υπάρχει θ δυνατότθτα επζκταςθσ για μζτρθςθ πιζςεων να προςφερκεί προσ 

επιλογι.  
4. Να προςφερκοφν τα δυο ενδιάμεςα καλϊδια ςφνδεςθσ των κακετιρων. 

Να ζχει πρόγραμμα για τθν αξιόπιςτθ ανίχνευςθ και αποκικευςθ ςτθ μνιμθ του 
όλων των τφπων των αρρυκμιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κολπικισ μαρμαρυγισ. 
Να περιλαμβάνει πρόγραμμα κλινικϊν υπολογιςμϊν, όπωσ αιμοδυναμικϊν, 
αναπνευςτικϊν, φαρμάκων, νεφρικϊν, οξυγόνωςθσ. 
Να διακζτει μνιμθ trends για τουλάχιςτον 140 ϊρεσ όλων των φαινόμενων που 
παρακολουκεί, υπό μορφι πινάκων και γραφθμάτων και τουλάχιςτον 48 ϊρεσ 
πλιρθ αναςκόπθςθ κυματομορφϊν. 
Επιπλζον δυνατότθτεσ να αναφερκοφν προσ αξιολόγθςθ. 
Κατά τθν εκκίνθςθ του monitor να υπάρχουν προρυκμιςμζνα όρια ςυναγερμοφ. 
Επίςθσ τα όρια ςυναγερμοφ, άνω και κάτω ορίων να μποροφν να 
προγραμματίηονται από τον χριςτθ ανάλογα με τθν ςπουδαιότθτα τθσ παραμζτρου.  
Το μόνιτορ να διακζτει ενςωματωμζνο εκτυπωτι τριϊν (3) καναλιϊν. Να 
αναφερκοφν οι δυνατότθτεσ καταγραφισ. 
Η πολυπαραμετρικι μονάδα να ζχει τθν δυνατότθτα να χρθςιμοποιθκεί και ωσ 
ανεξάρτθτο μόνιτορ μεταφοράσ, για τον λόγω αυτό να διακζτει οκόνθ για τθν 
παρακολοφκθςθ των παραμζτρων. Να διακζτει επαναφορτιηόμενθ μπαταρία. Ρροσ 
διευκόλυνςθ των χρθςτϊν θ μπαταρία να διακζτει ενδείξεισ τθσ κατάςταςθσ 
φόρτιςθσ τθσ. Να διακζτει ΗΚΓ – ΑΝΑΡΝΟΗ – ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΡΙΕΣΗ – 2 ΑΙΜΑΤΗΕΣ 
ΡΙΖΣΗΣ – ΟΞΥΜΕΤΙΑ – ΘΕΜΟΚΑΣΙΑ.  
Να αναφερκοφν τα χαρακτθριςτικά και οι δυνατότθτεσ του μόνιτορ μεταφοράσ. 
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Τα monitors να ςυνοδεφονται και με επιτοίχια βάςθ ςτιριξθσ. 
Το παρακλίνιο μόνιτορ να διακζτει λογιςμικό ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και το μόνιτορ 
μεταφοράσ κα εκτιμθκεί να διακζτει επίςθσ λογιςμικό ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
Να είναι απολφτωσ ςυμβατά με το υπάρχον ενςφρματο δίκτυο Ethernet τθσ Μ.Α.Φ. 
και με τον υπάρχων Κεντρικό Στακμό Ραρακολοφκθςθσ STAR8800 του 
καταςκευαςτικοφ οίκου ShenzhenComen Medical Instruments Co., Ltd. 

 
ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
1. Να προςφερκοφν ςυνολικά δφο (2) παρακλίνια μόνιτορ με μόνιτορ μεταφοράσ. 
2. Δφο (2) επιτοίχιεσ βάςεισ ςτιριξθσ με καλάκι. 

 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

A. Prospectus και Βεβαιϊςεισ 

1. 

Τα κατατικζμενα Prospectus πρζπει να επαλθκεφουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά, που 
αναγράφονται ςτισ προςφορζσ. Ρρζπει να είναι πρωτότυπα ι επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα του 
μθτρικοφ καταςκευαςτικοφ οίκου. Ρρζπει 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. Σε 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. 

B. Τποςτήριξη και ανταλλακτικά 

1. 

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 
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.  
Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ είναι ο ίδιοσ ο καταςκευαςτισ, τότε ςχετικά με τθ διάκεςθ 
ανταλλακτικϊν αρκεί θ διλωςθ του προμθκευτι – καταςκευαςτι. 

2. 
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.  

3 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηωλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ από ηελ 
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο θαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ εηώλ (3), θαηά ηνπο όξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο θαη ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Η δέζκεπζε απηή ζα γίλεηαη κε θαηάζεζε ζρεηηθήο 
έγγξαθεο βεβαίσζεο, 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 
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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. 

4. 

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. 

5. 

Σε 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. 

6. 

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. Στο 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. Στο 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.      

7. 

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). Στθν περίπτωςθ, που ο παραλιπτθσ ανικει ςτο 
Δθμόςιο τομζα, οι παραδόςεισ αποδεικνφονται με ςχετικά ζγγραφα τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ ςτα 
οποία κα αναφζρεται και θ εμπρόκεςμθ ι μθ παράδοςθ των υλικϊν. Στθν περίπτωςθ που ο 
παραλιπτθσ ανικει ςτον ιδιωτικό τομζα, οι παραδόςεισ βεβαιϊνονται από αυτόν ι εάν τοφτο δεν 
είναι δυνατόν, δθλϊνονται υπεφκυνα από τον προμθκευτι. Στον 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. 

8. 

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. 

Γ -  Εγκατάςταςη – παράδοςη- παραλαβή 
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1. 

 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.   

2. 
Το μθχάνθμα κα εγκαταςτακεί,  κα παραδοκεί και κα παραλθφκεί  με ευκφνθ του προμθκευτι ςτον 
χϊρο που κα του υποδειχκεί από το Νοςοκομείο. 

3. 

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 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, θ προςωρινι παραλαβι του, θ μεταφορά του 
νζου μθχανιματοσ μζςα ςτο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 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. Το μθχάνθμα κα προςκομιςκεί ελεφκερο επί εδάφουσ ςτο Γ.Ν.Διδυμοτείχου, ςτθν 
διεφκυνςθ 25θσ Μαΐου 152, Διδυμότειχο, Ελλάδα, και ςτον προςτατευμζνο χϊρο του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,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 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει αποδεδειγμζνα το εξειδικευμζνο προςωπικό, το οποίο 
περιλαμβάνεται ςτα δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελζγξει τθ 
ςχετικι ςυμμόρφωςθ, ϊςτε να διαςφαλιςκοφν τα ςυμφζροντα του Δθμοςίου. 

3. 

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.  
Ρλιρθ ςειρά τευχϊν (εισ διπλοφν) με οδθγίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ (SERVICE MANUALS) ςτθν 
Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα.  
Ρλιρεσ 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. 
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. 

Δ. Εκπαίδευςη προςωπικοφ 

1. 
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. 

2. 

Κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, άνευ 
πρόςκετθσ αμοιβισ, να επαναλάβει τθν εκπαίδευςθ του αρμόδιου προςωπικοφ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
για ίδιο χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον με τθν αρχικι εκπαίδευςθ, όταν και εάν αυτό ηθτθκεί από το 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.   
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