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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ- Ν.Μ. 
ΑΡΓΟΥΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΟΡΙΝΘΟΥ 191 

Πόλη ΑΡΓΟΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 21231 

Χώρα1 ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS2 EL651 

Τηλέφωνο 2751360172 

Φαξ 2751360170 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  Promithies3@gna.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Μπεξή Γεωργία  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.gna.gr 

Αριθμός Διακήρυξης: 34/29-11-2018 

Προϋπολογισμός : 933.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
{ Ν.Μ. Άργους προϋπολογισμός: 535.000€ με 
ΦΠΑ – Ν.Μ. Ναυπλίου:398.000€ με ΦΠΑ} 

Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού: 05-12-2018 

Χρηματοδότηση :  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Τ.Π.Α ( ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ΚΑΙ 
ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

ΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ  Ω4ΙΗ7Λ1-ΠΙΕ 

ΑΔΑΜ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18REQ002966013 

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18PROC004113674 

 

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr  

05-12- 2018                                  
ΗΜΕΡΑ: Τετάρτη 

ΩΡΑ: 12:00 μ.μ. 

08-01-2019 

ΗΜΕΡΑ: Τρίτη 

ΩΡΑ: 12:00 μ.μ. 

14-01-2019 

ΗΜΕΡΑ: Δευτέρα 

ΩΡΑ: 12:00 μ.μ. 

 

 

                                                           
1
 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  

2
 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 3 το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ   και ανήκει στην 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ4 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.5 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας . 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το ελληνικό δίκαιο όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία διακήρυξης του 
διαγωνισμού 6 :  

Στοιχεία Επικοινωνίας 7  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

 την προαναφερθείσα διεύθυνση www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και την ιστοσελίδα του 
Νοσοκομείου www.gna.gr.   

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης8 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου , Κωδ. ΣΑ ΕΠ0261. 

 Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 9914 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2018-2019  του Φορέα 9  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. έργου 2018ΕΠ02610001) 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : « Προμηθεια Ιατροτεχνολογικου & 
Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας» { Ν.Μ. Άργους προϋπολογισμός: 535.000€ 
με ΦΠΑ – Ν.Μ. Ναυπλίου:398.000€ με ΦΠΑ}  η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Πελοπόννησος » με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 442/27-03-2018 της  Ειδικής Υπηρεσίας  
Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου και έχει λάβει κωδικό MIS 5022550.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α –ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η: « Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του 
Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας >> συνολικού προϋπολογισμού:933.000 €  (συμπεριλαμβανόμενου του 
ΦΠΑ 24%)  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

                                                           
3
 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου κλπ 

και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 
περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

4
 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης, 

Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του ν. 
4270/14.  

5
 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ) 
Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική 
προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 

6
 Συμπληρώνεται το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο (χώρα και νομοθέτημα/ματα) 

7
 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 

8
 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 

9
 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η 

πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 
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βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής που αφορά αγορά   (με υποχρέωση του προμηθευτή    για τοποθέτηση 
και εγκατάσταση όπως αυτή αναφέρεται στους Ειδικούς Όρους των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας 
διακήρυξης )      

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ν.Μ.  ΑΡΓΟΥΣ  CPV 
Α/Α 

EΙΔΟΥΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ 
ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ 

33111650-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

2 
ΣΕΤ ΚΛΙΝΗ & ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΜΕ 
ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ ΑΣΘΕΝΗ 

33192120-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 

3 

Wi-Fi ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ & 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ 
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ(ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ) 

32270000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

4 
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

 33112200-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ν.Μ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ CPV 
Α/Α 

EΙΔΟΥΣ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3D 
FULL HD) 

 33192340-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

2 
ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

33172100-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

3 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 33111000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

4 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ΔΙΠΟΛΙΚΗ (ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΑΓΓΕΙΩΝ) 

33190000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

5 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 
ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ  

33167000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

6 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 33111600-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

7 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

33192230-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

8 ΩΡΛ UNIT 33124110-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

9 
ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΒΙΝΤΕΟΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ HD 

33168100-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι (13) τμήματα:   
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Τα παραδοτέα σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 442/27-03-2018 Απόφαση Ένταξης του Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου  και  την υπ’ αριθ. Α4γ/Γ.Π.9630/20-02-2018 Έγκριση Σκοπιμότητας του Υπουργείου Υγείας 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ: Τέσσερα (4 )τμήματα 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ: Εννέα ( 9 ) τμήματα  

& αναλυτικά  ως ακολούθως : 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ  

Α/Α 
ΤΜΗΜΑ

ΤΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΤΟΥ ΦΠΑ 24% (€) 

1 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ 
ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ  

33111650-2 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 200.000,00 

2 
ΣΕΤ ΚΛΙΝΗ & ΚΟΜΟΔΙΝΟ 
ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ 
ΑΣΘΕΝΗ 

33192120-9 50 ΤΕΜΑΧΙΟ 220.000,00 

3 

Wi-Fi ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ & 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ 
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ(ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΜΕΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ) 

32270000-6 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 60.000,00 

4 
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  33112200-0 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 55.000,00 

 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  

Α/Α 
ΤΜΗΜΑ

ΤΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ 
ΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24% (€) 

1 
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 3D FULL HD  33192340-7 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 100.000,00 

2 
ΠΛΗΡΕΣ 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

33172100-7 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 45.000,00 
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3 
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 33111000-1 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 60.000,00 

4 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ΔΙΠΟΛΙΚΗ (ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ) 

33190000-8 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 25.000,00 

5 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ 
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ 
ΔΟΡΥΦΟΡΟ  

33167000-8 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 13.000,00 

6 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 

 
33111600-7 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 20.000,00 

7 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  33192230-3 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 50.000,00 

8 ΩΡΛ UNIT  33124110-9 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 30.000,00 

9 
ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΒΙΝΤΕΟΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 
HD 

33168100-6 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 55.000,00 

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή όλα τα παραπάνω τμήματα στο σύνολο της 
αντίστοιχης   προκηρυχθείσας    ποσότητας .10 

Προσφορές  για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας  κάθε είδους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 933.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  752.419,35 € ΦΠΑ : 180.58,65 €) 

& αναλυτικά ανά ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 

ΣΥΝ/ΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ  ΑΡΓΟΥΣ → 535.000 € συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 

ΣΥΝ/ΚΟΣ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ  ΝΑΥΠΛΙΟΥ → 398.000 € συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ → 933.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται αναλόγως των ειδικών όρων του Παραρτήματος ΙΙ, έως  εκατόν είκοσι  

(120)  ημερολογιακές ημέρες  (για την προσωρινή παραλαβή ), η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την 
προσωρινή παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα σε περίοδο  τριάντα   (30)  ημερολογιακών ημερών. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι    
της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  
της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής11 

                                                           
10

 Η Α.Α. συμπληρώνει για πόσα τμήματα ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά (για ένα, περισσότερα και 
πόσα συγκεκριμένα  ή για όλα τα τμήματα) 

11
 Η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης πρβλ άρθρο 86 ν. 

4412/2016 
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως12: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)13, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -
2013», όπως τυχόν τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τυχόν τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  όπως τυχόν τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως τυχόν 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως τυχόν 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως τυχόν τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, όπως τυχόν τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών14 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  όπως τυχόν τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Την υπ΄αριθ. 10η απόφαση (ΦΕΚ 3748 Β/24-10-2017) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων 
νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων 

του Δημοσίου» όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθ. Ε/52 απόφαση (ΦΕΚ 4061 Β/23-11-2017), που την 

τροποποιούν και ισχύει, απόφαση 196/11-8-2017 ΦΕΚ Β΄2824/11-8-2017. 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τυχόν τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, όπως τυχόν τροποποιήθηκε και ισχύει. 

                                                           
12

 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με 
την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 

13
 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

14
 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως 

άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ 
περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379, 
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 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 

Το υπ΄αριθ.   Α4γ/Γ.Π. 9630/20-2-2018   (ΑΔΑ: ΩΝ1Ζ465ΦΥΟ-Λ6Ρ) έγγραφο του Υπουργείου Υγείας , Γεν. 
Δ/νση   Διοικητικών Υπηρεσιών & Τεχν . Υποστ.   Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Βιοϊατρικής 
Τεχνολογίας   με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας για επιχορήγηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 της 
προμήθειας Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας» 

 

Την υπ΄αριθμ. 30η/2017 Θέμα:10ο/7-12-2017  (ΑΔΑ:72ΝΟ4690Β4-Ο1Δ), απόφαση  του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Γ.Ν.Αργολίδας με θέμα  «Ορισμός επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για 
προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γ.Ν.Αργολίδας στα πλαίσια  του ΕΣΠΑ 
2014-2020». 

 

Την   υπ΄ αριθμ. 33η/2017 Θέμα:11ο/21-12-2017 (ΑΔΑ:6Κ7Ε4690Β4-ΚΞΖ) απόφαση του Δ.Σ του 
Γ.Ν.Αργολίδας με θέμα: «Ορισμός υπευθύνου Πράξης και Επιτροπής Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών 
της πρόσκλησης ΠΕΛ 35  του ΕΣΠΑ 2014-2020». 

 

Την υπ΄ αριθμ. 1η/2018 Θέμα:6ο/12-1-2018 (ΑΔΑ:ΩΖΩΕ4690Β4-ΛΝΤ) απόφαση του Δ.Σ του 

Γ.Ν.Αργολίδας με θέμα: «Έγκριση πρακτικού ελέγχου και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και υποβολής 

πρότασης για το έ ρ γ ο «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού 
Νοσοκομείου Αργολίδας» στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα Πελοποννήσου 2014-2020 . 

 

Την υπ΄αριθμ. ΠΕΛ35 πρόσκληση Α.Π εγγράφου 2998/24-11-2017 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Ε.Π.  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  για υποβολή προτάσεων  στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα   
“Πελοπόννησος 2014-2020”   στον άξονα προτεραιότητας 2Β «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου 
δυναμικού». 

 

Το   υπ΄αριθμ.   442  27/3/2018   έγγραφο   της   Ειδικής   Υπηρεσίας   Διαχείρισης   Ε.Π.   της   Περιφέρειας 
Πελοποννήσου απόφασης ένταξης του έργου στο ΟΠΣ με MIS 5022550 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα   
«Πελοποννήσου 2014-2020» στον άξονα προτεραιότητας 2Β «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου 
δυναμικού». 

 

Το   υπ΄αριθμ:   2515/08-10-2018   έγγραφο   της   Ειδικής   Υπηρεσίας   Διαχείρισης   Ε.Π.   της   
Περιφέρειας Πελοποννήσου έγκρισης διακήρυξης για το έργο  «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & 
Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού για το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ »   της πράξης 5022550». 

 

Την   υπ΄ αριθμ : 39/2018 -27/11/2018 (ΑΔΑ: 968Ρ4690Β4-34Ε) απόφαση του Δ.Σ του Γ.Ν.Αργολίδας 
με θέμα: «Έγκριση  διενέργειας ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ διαγωνισμού , της πράξης με τίτλο 
«Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ » 
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στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014-2020   στον άξονα προτεραιότητας 2Β «Υποδομές 
υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού». 

Την υπ’ αριθ. 39/2018 -27/11/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου 
Αργολίδας , με την οποία ορίζει επιτροπή για τη διενέργεια και αξιολόγηση του εν λόγω  διαγωνισμού & 
επιτροπή για την  παραλαβή του εξοπλισμού 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08/01/2019 και ώρα 12:00μ.μ. μετά από 
προθεσμία 35 ημερών από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 
Προκήρυξης  και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ως άνω. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , 
την 05/12/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr  

05-12-2018                                   
ΗΜΕΡΑ: Τετάρτη 

ΩΡΑ: 12:00 μ.μ. 

08-01-2019 

ΗΜΕΡΑ: Τρίτη  

ΩΡΑ: 12:00 μ.μ. 

14-01-2019 

ΗΜΕΡΑ: Δευτέρα 

ΩΡΑ: 12:00 μ.μ. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης15  

Προκήρυξη16 (περίληψη )  της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
28/11/2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών 35 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης) . 

Αριθ. Προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2018/S 231-529006. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 17 

Η προκήρυξη (περίληψη)  και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 18.  

                                                           
15

 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων 
16

 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του 
Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)  

17
 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης 

στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να 
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 
ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) & το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης όπως 
προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο 
διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) & το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης 
καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.19:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η 
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικούς  αύξοντες Αριθμούς : 67938, 
67940, 67942, 67944, 67947, 67948, 67949, 67950, 67951, 67952, 67953, 67954, 67956. 
 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί  ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.20:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε τους  Συστημικούς   Αριθμούς:  

Τμήμα  1) Συστημικός αριθμός 67938 

Τμήμα 2) Συστημικός αριθμός 67940 

Τμήμα 3) Συστημικός αριθμός 67942 

Τμήμα 4) Συστημικός αριθμός 67944, εξοπλισμός που αφορά τη Ν. Μ.  Άργους   

 

Τμήμα 1)  Συστημικός αριθμός 67947 

Τμήμα 2) Συστημικός αριθμός 67948 

Τμήμα 3) Συστημικός αριθμός 67949 

Τμήμα 4)  Συστημικός αριθμός 67950 

Τμήμα 5)  Συστημικός αριθμός 67951 

Τμήμα 6)  Συστημικός αριθμός 67952 

Τμήμα 7) Συστημικός αριθμός 67953 

Τμήμα 8) Συστημικός αριθμός 67954 

Τμήμα 9) Συστημικός αριθμός 67956 εξοπλισμός που αφορά τη Ν. Μ.  Ναυπλίου 

Η Διακήρυξη  θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   
www.gna.gr  στην διαδρομή : ► Γραφειο Προμηθειών  ► Διακηρύξεις ΕΣΠΑ, στις 03/12/2018.  

Δημοσίευση  στον τοπικό τύπο  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 21, στην 01/12/2018, 
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 μετά από την ημερομηνία αποστολής  στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ ):  

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ:  

1. ΑΡΓΟΛΙΔΑ  
 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό τύπο βαρύνει : την Αναθέτουσα Αρχή. 

                                                                                                                                                                                                       
18

 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν. 
19

 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016 
20

 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016 
21

 Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, 
οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις 
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους22  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

                                                           
22

 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης23  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 34-29/11/2018 Προκήρυξη της Σύμβασης , όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης , 

2.   το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]24  

3. Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 
τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της25  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες 
οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 12 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη 
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 
δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο26. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

                                                           
23

 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει ή 
να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του 
άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των 
τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την 
προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές 
υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία 
αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του 
άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει 
και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

24
 Για συμβάσεις άνω των ορίων 

25
 Επισημαίνεται ότι, μετά την κατάργηση του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ιθ του π.δ/ τος 118/2007, το σχέδιο της σύμβασης αποτελεί 

προαιρετικό έγγραφο που δύναται να επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, στο πλαίσιο της διακριτικής ευχέρειας της Α.Α.  
26

 Πρβλ την με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14) 

http://www.promitheus.gov.gr/
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α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών27. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 
έκδοση. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188)28. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 29.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 

αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 

οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
30  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 
να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα , χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα31. 

2.1.5 Εγγυήσεις32 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη 
της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό 
φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
                                                           
27

 Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  
28

 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή 
επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 
Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων. 

29
 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

30
 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  

31
 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 

32
 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
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Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό 
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος 
της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών33, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο 
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Σχετικά υποδείγματα  παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.34 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή35 για την υποβολή προσφοράς36.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής37 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής38, που ανέρχεται στο 
ποσό όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα39.  

                                                           
33

 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
34

 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν 
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης 

35
 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

36
 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

37
 Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ποσότητα 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Προϋπολογισμός 

χωρίς  ΦΠΑ 

YΨΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2%               

ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

(€)/τμήμα προ φπα 

1 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΕ ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ 

1 ΤΕΜΑΧΙΟ 161.290,32 3.225,81 € 

2 
ΣΕΤ ΚΛΙΝΗ & ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΜΕ 
ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ ΑΣΘΕΝΗ 

50 ΤΕΜΑΧΙΟ 177.419,35 3.548,39 € 

3 

Wi-Fi ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ 
& ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ 
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ(ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΜΕΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ) 

1 ΤΕΜΑΧΙΟ 48.387,10 967,74 € 

4 
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

1 ΤΕΜΑΧΙΟ 44.354,83 887,10 € 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕ 

ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24% (€) 

YΨΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2%                     

ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€)/τμήμα 

προ φπα 

1 
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3D FULL 
HD) 

1 ΤΕΜΑΧΙΟ 80.645,16 1.612,90 € 

2 
ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

1 ΤΕΜΑΧΙΟ 36.290,32 725,81 € 

3 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 48.387,10 967,74 € 

4 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΠΟΛΙΚΗ 
(ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ) 

1 ΤΕΜΑΧΙΟ 20.161,29 403,23 € 

                                                                                                                                                                                                       
38

 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α 
ν. 4412/2016) 

39
 Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 άρθρου 

72 ν. 4412/2016).   
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕ 

ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24% (€) 

YΨΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2%                     

ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€)/τμήμα 

προ φπα 

5 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΟΡΟΦΗΣ 
ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ  

1 ΤΕΜΑΧΙΟ 10.483,87 209,68 € 

6 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 16.129,03 322,58 € 

7 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

1 ΤΕΜΑΧΙΟ 40.322,59 806,45 € 

8 ΩΡΛ UNIT 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 24.193,55 483,87 € 

9 
ΣΥΣΤΗΜΑ  ΒΙΝΤΕΟΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 
HD 

1 ΤΕΜΑΧΙΟ 44.354,84 887,10 € 

 

 

Σχετικό υπόδείγμα  εγγυητικής επιστολής συμμετοχής παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 08-02-2020 άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον προμηθευτή με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/201640. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 , δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού41  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι 
από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη42 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

                                                           
40

 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
41

 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου43. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 44 

                                                                                                                                                                                                       
42

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  
 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της ως 

άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 
Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του 
ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής 
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ 
αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 

43
 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 

4497/2017 
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2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 
για την καταβολή τους45.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 46 

 

2.2.3.3   Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα 
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
 

2.2.3.4. Αποκλείεται47 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201648,  

                                                                                                                                                                                                       
44

 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
45

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα    
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο έντυπο 
υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

46
 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 

47
 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά 

συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της 
παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις 
κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, 
επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά 
πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης 
του άρθρου 2.2.9.2. 

48
 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 
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(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας49,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, 
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, 
για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 50 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν 
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας . 

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)51 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

                                                           
49

 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  

50
 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  

51
 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
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φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 
σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης 
ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 52. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες 
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο . 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δεν απαιτεί από τους οικονομικούς 
φορείς να προσκομίσουν στοιχεία προς απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειάς τους. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

α) Να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση αυτού από τον μητρικό 
κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. 

 Να αναφερθεί αναλυτικά στην τεχνική προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη όπου εδρεύει το 
συνεργείο συντήρησης, η σύνθεση του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π,.  

  Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Νότια Ελλάδα, οφείλουν να εκθέτουν στην 
προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες 
ανάγκες.  

Ασάφειες ή αοριστίες ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων 
ή την συντήρηση κ.λ.π. θα βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις. 

β)  Με την τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται υποχρεωτικά πλήρης κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι 
κυριότερες παραδόσεις παρόμοιων ή ίδιων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, η αξία 
τους, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και οι τυχόν υποχρεώσεις παράδοσης, καθώς και οι 
παραλήπτες (Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα).  

                                                           
52

 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
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Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο Δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά 
έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των 
υλικών.  

Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή 
εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον ίδιο κατάλογο 
διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται από συνεργείο του προμηθευτή και από πότε. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται και 
να προσκομίσουν: 

 

α)  πιστοποιητικό ΙSO  13485:2016 (ή ισοδύναμα) καθώς επίσης και έγκυρο πιστοποιητικό σειράς 
ISO 13485 (ή ισοδύναμο)  για τον οίκο κατασκευής με ποινή απόρριψης. 

β)Πιστοποιητικό συμμόρφωσης   με την  ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές 
και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 

γ) πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE    (οδηγία 93/42/ ΕΕ) που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων. 

Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών 
τους με αυτούς53. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους 
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 54. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: 

 α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3  

και  

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,  2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, 
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο 
από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με 
το επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠαράρτημαΙΙΙ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 
συνέπειες του ν. 1599/1986.  

Το ΕΕΕΣ55 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 
και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του 
Παραρτήματος 156  

                                                           
53

 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους 
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   

54
 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   

55
 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια 
Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

56
 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται  

οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  
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Λόγω του ότι , τα κριτήρια επιλογής ποικίλουν από τμήμα σε τμήμα υποχρεωτικά πρέπει να 
συμπληρώνεται και να υποβάλλεται ηλεκτρονικά ένα ΕΕΕΣ για κάθε προσφερόμενο τμήμα -είδος. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα57 ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1  της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.58  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.59 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα60 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή 
των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 
παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201661. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)62. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.463. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και 
στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν64. 

                                                           
57

 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 
58

 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί να 
υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα 
τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 
4497/2017. 

59
 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 

60
 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν μόνο 

εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα 
άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των 
οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

61
 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 

62
 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 

63
 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 
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Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά65: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

 Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.266 και 2.2.3.467 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου 
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει 
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίους  
οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.  

Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε 
φορά ισχύουν. 

 Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 
εκκαθάριση.  

                                                                                                                                                                                                       
64

 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
65

 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς 
δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες 
βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό 

την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται 
και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι 
οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

 από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
 φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 
 α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 

υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
66

 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν 
εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω 
πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 

67
 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
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Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων68. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση 
β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι 
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο 
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

δ)  για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που 
χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.69 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς  δεν απαιτείται  να προσκομίσουν δικαιολογητικά70 .  

                                                           
68 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
69

 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 

70
 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του Παραρτήματος XII 

του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα 
(ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα 
κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5. 
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Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  71 

α)  δήλωση  ότι  διαθέτουν  μόνιμα  οργανωμένο  τμήμα  τεχνικής  υποστήριξης  και  service,  καθώς  και 
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση αυτού από τον 
μητρικό κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Επίσης, να αναφέρεται 
αναλυτικά στην τεχνική προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη όπου εδρεύει το συνεργείο 
συντήρησης, η σύνθεση του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, καθώς και ο χρόνος σχετικής 
ενασχόλησης και εκπαίδευσης,. Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Νότια Ελλάδα, 
οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις 
εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες. Ασάφειες ή αοριστίες ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του 
προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή την συντήρηση κ.λ.π. θα βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις 
αποκλίσεις. 

 

β) πλήρη κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις παρόμοιων ή ίδιων μηχανημάτων 
που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, η αξία τους, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και οι τυχόν 
υποχρεώσεις παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο 
παραλήπτης ανήκει στο Δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας 
Υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο 
παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν τούτο δεν είναι 
δυνατόν, δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον ίδιο κατάλογο διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα 
αυτά συντηρούνται από συνεργείο του προμηθευτή και από πότε. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν στον υποφάκελο 
της τεχνικής προσφοράς :72 

  -    πιστοποιητικό ΙSO 13485:2016 (ή ισοδύναμα) καθώς επίσης και έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 
13485 (ή ισοδύναμο) του οίκου κατασκευής με ποινή απόρριψης. 

     -        Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) δεν απορρίπτει προσφορά προμηθευτή που  
πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική 
έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει 
εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν 
τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί με τη διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση όμως, 
ο προσφέρων  υποχρεούται να αποδεικνύει  στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την 
Αναθέτουσα Αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στο 
άρθρο 56, ότι το έργο, προϊόν ή υπηρεσία, για το οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, 
ανταποκρίνεται πράγματι (ή υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη 

-         Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την  ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 

-   Πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ ΕΕ) που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 
που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 

                                                           
71

 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του Παραρτήματος XII 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 

72
 Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται. 
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εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους73 που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.74 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης75  

Κριτήριο ανάθεσης76 της Σύμβασης77 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής78, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων λαμβάνοντας 
υπόψη το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι Ι  (  Απαιτήσεις –  
Τεχνικές Προδιαγραφές -  Ειδικοί Όροι –Φύλλο Συμόρφωσης )  της παρούσας διακήρυξης   . 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ανά τμήμα –Είδος  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ως κάτωθι : 

 

α/α 1 
Ν.Μ.ΑΡΓΟΥΣ 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % 

                                                           
73

 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
74

 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 
μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 

75
 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
76

 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 86 
του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που 
επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να 
αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν 
αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). 
Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

77
 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού 

(ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 
78

 Στην περίπτωση αυτή η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα πρέπει να εκτιμάται βάσει της καλύτερης 
αναλογίας τιμής-ποιότητας, πράγμα το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει στοιχεία αποτελεσματικότητας σε σχέση με την τιμή ή το 
κόστος. Πρβλ αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016, άρθρο 86, σ. 23 και αιτιολογική σκέψη 92 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ 
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          1 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά είδους 

50,00 % 

 2 
 

Χρόνος Παράδοσης 
3,00 % 

 3 
 

Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών 
    35,00 % 

 4 
 

Ανταλλακτικά για  τουλάχιστον 10 χρόνια 
10,00 % 

 5 
 

Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας 
1,00 % 

 6 
 

Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και Τεχνικής Υπηρεσίας 
1,00 % 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΣΥΝΟΛΟΥ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ   ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 

100% 

 
 

α/α 2  
Ν.Μ.ΑΡΓΟΥΣ 

ΣΕΤ ΚΛΙΝΗ & ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ ΑΣΘΕΝΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % 

1 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά είδους 

50,00 % 

 

     2 

 

Χρόνος Παράδοσης 
3,00 % 

 

     3 

 

Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών 
35,00 % 

 

    4 

 

Ανταλλακτικά για  τουλάχιστον 10 χρόνια 
10,00 % 

 

    5 

 

Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το χρόνο της εγγύησης καλής 
λειτουργίας 

1,00 % 

 

   6 

 

Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και Τεχνικής Υπηρεσίας 
1,00 % 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΣΥΝΟΛΟΥ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ   ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 

100% 
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α/α 3 
Ν.Μ.ΑΡΓΟΥΣ 

Wi-Fi ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ & ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ(ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ) 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % 

      

          1 

      

          Τεχνικά χαρακτηριστικά είδους 

50,00 % 

 

2 

 

Χρόνος Παράδοσης 
3,00 % 

 

3  

 

Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών 
    35,00 % 

 

4 

 

Ανταλλακτικά για  τουλάχιστον 10 χρόνια 
10,00 % 

 

5 

 

Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το χρόνο της εγγύησης καλής 
λειτουργίας 

1,00 % 

 

6 

 

Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και Τεχνικής Υπηρεσίας 
1,00 % 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΣΥΝΟΛΟΥ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ   ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 

100% 

 
 

α/α 4 

Ν.Μ.ΑΡΓΟΥΣ 
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % 

      

         1.   

      

           Τεχνικά χαρακτηριστικά είδους 

50,00 % 

 

  2.    

 

   Χρόνος Παράδοσης 
3,00 % 

 

  3.    

 

Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών 
    35,00 % 

 

  4.    

 

    Ανταλλακτικά για  τουλάχιστον 10 χρόνια 
10,00 % 

 

   5.  

 

    Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το χρόνο της εγγύησης καλής 
λειτουργίας 

1,00 % 

 

  6.  

 

Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και Τεχνικής 
Υπηρεσίας 

1,00 % 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΣΥΝΟΛΟΥ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ   ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 

100% 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ανά τμήμα –Είδος  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ως κάτωθι : 

 

α/α1 
Ν.Μ.Ναυπλίου 

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3D FULL HD) 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % 

      

          1. 

      

          Τεχνικά χαρακτηριστικά είδους 

50,00 % 

 

2.  

 

Χρόνος Παράδοσης 
3,00 % 

 

3.  

 

Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών 
       35,00 % 

 

4.   

 

    Ανταλλακτικά για  τουλάχιστον 10 χρόνια 
10,00 % 

 

5.  

 

Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας 
1,00 % 

 

6.     

 

Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και Τεχνικής Υπηρεσίας 

1,00 % 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΣΥΝΟΛΟΥ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ   ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 

100% 

 
 
 

α/α 2 
Ν.Μ.Ναυπλίου 

ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % 

      

          1. 

      

             Τεχνικά χαρακτηριστικά είδους 

50,00 % 

 

2. 

 

    Χρόνος Παράδοσης 
3,00 % 

 

3. 

 

    Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών 
       35,00 % 

 

4. 

 

    Ανταλλακτικά για  τουλάχιστον 10 χρόνια 
10,00 % 

 

5. 

 

    Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας 
1,00 % 

 

6. 

 

    Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και Τεχνικής Υπηρεσίας 
1,00 % 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΣΥΝΟΛΟΥ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ   ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 

100% 
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α/α 3 

Ν.Μ.Ναυπλίου 
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % 

      

          1.   

      

             Τεχνικά χαρακτηριστικά είδους 

70,00 % 

 

2.  

 

    Χρόνος Παράδοσης 
3,00 % 

 

3.  

 

    Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών 
      20,00 % 

 

4.    

 

    Ανταλλακτικά για  τουλάχιστον 10 χρόνια 
5,00 % 

 

5.   

 

    Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας 
1,00 % 

 

6.   

 

  Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και Τεχνικής Υπηρεσίας 
1,00 % 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΣΥΝΟΛΟΥ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ   ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 

100% 

 
 

α/α 4 

Ν.Μ.Ναυπλίου 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΠΟΛΙΚΗ (ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ) 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % 

      

          1.  

      

             Τεχνικά χαρακτηριστικά είδους 

50,00 % 

 

2.    

 

Χρόνος Παράδοσης 
3,00 % 

 

3.     

 

Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών 
     35,00 % 

 

4.  

 

Ανταλλακτικά για  τουλάχιστον 10 χρόνια 
10,00 % 

 

5.    

 

Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας 
1,00 % 

 

6.  

 

    Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και Τεχνικής Υπηρεσίας 
1,00 % 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΣΥΝΟΛΟΥ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ   ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 

100% 
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α/α 5 

Ν.Μ.Ναυπλίου 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % 

      

          1.    

      

             Τεχνικά χαρακτηριστικά είδους 

50,00 % 

 

2.     

 

             Χρόνος Παράδοσης 
3,00 % 

 

3.   

 

    Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών 
     35,00 % 

 

4.     

 

   Ανταλλακτικά για  τουλάχιστον 10 χρόνια 
10,00 % 

 

5.    

 

    Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας 
1,00 % 

 

6.   

 

    Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και Τεχνικής Υπηρεσίας 
1,00 % 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΣΥΝΟΛΟΥ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ   ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 

100% 

 
 
 

α/α 6 

Ν.Μ.Ναυπλίου 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % 

      

          1.   

      

             Τεχνικά χαρακτηριστικά είδους 

50,00 % 

 

2.  

 

    Χρόνος Παράδοσης 
3,00 % 

 

3.     

 

    Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών 
    35,00 % 

 

4.   

 

    Ανταλλακτικά για  τουλάχιστον 10 χρόνια 
10,00 % 

 

5.   

 

    Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας 
1,00 % 

 

6.    

 

    Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και Τεχνικής Υπηρεσίας 
1,00 % 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΣΥΝΟΛΟΥ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ   ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 

100% 
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α/α 7 

Ν.Μ.Ναυπλίου 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % 

      

          1. 

      

          Τεχνικά χαρακτηριστικά είδους 

50,00 % 

 

2.  

 

Χρόνος Παράδοσης 
3,00 % 

 

3.  

 

Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών 
    35,00 % 

 

4.  

 

Ανταλλακτικά για  τουλάχιστον 10 χρόνια 
10,00 % 

 

5.  

 

Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το χρόνο της εγγύησης καλής 
λειτουργίας 

1,00 % 

 

6.  

 

Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και Τεχνικής Υπηρεσίας 
1,00 % 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΣΥΝΟΛΟΥ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ   ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 

100% 

 
 
 

α/α 8 

Ν.Μ.Ναυπλίου 
ΩΡΛ UNIT 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ% 

      

          1.   

      

             Τεχνικά χαρακτηριστικά είδους 

50,00 % 

 

2.    

 

    Χρόνος Παράδοσης 
3,00 % 

 

3.   

 

    Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών 
     35,00 % 

 

4.     

 

    Ανταλλακτικά για  τουλάχιστον 10 χρόνια 
10,00 % 

 

5.    

 

    Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το χρόνο της εγγύησης καλής 
λειτουργίας 

1,00 % 

 

6.     

 

    Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και Τεχνικής 
Υπηρεσίας 

1,00 % 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΣΥΝΟΛΟΥ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ   ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 

100% 
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α/α 9 

Ν.Μ.Ναυπλίου 
ΣΥΣΤΗΜΑ  ΒΙΝΤΕΟΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ HD 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ% 

      

          1.    

Τεχνικά χαρακτηριστικά είδους 
50,00 % 

 

2.  

 

    Χρόνος Παράδοσης 
3,00 % 

 

3.  

 

Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών 
    35,00 % 

 

4.  

 

Ανταλλακτικά για  τουλάχιστον 10 χρόνια 
10,00 % 

 

5.  

 

Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας 
1,00 % 

 

6.    

 

Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και Τεχνικής Υπηρεσίας 
1,00 % 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΣΥΝΟΛΟΥ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ   ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 

100% 
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2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 79  

 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς80.  

Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, 
εκτός από τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από  το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 
της προσφερθείσας τιμής  προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), 
σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

Λj  = 
                  Κj      (Συγκριτική τιμή προσφοράς)  

         Uj     (Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς)                                                           

Όπου Λj η ανοιγμένη τιμή σύγκρισης της προσφοράς του j προσφέροντος 

Όπου Κj η συνολική τιμή της προσφοράς του j προσφέροντος, η οποία δίδεται από τον τύπο 

Κj= Πj + 0,8* Σj =  Πj + 0,8* (T1j* (10-ρj) 

Όπου Πj η προτεινόμενη τιμή ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ για το είδος του πίνακα Π1 του επιμέρους φακέλου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Όπου Σj  η προτεινόμενη συνολική τιμή πλήρους συντήρησης για μία δεκαετία όπως συμπληρώθηκε από τον j 
προσφέροντα στο πεδίο ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Σ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ και του πίνακα Π2 
της διακήρυξης και προκύπτει από τον τύπο Σj= 0,8* (T1j* (10-ρj) και περιέχεται στον φάκελο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ πολλαπλασιασμένη με τον συντελεστή 0,8. 

Όπου j= 1,2,….  Οι προσφέροντες κατά το στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης 

Όπου Τ1j  η ετήσια τιμή πλήρους συντήρησης- επισκευής χωρίς ΦΠΑ για το πρώτο έτος μετά τη λήξη της 
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας που προτείνει ο προσφέρων j  στον πίνακα Π2 (στήλη 3 και γραμμή 
α/α 1) της διακήρυξης 

Όπου ρj η διάρκεια προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας που αναγράφεται από τον j 
προσφέροντα στο πεδίο της στήλης 6 και γραμμής α/α 1 του πίνακα Π2 της διακήρυξης 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη τελική βαθμολογία τεχνικής 
προσφοράς 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 

                                                           
79

 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016 
80

 Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθμολογία, 
και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. 
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Ο βαθμός αξιολόγησης στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας 
Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά 
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο.  

Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής81. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, 
ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 82. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από 
εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο 
οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της83. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα84, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

                                                           
81

 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
82

 Συσχέτιση με άρθρο  (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 1 
και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016) 

83
 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

84
 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017  
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4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου 
ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία  
παραπέμποντας στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης και τα τυχόν υποδείγματα τεχνικής -οικονομικής 
προσφοράς 85 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά 
είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα 
της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς 
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Σημειώνεται ότι εκτός του φακέλου προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει αναφορά των περιεχόμενων του 
φακέλου. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας86. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν87:  

                                                           
85

 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2.2.1 της  προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017 
86

 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να 
αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του 
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους   

87
 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 
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α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016  

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ).  

Το εν λόγω πρότυπο συμπληρώνεται από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα , εξάγεται ,αποθηκεύεται και 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ  από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?!ahg=el ενώ 
πληροφορίες για τη συμπλήρωσή του  αναγράφονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση :  

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703
_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629
%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61] 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις 
ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

Επισυνάπτεται υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο Παράρτημα VIΙΙ της παρούσας 
Διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές-Ειδικοί όροι - Φύλλο  
Συμμόρφωσης”   του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ  της Διακήρυξης 34/29-11-2018 περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.  

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης , σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως 
άνω Παράρτημα88 89.  

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς δηλώνεται με σχετική δήλωση του προσφέροντα μέσα στον φάκελο 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά». Ελάχιστος χρόνος ισχύος προσφοράς (360 ημέρες) 
Δώδεκα (12)  μήνες. 

Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν και θα αναγράφουν οπωσδήποτε την ισοδύναμη σύνθεση του 
προσφερόμενου είδους, κατά τις απαιτήσεις των όρων της διακήρυξης, με αντίγραφο αντίστοιχο της 
οικονομικής προσφοράς, χωρίς όμως αναγραφή των προσφερόμενων τιμών. 

Εφόσον  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  δεν  έχουν  αποτυπωθεί  στο  σύνολό  τους  στις  ειδικές  ηλεκτρονικές 
φόρμες του  συστήματος, ο  προσφέρων  επισυνάπτει  ψηφιακά  υπογεγραμμένα τα  σχετικά  ηλεκτρονικά 
αρχεία ( ιδίως την Τεχνική προσφορά του ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Έτσι, στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα 
κάτωθι τα οποία θα φέρουν και ψηφιακή υπογραφή: 

Α) Πλήρης τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση - παραπομπή (ανά  κεφάλαιο 
και παράγραφο) τα είδη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. 

                                                           
88

 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
89

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών   βάσει 
των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται 
στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα 
τεχνικής προσφοράς. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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 Προς τούτο συντάσσονται και υποβάλλονται ψηφιακά υπογεγραμμένοι  οι ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Σ1 & 
Σ2 του Παραρτήματος ΙV (μόνο για τα είδη για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά). 

 Είναι υποχρεωτική η τεκμηρίωση και παραπομπή σε επίσημα φυλλάδια ή βεβαιώσεις κατασκευαστή επί 
ποινή αποκλεισμού. 

 Β)    Τα   ηλεκτρονικά   υποβαλλόμενα   τεχνικά   φυλλάδια   ( Prospectus )   θα  πρέπει  να  είναι   
ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. 

 Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να  συνοδεύονται από υπεύθυνη  δήλωση  ψηφιακά  υπογεγραμμένη  
από  τον  προσφέροντα,  στην  οποία  θα  δηλώνεται  ότι  τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται 
με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων  (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου (Προσφορές που δεν 
είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται).  

Τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 
υποβάλλονται  στην  αγγλική  γλώσσα,  χωρίς  να  συνοδεύονται  από  μετάφραση  στη  ελληνική. 

  Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση 
αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. 

 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν 
γνωμοδότησης της Επιτροπής. 

 

Για την πιο ομαλή και πιο γρήγορη διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης, οι οικονομικοί 
φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν και σε έντυπη μορφή  τα τεχνικά φυλλάδια ή προσπέκτους 
ή βεβαιώσεις στα οποία γίνονται παραπομπές στο Φύλλο Συμμόρφωσης των Τεχνικών 
Προδιαγραφών και Ειδικών Όρων. 

 Γ) Έγγραφη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη  του συμμετέχοντα με την οποία  να  
δηλώνεται:  
 

 Η επιχειρηματική μονάδα στην οποία κατασκευάζεται το προϊόν στην περίπτωση που δεν είναι ο 
ίδιος κατασκευαστής.  

Ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης που κατασκευάζει το τελικό προϊόν έχει αποδεχθεί 
έναντί του, την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης    ότι 
διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση αυτού από τον 
μητρικό κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων.  

Να αναφερθεί αναλυτικά  προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη όπου εδρεύει το συνεργείο συντήρησης, η 
σύνθεση του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, .  

Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Νότια Ελλάδα, οφείλουν να εκθέτουν στην 
προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες 
ανάγκες.  

Ασάφειες ή αοριστίες ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή 
την συντήρηση κ.λ.π. θα βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις. 

 

Δ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
 

Οι προμηθευτές οφείλουν να  καταθέσουν : 
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Πιστοποιητικό ΙSO  13485 (ή ισοδύναμα) καθώς επίσης και έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 13485 (ή 
ισοδύναμο)  του οίκου κατασκευής με ποινή απόρριψης. Εάν δεν πρόκειται για ιατροτεχνολογικό προϊόν, 
αρκούν τα πιστοποιητικά ISO σειράς 9000 για τον προμηθευτή και κατασκευαστή. 

Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) δεν απορρίπτει προσφορά προμηθευτή που πληροί ένα 
εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία 
κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από 
ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις 
ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί με τη διακήρυξη.  

Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο προσφέρων  υποχρεούται να αποδεικνύει  στην προσφορά του, κατά 
τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 56 του Ν 4412/2016, ότι το έργο, προϊόν ή υπηρεσία, για το οποίο 
δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι (ή υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή 
λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη. 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την  ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (εκτός εάν δεν 
πρόκειται για ιατροτεχνολογικό προϊόν). 

Πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΕ ή άλλη εάν δεν πρόκειται για 
ιατροτεχνολογικό προϊόν) που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας με τα οποία 
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων. 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά προσκομίζονται  και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
 

Ε) Πλήρη  κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις παρόμοιων ή ίδιων μηχανημάτων 
που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, η αξία τους, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και οι τυχόν 
υποχρεώσεις παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα). 

 Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο Δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά 
έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. 

 Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή 
εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. 

 Στον ίδιο κατάλογο διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται από συνεργείο του προμηθευτή και 
από πότε. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν90. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα Διακήρυξη κριτήριο 
ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής  σύμφωνα με το υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  στο Παράρτημα  VII της 
διακήρυξης:  34-29/11/2018. 

Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται ξεχωριστά ανά προσφερόμενο είδος (τμήμα).   

Α. Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού  δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 91 
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 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 
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 Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.  
ανθρωποώρες κ.α. 
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Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων 
θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο 
Παράρτημα VII της παρούσας διακήρυξης92) σε μορφή pdf. 

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται απαραίτητα οι Πίνακες Π1 & Π2 του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII της παρούσας Διακήρυξης . 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης93. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα 
από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 

 α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016  

και  

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή94 στο Παράρτημα Ι  (Αναλυτική περιγραφή των ειδών )της παρούσας διακήρυξης.  

 

Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη (σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.2  
«Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών» της παρούσης), 
 η τιμή της προσφοράς (Π) για παράδοση και εγκατάσταση του είδους στην έδρα του φορέα όπως 
προβλέπεται από τους Ειδικούς Όρους των τεχνικών προδιαγραφών 
 και 
 η συνολική τιμή (Σ) πλήρους συντήρησης-επισκευής του πίνακα Π2 του υποδείγματος της οικονομικής 
προσφοράς (Παράρτημα VΙΙ). 
 

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή, όπως ορίζεται  κατωτέρω: 
 

1. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

2.   Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε 
ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν 
το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

3.   Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία 
τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με την 
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016. 
4.   Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

5.   Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις 
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 Εφόσον παρέχεται από τη διακήρυξη. 
93

 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
94

 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 



43 

 

α - Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης 
κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή 
Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες 
οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της 
κατασκευάστριας εταιρίας. 

β -  Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί 
τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν 
στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την 
προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του 
κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης 
εξαγωγικής επιδότησης. 

γ- Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα 
προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την 
Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον 
χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο 
ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης. 

Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: 

 Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για 
παράδοση των ειδών ελευθέρων . Στα είδη για τα οποία ζητούνται περισσότερα του ενός τεμάχια, θα δίνεται 
η τιμή μονάδος ώστε πολλαπλασιαζόμενη με τον αριθμό των ζητουμένων τεμαχίων θα διαμορφώνει την 
συνολική προσφερόμενη τιμή (Π)του πίνακα Π1 του υποδείγματος της οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα 
VΙΙ). 

ΙΙ. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα. 

 ΙΙΙ. Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη (σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.2 

«Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών» της παρούσης),  

η τιμή της προσφοράς (Π) για παράδοση και εγκατάσταση του είδους στην έδρα του φορέα όπως 
προβλέπεται από τους Ειδικούς Όρους των τεχνικών προδιαγραφών 

 και η συνολική τιμή (Σ) πλήρους συντήρησης-επισκευής του πίνακα Π2 του υποδείγματος της οικονομικής 
προσφοράς (Παράρτημα VΙΙ). 

6.   Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να 
ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

7.   Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι 
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον 
προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα 
της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που 
διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις 
οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

8.   Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

9.   Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) 
που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή 
εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές 
οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του 
προϊόντος. 
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών95   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα Δώδεκα  12 
μηνών (360 Ημέρες) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού . 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, 
πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με 
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Ο χρόνος ισχύος της  προσφοράς δηλώνεται με σχετική δήλωση του προσφέροντα μέσα στον φάκελο 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών96 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,97  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 
και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές .Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
96

 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
97

 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών98 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 
14/01/2019 και ώρα 12:00μμ ή την πρώτη [1η ]99  εργάσιμη ημέρα μετά την μετά την παρέλευση τριών 
(3) εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

 • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 
 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της 
παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μέλη του οργάνου100. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη.Η 
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για 
την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών , με βάση τα κριτήρια 
αξιολόγησης του άρθρου  2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο , μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή101 , προς έγκριση  . 

                                                           
98

 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 

99
 Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την 

παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει 
προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.3.1 
της παρούσας. 

100
 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει 

τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
101

 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 
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Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται 
με επιμέλεια αυτής , μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους 
προσφέροντες102. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των 
προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν 
και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 
Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων 
σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε 
περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή 
όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω απόφαση. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, (Λ ) δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται103 : στην προσφορά με την μεγαλύτερη 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς ( Β ). 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς ,  η αναθέτουσα αρχή επιλέγει 
τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές.  

Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

 Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω απόφαση 

 Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες104. 

 Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 
παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου105 - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος  στον  προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται  να  γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 
του ν. 4250/2014 (Α΄ 74)  των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή  λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς 
και των παραγράφων 2.2.4 και 2.2.8 αυτής. 

                                                           
102

 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
103

 Βλ. άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016 
104

 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
105

 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 



47 

 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω 
του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν 
έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να 
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης  
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του106.  
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας 
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 
στα εκατό και ως εξής:  

 Ποσοστό 15%107 για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50%108 στην περίπτωση μικρότερης 
ποσότητας.  

                                                           
106

 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
107

 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ 
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω 
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) 

108
 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) 
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Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται 
προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την 
επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 
συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .109 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες110 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε 
περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής111 η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

                                                           
109

 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017. 
110

 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 
111

 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 
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Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης112. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά113 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών114 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο 
άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των 
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή 
της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της 
προσφυγής115. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ116. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά117. 

 

                                                           
112

 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
113

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

114
 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
115

 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016 
116

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

117
 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις ( καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα VIII της Διακήρυξης 34/29-11-2018 και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό  μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του αντικειμένου της σύμβασης.  

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο  ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 
των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.118. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής 
στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της 
σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή 
κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 
4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/119 120 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης121  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 

                                                           
118

 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
119

 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το 
άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 

120
 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 

πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως της 
χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων 
ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις ή 
προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016). 

121
 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

 Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016122, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016123 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)124 . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος125  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και τους ειδικούς όρους της παραγράφου 6 της παρούσας 
διακήρυξης. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

                                                           
122

 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  
123

 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 
εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

124
 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και 
των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 

125
 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
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Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιμο126 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη 
της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων127   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 
την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 
11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016128  οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

                                                           
126

 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016 
127

 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 
128

 Πρβλ. άρθρο 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά (προσωρινή παραλαβή) σε έως 120 
ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης . 

Μέσα  στο  διάστημα  αυτό  (χρόνος  παράδοσης  )  πρέπει  να  γίνουν  η  προσκόμιση  του εξοπλισμού στο 
Γ Ε Ν Ι Κ Ο  Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο  Α Ρ Γ Ο Λ Ι Δ Α Σ ) , η μεταφορά του εξοπλισμού μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
μέχρι και εντός του χώρου τοποθέτησης του ( Ν .  Μ .  Ά ρ γ ο υ ς  &  Ν . Μ .  Ν α υ π λ ί ο υ ) , η εγκατάσταση 
του εξοπλισμού , οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιμές, η παράδοση τους σε κατάσταση λειτουργίας και η 
προσωρινή παραλαβή του.  

Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα στην περίοδο 
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 

Για τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη της Ειδικής   Υπηρεσίας   

Διαχείρισης   Ε.Π.   της   Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16129  σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου  και το Παράρτημα ΙΧ της παρούσας (Σχέδιο Σύμβασης). 

 Κατά την διαδικασία προσωρινής παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και 
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Ο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο και έλεγχο βάσει του 
άρθρου 6.1.1 και συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής από την σχετική επιτροπή. 

                                                           
129

 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται 
τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το 
όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε 
μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον 
προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη 
λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου 
μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”  
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Μετά την προσωρινή παραλαβή θα ακολουθήσει περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών στην οποία θα πραγματοποιηθεί και η εκπαίδευση του προσωπικού του 
Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ  Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Υ   Α Ρ Γ Ο Λ Ι Δ Α Σ ,  ( Ν .  Μ .  Ά ρ γ ο υ ς  &  Ν . Μ .  Ν α υ π λ ί ο υ )  
σύμφωνα με το προτεινόμενο στην Τεχνική προσφορά πρόγραμμα εκπαίδευσης.  

Μετά το   τέλος   της   δοκιμαστικής   λειτουργίας των   τριάντα (30)   ημερολογιακών ημερών, κατά την 
οποία πρέπει να πραγματοποιηθούν όλοι οι απαιτούμενοι ποιοτικοί έλεγχοι, οι μετρήσεις, η επίδειξη 
λειτουργίας του, η διαπίστωση της καλής του κατάστασης, η επαλήθευση των τεχνικών του δυνατοτήτων και 
χαρακτηριστικών, θα συνταχθεί πρακτικό ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή     
θα   πραγματοποιηθεί   η   οριστική παραλαβή από την επιτροπή η οποία θα συντάξει και το πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν 
από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση 
των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε 
αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 
208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα  σε πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες από τη λήξη της οριστικής παραλαβής  . 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε 
αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση 
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει 
τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει 
δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή 
του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα 
μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η 
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως 
άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 
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επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.130 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας131  

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών από την οριστική 
παραλαβή τους και για την χρονική περίοδο που έχει δηλώσει στην τεχνική του προσφορά, κατά τους 
όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις.  

Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης   βεβαίωσης,   η   οποία   θα   αναφέρεται   
κατά   τρόπο   σαφή   στα   προσφερόμενα   είδη.   

 Η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας θα δίνεται σε ακέραιο αριθμό ετών. 

Για την καλή λειτουργία του προσφερόμενου μηχανήματος κατά την περίοδο της εγγύησης καλής 
λειτουργίας που θα προτείνει με την προσφορά του, ο Ανάδοχος υποχρεούται με την οριστική παραλαβή, 
να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 3% της 
συμβατικής  αξίας της  προμήθειας χωρίς  ΦΠΑ  .   

Ο  χρόνος  ισχύος  της  Εγγυητικής  Επιστολής  Καλής Λειτουργίας  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  από  

τον  συμβατικό  χρόνο  της  περιόδου  εγγύησης  καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες. 

Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του 
μηχανήματος ή μέρους αυτού προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται 
με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. 

Στην παρεχόμενη εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο 
συντήρησης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το μηχάνημα να διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας. Η 
συχνότητα των προληπτικών ελέγχων πρέπει να καθορίζεται στην προσφορά και να είναι σύμφωνη με τις 
οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του 
προσφερόμενου εξοπλισμού. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

                                                           
130

 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), η 
οποία δεν έχει καταργηθεί. 

131
 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 
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Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο. 
 

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλαβών κ.λ.π. που θα 
παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου  (ιατρό ή τεχνικό) και τον 
τεχνικό του προμηθευτή.  

Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινητοποίησης  του  
μηχανήματος.   

Ο  προμηθευτής  θα  ειδοποιείται  τηλεφωνικά  για  την  βλάβη  και  ει δυνατόν το είδος της και θα 
αποστέλλεται fax, οπότε θα αρχίζει η μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης.  

Η ανταπόκριση (τηλεφωνική, τηλεματική ή φυσική παρουσία) προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να 
γίνεται την ίδια μέρα όταν ο προμηθευτής ειδοποιηθεί μέχρι την 10:00 π.μ. και το αργότερο το πρωί της 
επομένης ημέρας όταν ειδοποιηθεί μετά την 10:00 π.μ.  

Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης 
οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος.  

Για κάθε τέτοια εργάσιμη ημέρα άνω των οκτώ(8) ημερολογιακών ημερών ετησίως, (στις οποίες  δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες προληπτικής συντήρησης του μηχανήματος),    θα επιβάλλεται στον 
προμηθευτή, ως ποινική ρήτρα, παράταση κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες της διάρκειας της εγγύησης 
καλής λειτουργίας η της σύμβασης συντήρησης, για ολόκληρο το συγκρότημα. 

Κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται, άνευ πρόσθετης 
αμοιβής,  να  επαναλάβει  την  εκπαίδευση  του  αρμόδιου  προσωπικού  του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Ν.Μ.Άργους –Ν.Μ.Ναυπλίου),   (τεχνικούς- χρήστες) για ίδιο χρονικό διάστημα τουλάχιστον με 
την αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Ν.Μ.Άργους 
–Ν.Μ.Ναυπλίου). 

Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα στην Ελλάδα σε όλη 
τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, τόσον κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την 
συντήρηση του συγκεκριμένου μηχανήματος, όσον και να δεσμευτεί ότι θα εξασφαλίζει την ύπαρξη και 
προσκομιδή στο ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Ν.Μ.Άργους –Ν.Μ.Ναυπλίου), όποιου ανταλλακτικού 
χρειαστεί, για το συγκρότημα, κατόπιν έγγραφης ζήτησης της Υπηρεσίας. 

Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον θα 
του έχει ανατεθεί η συντήρηση του μηχανήματος, να εξασφαλίζει την επιμελή συντήρηση και επισκευή του 
όλου συστήματος, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οποία θα έχει καθορίσει στην   οικονομική του 
προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση - εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα 
κατατεθεί μαζί με την προσφορά και θα αναφέρεται στην συγκεκριμένη διακήρυξη. Η δήλωση του 
κατασκευαστικού οίκου πρέπει να καλύπτει και την περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο 
αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή γενικά πάψει να υφίσταται ως 
επιχείρηση. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας . 

Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και 
να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές 
και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 
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προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά.  

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται 
στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης.  

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει 
την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο. 

                                                                           Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

 

                                                                                     ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΦΛΩΚΟΥ 



60 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι: η Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού & 
Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας  ( Νοσηλευτική Μονάδα 
Άργους –Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου). 

 

Περιγραφή των οικονομικού Αντικειμένου  της Α.Α. 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ

ΒΑΝΟΜΕ 
ΝΟΥ ΤΟΥ 

ΦΠΑ 24% (€) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣ Α 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ 
ΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 

24% (€) 

1Α 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ 
ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ  

33111650-2  1 ΤΕΜΑΧΙΟ 161.290,32 200.000,00 

2Α 
ΣΕΤ ΚΛΙΝΗ & ΚΟΜΟΔΙΝΟ 
ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ 
ΑΣΘΕΝΗ 

33192120-9 50 ΤΕΜΑΧΙΟ 177.419,35 220.000,00 

3Α 

Wi-Fi ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ & ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ 
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ(ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΜΕΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ) 

32270000-6 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 48.387,10 60.000,00 

4Α 
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 33112200-0 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 44.354,83 55.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ  ΑΡΓΟΥΣ → 535.000 €  
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕ
ΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑ
ΝΟΜΕ ΝΟΥ ΤΟΥ 

ΦΠΑ 24% (€) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ 
ΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 

24% (€) 

1Ν 
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 3D FULL HD 

 33192340-7 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 80.645,16 100.000,00 

2Ν 
ΠΛΗΡΕΣ 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

 33172100-7 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 36.290,32 45.000,00 

3Ν 
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

33111000-1 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 48.387,10 60.000,00 

4Ν 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ΔΙΠΟΛΙΚΗ (ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ) 

33190000-8  1 ΤΕΜΑΧΙΟ 20.161,29 25.000,00 

5Ν 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 
ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ  

33167000-8  1 ΤΕΜΑΧΙΟ 10.483,87 13.000,00 

6Ν 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 

 

33111600-7 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 16.129,03 20.000,00 

7Ν 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

33192230-3  1 ΤΕΜΑΧΙΟ 40.322,59 50.000,00 

8Ν ΩΡΛ UNIT  33124110-9 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 24.193,55 30.000,00 

9Ν 
ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΒΙΝΤΕΟΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 
HD 

33168100-6 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 44.354,84 55.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ → 398.000 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  933.000 € 

 

Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς-Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων  

 

Την υπ΄ αριθ. 30η/2017 Θέμα:10ο/7-12-2017  (ΑΔΑ:72ΝΟ4690Β4-Ο1Δ), απόφαση  του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Γ. Ν. Αργολίδας με θέμα  «Ορισμός επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για 
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προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γ. Ν. Αργολίδας στα πλαίσια  του ΕΣΠΑ 
2014-2020». 

Την   υπ΄ αριθ. 33η/2017 Θέμα:11ο/21-12-2017 (ΑΔΑ:6Κ7Ε4690Β4-ΚΞΖ) απόφαση του Δ.Σ του 
Γ.Ν.Αργολίδας με θέμα: «Ορισμός υπευθύνου Πράξης και Επιτροπής Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών 
της πρόσκλησης ΠΕΛ 35  του ΕΣΠΑ 2014-2020». 

Το υπ΄αριθ. 427/11-01-2018 Πρακτικό τελικών τεχνικών προδιαγραφών κατόπιν Διαβούλευσης . 

 

Την υπ΄ αριθ. 1η/2018 Θέμα:6ο/12-1-2018 (ΑΔΑ:ΩΖΩΕ4690Β4-ΛΝΤ) απόφαση του Δ.Σ του Γ.Ν.Αργολίδας 

με θέμα: «Έγκριση πρακτικού ελέγχου και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και υποβολής πρότασης για 

το έ ρ γ ο «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου 
Αργολίδας » στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα Πελοποννήσου 2014-2020 . 

 

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης  

 
Την υπ΄αριθμ. ΠΕΛ35 πρόσκληση Α.Π εγγράφου 2998/24-11-2017 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Ε.Π.  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  για υποβολή προτάσεων  στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα   
“Πελοπόννησος 2014-2020”   στον άξονα προτεραιότητας 2Β «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου 
δυναμικού». 
 

Το υπ΄αριθ.   Α4γ/Γ.Π. 9630/20-2-2018   (ΑΔΑ: ΩΝ1Ζ465ΦΥΟ-Λ6Ρ) έγγραφο του Υπουργείου Υγείας , Γεν. 
Δ/νση   Διοικητικών Υπηρεσιών & Τεχν . Υποστ.   Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας   
με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας για επιχορήγηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 της προμήθειας 
Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας » 

 

Το   υπ΄αριθμ.   442  27/3/2018   έγγραφο   της   Ειδικής   Υπηρεσίας   Διαχείρισης   Ε.Π.   της   Περιφέρειας 
Πελοποννήσου απόφασης ένταξης του έργου στο ΟΠΣ με MIS 5022550 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα   
«Πελοποννήσου 2014-2020» στον άξονα προτεραιότητας 2Β «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου 
δυναμικού». 

 

Το   υπ΄αριθμ. 2515/08-10-2018   έγγραφο   της   Ειδικής   Υπηρεσίας   Διαχείρισης   Ε.Π.   της   Περιφέρειας 
Πελοποννήσου έγκρισης διακήρυξης για το έργο  «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού 
Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας »   της πράξης 5022550». 

 

Την   υπ΄ αριθμ : 39/2018 -27/11/2018 (ΑΔΑ: 968Ρ4690Β4-34Ε) απόφαση του Δ.Σ του Γ.Ν.Αργολίδας με 
θέμα: «Έγκριση  διενέργειας διαγωνισμού , της πράξης 5022550 με τίτλο «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & 
Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Πελοπόννησος 2014-2020.    

Την υπ’ αριθ. 39/2018  -27/11/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου 
Αργολίδας , με την οποία ορίζει επιτροπή για τη διενέργεια και αξιολόγηση του εν λόγω  διαγωνισμού .  

 

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης : Σύμφωνα με το άρθρο 6 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ της παρούσας Διακήρυξης . 

 

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης  :  Στη ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ θα παραδοθούν τα 
παρακάτω είδη: 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

1Α ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ  

2Α ΣΕΤ ΚΛΙΝΗ & ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ ΑΣΘΕΝΗ 

3Α 
Wi-Fi ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ & ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ(ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ) 

4Α ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

 

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης  :  Στη ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ θα παραδοθούν τα 
παρακάτω είδη: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

1Ν ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3D FULL HD 

2Ν ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

3Ν ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

4Ν ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΠΟΛΙΚΗ (ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ) 

5Ν ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ  

6Ν ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 

7Ν ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

8Ν ΩΡΛ UNIT  

9Ν ΣΥΣΤΗΜΑ  ΒΙΝΤΕΟΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ HD 

 

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης : Άρθρο 6.2  της παρούσας Διακήρυξης . 

 

Εκπαίδευση προσωπικού :  Σύμφωνα  με τους  ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ & στα κριτήρια αξιολόγησης  της παρούσας 
Διακήρυξης 

 

Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη : Σύμφωνα  με τους  ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ & στα κριτήρια αξιολόγησης  της 
παρούσας Διακήρυξης. 

 

Παρατάσεις : Άρθρο 6  της παρούσας Διακήρυξης   (χωρίς αύξηση οικονομικού αντικειμένου) 
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Χρηματοδότηση: 

 Άξονας Προτεραιότητας 2Β « Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού » που συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης του  Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) Πελοπόννησος 2014-
2020 ( κωδ.12 )στο πλαίσιο της 3289/19-12-2017 Πρόσκλησης με κωδικό: ΠΕΛ35, του Φορέα 2010121- Ε.Υ.Δ. 
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ . 

 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ ( 24% ) : 

 

 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ  ΑΡΓΟΥΣ : 431.451,61 € ΠΡΟ ΦΠΑ 

 

       •    ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ   ΝΑΥΠΛΙΟΥ : 320.967,74 € ΠΡΟ ΦΠΑ 

 

Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ :  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕ 
ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24% (€) 

1Α 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ 
ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ  

1 ΤΕΜΑΧΙΟ 161.290,32 

2Α 
ΣΕΤ ΚΛΙΝΗ & ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ 
ΑΣΘΕΝΗ 

50 ΤΕΜΑΧΙΟ 177.419,35 

3Α 

Wi-Fi ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ & ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ(ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ) 

1 ΤΕΜΑΧΙΟ 48.387,10 

4Α ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 44.354,83 

 

Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ :  

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 
24% (€) 

1Ν ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3D FULL HD 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 80.645,16 

2Ν 
ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

1 ΤΕΜΑΧΙΟ 36.290,32 
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3Ν ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 48.387,10 

4Ν 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΠΟΛΙΚΗ 
(ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ) 

1 ΤΕΜΑΧΙΟ 20.161,29 

5Ν 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΟΡΟΦΗΣ 
ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ  

1 ΤΕΜΑΧΙΟ 10.483,87 

6Ν 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 

 
1 ΤΕΜΑΧΙΟ 16.129,03 

7Ν ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  1 ΤΕΜΑΧΙΟ 40.322,59 

8Ν ΩΡΛ UNIT  1 ΤΕΜΑΧΙΟ 24.193,55 

9Ν 
ΣΥΣΤΗΜΑ  ΒΙΝΤΕΟΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 
HD 

1 ΤΕΜΑΧΙΟ 44.354,84 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ -  Απαιτήσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί Όροι - Φύλλα 
Συμόρφωσης ) 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές για την  Διενέργεια  ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας  Προμήθειας Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού  

Εξοπλισμού -  ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδών Νοσηλευτικής  Μονάδας Άργους 

1A         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ 

 

Σ.Β. 
ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Σύνθεση συστήματος 

 Σύστημα Ψηφιακής Μαστογραφίας με Τομοσύνθεση (3D): 

 Γεννήτρια ακτίνων  -Χ   ΝΑΙ ΝΑΙ  

  

Ακτινολογική λυχνία   
ΝΑΙ ΝΑΙ  

 
Σταθμό ελέγχου 
(χειριστήριο ) 

ΝΑΙ ΝΑΙ  

 
Βραχίονα  με ψηφιακό 
ανιχνευτή  

ΝΑΙ ΝΑΙ  

 
Σταθμό ψηφιακής 
Επεξεργασίας Εικόνας  

ΝΑΙ ΝΑΙ  
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και Διάγνωσης  

 
Χειριστήριο  ΝΑΙ ΝΑΙ  

 
Στερεοσκοπικό 
Σύστημα Ψηφιακής 
Βιοψίας   

ΝΑΙ ΝΑΙ  

 Σύστημα Ψηφιακής 
Υποβοήθησης 
Διάγνωσης (CAD)   

ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

12% ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

   

 Το σύστημα να είναι το 
πλέον σύγχρονο 
μοντέλο του κάθε 
κατασκευαστή, και να 
διαθέτει τη δυνατότητα 
λήψης 2D όπως και 3D 
εικόνας (τομοσύνθεση) 
στη βασική του 
σύνθεση. Να 
περιγραφεί 
λεπτομερώς το 
σύστημα τομοσύνθεσης 
και η τεχνολογία που 
χρησιμοποιείται (step & 
shot ή continuous, 
αριθμός λήψεων, 
γωνίες κλπ). Στη βασική 
σύνθεση να 
περιλαμβάνεται και 
σύστημα ανασύνθεσης 
της 3D εικόνας σε 2D 
(synthetic view) ώστε 
να γίνεται εφικτή η 
σύγκριση των εικόνων 
χωρίς να υποβάλλεται η 
εξεταζόμενη σε περιττή 
ακτινοβολία. 

   

11% Γεννήτρια    

 Ισχύς, KW  > 4 
 

 

 
Εύρος, KV 23-35 

 
 

 
Εύρος  mA   Να δοθούν στοιχεία  

 
 

 
Εύρος mAs 5-400 
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Σύστημα Αυτόματου 
Έλεγχου Έκθεσης (AEC)   

Ελεύθερη και 
αυτοματοποιημένη 
επιλογή για kV, mAs, 
φίλτρα, σύμφωνα με 
την πυκνότητα και το 
πάχος του κάθε μαστού 
. Να δοθεί περιγραφή.   

 
 

 
Εύρος ρύθμισης Χρόνου 
Έκθεσης  

Να δοθούν στοιχεία 
 

 

9% Ακτινολογική Λυχνία  

 Άνοδος  Η άνοδος να διαθέτει 
κατάλληλη τεχνολογία 
και υλικό ή υλικά, ώστε 
να είναι δυνατή η 
δημιουργία φασμάτων 
ακτινοβόλησης, υψηλής 
διεισδυτικότητας και 
χαμηλής δόσης, ακόμη 
και στους μεγάλους και 
πυκνούς μαστούς. 

 
 

 
Εστίες  

Δύο (2) (0,1mm & 
0,3mm)  αυτόματη και 
χειροκίνητη επιλογή 
εστίας.  

 
 

 
Θερμοχωρητικότητα 
ανόδου, HU 

> 160.000 
 

 

 
Ρυθμός 
θερμοαπαγωγής 
ανόδου, HU/min 

Να δοθούν στοιχεία 
 

 

5% Σταθμός ελέγχου  

 Υπολογιστικό σύστημα  Να δοθούν προς 
αξιολόγηση: γενιά –
ταχύτητα επεξεργαστή, 
μνήμη RAM, μέγεθος 
HDD,  περιφερειακά 
μέσα εγγραφής, κλπ. 

 
 

 Οθόνη  Τουλάχιστον 19’’, flat 
panel, υψηλής 
ανάλυσης τουλάχιστον 
1MP 

 
 

 Χωρητικότητα σκληρού 
δίσκου, GB 

Να δοθούν στοιχεία 
 

 

 Ταχύτητα μεταφοράς Να δοθούν στοιχεία 
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εικόνων στο σταθμό 
εργασίας, MB/sec   

 Χρόνος μεταξύ 
διαδοχικών εκθέσεων, 
sec  

< 30 
 

 

 Χρόνος μεταξύ λήψης 
εικόνας και φόρτωσης 
στο σταθμό χειριστή, 
(preview ),sec.  

15 περίπου  
 

 

5% Βραχίονας  

 Ευθυγράμμιση 
(διαφράγματα )  

Αυτόματης επιλογής.   
 

 

 Κίνηση βραχίονα  Ηλεκτροκίνητη  
 

 

 Περιστροφή βραχίονα  Να δοθούν τα 
χαρακτηριστικά 
(ταχύτητα, γωνίες )  

 
 

 Κάθετη κίνηση ,cm  Να δοθούν τα 
χαρακτηριστικά 
(ταχύτητα, εύρος 
κίνησης) 

 
 

 Απόσταση εστίας 
λυχνίας – ψηφιακού 
ανιχνευτή (SID), cm 

> 65 
 

 

 Ψηφιακές ενδείξεις  Να δοθούν στοιχεία 
 

 

 Χαρακτηριστικά 
συστήματος συμπίεσης  

Να εφαρμόζεται 
αυτόματα και 
χειροκίνητα με επιλογή 
των τιμών πίεσης οι 
οποίες να αναφερθούν. 
Να  υπάρχει σύστημα 
απελευθέρωσης του 
μαστού «έκτακτης 
ανάγκης». 

 

 
 

 Μεγεθυντικό σύστημα   Να περιλαμβάνεται μία 
τουλάχιστον 
μεγεθυντική λήψη.    

  

 Πίεστρο (spot 
compression paddle) 
για εντοπιστικές λήψεις 
στη μεγέθυνση  

Να διαθέτει στη βασική 
σύνθεση πίεστρο (spot 
compression paddle) 
για εντοπιστικές λήψεις 
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 στη μεγέθυνση. 

10% Ψηφιακός Ανιχνευτής  

 Τύπος ανιχνευτή  Ο ανιχνευτής να είναι 
τελευταίας τεχνολογίας 
είτε από άμορφο 
πυρίτιο είτε από 
άμορφο σελήνιο ή από 
άλλο υλικό αντίστοιχου 
αποτελέσματος.  

 
 

 
Διαστάσεις εξεταστικού 
πεδίου ανιχνευτικής 
διάταξης, cm.  

> 24 Χ 29 
  

 
Μέγιστο χρόνου 
έκθεσης.  

Να δοθούν στοιχεία 
 

 

 
Βάθος και διάσταση 
μήτρας λήψης. 

Να δοθούν στοιχεία 
  

 
Μέγεθος pixel, μm < 100 

  

 
Παράγοντας DQE σε 
πλήρη λειτουργία του 
συστήματος   

Να διαθέτει τον 
μεγαλύτερο δυνατό 
παράγοντα DQE. Να 
δοθούν πίνακες ή 
διαγράμματα ανάλογα. 

 
 

 
MTF Να διαθέτει το 

μεγαλύτερο δυνατό 
παράγοντα MTF. Να 
δοθούν πίνακες ή 
διαγράμματα ανάλογα.  

 
 

 
Διακριτική ικανότητα, 
Ip/mm  

> 5 
  

 
Συχνότητα 
βαθμονόμησης   

Να δοθούν στοιχεία 
  

 
Επίπεδο δόσης  Να αναφερθεί το 

επίπεδο δόσεων με 
συγκεκριμένο τρόπο 
μέτρησης αναφερόμενο 
σε διεθνή βιβλιογραφία 
και πρωτόκολλα 
ποιοτικού έλεγχου. 

  

10% Σταθμός Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και Διάγνωσης  

 Χαρακτηριστικά 
σταθμού επεξεργασίας 

Να δοθούν προς 
αξιολόγηση: γενιά- 
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/διάγνωσης  ταχύτητα επεξεργαστή, 
μνήμη RAM, μέγεθος 
HDD, περιφερειακά 
μέσα εγγραφής, κλπ.   

 
Διαγνωστικές οθόνες  Να διαθέτει δύο 

monitors τουλάχιστον 
21’’ υπερυψηλής 
ανάλυσης τουλάχιστον  
5MP για απεικόνιση 
των ψηφιακών 
εξετάσεων σε πλήρη 
ανάλυση.  

  

 
Χωρητικότητα  Να διαθέτει σκληρό 

δίσκο για αποθήκευση 
και αρχειοθέτηση 
μεγάλου αριθμού 
εικόνων λαμβανόμενες 
με τη μέγιστη μήτρα. 
Να δοθούν στοιχεία ο 
αριθμός σε συνάρτηση 
με την χωρητικότητα 
κάθε εικόνας.  

  

 
Διασυνδεσιμότητα  FULL  DICOM  3.0 

  

 
Λογισμικά 
προγράμματα  

Να διαθέτει 
εξειδικευμένο software 
μαστογραφίας με 
πολλαπλές δυνατότητες 
επεξεργασίας εικόνας, 
όπως μεγεθυντικό 
φακό, windowing , 
zoom, pan – roaming, 
ρύθμιση contrast, 
μετρήσεις, κλπ. Να 
αναφερθούν 
αναλυτικά. 

 
 

 Σύστημα Ψηφιακής 
Υποβοήθησης 
Διάγνωσης (CAD)   

Να διαθέτει στη βασική 
σύνθεση Σύστημα 
Ψηφιακής 
Υποβοήθησης 
Διάγνωσης (CAD) 

  

5% Χειριστήριο  

 Χαρακτηριστικά 
χειριστηρίου 
συστήματος  

Να είναι σύγχρονης 
τεχνολογίας με 
ψηφιακές ενδείξεις και 
μηνύματα ασφαλείας.   
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Χειροδιακόπτης   Να διαθέτει 

χειροδιακόπτη έναρξης 
έκθεσης ακτινοβολίας 
και ποδοδιακόπτες 
κίνησης βραχίονα και 
συμπίεσης μαστού.  

  

 
Διαστάσεις 
ακτινοπροστατευτικού 
πετάσματος, cm  

Να δοθούν στοιχεία 
 

 

 
Ισοδύναμο πάχος 
ακτινοπροστατευτικού 
πετάσματος, mmPb  

Να δοθούν στοιχεία 
  

3% Σύστημα ψηφιακής Στερεοτακτικής Βιοψίας    

 Σύστημα 
Στερεοτακτικής Βιοψίας  

Σύστημα 
στερεοτακτικής βιοψίας 
υψηλής ακρίβειας με 
χρήση του ιδίου 
ψηφιακού ανιχνευτή ή 
άλλης τεχνολογίας της 
ίδιας ή καλύτερης 
ακρίβειας. Να 
αναφερθούν τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του 
συστήματος προς 
αξιολόγηση. Να 
κατατεθεί σχετική 
διεθνής βιβλιογραφία. 

Nα εκτελεί 
Τομοσύνθεση κατά τη 
διάρκεια της 
διαδικασίας της 
βιοψίας. 

Να διαθέτει ειδικό 
τραπέζι/κρεβάτι για 
εκτέλεση βιοψίας σε 
πρηνή θέση. 

 
 

 

Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001 και ISO 13485 
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. 
οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.  

Να διαθέτει CE Mark και ο κατασκευαστικός οίκος να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 13485 

Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών και παροχής ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) 
χρόνια. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

A. Prospectus και Βεβαιώσεις 

 

 

 

1. 

Τα κατατιθέμενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού κατασκευαστικού 
οίκου. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της 
πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντός του. Σε 
περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει 
να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και 
όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.  Η κατά τα άνω  επιστολή  του  οίκου  κατασκευής  και  
κάθε  σχετικό  με  την  προμήθεια  πιστοποιητικό  πρέπει  να  είναι  υποχρεωτικά  πρωτότυπα  ή επικυρωμένα 
φωτοαντίγραφα και σε κάθε περίπτωση επίσημα μεταφρασμένα. 

B. Υποστήριξη και ανταλλακτικά 

 

 

1. 

Θα    προσφερθεί    πρόγραμμα-προσφορά    πλήρους    υποστήριξης    και    συντήρησης    όλου    του    
συγκροτήματος,    με    ανταλλακτικά  συμπεριλαμβανομένων  απεριόριστου  αριθμού  ακτινολογικών  
λυχνιών  (όπου  χρειάζονται),  μετά  τη  λήξη  του  χρόνου  εγγύησης  καλής λειτουργίας και για χρονικό 
διάστημα δέκα (10)   ετών από την παράδοση σε λειτουργία. Τα ανταλλακτικά (συμπεριλαμβανομένων 
απεριόριστου αριθμού ακτινολογικών λυχνιών όπου χρειάζονται), περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή 
αποκλεισμού, μαζί με τα πάσης φύσεως  υλικά  και  εργατικά  στην  προσφερόμενη  τιμή  συντήρησης.  Το  
κόστος  συντήρησης  ανά  έτος  να  μην  υπερβαίνει  το  6%  της προσφερόμενης τιμής του μηχανήματος. 

 

 

 

 

2. 

Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  δηλώσει  εγγράφως  ότι  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  διαθέτει  στο  
Νοσοκομείο  ανταλλακτικά  του προσφερόμενου είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση 
αυτού. Επίσης, υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά έγγραφη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου 
του κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού θυγατρικού του οίκου (η οποία θα αναφέρεται ρητώς στην 
παρούσα διακήρυξη), ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστημα 
δηλώνει ο προμηθευτής, καθώς και για τη συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην αναθέτουσα 
αρχή, σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού 
οίκου στη Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση, δεδομένου  ότι  
τούτο  κρίνεται  ως  ουσιώδης  απαίτηση  της  διακήρυξης  για  την  μακρόχρονη  ομαλή  και  απρόσκοπτη  
λειτουργία  του μηχανήματος. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, τότε 
σχετικά με τη διάθεση ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση του προμηθευτή – κατασκευαστή. 

 

3 

Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, 
αρκεί η δήλωση του κατασκευαστή του  τελικού  προϊόντος  και  δεν  απαιτούνται  οι  δηλώσεις  περί  
διάθεσης  ανταλλακτικών  των  κατασκευαστικών  οίκων  των  διαφόρων υποσυστημάτων. 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των   υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον 
τρία (3) έτη   από την οριστική παραλαβή τους , κατά τους όρους της διακήρυξης  και τις ισχύουσες 
διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης, η οποία θα αναφέρεται 
κατά τρόπο σαφή στα προσφερόμενα είδη. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα 
ευθύνεται  για  οποιαδήποτε  βλάβη  του  μηχανήματος  ή  μέρους  αυτού  προερχόμενη  από  την  συνήθη  
και  ορθή  χρήση  του  και  δεν  θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και 
λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Στην παρεχόμενη εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του 
προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το μηχάνημα να 
διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας. Η συχνότητα των προληπτικών ελέγχων πρέπει να καθορίζεται στην 
προσφορά και να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Η εγγύηση 
αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική 
παραλαβή του συγκροτήματος πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους 
λειτουργίας.   Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της 
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας  του  μηχανήματος,  με  Έγγραφη  Δήλωση  του  κατασκευαστή  ή  του  
εξουσιοδοτημένου  αντιπροσώπου  του,     την  οποία  θα συμπεριλάβει στον επιμέρους φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  ώστε να αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο. 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, 
καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό,  με  πιστοποιητικό  εκπαίδευσης  και  εξουσιοδότηση  
αυτού  από  τον  μητρικό  κατασκευαστικό  οίκο  για  την  συντήρηση  των αντίστοιχων μηχανημάτων. Να 
αναφερθεί αναλυτικά στην προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη όπου εδρεύει το συνεργείο 
συντήρησης, η σύνθεση του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, καθώς και ο χρόνος σχετικής 
ενασχόλησης και εκπαίδευσης,. Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Νότια Ελλάδα, 
οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις 
εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες. Ασάφειες ή αοριστίες ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του 
προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή την συντήρηση κ.λ.π. θα βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις 
αποκλίσεις. 
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Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει αποδεδειγμένα ότι ο "αντιπρόσωπος – προμηθευτής" διαθέτει 
σχετική εξουσιοδότηση από τον μητρικό οίκο για χρόνο ο οποίος καλύπτει όλη την δεκαετή περίοδο από την 
παράδοση του μηχανήματος, κατά την οποία απαιτείται η παροχή ανταλλακτικών – συντήρησης, service, 
εγγυήσεων κ.λ.π., τότε οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από τον μητρικό ή ελληνικό θυγατρικό 
(ως προαναφέρθηκε) οίκο, πέραν των λοιπών δεσμεύσεων (πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.) που 
αναλαμβάνει ο μητρικός οίκος, όπως αναφέρονται στην διακήρυξη. 
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Ο προμηθευτής θα υποβάλλει μαζί με την προσφορά του και υπόδειγμα σύμβασης συντήρησης (χωρίς 
οικονομικά στοιχεία στην τεχνική προσφορά, με οικονομικά στοιχεία στην οικονομική προσφορά) το  οποίο 
θα ισχύει μετά το πέραν την εγγύησης και εφόσον το επιθυμήσει το Νοσοκομείο. Επίσης ο προμηθευτής θα 
υποβάλλει και το κόστος εργασίας συντήρησης του μηχανήματος στην περίπτωση που δεν θα ισχύσει το 
συμβόλαιο συντήρησης. 
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Κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης  θα  τηρείται  ημερολόγιο  λειτουργίας,  συντήρησης,  βλαβών  κ.λ.π.  που  
θα  παρακολουθείται  και  θαμονογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου  (ιατρό ή τεχνικό) και 
τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια 
ακινητοποίησης του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει δυνατόν  
το  είδος  της  και  θα  αποστέλλεται  fax,  οπότε  θα  αρχίζει  η μέτρηση  του  χρόνου  ακινητοποίησης.  Η  
ανταπόκριση  (τηλεφωνική, τηλεματική ή φυσική παρουσία) προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να 
γίνεται την ίδια μέρα όταν ο προμηθευτής ειδοποιηθεί μέχρι την 10:00 π.μ. και το αργότερο το πρωί της 
επομένης ημέρας όταν ειδοποιηθεί μετά την 10:00 π.μ. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα αθροίζονται οι 
εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. Για κάθε τέτοια 
εργάσιμη ημέρα άνω των οκτώ(8) ημερολογιακών ημερών ετησίως, (στις οποίες  δεν συμπεριλαμβάνονται οι 
ημέρες προληπτικής συντήρησης του μηχ ανήματος), θα επιβάλλεται στον προμηθευτή, ως ποινική ρήτρα, 
παράταση κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες της διάρκειας της εγγύησης καλής λειτουργίας η της σύμβασης 
συντήρησης, για ολόκληρο το συγκρότημα. 

 

 

9 

Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον θα 
του έχει ανατεθεί η συντήρηση του μηχανήματος, να εξασφαλίζει την επιμελή συντήρηση και επισκευή του 
όλου συστήματος, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οπ οία θα έχει καθορίσει στην   οικονομική του 
προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση - εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα 
κατατεθεί μαζί με την προσφορά και θα αναφέρεται στην συγκεκριμένη διακήρυξη. Η δήλωση του 
κατασκευαστικού οίκου πρέπει να καλύπτει και την περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο 
αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή γενικά πάψει να υφίσταται ως 
επιχείρηση. 

 

 

 

10 

Με την τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται υποχρεωτικά πλήρης κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι 
κυριότερες παραδόσεις παρόμοιων ή ίδιων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, η αξία τους, 
οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και οι τυχόν υποχρεώσεις παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες 
(Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο Δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις 
αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή 
μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις 
βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν τούτο  δεν είναι δυνατόν, δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον 
ίδιο κατάλογο διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται από συνεργείο του προμηθευτή και από 
πότε. 
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Οι προμηθευτές πρέπει να περιλαμβάνουν στην οικονομική προσφορά τιμοκατάλογο των αναλωσίμων και των 
βασικών ανταλλακτικών του συγκροτήματος και να δεσμευθούν ότι μελλοντικές μεταβολές θα γίνονται 
σύμφωνα με την αύξηση του τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους. 

Αντίγραφο του καταλόγου αυτού (χωρίς τιμές) θα περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά. 

Γ - Εγκατάσταση – παράδοση- παραλαβή 

 

 

1. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να λάβουν επιτόπια γνώση των συνθηκών του χώρου 
εγκατάστασης και να βεβαιώσουν τούτο εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες 
(εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) και να συμπεριληφθούν στην προσφορά τους με πλήρη 
τεχνική περιγραφή. Με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή  Θα γίνει έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης 
του χώρου και βελτίωση, ενίσχυση ή αντικατάσταση αυτής ώστε να διασφαλίζονται όλες οι απαιτήσεις των 
ισχυόντων κανονισμών του Ελληνικού κράτους και η νόμιμη λειτουργία του νέου μηχανήματος. 

 

2 
Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί,   θα παραδοθεί και θα παραληφθεί   με ευθύνη του προμηθευτή στον χώρο 
που θα του υποδειχθεί από το Νοσοκομείο. 

 

 

 

 

 

 

3 

Η παράδοση του μηχανήματος  θα πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών 
ημερών (ποσοτική παράδοση). Μέσα στο διάστημα αυτό (χρόνος παράδοσης) πρέπει να γίνουν η 
προσκόμιση του μηχανήματος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η προσωρινή παραλαβή του, η μεταφορά του νέου 
μηχανήματος μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέχρι και εντός του χώρου τοποθέτησης του, η εγκατάσταση του νέου 
μηχανήματος, οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιμές,    και η παράδοση τους σε κατάσταση λειτουργίας. Ο 
χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής  της  σύμβασης.   Το μηχάνημα   θα 
προσκομισθεί ελεύθερο επί εδάφους στο Γενικό Νοσοκομείο Α ρ γ ο λ ί δ α ς    στην διεύθυνση Κορίνθου 
191 Άργος, Ελλάδα, και στον προστατευμένο χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που θα του υποδείξει η Α.Α.Ο 
ανάδοχος πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά και εγκατάσταση του νέου μηχανήματος στο χώρο 
τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισμούς. Ο 
ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του μηχανήματος και να το παραδώσει σε 
πλήρη λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, 
σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις 
οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, 
στο χώρο που του διαθέτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει  αποδεδειγμένα  
το  εξειδικευμένο  προσωπικό  το  οποίο  περιλαμβάνεται  στα  δικαιολογητικά  της  προσφοράς,  το  δε 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του 
Δημοσίου.  

 

 

 

 

 

 

4 

Με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή : 

-  Θα  γίνει  έλεγχος  της  υπάρχουσας  θωράκισης  ακτινοπροστασίας  του  χώρου  και  βελτίωση,  ενίσχυση  ή 
αντικατάσταση  αυτής  ώστε  να διασφαλίζονται όλες οι απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών του Ελληνικού 
κράτους και η νόμιμη λειτουργία του νέου συγκροτήματος. 

-- Αποκατάσταση όλων των οικοδομικών και Η/Μ φθορών που τυχόν θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση του 
συγκροτήματος, καθώς και χρωματισμός των χώρων, πριν την παράδοση σε λειτουργία. 

-- Μελέτη και κατασκευή όλων των μετατροπών, οικοδομικών και Η/Μ που θα κριθούν αναγκαίες στους 
χώρους εγκατάστασης για τη σωστή λειτουργία του συγκροτήματος και την προσαρμογή των χώρων στις 
απαιτήσεις του μηχανήματος. 

-- Ο προμηθευτής θα αναλάβει την οικονομική δαπάνη και τη διεκπεραίωση της διαμόρφωσης  των χώρων 
εγκατάστασης (εφόσον απαιτείται), θα έχει δε την πλήρη ευθύνη για τις συνθήκες λειτουργίας του 
μηχανήματος που θα εγκαταστήσει. 

 

Μετά  την  εγκατάσταση  του  συγκροτήματος  του,  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  με  δικές  του  δαπάνες  να 
προβεί  στον  έλεγχο  ασφαλούς λειτουργίας αυτού, ο οποίος θα διενεργηθεί από Ακτινοφυσικό. Η έκθεση του 
Ακτινοφυσικού θα κατατεθεί στο Νοσοκομείο για τις ενέργειές του, για τη λήψη άδειας λειτουργίας του 
εργαστηρίου. 

 

 

 

5 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του μηχανήματος να παραδώσει: 

Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operational Μanuals) με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του 
κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και 
λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα. 

Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή 
Αγγλική γλώσσα. Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του μηχανήματος. 

Δύο (2) σειρές επισήμων καταλόγων (βιβλίων), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με όλους τους κωδικούς 
ανταλλακτικών του εργοστασίου παραγωγής του μηχανήματος  (Parts Books) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 
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6 
Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα στην περίοδο 
των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

Δ. Πιστοποιητικά 

 

1. 
Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό σήμανσης CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/Ε.Ε. Οι 
προμηθευτές πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά τους πλήρη 
τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), 

 

2. 
Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό  ISO 13485 (ή ισοδύναμο)   του προμηθευτή,  καθώς 
επίσης και από έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 13485 (ή ισοδύναμο) και προαιρετικά ISO σειράς 9000 του 
οίκου κατασκευής με ποινή απόρριψης. 

 

3. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την   ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 
(ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων» 

Ε. Εκπαίδευση προσωπικού 

 

1. 

Ο προμηθευτής  υποχρεούται,  με  ποινή αποκλεισμού της  προσφοράς  του, να συνυποβάλει οπωσδήποτε   
πλήρες  αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς- τεχνολόγους), ως και αντίγραφο των 
αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα. Να αναφερθεί ο χρόνος, ο τόπος και η διάρκεια της 
εκπαίδευσης. 

 

2 

Η εκπαίδευση (ιατρών – χειριστών -τεχνικών), θα παρέχεται για έως τριάντα (30)   ημέρες   μετά την 
εγκατάσταση του μηχανήματος, άνευ πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή και θα γίνεται στην Ελληνική 
γλώσσα. 

 

3 

Κατά  την  διάρκεια  της  περιόδου  εγγύησης  καλής  λειτουργίας,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται,  άνευ  
πρόσθετης  αμοιβής,  να  επαναλάβει  την εκπαίδευση  του  αρμόδιου  προσωπικού  του  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
(τεχνικούς-χρήστες)  για  ίδιο  χρονικό  διάστημα  τουλάχιστον  με  την  αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό 
ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΟΥΣ   

      

          1.   Τεχνικά χαρακτηριστικά είδους 

 
50,00 % 

 

2.    Χρόνος Παράδοσης 

 
3,00 % 

 

3.    Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών 

 
       35,00 % 

 

4.    Ανταλλακτικά για  τουλάχιστον 10 χρόνια 

 
10,00 % 

 

5.    Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας 

 
1,00 % 

 

6.    Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και Τεχνικής Υπηρεσίας 

 
1,00 % 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

100% 

 

 

2A       ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΤ ΚΛΙΝΗΣ -  ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΑΣΘΕΝΗ 

 

 ΚΛΙΝΗ 

1. Η προσφερόμενη Κλίνη Νοσηλείας ασθενών να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, ηλεκτρική, κατασκευασμένη 
από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής και κατάλληλη για Νοσοκομειακή χρήση.  
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2. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει 
σήμανση CE. Να διατίθεται από αντιπρόσωπο πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015  και ISO 13485:2003 
σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΥ8δ/1348/2004 περί τη διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων (να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά).  

3. Η προσφερόμενη κλίνη να συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή οδηγία IEC 60601-2-52:2010 που αφορά την 
ασφάλεια και τη λειτουργία των Ιατρικών Κρεβατιών.  
 

4. H επιφάνεια κατάκλισης να είναι διαστάσεων περίπου  (±2 εκ) 198 x 85 cm, αποτελούμενη από 4 τμήματα: 
πλάτης, λεκάνης, μηρών και ποδιών, κατασκευασμένα από μεταλλικό ή ανθεκτικό πλαστικό υλικό το οποίο 
δύναται να καθαριστεί και να απολυμανθεί. Τα επιμέρους τμήματα να δύνανται να αντικατασταθούν σε 
περίπτωση φθοράς τους.  

5. Να είναι ισχυρής κατασκευής και κατάλληλη για ασθενή βάρος τουλάχιστον διακοσίων (200) κιλών, (να 
αναφερθεί το ασφαλές φορτίο λειτουργίας), χωρίς κανένα περιορισμό στις κινήσεις.  

 

6. Η εξωτερική σε πλάτος διάσταση του κρεβατιού, συμπεριλαμβανομένων των προσκρουστήρων  να είναι 
περίπου 98 (±2 εκ)  εκατοστά και σε μήκος περίπου 218 (±2 εκ)  εκατοστά.  

7. Να διαθέτει ενσωματωμένη επέκταση (να αναφερθεί το μήκος) έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
ψηλότερους ασθενείς.  

8. Οι μετόπες κεφαλής και ποδιών να προσθαφαιρούνται εύκολα και να είναι από ανθεκτικό πλαστικό υλικό 
το οποίο να δύναται να καθαριστεί και να απολυμανθεί. Να μπορούν να ασφαλίζουν στο σασί προς αποφυγή 
μη ηθελημένης αφαίρεσης τους πχ. κατά την μεταφορά. Το εσωτερικό πάνελ στις μετόπες να είναι 
χρωματιστό και να προσφερθεί επιλογή χρωμάτων, ώστε αναλόγως σε ποιο τμήμα θα τοποθετηθούν να 
επιλέξουμε και διαφορετικό χρωματισμό που θα βοηθά στον προσανατολισμό της κλινικής. 

9. Το κρεβάτι να διαθέτει πλαϊνά προστατευτικά κάγκελα για την μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Να 
είναι ενσωματωμένα στο ερεισίνωτο της κλίνης(να ακολουθούν τις κινήσεις του ερεισίνωτου).  

10. Να διαθέτει ενσύρματο (με καλώδιο τύπου σπιράλ) χειριστήριο ασθενή ώστε να μπορούν να ελέγχουν 
όλες τις ηλεκτρικές κινήσεις της κλίνης. Επιπλέον να υπάρχει δυνατότητα  να λαμβάνονται από αυτό 
προγραμματισμένες κινήσεις όπως οριζοντίωση, Trendeleburg, CPR και καθιστής καρδιολογικής καρέκλας. Να 
υπάρχει η δυνατότητα κλειδώματος των κινήσεων του χειριστηρίου του ασθενή και να περιγραφεί 
 
11. Να μπορεί απαραιτήτως να ρυθμιστούν ηλεκτρικά οι ακόλουθες θέσεις και να διαθέτει μπαταρία για την 
επίτευξη των κινήσεων αυτών, σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος ή μετακίνησης της κλίνης .  
α. Ύψος απαραιτήτως από 35-80 cm περίπου (±3 εκ), για την εύκολη εξέταση και τοποθέτηση του ασθενούς.  
β. Τμήματος πλάτης τουλάχιστον 60ο μοίρες.  
γ. Τμήματος μηρών τουλάχιστον 20 μοίρες.  
δ. Trendelburg \ anti-trendelenburg τουλάχιστον 10 μοίρες .  
ε. Να λαμβάνει τη θέσης ανάγκης CPR και μηχανικά από τις δύο πλευρές της κλίνης.  
13. Η κλίνη να διαθέτει ειδικό σχεδιασμό που να αποφορτίζει την πίεση που δέχεται ο ασθενής στο τμήμα της 
κοιλιακής χώρας κατά την καθιστή θέση.(Να αναφερθεί ο τρόπος).  

14. Να διαθέτει ειδική υποδοχή στην μετόπη των ποδιών για την εναπόθεση των κλινοσκεπασμάτων και την 
εξυπηρέτηση του νοσηλευτικού προσωπικού, κατά την αλλαγή τους.  

15. Να φέρει τουλάχιστον δυο θέσεις για στατώ ορού και χειρολαβή έλξεως.  

16. Να διαθέτει ράγα στήριξης και άγκιστρα με θέσεις λήψης διαφόρων παρελκομένων αμφίπλευρα της 
κλίνης.  

17. Να φέρει τέσσερεις (4) τροχούς μεγάλης διαμέτρου 150 mm, με κεντρικό σύστημα φρένων   

18. Επιθυμητό να διαθέτει  νυχτερινό φωτισμό για την εύκολη έγερση του ασθενή κατά την διάρκεια της 
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νύχτας.  

19. Να διαθέτει προσκρουστήρες στις τέσσερις γωνίες της κλίνης.  

20. Να διαθέτει ένα στατώ ορού με τέσσερα μεταλλικά άγκιστρα. Θα προσφερθούν με έλξη ασθενή τα 16 
τεμάχια. 
 
21. Να προσφερθούν  προς επιλογή, υποδοχή λήψης φιάλης οξυγόνου και αναλόγιο διαγράμματος ασθενή.  
 
22. Να διαθέτει στρώμα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  
 
α. Το στρώμα να είναι κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό αρίστης ποιότητας και κατάλληλης πυκνότητας, 
ώστε να επιτυγχάνεται η άνεση του ασθενούς καθώς και η μέγιστη δυνατή προστασία του από τις 
κατακλίσεις.  
β. Το στρώμα να είναι ελαφρύ, το μέγεθός του ανάλογο των διαστάσεων  κι αντοχών της κλίνης και 
κατάλληλο για υπέρβαρους ασθενείς (200 κιλά).  
γ. Το στρώμα να διαθέτει κάλυμμα με φερμουάρ, πλενόμενο, εύκολα προσθαφαιρούμενο, από υλικό 
αδιάβροχο, αντιμικροβιακό, αεροδιαπερατό, αντιβακτηριακό και βραδύκαυστο.  
 
ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ: 

1. Ίδιας αισθητικής με την κλίνη και διαστάσεων περίπου 550 χ450χ880χιλ (±5%) και να διαθέτει ISO 
13485:2003 από τον κατασκευαστή 

2. Να έχει ενσωματωμένη τραπεζοτουαλέτα κατάλληλη για ανασήκωση φορτίου 10 κιλών τουλάχιστον , 
διαστάσεων περίπου  400 x 550 και με δυνατότητα αυξομείωσης του ύψους  

3. Να αποτελείται από δυο συρτάρια με ενδιάμεσο κενό για εναπόθεση αντικειμένων  
4. Το κομοδίνο και η ενσωματωμένη τραπεζοτουαλέτα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κι από τις δυο 

πλευρές της κλίνης αναλόγως διαρρύθμισης και χώρου κάθε δωματίου.  
5. Να διαθέτει  διπλές ρόδες διαμέτρου περίπου 50 χλσ, με φρένο σε 2 από αυτές. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

A. Prospectus και Βεβαιώσεις 

 

 

 

1. 

Τα κατατιθέμενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται 
στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει 
επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης 
των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντός του. Σε περίπτωση που τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται 
επιβεβαιωτική επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς 
αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.  Η κατά τα άνω  επιστολή  του  οίκου  κατασκευής  και  κάθε  σχετικό  με  την  
προμήθεια  πιστοποιητικό  πρέπει  να  είναι  υποχρεωτικά  πρωτότυπα  ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και σε 
κάθε περίπτωση επίσημα μεταφρασμένα. 

B. Υποστήριξη και ανταλλακτικά 
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1. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο 
ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού. Επίσης, 
υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά έγγραφη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του 
κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού θυγατρικού του οίκου (η οποία θα αναφέρεται ρητώς στην παρούσα 
διακήρυξη), ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστημα δηλώνει ο 
προμηθευτής, καθώς και για τη συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση 
που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή σε 
περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση, δεδομένου  ότι  τούτο  κρίνεται  ως  ουσιώδης  
απαίτηση  της  διακήρυξης  για  την  μακρόχρονη  ομαλή  και  απρόσκοπτη  λειτουργία  του μηχανήματος.  Σε 
περίπτωση που ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, τότε σχετικά με τη διάθεση ανταλλακτικών αρκεί 
η δήλωση του προμηθευτή – κατασκευαστή. 

 

2. 

Θα προσφερθούν για  τις 16 κλίνες  οι χειρολαβές έλξης οι οποίες θα συνυπολογιστούν στο συνολικό κόστος της 
οικονομικής προσφοράς.Το άθροισμα των 50 κλινών , των 50 κομοδίνων με τραπεζοτουαλέτα και των 16 χειρολαβών 
έλξης δεν θα ξεπερνά τον προϋπολογισμό του είδους, ήτοι τις 220.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24%. Ο υπολογισμός της τιμής του είδους θα προκύψει από το άθροισμα κλίνών, κομοδίνων και έλξεων, διαιρούμενο 
με το 50. 

  

3 

Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η 
δήλωση του κατασκευαστή του  τελικού  προϊόντος  και  δεν  απαιτούνται  οι  δηλώσεις  περί  διάθεσης  
ανταλλακτικών  των  κατασκευαστικών  οίκων  των  διαφόρων υποσυστημάτων. 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των   υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον τρία (3) 
έτη   από την οριστική παραλαβή τους , κατά τους όρους της διακήρυξης  και τις ισχύουσες διατάξεις. Η δέσμευση 
αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης, η οποία θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στα 
προσφερόμενα είδη. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται  για  οποιαδήποτε  
βλάβη  του  μηχανήματος  ή  μέρους  αυτού  προερχόμενη  από  την  συνήθη  και  ορθή  χρήση  του  και  δεν  θα 
επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Η 
εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την 
οριστική παραλαβή του συγκροτήματος πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους 
λειτουργίας.   Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου 
εγγύησης καλής λειτουργίας  του  μηχανήματος,  με  Έγγραφη  Δήλωση  του  κατασκευαστή  ή  του  
εξουσιοδοτημένου  αντιπροσώπου  του,     την  οποία  θα συμπεριλάβει στον επιμέρους φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  ώστε να αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο. 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service,  με  
εξουσιοδότηση  αυτού  από  τον  μητρικό  κατασκευαστικό  οίκο  για  την  συντήρηση  των αντίστοιχων 
μηχανημάτων. Να αναφερθεί αναλυτικά στην προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη όπου εδρεύει το 
συνεργείο συντήρησης, η σύνθεση του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, καθώς και ο χρόνος 
σχετικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης,. Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Νότια Ελλάδα, 
οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις 
εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες. Ασάφειες ή αοριστίες ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του 
προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή την συντήρηση κ.λ.π. θα βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις 
αποκλίσεις. 
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Κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης  θα  τηρείται  ημερολόγιο  λειτουργίας,  συντήρησης,  βλαβών  κ.λ.π.  που  θα  
παρακολουθείται  και  θα 

μονογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου  (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο 
ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινη-τοποίησης της κάθε κλίνης. Ο 
προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει δυνατόν  το  είδος  της  και  θα  αποστέλλεται  fax,  
οπότε  θα  αρχίζει  η μέτρηση  του  χρόνου  ακινητοποίησης.  Η  ανταπόκριση  (τηλεφωνική, τηλεματική ή φυσική 
παρουσία) προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να γίνεται την ίδια μέρα όταν ο προμηθευτής ειδοποιηθεί 
μέχρι την 10:00 π.μ. και το αργότερο το πρωί της επομένης ημέρας όταν ειδοποιηθεί μετά την 10:00 π.μ. Στο τέλος 
του χρόνου εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης της κλίνης. Για κάθε τέτοια 
εργάσιμη ημέρα άνω των οκτώ(8) ημερολογιακών ημερών ετησίως,, θα επιβάλλεται στον προμηθευτή, ως ποινική 
ρήτρα, παράταση κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες της διάρκειας της εγγύησης καλής λειτουργίας. 
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Με την τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται υποχρεωτικά πλήρης κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες 
παραδόσεις παρόμοιων ή ίδιων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, η αξία τους, οι ημερομηνίες 
παραγγελίας, παράδοσης και οι τυχόν υποχρεώ σεις παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (Δημοσίου ή Ιδιωτικού 
τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο Δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά 
έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην 
περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν τούτο  
δεν είναι δυνατόν, δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον ίδιο κατάλογο διευκρινίζεται αν τα 
μηχανήματα αυτά συντηρούνται από συνεργείο του προμηθευτή και από πότε. 
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Οι προμηθευτές πρέπει να περιλαμβάνουν στην οικονομική προσφορά τιμοκατάλογο των αναλωσίμων, λοιπών 
εξαρτημάτων  και των βασικών ανταλλακτικών του συγκροτήματος και να δεσμευθούν ότι μελλοντικές μεταβολές 
θα γίνονται σύμφωνα με την αύξηση του τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους.Αντίγραφο του καταλόγου αυτού 
(χωρίς τιμές) θα περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά. 

Γ - Εγκατάσταση – παράδοση- παραλαβή 

 

 

1. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να λάβουν επιτόπια γνώση των συνθηκών του χώρου εγκατάστασης 
(νοσηλευτικοί θάλαμοι)και να βεβαιώσουν τούτο εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες 
(εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) και να συμπεριληφθούν στην προσφορά τους με πλήρη τεχνική 
περιγραφή.    
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Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί,   θα παραδοθεί και θα παραληφθεί   με ευθύνη του προμηθευτή στον χώρο που θα 
του υποδειχθεί από το Νοσοκομείο 
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Η παράδοση του μηχανήματος  θα πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα 4 μηνών (ποσοτική παράδοση). Μέσα στο 
διάστημα αυτό (χρόνος παράδοσης) πρέπει να γίνουν η προσκόμιση του μηχανήματος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η 
προσωρινή παραλαβή του, η μεταφορά του νέου μηχανήματος μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέχρι και εντός του χώρου 
τοποθέτησης του, η εγκατάσταση του νέου μηχανήματος, οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιμές,  και η παράδοση 
τους σε κατάσταση λειτουργίας. . Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  Το 
μηχάνημα θα προσκομισθεί ελεύθερο επί εδάφους στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας στην διεύθυνση Κορίνθου 
191,Άργος, Ελλάδα, και στον προστατευμένο χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που θα του υποδείξει η Α.Α.Ο ανάδοχος 
πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά και εγκατάσταση του νέου μηχανήματος στο χώρο τοποθέτησης και 
παραμονής του, με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισμούς. 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του μηχανήματος και να το παραδώσει σε πλήρη 
λειτουργία, με δικό του 

ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & 
επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του 
κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που του διαθέτει το 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο 
περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική 
συμμόρφωση, ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του μηχανήματος να παραδώσει: 

Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operational Μanuals) με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του 
κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και 
λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα. 

Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή 
Αγγλική γλώσσα. 

Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του μηχανήματος. 

Δύο (2) σειρές επισήμων καταλόγων (βιβλίων), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με όλους τους κωδικούς 
ανταλλακτικών του εργοστασίου 

παραγωγής του μηχανήματος  (Parts Books) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

 

5 

Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα στην περίοδο των 
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

Δ. Πιστοποιητικά 

 

1. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό σήμανσης CE ή δήλωση συμμόρφωσης ανάλογα με το 
είδος, σύμφωνα με την οδηγία 93/42/Ε.Ε. Οι προμηθευτές πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να 
καταθέσουν με την προσφορά τους πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά (οδηγία 93/42/ΕΟΚ) 

 

2. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ΙSO  13485 (ή ισοδύναμο)   του προμηθευτή,  καθώς επίσης 
και από έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 13485 (ή ισοδύναμο) και προαιρετικά ISO σειράς 9000 του οίκου 
κατασκευής με ποινή απόρριψης. 
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3. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την   ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 
Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» 

Ε. Εκπαίδευση προσωπικού 

 

1. 

Ο προμηθευτής  υποχρεούται,  με  ποινή αποκλεισμού της  προσφοράς  του, να συνυποβάλει οπωσδήποτε   πλήρες  
αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς- τεχνολόγους), ως και αντίγραφο των αναγκαίων 
βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα. Να αναφερθεί ο χρόνος, ο τόπος και η διάρκεια της εκπαίδευσης. 

 

2 

Η εκπαίδευση (ιατρών – χειριστών -τεχνικών), θα παρέχεται για έως τριάντα (30)   ημέρες   μετά την εγκατάσταση 
του μηχανήματος, άνευ 

πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή και θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
 

3 

Κατά  την  διάρκεια  της  περιόδου  εγγύησης  καλής  λειτουργίας,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται,  άνευ  πρόσθετης  
αμοιβής,  να  επαναλάβει  την 

εκπαίδευση  του  αρμόδιου  προσωπικού  του  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  (τεχνικούς-χρήστες)  για  ίδιο  χρονικό  διάστημα  
τουλάχιστον  με  την  αρχική 

εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 
 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΟΥΣ   

      

          1.   Τεχνικά χαρακτηριστικά είδους 

 
50,00 % 

 

2.    Χρόνος Παράδοσης 

 
3,00 % 

 

3.    Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών 

 
35,00 % 

 

4.    Ανταλλακτικά για  τουλάχιστον 10 χρόνια 

 
10,00 % 

 

5.    Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας 

 
1,00 % 

 

6.    Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και Τεχνικής Υπηρεσίας 

 
1,00 % 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

100% 

 

 

3Α      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ Wi-Fi ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ & ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ 
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Το σύστημα περιλαμβάνει δύο ανιχνευτές και ένα σταθμό εργασίας 

Ο ψηφιακός ανιχνευτής θα διαθέτει τα κάτωθι ελάχιστα χαρακτηριστικά: 

    1.ΨηφιακήςΤεχνολογίας, ασύρματος, αποσπώμενος, τύπου flat panel 

    2.Διάσταση 35 x43 cm 

    3.Μέγεθος pixel  150 μm ή μικρότερο 

    4.Ψηφιακή μήτρα (matrix) τουλάχιστον 2400 x 2800 pixels & βάθος λήψης τουλάχιστον 16 bits 

 Να δοθούν στοιχεία αυτονομίας του ανιχνευτή προς αξιολόγηση 

 Να προσφερθεί προς επιλογή θήκη αποθήκευσης του ανιχνευτή 

 DQE (Να αναφερθεί) 
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Οι  ψηφιακοί ανιχνευτές θα τοποθετηθούν εντός των θηκών που υπάρχουν στα ήδη εγκατεστημένα 
ακτινολογικά μηχανήματα, για την  εισαγωγή της ενισχυτικής πινακίδας.  

Θα διαθέτουν ανάλογο περίβλημα ώστε να εφάπτονται άριστα στις θήκες του ακτινολογικού μηχανήματος 
και θα περιλαμβάνουν ηλεκτρονική διάταξη επικοινωνίας WI-FI.. 

Ο  κάθε ψηφιακός ανιχνευτής θα επικοινωνεί ασύρματα, μέσω πρωτοκόλλου WI-FI με το σταθμό εργασίας 
όπου θα γίνεται η επεξεργασία και αποθήκευση της ακτινογραφίας και κατόπιν θα αποστέλλεται για 
εκτύπωση στα υπάρχοντα εμφανιστήρια μέσω δικτύου Ethernet. 

Θα περιλαμβάνεται σταθμός εργασίας με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Τεχνολογία Επεξεργαστή Intel core i7  ή ισοδύναμο ή ανώτερο 
 Ταχύτητα Επεξεργαστή τουλάχιστον 3.6 GHz ή μεγαλύτερο 
 Μνήμη 16 GB 
 Σκληροί Δίσκοι 2,  SATA III  1 TB  7200 rpm  SATA6 
 Κάρτα γραφικών  SVGA 
 Τροφοδοτικό 800 Watt Redundant 
 Οπτικά Μέσα DVD±RW Double layer 
 Τύπος Δικτύωσης Gigabit Lan RJ45 LAN ports3 
 Οθόνη  TFT τουλάχιστον 22 ιντσών 

 

Θα περιλαμβάνει το ανάλογο λογισμικό που θα καλύπτει κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

Επικοινωνία ασύρματη αμφίδρομη με τους ανιχνευτές 

Αποθήκευση των ακτινογραφιών με τα στοιχεία του ασθενή 

Πλήρη καταγραφή των στοιχείων του ασθενή 

Επεξεργασία του μεγέθους της φωτεινότητας και λοιπών στοιχείων επεξεργασίας της εικόνας πριν την 
εκτύπωση 

Ενσύρματη επικοινωνία με τους ήδη εγκατεστημένους εκτυπωτές και επιλογή μεγέθους φιλμ 

Θα παραδοθεί σε πλήρη εγκατάσταση , διασύνδεση με τους εκτυπωτές και πλήρη λειτουργία 

Στο σύστημα θα δύναται να προστεθεί τουλάχιστον ένας επιπλέον ψηφιακός ανιχνευτής. 

Τα ανωτέρω είδη να διατίθενται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001 και ISO 13485 
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. 
οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.  

Να διαθέτει CE Mark και ο κατασκευαστικός οίκος να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 13485 όσν 
αφορά τους ανιχνευτές 

Να διαθέτει CE Mark ο σταθμός εργασίας 

Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών και παροχής ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) 
χρόνια. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

A. Prospectus και Βεβαιώσεις 
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1. 

Τα κατατιθέμενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει 
να είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος 
κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του 
ενδιαφέροντός του. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να 
κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς 
αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.  Η κατά τα άνω  επιστολή  του  οίκου  κατασκευής  και  κάθε  σχετικό  με  την  προμήθεια  πιστοποιητικό  
πρέπει  να  είναι  υποχρεωτικά  πρωτότυπα  ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και σε κάθε περίπτωση επίσημα μεταφρασμένα. 

B. Υποστήριξη και ανταλλακτικά 

 
1. 

Θα προσφερθεί πρόγραμμα-προσφορά πλήρους υποστήριξης και συντήρησης όλου του συγκροτήματος, με ανταλλακτικά, μετά τη λήξη 
του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και για χρονικό διάστημα δέκα (10)   ετών από την παράδοση σε λειτουργία.                                                 
Τα ανταλλακτικά, περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη 
τιμή συντήρησης.  

Το κόστος συντήρησης ανά έτος να μην υπερβαίνει το 6% της προσφερόμενης τιμής του μηχανήματος. 

 

 

 

 

2. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο ανταλλακτικά του 
προσφερόμενου είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού. Επίσης, υποχρεούται να καταθέσει με την 
προσφορά έγγραφη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού θυγατρικού του οίκου (η οποία θα 
αναφέρεται ρητώς στην παρούσα διακήρυξη), ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστημα 
δηλώνει ο προμηθευτής, καθώς και για τη συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση που ο 
προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής 
πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση, δεδομένου  ότι  τούτο  κρίνεται  ως  ουσιώδης  απαίτηση  της  διακήρυξης  για  την  μακρόχρονη  ομαλή  
και  απρόσκοπτη  λειτουργία  του μηχανήματος.  Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, τότε σχετικά με τη 
διάθεση ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση του προμηθευτή – κατασκευαστή. 
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Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του 
κατασκευαστή του  τελικού  προϊόντος  και  δεν  απαιτούνται  οι  δηλώσεις  περί  διάθεσης  ανταλλακτικών  των  κατασκευαστικών  οίκων  
των  διαφόρων υποσυστημάτων. 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των   υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον δύο (2) έτη   από την οριστική 

παραλαβή τους , κατά τους όρους της διακήρυξης  και τις ισχύουσες διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης 
βεβαίωσης, η οποία θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στα προσφερόμενα είδη. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν 
θα ευθύνεται  για  οποιαδήποτε  βλάβη  του  μηχανήματος  ή  μέρους  αυτού  προερχόμενη  από  την  συνήθη  και  ορθή  χρήση  του  και  δεν  
θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Στην παρεχόμενη 
εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το 
μηχάνημα να διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας. Η συχνότητα των προληπτικών ελέγχων πρέπει να καθορίζεται στην προσφορά και να 
είναι σύμφωνη με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου 
εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και σε 
κατάσταση πλήρους λειτουργίας.   Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου 
εγγύησης καλής λειτουργίας  του  μηχανήματος,  με  Έγγραφη  Δήλωση  του  κατασκευαστή  ή  του  εξουσιοδοτημένου  αντιπροσώπου  του,     
την  οποία  θα συμπεριλάβει στον επιμέρους φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  ώστε να αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο. 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό,  με  πιστοποιητικό  εκπαίδευσης  και  εξουσιοδότηση  αυτού  από  τον  μητρικό  κατασκευαστικό  οίκο  για  την  συντήρηση  των 

αντίστοιχων μηχανημάτων. Να αναφερθεί αναλυτικά στην προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη όπου εδρεύει το συνεργείο 
συντήρησης, η σύνθεση του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, καθώς και ο χρόνος σχετικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης,. Οι 
επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Νότια Ελλάδα, οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο 
μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες. Ασάφειες ή αοριστίες ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση 
του προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή την συντήρηση κ.λ.π. θα βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις. 
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Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει αποδεδειγμένα ότι ο "αντιπρόσωπος – προμηθευτής" διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση από τον 
μητρικό οίκο για χρόνο ο οποίος καλύπτει όλη την δεκαετή περίοδο από την παράδοση του μηχανήματος, κατά την οποία απαιτείται η 
παροχή ανταλλακτικών – συντήρησης, service, εγγυήσεων κ.λ.π., τότε οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από τον μητρικό ή 
ελληνικό θυγατρικό (ως προαναφέρθηκε) οίκο, πέραν των λοιπών δεσμεύσεων (πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.) που αναλαμβάνει ο 
μητρικός οίκος, όπως αναφέρονται στην διακήρυξη. 
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Ο προμηθευτής θα υποβάλλει μαζί με την προσφορά του και υπόδειγμα σύμβασης συντήρησης (χωρίς οικονομικά στοιχεία στην τεχνική 
προσφορά, με οικονομικά στοιχεία στην οικονομική προσφορά) το  οποίο θα ισχύει μετά το πέραν την εγγύησης και εφόσον το επιθυμήσει 
το Νοσοκομείο. 
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Κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης  θα  τηρείται  ημερολόγιο  λειτουργίας,  συντήρησης,  βλαβών  κ.λ.π.  που  θα  παρακολουθείται  και  θα 

μονογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου  (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται 
οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινη-τοποίησης του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει 
δυνατόν  το  είδος  της  και  θα  αποστέλλεται  fax,  οπότε  θα  αρχίζει  η μέτρηση  του  χρόνου  ακινητοποίησης.  Η  ανταπόκριση  
(τηλεφωνική, τηλεματική ή φυσική παρουσία) προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να γίνεται την ίδια μέρα όταν ο προμηθευτής 
ειδοποιηθεί μέχρι την 10:00 π.μ. και το αργότερο το πρωί της επομένης ημέρας όταν ειδοποιηθεί μετά την 10:00 π.μ. Στο τέλος του χρόνου 
εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. Για κάθε τέτοια 
εργάσιμη ημέρα άνω των οκτώ(8) ημερολογιακών ημερών ετησίως, (στις οποίες  δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες προληπτικής 
συντήρησης του μηχανήματος), θα επιβάλλεται στον προμηθευτή, ως ποινική ρήτρα, παράταση κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες της 
διάρκειας της εγγύησης καλής λειτουργίας η της σύμβασης συντήρησης, για ολόκληρο το συγκρότημα. 
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Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον θα του έχει ανατεθεί η συντήρηση του 

μηχανήματος, να εξασφαλίζει την επιμελή συντήρηση και επισκευή του όλου συστήματος, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οποία θα 

έχει καθορίσει στην   οικονομική του προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση - εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα 
κατατεθεί μαζί με την προσφορά και θα αναφέρεται στην συγκεκριμένη διακήρυξη. Η δήλωση του κατασκευαστικού οίκου πρέπει να 
καλύπτει και την περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή 
γενικά πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση. 
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Με την τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται υποχρεωτικά πλήρης κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις παρόμοιων 
ή 

ίδιων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, η αξία τους, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και οι τυχόν υποχρεώ σεις 
παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο Δημόσιο τομέα, οι 
παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των 
υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν τούτο  δεν είναι 
δυνατόν, δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον ίδιο κατάλογο διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται από 
συνεργείο του προμηθευτή και από πότε. 
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Οι προμηθευτές πρέπει να περιλαμβάνουν στην οικονομική προσφορά τιμοκατάλογο των αναλωσίμων και των βασικών ανταλλακτικών του 

συγκροτήματος και να δεσμευθούν ότι μελλοντικές μεταβολές θα γίνονται σύμφωνα με την αύξηση του τιμαρίθμου του προηγούμενου 
έτους. 

Αντίγραφο του καταλόγου αυτού (χωρίς τιμές) θα περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά. 

Γ - Εγκατάσταση – παράδοση- παραλαβή 

 

 

1. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να λάβουν επιτόπια γνώση των συνθηκών του χώρου εγκατάστασης και να βεβαιώσουν τούτο 

εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες (εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) και να συμπεριληφθούν στην 

προσφορά τους με πλήρη τεχνική περιγραφή.   Με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή  Θα γίνει έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης του 
χώρου και βελτίωση, ενίσχυση ή αντικατάσταση αυτής ώστε να διασφαλίζονται όλες οι απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών του 
Ελληνικού κράτους και η νόμιμη λειτουργία του νέου μηχανήματος. 
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Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί,   θα παραδοθεί και θα παραληφθεί   με ευθύνη του προμηθευτή στον χώρο που θα του υποδειχθεί από το 

Νοσοκομείο 
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Η παράδοση του μηχανήματος  θα πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών (ποσοτική παράδοση). Μέσα 
στο διάστημα αυτό (χρόνος παράδοσης) πρέπει να γίνουν η προσκόμιση του μηχανήματος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η προσωρινή παραλαβή του, η 
μεταφορά του νέου μηχανήματος μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέχρι και εντός του χώρου τοποθέτησης του, η εγκατάσταση του νέου 
μηχανήματος, οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιμές,  και η παράδοση τους σε κατάσταση λειτουργίας. . Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  Το μηχάνημα θα προσκομισθεί ελεύθερο επί εδάφους στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας στην 
διεύθυνση Κορίνθου 191, Άργος, Ελλάδα, και στον προστατευμένο χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που θα του υποδείξει η Α.Α.Ο ανάδοχος πρέπει 
να αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά και εγκατάσταση του νέου μηχανήματος στο χώρο τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την 
ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισμούς. 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του μηχανήματος και να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με δικό του 

ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους 
κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων 
υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που του διαθέτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το 
εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική 
συμμόρφωση, ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου. 

 

 

 

4 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του μηχανήματος να παραδώσει: 

Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operational Μanuals) με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου (Operation 

Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο 

οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα. 

Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του μηχανήματος. 

Δύο (2) σειρές επισήμων καταλόγων (βιβλίων), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με όλους τους κωδικούς ανταλλακτικών του εργοστασίου 

παραγωγής του μηχανήματος  (Parts Books) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

 

5 

Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα στην περίοδο των τριάντα (30) ημερολογιακών 

ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

Δ. Πιστοποιητικά 

 

1. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό σήμανσης CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/Ε.Ε. Οι προμηθευτές πρέπει, με ποινή 

αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά τους πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), 

 

2. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ΙSO σειράς 9000  ή  ISO 13485 (ή ισοδύναμο)   του προμηθευτή,  καθώς επίσης και 
από έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 13485 (ή ισοδύναμο) και προαιρετικά ISO σειράς 9000 του οίκου κατασκευής με ποινή απόρριψης. 

 

3. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την   ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και 

κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» 
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Ε. Εκπαίδευση προσωπικού 

 

1. 

Ο προμηθευτής  υποχρεούται,  με  ποινή αποκλεισμού της  προσφοράς  του, να συνυποβάλει οπωσδήποτε   πλήρες  αναλυτικό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς- τεχνολόγους), ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα. Να 
αναφερθεί ο χρόνος, ο τόπος και η διάρκεια της εκπαίδευσης. 

 

2 

Η εκπαίδευση (ιατρών – χειριστών -τεχνικών), θα παρέχεται για έως τριάντα (30)   ημέρες   μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος, άνευ 

πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή και θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 

 

3 

Κατά  την  διάρκεια  της  περιόδου  εγγύησης  καλής  λειτουργίας,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται,  άνευ  πρόσθετης  αμοιβής,  να  επαναλάβει  
την 

εκπαίδευση  του  αρμόδιου  προσωπικού  του  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  (τεχνικούς-χρήστες)  για  ίδιο  χρονικό  διάστημα  τουλάχιστον  με  την  αρχική 

εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΟΥΣ   

      

          1.   Τεχνικά χαρακτηριστικά είδους 

 
50,00 % 

 

2.    Χρόνος Παράδοσης 

 
3,00 % 

 

3.    Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών 

 
35,00 % 

 

4.    Ανταλλακτικά για  τουλάχιστον 10 χρόνια 

 
10,00 % 

 

5.    Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας 

 
1,00 % 

 

6.    Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και Τεχνικής Υπηρεσίας 

 
1,00 % 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

100% 

 

4A      ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο ζητούμενος έγχρωμος υπερηχοτομογράφος θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, με ψηφιακό 
διαμορφωτή δέσμης και με όλες τις σύγχρονες απεικονιστικές τεχνικές για την κάλυψη ευρέως φάσματος 
διαγνωστικών απαιτήσεων. 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
1. Να διαθέτει ψηφιακό διαμορφωτή δέσμης (digital beamformer) με ≥380.000 κανάλια επεξεργασίας. 

 
2. Να διαθέτει τις εξής μεθόδους απεικόνισης : 

 Δύο διαστάσεων (B-mode) 
 M-mode& Anatomical M-mode 
 Παλμικό και  υψηλά παλμικό φασματικό Doppler (PW, HPRF,CWD) 
 Έγχρωμο Doppler (CFM) & (PDI) 
 Έγχρωμο Doppler Ισχύος ή ενέργειας (απεικόνιση ροής ανεξαρτήτως γωνίας πρόσπτωσης 

Doppler). 
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3. Να διαθέτει στη βασική μονάδα τεχνική ανίχνευσης σκιαγραφικών μέσων με χρήση κατάλληλου 
μηχανικού δείκτη (Μ.Ι.) Να διαθέτει χρονομετρητή και ενσωματωμένο λογισμικό προηγμένης 
ποσοτικοποίησης της μεθόδου με δυνατότητα εξαγωγής γραφικών παραστάσεων (Time/Intensity 
Curves).Να λειτουργεί σε convex & linear.  

4. Να διαθέτει τεχνική τραπεζοειδούς απεικόνισης για την εφαρμογή μεγαλύτερου πεδίου εικόνας κατά 
την διενέργεια εξετάσεων με τις κεφαλές τύπου Linear η τεχνική να λειτουργεί συνδυαστικά  με Color 
Doppler & Power Doppler. 

 

5. Να λειτουργεί με την τελευταία τεχνολογία linear ηχοβόλων κεφαλών matrix με πολλαπλές σειρές 
πιεζοηλεκρικών κρυστάλλων (άνω των 1000 κρυστάλλων), για αυξημένη ανάλυση και διακριτικότητα, 
υψηλή ευαισθησία, για αύξηση της διαγνωστικής αξιοπιστίας σε εξετάσεις του μυοσκελετικού 
συστήματος. 

6. Να διαθέτει στη βασική σύνθεση τεχνική μελέτης της ελαστικότητας των ιστών (Ελαστογραφία), με 
δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών δεδομένων. Η τεχνική αυτή να δύναται να λειτουργήσει με ηχοβόλες 
κεφαλές της ζητούμενης σύνθεσης ,καθώς και σε κεφαλές ενδοκολπικές / διορθικές σε συνδυασμό με 
την τεχνική απεικόνισης B-mode και να ενεργοποιείται κατά βούληση με το πάτημα ενός πλήκτρου. 

7. Να διαθέτει ειδική τεχνική συνολικής αυτόματης βελτιστοποίησης της απεικονιστικής ποιότητας. Η 
αυτόματη βελτιστοποίηση να ενεργοποιείται με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου και να αφορά 
ρυθμίσεις του B-Mode και ρυθμίσεις του φασματικού Doppler. 

8. Να διαθέτει στη βασική μονάδα, προηγμένη τεχνική απεικόνισης της αιματικής ροής για καλύτερη 
αξιολόγηση των μίκρο και μάκρο αγγειακών δομών, χωρίς της χρήση συμβατικών τεχνικών όπως το 
έγχρωμο Doppler ή η έγχυση σκιαγραφικών μέσων, χρησιμοποιώντας μόνο τις πραγματικές 
αιμοδυναμικές παραμέτρους της εικόνας B-Mode, για ανίχνευση των αγγειώσεων περιοχών ύποπτων 
για κακοήθεια, θρομβώσεων, αγγειακών στενώσεων, φλεγμονών κλπ.    

9. Να διατίθεται προς επιλογή δυνατότητα συστήματος καθοδήγησης βελόνας βιοψίας σε συνεργασία με 
ηχοβόλες κεφαλές τύπου Convex, Linear και microConvex ενδοκοιλοτική. 

10. Να έχει βάθος σάρωσης τουλάχιστον >30 εκατοστά. 
11. Να έχει δυνατότητα απεικόνισης σε υψηλό δυναμικό εύρος (Dynamic range) ≥ 200db. Το δυναμικό 

εύρος να εμφανίζεται στην οθόνη του υπερηχοτομογράφου και να αυξομειώνεται σύμφωνα με την 
επιθυμία του χρήστη σε μικρά βήματα δυναμικού εύρους. 

12. Να έχει υψηλό ρυθμό ανανέωσης της εικόνας (Frame Rate) με δυνατότητα  λήψης άνω των 1000 
εικόνων / δευτερόλεπτο. 

13. Να διαθέτει αυτόματη και πραγματικού χρόνου (σε Real time / εν κινήσει εικόνα) τεχνική λήψης 
μετρήσεων των αιμοδυναμικών παραμέτρων μέσω αυτόματης και συνεχούς πλανημέτρησης της 
κυματομορφής Doppler. Η τεχνική να διατίθεται σε όλες τις κλινικές εφαρμογές. Να διαθέτει την πιο 
πάνω αυτόματη τεχνική και σε παγωμένη εικόνα και σε κυλιόμενη μνήμη. 

14. Να διαθέτει σύστημα πολλαπλών μετρήσεων αποτελούμενο από τουλάχιστον εννιά (9) ζεύγη σημείων 
για μέτρηση αποστάσεων (distance calipers). 

15. Να διαθέτει ενσωματωμένη μετακινούμενη έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 21’’ LCD/TFT υψηλής 
διακριτικής ικανότητας, καθώς και πλήρες πληκτρολόγιο με οθόνη αφής και αλφαριθμητικό 
πληκτρολόγιο. 

16. Να διαθέτει ευέλικτη εργονομική κατασκευή,  ρυθμιζόμενη κινούμενη κονσόλα (πάνω/κάτω, 
δεξιά/αριστερά), ψηφιακή οθόνη αφής για καθοδήγηση της πορείας της εξέτασης, πλήρη συμβατότητα 
με εξωτερικές οθόνες και εκτυπωτές.   

 
17. Να διατίθενται προς επιλογή ηχοβόλες κεφαλές ευρέως φάσματος: 

 Ηχοβόλες κεφαλές Convex/Microconvex με εύρος συχνοτήτων λειτουργίας 2-9MHz. 
 Ηχοβόλες κεφαλές Linear Array με εύρος συχνοτήτων λειτουργίας 5-16MHz. 
 Ηχοβόλες κεφαλές Convex ενδοκοιλοτική με εύρος συχνοτήτων λειτουργίας 4-9MHz. 
 Ηχοβόλες κεφαλές Sector Phased Array με εύρος συχνοτήτων λειτουργίας 2-8MHz. 
 Ηχοβόλες κεφαλές Linear ειδικών (διεγχειρητικών) εφαρμογών, τύπου  Τ & Hokey Stick, με 

εύρος συχνοτήτων λειτουργίας 9-18MHz. 
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18. Να έχει τουλάχιστον τέσσερεις ενσωματωμένες ενεργές θύρες, για ταυτόχρονη σύνδεση ισάριθμων 
ηχοβόλων κεφαλών με δυνατότητα εναλλαγής τους από το χειριστήριο. 

19. Να διαθέτει σύστημα αρχειοθέτησης και διαχείρισης κλινικών εικόνων ασθενούς σε βάση δεδομένων, 
για τήρηση πλήρους αρχείου εξετάσεων. Η αποθήκευση των δεδομένων να γίνεται μέσω 
ενσωματωμένου στη βασική μονάδα σκληρού δίσκου και μέσω ενσωματωμένου οδηγού εγγραφής 
DVD, των οποίων η λειτουργία να γίνεται από το πληκτρολόγιο της βασικής μονάδας. 

20. Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων σε εξωτερική συσκευή τύπου USB flash και σε 
εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου. 

21. Να διαθέτει τουλάχιστον μία θύρα σύνδεσης τύπου Ethernet, τουλάχιστον μία θύρα σύνδεσης τύπου 
HDMI και τουλάχιστον δύο θύρες σύνδεσης τύπου USB. 

22. Να συνταχθεί πλήρες φύλλο συμμόρφωσης για τα προσφερόμενα συστήματα και όλα τα 
αναγραφόμενα να αποδεικνύονται από τα επίσημα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου και από 
υπεύθυνη δήλωση του επίσημου προμηθευτή. 

23. Να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά CE. 
 
24. Να παρέχεται εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών καθώς και εξ’ αποστάσεως 

υποστήριξη από την τεχνική υπηρεσία του προμηθευτή (remote service). 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Να προσφερθεί σε ενιαία τιμή ο υπερηχοτομογράφος με την ακόλουθη σύνθεση: 
 
Βασική διαγνωστική μονάδα η οποία να διαθέτει όλα τα προηγούμενα απαιτούμενα λειτουργικά και 
τεχνικά χαρακτηριστικά.  

 Ηχοβόλο κεφαλή Convex με τεχνολογία μεγάλου εύρους συχνοτήτων λειτουργίας στο B-Mode (2.0 
έως 5.0MHz).Να συνοδεύεται από οδηγό βιοψίας. 

 Ηχοβόλο κεφαλή Linear με τεχνολογία μεγάλου εύρους συχνοτήτων λειτουργίας στο B-Mode 
(τουλάχιστον 4.0 έως 8.0MHz) για απεικόνιση αγγειακού συστήματος. 

 Ηχοβόλο κεφαλή Linear (5cm) μήκος τουλάχιστον, με τεχνολογία μεγάλου εύρους συχνοτήτων 
λειτουργίας στο B-Mode (τουλάχιστον 9.0 έως 15.0MHz) με πολλαπλές συστοιχίες κρυστάλλων 
(άνω των 1000 κρυστάλλων) για υψηλής ευκρίνειας απεικόνιση στα επιφανειακά όργανα.(Μαστός 
Θυρεοειδής Μυοσκελετικό) 

 Ηχοβόλο κεφαλή microconvex ενδοκολπική με τεχνολογία μεγάλου εύρους συχνοτήτων 
λειτουργίας στο B-Mode (τουλάχιστον 4.0 έως 10.0 MHz) να συνοδεύεται από  αντίστοιχο οδηγό 
βιοψίας μεταλλικό και επαναχρησιμοποιούμενο.  

 Ηχοβόλο κεφαλή phased array sector  με τεχνολογία μεγάλου εύρους συχνοτήτων λειτουργίας στο 
B-Mode (τουλάχιστον 1.0 έως 5.0 MHz) να συνοδεύεται από ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG option) 

 Θερμικό εκτυπωτή με δυνατότητα ενσωμάτωσης στη βασική μονάδα του υπερηχοτομογράφου, για 
απ’ ευθείας εκτυπώσεις.  

 Οn line UPS συμβατό με τον υπερηχοτομογράφο 

 Επίσημο εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστικού οίκου στην Ελληνική γλώσσα. Επίσημο εγχειρίδιο 
συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

Τα ανωτέρω είδη να διατίθενται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001 και ISO 13485 
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. 
οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 
117/2004.  

Να διαθέτει CE Mark και ο κατασκευαστικός οίκος να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 13485 

Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) ετών και παροχής ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα 
(10) χρόνια. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

A. Prospectus και Βεβαιώσεις 

 

 

 

1. 

Τα κατατιθέμενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει 
να είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος 
κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του 
ενδιαφέροντός του. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να 
κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς 
αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.  Η κατά τα άνω  επιστολή  του  οίκου  κατασκευής  και  κάθε  σχετικό  με  την  προμήθεια  πιστοποιητικό  
πρέπει  να  είναι  υποχρεωτικά  πρωτότυπα  ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και σε κάθε περίπτωση επίσημα μεταφρασμένα. 

B. Υποστήριξη και ανταλλακτικά 

 
1. 

Θα προσφερθεί πρόγραμμα-προσφορά πλήρους υποστήριξης και συντήρησης όλου του συγκροτήματος, με ανταλλακτικά, μετά τη λήξη 
του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και για χρονικό διάστημα δέκα (10)   ετών από την παράδοση σε λειτουργία.                                  
Τα ανταλλακτικά, περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη 
τιμή συντήρησης. Το κόστος συντήρησης ανά έτος να μην υπερβαίνει το 6% της προσφερόμενης τιμής του μηχανήματος. 

 

 

 

 

2. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο ανταλλακτικά του 
προσφερόμενου είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού. Επίσης, υποχρεούται να καταθέσει με την 
προσφορά έγγραφη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού θυγατρικού του οίκου (η οποία θα 
αναφέρεται ρητώς στην παρούσα διακήρυξη), ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστημα 
δηλώνει ο προμηθευτής, καθώς και για τη συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση που ο 
προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής 
πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση, δεδομένου  ότι  τούτο  κρίνεται  ως  ουσιώδης  απαίτηση  της  διακήρυξης  για  την  μακρόχρονη  ομαλή  
και  απρόσκοπτη  λειτουργία  του μηχανήματος.  Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, τότε σχετικά με τη 
διάθεση ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση του προμηθευτή – κατασκευαστή. 
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Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του 
κατασκευαστή του  τελικού  προϊόντος  και  δεν  απαιτούνται  οι  δηλώσεις  περί  διάθεσης  ανταλλακτικών  των  κατασκευαστικών  οίκων  
των  διαφόρων υποσυστημάτων. 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των   υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον πέντε  (5) έτη   από την οριστική 

παραλαβή τους , κατά τους όρους της διακήρυξης  και τις ισχύουσες διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης 
βεβαίωσης, η οποία θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στα προσφερόμενα είδη. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν 
θα ευθύνεται  για  οποιαδήποτε  βλάβη  του  μηχανήματος  ή  μέρους  αυτού  προερχόμενη  από  την  συνήθη  και  ορθή  χρήση  του  και  δεν  
θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Στην παρεχόμενη 
εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το 
μηχάνημα να διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας. Η συχνότητα των προληπτικών ελέγχων πρέπει να καθορίζεται στην προσφορά και να 
είναι σύμφωνη με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου 
εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και σε 
κατάσταση πλήρους λειτουργίας.   Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου 
εγγύησης καλής λειτουργίας  του  μηχανήματος,  με  Έγγραφη  Δήλωση  του  κατασκευαστή  ή  του  εξουσιοδοτημένου  αντιπροσώπου  του,     
την  οποία  θα συμπεριλάβει στον επιμέρους φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  ώστε να αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο. 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό,  με  πιστοποιητικό  εκπαίδευσης  και  εξουσιοδότηση  αυτού  από  τον  μητρικό  κατασκευαστικό  οίκο  για  την  συντήρηση  των 

αντίστοιχων μηχανημάτων. Να αναφερθεί αναλυτικά στην προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη όπου εδρεύει το συνεργείο 
συντήρησης, η σύνθεση του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, καθώς και ο χρόνος σχετικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης,. Οι 
επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Νότια Ελλάδα, οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο 
μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες. Ασάφειες ή αοριστίες ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση 
του προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή την συντήρηση κ.λ.π. θα βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις. 
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Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει αποδεδειγμένα ότι ο "αντιπρόσωπος – προμηθευτής" διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση από τον 
μητρικό οίκο για χρόνο ο οποίος καλύπτει όλη την δεκαετή περίοδο από την παράδοση του μηχανήματος, κατά την οποία απαιτείται η 
παροχή ανταλλακτικών – συντήρησης, service, εγγυήσεων κ.λ.π., τότε οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από τον μητρικό ή 
ελληνικό θυγατρικό (ως προαναφέρθηκε) οίκο, πέραν των λοιπών δεσμεύσεων (πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.) που αναλαμβάνει ο 
μητρικός οίκος, όπως αναφέρονται στην διακήρυξη. 
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Ο προμηθευτής θα υποβάλλει μαζί με την προσφορά του και υπόδειγμα σύμβασης συντήρησης (χωρίς οικονομικά στοιχεία στην τεχνική 
προσφορά, με οικονομικά στοιχεία στην οικονομική προσφορά) το  οποίο θα ισχύει μετά το πέραν την εγγύησης και εφόσον το επιθυμήσει 
το Νοσοκομείο. 
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Κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης  θα  τηρείται  ημερολόγιο  λειτουργίας,  συντήρησης,  βλαβών  κ.λ.π.  που  θα  παρακολουθείται  και  θα 

μονογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου  (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται 
οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινη-τοποίησης του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει 
δυνατόν  το  είδος  της  και  θα  αποστέλλεται  fax,  οπότε  θα  αρχίζει  η μέτρηση  του  χρόνου  ακινητοποίησης.  Η  ανταπόκριση  
(τηλεφωνική, τηλεματική ή φυσική παρουσία) προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να γίνεται την ίδια μέρα όταν ο προμηθευτής 
ειδοποιηθεί μέχρι την 10:00 π.μ. και το αργότερο το πρωί της επομένης ημέρας όταν ειδοποιηθεί μετά την 10:00 π.μ. Στο τέλος του χρόνου 
εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. Για κάθε τέτοια 
εργάσιμη ημέρα άνω των οκτώ(8) ημερολογιακών ημερών ετησίως, (στις οποίες  δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες προληπτικής 
συντήρησης του μηχανήματος), θα επιβάλλεται στον προμηθευτή, ως ποινική ρήτρα, παράταση κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες της 
διάρκειας της εγγύησης καλής λειτουργίας η της σύμβασης συντήρησης, για ολόκληρο το συγκρότημα. 
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Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον θα του έχει ανατεθεί η συντήρηση του 

μηχανήματος, να εξασφαλίζει την επιμελή συντήρηση και επισκευή του όλου συστήματος, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οπ οία θα 

έχει καθορίσει στην   οικονομική του προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση - εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα 
κατατεθεί μαζί με την προσφορά και θα αναφέρεται στην συγκεκριμένη διακήρυξη. Η δήλωση του κατασκευαστικού οίκου πρέπει να 
καλύπτει και την περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή 
γενικά πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση. 
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Με την τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται υποχρεωτικά πλήρης κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις παρόμοιων 
ή ίδιων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, η αξία τους, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και οι τυχόν υποχρεώ 
σεις παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο Δημόσιο τομέα, οι 
παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των 
υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν τούτο  δεν είναι 
δυνατόν, δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον ίδιο κατάλογο διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται από 
συνεργείο του προμηθευτή και από πότε. 
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Οι προμηθευτές πρέπει να περιλαμβάνουν στην οικονομική προσφορά τιμοκατάλογο των αναλωσίμων και των βασικών ανταλλακτικών του 

συγκροτήματος και να δεσμευθούν ότι μελλοντικές μεταβολές θα γίνονται σύμφωνα με την αύξηση του τιμαρίθμου του προηγούμενου 
έτους. 

Αντίγραφο του καταλόγου αυτού (χωρίς τιμές) θα περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά. Γ - Εγκατάσταση – παράδοση- παραλαβή 

 

 

1. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν  να λάβουν επιτόπια γνώση των συνθηκών του χώρου εγκατάστασης και να βεβαιώσουν τούτο 

εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες (εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) και να συμπεριληφθούν στην 

προσφορά τους με πλήρη τεχνική περιγραφή.   Με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή  Θα γίνει έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης του 
χώρου και βελτίωση, ενίσχυση ή αντικατάσταση αυτής ώστε να διασφαλίζονται όλες οι απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών του 
Ελληνικού κράτους και η νόμιμη λειτουργία του νέου μηχανήματος. 
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Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί,   θα παραδοθεί και θα παραληφθεί   με ευθύνη του προμηθευτή στον χώρο που θα του υποδειχθεί από το 

Νοσοκομείο 
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Η παράδοση του μηχανήματος  θα πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών (ποσοτική παράδοση). Μέσα 
στο διάστημα αυτό (χρόνος παράδοσης) πρέπει να γίνουν η προσκόμιση του μηχανήματος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η προσωρινή παραλαβή του, η 
μεταφορά του νέου μηχανήματος μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέχρι και εντός του χώρου τοποθέτησης του, η εγκατάσταση του νέου 
μηχανήματος, οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιμές,  και η παράδοση τους σε κατάσταση λειτουργίας. . Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  Το μηχάνημα θα προσκομισθεί ελεύθερο επί εδάφους στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας στην 
διεύθυνση Κορίνθου 191, Άργος, Ελλάδα, και στον προστατευμένο χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που θα του υποδείξει η Α.Α.Ο ανάδοχος πρέπει 
να αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά και εγκατάσταση του νέου μηχανήματος στο χώρο τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την 
ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισμούς. 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του μηχανήματος και να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με δικό του 

ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους 
κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων 
υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που του διαθέτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το 
εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική 
συμμόρφωση, ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του μηχανήματος να παραδώσει: 

Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operational Μanuals) με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου (Operation 

Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο 

οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα. 

Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του μηχανήματος. 

Δύο (2) σειρές επισήμων καταλόγων (βιβλίων), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με όλους τους κωδικούς ανταλλακτικών του εργοστασίου 

παραγωγής του μηχανήματος  (Parts Books) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

 

5 

Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα στην περίοδο των τριάντα (30) ημερολογιακών 

ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

Δ. Πιστοποιητικά 

 

1. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό σήμανσης CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/Ε.Ε. Οι προμηθευτές πρέπει, με ποινή 

αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά τους πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), 
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2. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ΙSO σειράς 9000  ή  ISO 13485 (ή ισοδύναμο)   του προμηθευτή,  καθώς επίσης και 
από έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 13485 (ή ισοδύναμο) και προαιρετικά ISO σειράς 9000 του οίκου κατασκευής με ποινή απόρριψης. 

 

3. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την   ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και 

κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» 

Ε. Εκπαίδευση προσωπικού 

 

1. 

Ο προμηθευτής  υποχρεούται,  με  ποινή αποκλεισμού της  προσφοράς  του, να συνυποβάλει οπωσδήποτε   πλήρες  αναλυτικό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς- τεχνολόγους), ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα. Να 
αναφερθεί ο χρόνος, ο τόπος και η διάρκεια της εκπαίδευσης. 

 

2 

Η εκπαίδευση (ιατρών – χειριστών -τεχνικών), θα παρέχεται για έως τριάντα (30)   ημέρες   μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος, άνευ 

πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή και θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 

 

3 

Κατά  την  διάρκεια  της  περιόδου  εγγύησης  καλής  λειτουργίας,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται,  άνευ  πρόσθετης  αμοιβής,  να  επαναλάβει  
την εκπαίδευση  του  αρμόδιου  προσωπικού  του  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  (τεχνικούς-χρήστες)  για  ίδιο  χρονικό  διάστημα  τουλάχιστον  με  την  
αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΟΥΣ   

      

          1.   Τεχνικά χαρακτηριστικά είδους 

 
50,00 % 

 

2.    Χρόνος Παράδοσης 

 
3,00 % 

 

3.    Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών 

 
     35,00 % 

 

4.    Ανταλλακτικά για  τουλάχιστον 10 χρόνια 

 
10,00 % 

 

5.    Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας 

 
1,00 % 

 

6.    Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και Τεχνικής Υπηρεσίας 

 
1,00 % 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

100% 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

α/α 1 Ν .Μ.Ναυπλίου      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3D FULL HD  

 

 Όλα τα ακόλουθα θα πρέπει να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο έτη.  

 Επιπλέον εγγύηση θα εκτιμηθεί ανάλογα. 

 Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν απαραίτητα το σύνολο των ζητούμενων ειδών και θα βεβαιώνονται 
από επίσημα προσπέκτους των οίκων. 

 Να κατατεθεί πλήρες και αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές.  
Α. Προδιαγραφή κάμερας HD (High Definition).    

1. Να περιλαμβάνει στην βασική σύνθεση : 
a) Επεξεργαστή κάμερας με ψηφιακές εξόδους DVI-D ,3G-SDI, και ανάλυση  υψηλής ευκρίνειας 

full HD  1920x1080 pixels προοδευτικής σάρωσης, κατάλληλος και για απεικόνιση  3D και 
NIR/ICG. 

b) Βιντεοενδοσκόπιο 3D 30 μοιρών κλιβανιζόμενο με πλήκτρα ελέγχου λειτουργιών, κλάσης BF ή 
CF. Θα εκτιμηθεί η διατήρηση οριζόντιας θέσης του ειδώλου κατά την μηχανική περιστροφή. 

c) Κεφαλή κάμερας κατάλληλη και για χρήση της με την ουσία ινδοκυανίνη πράσινη (ICG). Να 
διαθέτει τουλάχιστον ένα πλήκτρο ελέγχου για τον έλεγχο των παραμέτρων λειτουργίας της. 
Να διαθέτει ενσωματωμένο φακό οπτικού zoom. 

d) Να συνοδεύεται από πληκτρολόγιο . 
e) Ειδικά γυαλιά 3D τουλάχιστον τρία τεμάχια και γυαλιά clip-on τουλάχιστον δύο τεμάχια για 

χρήστες που φορούν γυαλιά οράσεως. 
2. Να είναι συμβατή και να συνεργάζεται με τον προσφερόμενο βίντεο επεξεργαστή  και πηγή ψυχρού 

φωτισμού με τα απαραίτητα φίλτρα φωτισμού χρωματογραφίας για τη διαφοροποίηση παθολογικού 
και φυσιολογικού ιστού ή αντίστοιχο σύστημα με σκοπό την απεικόνιση αλλοιώσεων και 
μορφωμάτων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου και την αναγνώριση πρόωρων 
αλλοιώσεων.  

3. Να έχει τη δυνατότητα εύκολης εναλλαγής μεταξύ των φιλτραρισμένων εικόνων και της φυσικής 
εικόνας από τα κομβία της κεφαλής και του βίντεο ενδοσκοπίου.  

4. Να διαθέτει γεννήτρια χαρακτήρων και δυνατότητα αποθήκευσης στοιχείων ασθενών μέσω του 
παρεχόμενου πληκτρολογίου.   

5. Να είναι δυνατή η περιστροφή της ενδοσκοπικής εικόνας κατά 180ο  
6. Να διαθέτει πιστοποίηση προστασίας κλάσης BF ή CF  
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7. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα να συνδεθεί ακόμα και με εξωσκόπια (2D και 3D) για την χρήση του 
συστήματος και σε επεμβάσεις μικροχειρουργικής.  

8. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα σύνδεσης άκαμπτων βιντεολαπαροσκοπίων HD, 5 χιλιοστών με κινούμενο 
άκρο και να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα για την σύνδεση. 

9. Θα εκτιμηθεί ο επεξεργαστής να διαθέτει τουλάχιστον τρεις ψηφιακές εξόδους σύνδεσης 
Β. Προδιαγραφή μόνιτορ 3D   

1. Να είναι έγχρωμο monitor  30  ιντσών τουλάχιστον τεχνολογίας  16:9, 1920 x 1080 ανάλυση,   
TFT/LCD, με πιστή αναπαραγωγή της εικόνας , ειδικό για ενδοσκοπικές απεικονίσεις. 

2. Να διαθέτει ψηφιακές εισόδους & εξόδους: DVI-D, 3G-SDI. Θα εκτιμηθούν είσοδοι αναλογικές όπως  
S-Video ή Composite. 

3. Να δύναται να τοποθετηθεί στον αρθρωτό βραχίονα του τροχήλατου του εξοπλισμού 
 

Γ. Προδιαγραφή Πηγής Ψυχρού Φωτός 

1. Να προσφερθεί μία πηγή, τεχνολογίας Xenon 300W με διάρκεια ζωής της λυχνίας περίπου 500 ώρες.  
2. Να διαθέτει σύστημα συνεχόμενης ρύθμισης της έντασης της φωτεινότητας μέσω πλήκτρων στην 

πρόσθια όψη. Να διαθέτει φωτεινή ένδειξη της έντασης στην πρόσθια όψη. 
3. Να είναι συμβατή για χρήση της με την ουσία ινδοκυανίνη πράσινη.  
4. Να μπορεί να λειτουργεί είτε με λευκό φως είτε με ειδικό φως για χρήση της με την ουσία 

ινδοκυανίνη πράσινη. 
5. Να προσφερθεί επιπλέον μία πηγή, τεχνολογίας LED αντίστοιχης ποιότητας με πηγή φωτισμού  

τεχνολογίας Xenon τουλάχιστον 170W με διάρκεια ζωής  τουλάχιστον 5000 ώρες.  
6. Να περιλαμβάνονται τα απαραίτητα καλώδια και για τις δύο πηγές ψυχρού φωτός (κατάλληλα για 

χρήση με την ουσία ινδοκυανίνη πράσινη και για συμβατικές λαπαροσκοπικές επεμβάσεις). 
7. Να διαθέτει πιστοποίηση προστασίας κλάσης BF ή CF. 

Δ. Προδιαγραφή συσκευής διόγκωσης πνευμοπεριτοναίου 

1. Να είναι κατάλληλη για χρήση σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις 
2. Να διαθέτει ενσωματωμένο ή να δύναται να συνδεθεί με σύστημα θέρμανσης του CO2 σε 

θερμοκρασία σώματος για την καλύτερη ενδοσκοπική εικόνα και τη μείωση θολώματος του 
ενδοσκοπίου. 

3. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας ελεγχόμενη από οθόνη αφής ή κομβία . 
4. Να υπάρχουν  οι ενδείξεις για την πίεση (επιλεγμένη & πραγματική), τη ροή (επιλεγμένη & 

πραγματική), την κατανάλωση αερίου και την πίεση του αερίου στη φιάλη(πλήρωση). 
5. Να διαθέτει προγράμματα ρυθμίσεων λειτουργίας της πίεσης και της ροής με ασφαλή όρια για 

παιδιατρική χρήση.  
6. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της ροής τουλάχιστον  έως 40 L/min σε βήματα του 1L/min και σε 

βήματα του 0,1-10L/min σε παιδιατρικές επεμβάσεις.  
7. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης τουλάχιστον έως 25mmHg, σε βήματα του 1mmHg. 
8. Να διαθέτει αυτόματο έλεγχο πίεσης για την αποφυγή κατάρρευσης του πνευμοπεριτοναίου σε 

περίπτωση απώλειας αερίου κατά τη διάρκεια της επέμβασης. 
9. Να έχει συστήματα ασφαλείας με οπτικές και ηχητικές ενδείξεις (alarm). 
10. Να συνοδεύεται με σωλήνα σύνδεσης αερίου και μηχανήματος.  
11. Να διαθέτει πιστοποίηση προστασίας κλάσης BF ή CF. 

 

Ε. Προδιαγραφή τροχήλατου ( trolley) 

1. Να είναι εργονομικά σχεδιασμένο, τροχήλατο με 4 διπλούς τροχούς, με σύστημα πέδησης 2 τροχών 
για μεγαλύτερη σταθερότητα. 

2. Να διαθέτει ενσωματωμένη θέση παροχής τροφοδοσίας με 8 θέσεις τουλάχιστον , υποδοχές γείωσης,  
κεντρικό διακόπτη ON/OFF και αναλόγου ισχύος μετασχηματιστή απομόνωσης για την ηλεκτρική 
υποστήριξη όλων των συσκευών. 

3. Να διαθέτει ειδική θέση τοποθέτησης της κεφαλής κάμερας. 
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4. Να διαθέτει αρθρωτό βραχίονα για την στήριξη της οθόνης 
5. Να έχει θέση τοποθέτησης φιάλης CO2. 
6. Να διαθέτει τέσσερα ράφια τοποθέτησης ενδοσκοπικών μηχανημάτων. 
7. Να διαθέτει ολοκληρωμένη τακτοποίηση των καλωδίων τροφοδοσίας.  
8. Να διαθέτει συρτάρι φύλαξης και αποθήκευσης ειδών 
9. Να πληροί τα standards ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης CE-Mark  
 

Η προμηθεύτρια εταιρεία να πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 13485 καθώς και τις 
απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Διακίνηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ( Υ.Α. Αριθ. 
ΔΥ8δ/ Γ.Π /οικ 1348/2004). Η εταιρεία να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001 και το 
Π.Δ. 117/2004. Επίσης να διαθέτει πιστοποιητικό εκπαίδευσης τεχνικού στην εγκατάσταση και 
συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

A. Prospectus και Βεβαιώσεις 

 

 

 

1. 

Τα κατατιθέμενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται 
στις προσφορές.  

Πρέπει να είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει επίσης να είναι αυτά 
που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του 
στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντός του. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή 
από το νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή 
εκπροσώπους.  Η κατά τα άνω  επιστολή  του  οίκου  κατασκευής  και  κάθε  σχετικό  με  την  προμήθεια  
πιστοποιητικό  πρέπει  να  είναι  υποχρεωτικά  πρωτότυπα  ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και σε κάθε περίπτωση 
επίσημα μεταφρασμένα. 

B. Υποστήριξη και ανταλλακτικά 

 

1. 

Θα προσφερθεί πρόγραμμα-προσφορά πλήρους υποστήριξης και συντήρησης όλου του συγκροτήματος, με 
ανταλλακτικά, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και για χρονικό διάστημα δέκα (10)   ετών 
από την παράδοση σε λειτουργία.          

      Τα ανταλλακτικά, περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και 
εργατικά στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης. Το κόστος συντήρησης ανά έτος να μην υπερβαίνει το 6% της 
προσφερόμενης τιμής του μηχανήματος. 

 

 

 

 

2. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο 
ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού.  

Επίσης, υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά έγγραφη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του 
κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού θυγατρικού του οίκου (η οποία θα αναφέρεται ρητώς στην παρούσα 
διακήρυξη), ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστημα δηλώνει ο 
προμηθευτής, καθώς και για τη συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση 
που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή σε 
περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση, δεδομένου  ότι  τούτο  κρίνεται  ως  ουσιώδης  
απαίτηση  της  διακήρυξης  για  την  μακρόχρονη  ομαλή  και  απρόσκοπτη  λειτουργία  του μηχανήματος.  Σε 
περίπτωση που ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, τότε σχετικά με τη διάθεση ανταλλακτικών αρκεί η 
δήλωση του προμηθευτή – κατασκευαστή. 

 

3 

Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η 
δήλωση του κατασκευαστή του  τελικού  προϊόντος  και  δεν  απαιτούνται  οι  δηλώσεις  περί  διάθεσης  
ανταλλακτικών  των  κατασκευαστικών  οίκων  των  διαφόρων υποσυστημάτων. 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των   υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον δύο (2) 
έτη   από την οριστική παραλαβή τους , κατά τους όρους της διακήρυξης  και τις ισχύουσες διατάξεις. Η δέσμευση 
αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης, η οποία θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στα 
προσφερόμενα είδη. 

 Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται  για  οποιαδήποτε  βλάβη  του  
μηχανήματος  ή  μέρους  αυτού  προερχόμενη  από  την  συνήθη  και  ορθή  χρήση  του  και  δεν  θα επιβαρύνεται με 
κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης.  

Στην παρεχόμενη εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε 
τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το μηχάνημα να διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας.  

Η συχνότητα των προληπτικών ελέγχων πρέπει να καθορίζεται στην προσφορά και να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες 
και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου.  

Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την 
οριστική παραλαβή του συγκροτήματος πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους 
λειτουργίας.   

 Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής 
λειτουργίας  του  μηχανήματος,  με  Έγγραφη  Δήλωση  του  κατασκευαστή  ή  του  εξουσιοδοτημένου  
αντιπροσώπου  του,     την  οποία  θα συμπεριλάβει στον επιμέρους φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  ώστε να 
αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο. 

 

 

 

5 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και 
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό,  με  πιστοποιητικό  εκπαίδευσης  και  εξουσιοδότηση  αυτού  από  τον  μητρικό  
κατασκευαστικό  οίκο  για  την  συντήρηση  των αντίστοιχων μηχανημάτων.  

Να αναφερθεί αναλυτικά στην προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη όπου εδρεύει το συνεργείο 
συντήρησης, η σύνθεση του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, καθώς και ο χρόνος σχετικής 
ενασχόλησης και εκπαίδευσης,.  

Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Νότια Ελλάδα, οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά τους 
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες.  

Ασάφειες ή αοριστίες ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή την 
συντήρηση κ.λ.π. θα βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις. 

 

 

6 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει αποδεδειγμένα ότι ο "αντιπρόσωπος – προμηθευτής" διαθέτει σχετική 
εξουσιοδότηση από τον μητρικό οίκο για χρόνο ο οποίος καλύπτει όλη την δεκαετή περίοδο από την παράδοση του 
μηχανήματος, κατά την οποία απαιτείται η παροχή ανταλλακτικών – συντήρησης, service, εγγυήσεων κ.λ.π., τότε οι 
αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από τον μητρικό ή ελληνικό θυγατρικό (ως προαναφέρθηκε) οίκο, 
πέραν των λοιπών δεσμεύσεων (πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.) που αναλαμβάνει ο μητρικός οίκος, όπως 
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

 

7 

Ο προμηθευτής θα υποβάλλει μαζί με την προσφορά του και υπόδειγμα σύμβασης συντήρησης (χωρίς οικονομικά 
στοιχεία στην τεχνική προσφορά, με οικονομικά στοιχεία στην οικονομική προσφορά) το  οποίο θα ισχύει μετά το 
πέραν την εγγύησης και εφόσον το επιθυμήσει το Νοσοκομείο. 
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Κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης  θα  τηρείται  ημερολόγιο  λειτουργίας,  συντήρησης,  βλαβών  κ.λ.π.  που  θα  
παρακολουθείται  και  θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου  (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό 
του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινη-τοποίησης του 
μηχανήματος.  

Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει δυνατόν  το  είδος  της  και  θα  αποστέλλεται  fax,  
οπότε  θα  αρχίζει  η μέτρηση  του  χρόνου  ακινητοποίησης.   

Η  ανταπόκριση  (τηλεφωνική, τηλεματική ή φυσική παρουσία) προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να γίνεται 
την ίδια μέρα όταν ο προμηθευτής ειδοποιηθεί μέχρι την 10:00 π.μ. και το αργότερο το πρωί της επομένης ημέρας 
όταν ειδοποιηθεί μετά την 10:00 π.μ 

. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε 
μέρους του μηχανήματος. 

 Για κάθε τέτοια εργάσιμη ημέρα άνω των οκτώ(8) ημερολογιακών ημερών ετησίως, (στις οποίες  δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες προληπτικής συντήρησης του μηχανήματος), θα επιβάλλεται στον προμηθευτή, ως 
ποινική ρήτρα, παράταση κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες της διάρκειας της εγγύησης καλής λειτουργίας η της 
σύμβασης συντήρησης, για ολόκληρο το συγκρότημα. 

 

 

9 

Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον θα του έχει 
ανατεθεί η συντήρηση του μηχανήματος, να εξασφαλίζει την επιμελή συντήρηση και επισκευή του όλου 
συστήματος, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οπ οία θα έχει καθορίσει στην   οικονομική του προσφορά και με 
την σύμφωνη έγγραφη δήλωση - εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά 
και θα αναφέρεται στην συγκεκριμένη διακήρυξη.  

Η δήλωση του κατασκευαστικού οίκου πρέπει να καλύπτει και την περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο 
αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή γενικά πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση. 
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Με την τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται υποχρεωτικά πλήρης κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες 
παραδόσεις παρόμοιων ή ίδιων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, η αξία τους, οι ημερομηνίες 
παραγγελίας, παράδοσης και οι τυχόν υποχρεώ σεις παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (Δημοσίου ή Ιδιωτικού 
τομέα).  

Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο Δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα 
της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών.  

Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν τούτο  
δεν είναι δυνατόν, δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή.  

Στον ίδιο κατάλογο διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται από συνεργείο του προμηθευτή και από 
πότε. 
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Οι προμηθευτές πρέπει να περιλαμβάνουν στην οικονομική προσφορά τιμοκατάλογο των αναλωσίμων και των 
βασικών ανταλλακτικών του συγκροτήματος και να δεσμευθούν ότι μελλοντικές μεταβολές θα γίνονται σύμφωνα με 
την αύξηση του τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους. 

Αντίγραφο του καταλόγου αυτού (χωρίς τιμές) θα περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά. 

Γ - Εγκατάσταση – παράδοση- παραλαβή 

 

 

1. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν επιτόπια γνώση των συνθηκών του χώρου εγκατάστασης και 
να βεβαιώσουν τούτο εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες (εργασίες, τροποποιήσεις, 
κατασκευές κλπ.) και να συμπεριληφθούν στην προσφορά τους με πλήρη τεχνική περιγραφή.   

 Με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή  θα γίνει έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης του χώρου και βελτίωση, 
ενίσχυση ή αντικατάσταση αυτής ώστε να διασφαλίζονται όλες οι απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών του 
Ελληνικού κράτους και η νόμιμη λειτουργία του νέου μηχανήματος. 

 

2 

Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί,   θα παραδοθεί και θα παραληφθεί   με ευθύνη του προμηθευτή στον χώρο που θα 
του υποδειχθεί από το Νοσοκομείο  
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Η παράδοση του μηχανήματος  θα πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών 
(ποσοτική παράδοση).  

Μέσα στο διάστημα αυτό (χρόνος παράδοσης) πρέπει να γίνουν η προσκόμιση του μηχανήματος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, 
η προσωρινή παραλαβή του, η μεταφορά του νέου μηχανήματος μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέχρι και εντός του χώρου 
τοποθέτησης του, η εγκατάσταση του νέου μηχανήματος, οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιμές,  και η παράδοση τους 
σε κατάσταση λειτουργίας.  

 Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  Το μηχάνημα θα προσκομισθεί 
ελεύθερο επί εδάφους στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας στην ΝΜ Ναυπλίου, Ναύπλιο, Ελλάδα, και στον 
προστατευμένο χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που θα του υποδείξει η Α.Α.Ο ανάδοχος πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την 
μεταφορά και εγκατάσταση του νέου μηχανήματος στο χώρο τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την ελληνική 
νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισμούς. 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του μηχανήματος και να το παραδώσει σε πλήρη 
λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με 
τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια 
του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που του διαθέτει 
το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται 
στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε να 
διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου. 

4 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του μηχανήματος να παραδώσει:  Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας 
(Operational Μanuals) με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) 
με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές 
μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα. 

Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή 
Αγγλική γλώσσα. 

Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του μηχανήματος. 

Δύο (2) σειρές επισήμων καταλόγων (βιβλίων), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με όλους τους κωδικούς 
ανταλλακτικών του εργοστασίου παραγωγής του μηχανήματος  (Parts Books) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

 

5 

Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα στην περίοδο των 
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

Δ. Πιστοποιητικά 

 

1. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό σήμανσης CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/Ε.Ε. Οι 
προμηθευτές πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά τους πλήρη 
τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), 

 

2. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ΙSO σειράς 9000  ή  ISO 13485 (ή ισοδύναμο)   του 
προμηθευτή,  καθώς επίσης και από έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 13485 (ή ισοδύναμο) και προαιρετικά ISO 
σειράς 9000 του οίκου κατασκευής με ποινή απόρριψης. 

 

3. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την   ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 
Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» 
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Ε. Εκπαίδευση προσωπικού 

 

1. 

Ο προμηθευτής  υποχρεούται,  με  ποινή αποκλεισμού της  προσφοράς  του, να συνυποβάλει οπωσδήποτε   πλήρες  
αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς- τεχνολόγους), ως και αντίγραφο των αναγκαίων 
βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα. Να αναφερθεί ο χρόνος, ο τόπος και η διάρκεια της εκπαίδευσης. 

 

2 

Η εκπαίδευση (ιατρών – χειριστών -τεχνικών), θα παρέχεται για έως τριάντα (30)   ημέρες   μετά την εγκατάσταση 
του μηχανήματος, άνευ πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή και θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 

 

3 

Κατά  την  διάρκεια  της  περιόδου  εγγύησης  καλής  λειτουργίας,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται,  άνευ  πρόσθετης  
αμοιβής,  να  επαναλάβει  την εκπαίδευση  του  αρμόδιου  προσωπικού  του  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  (τεχνικούς-χρήστες)  
για  ίδιο  χρονικό  διάστημα  τουλάχιστον  με  την  αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΟΥΣ   

 

1.   Τεχνικά χαρακτηριστικά είδους 

 50,00 % 

 

2.    Χρόνος Παράδοσης 
 3,00 % 

 

3.    Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών 
 35,00 % 

 

4.    Ανταλλακτικά για  τουλάχιστον 10 χρόνια 
 10,00 % 

 

5.    Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας 
 1,00 % 

 

6.    Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και Τεχνικής Υπηρεσίας 
 1,00 % 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

100% 

 

α/α 2 Ν .Μ.Ναυπλίου     ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Το υπό προμήθεια αναισθησιολογικό συγκρότημα θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, 
σύγχρονης τεχνολογίας και κατάλληλο για χρήση σε ασθενείς όλων των ηλικιών (ενήλικες, παιδιά, 
νεογνά).  

2. Να φέρεται σε τροχήλατη βάση με σύστημα πέδησης του ίδιου κατασκευαστικού οίκου και να 
διαθέτει:    
α. συρτάρι αποθήκευσης παρελκόμενων 

β. επιφάνεια εργασίας 

γ. επιφάνεια τοποθέτησης μόνιτορ ή άλλων συσκευών 

δ. ρευματολήπτες για σύνδεση περιφερικών συσκευών. 

3. Να αποτελείται από τα ακόλουθα: 
α. Κυρίως μηχάνημα αναισθησίας 

  β. Αναπνευστήρα  
γ. Μόνιτορ αναπνευστήρα (αναπνευστικών παραμέτρων) 
δ. Σύστημα παρακολούθησης παραμέτρων, αποτελούμενο τουλάχιστον από: i) παρακλίνια 
οθόνη/μόνιτορ παρακολούθησης με ενσωματωμένο ή ξεχωριστό ηλεκτρονικό υπολογιστή medical 
grade με: λειτουργικό σύστημα, έγχρωμη LCD-TFT οθόνη αφής, μεγέθους τουλάχιστον 17” 
ii) από μόνιτορ μεταφοράς, παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών. Το συγκρότημα να προσφέρεται 
έτοιμο προς ενσωμάτωση σε δίκτυο επικοινωνίας Ethernet.  

 
4. Το λογισμικό όλου του παραπάνω εξοπλισμού να είναι στην Ελληνική γλώσσα. 
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5. Να φέρει εξόδους για σύνδεση µε δίκτυο, άλλες ιατρικές συσκευές και Η/Υ ιατρικής κλάσης. Να έχει 

τη δυνατότητα τήρησης πλήρους ηλεκτρονικού διαγράμματος αναισθησίας-φάκελου ασθενή, το 

οποίο τεκμηριωμένα να δέχεται/καταγράφει αυτομάτως τα αναπνευστικά/αιμοδυναμικά δεδομένα 

από το αναισθησιολογικό συγκρότημα.  

 
6. Να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και προστασία ασθενούς. Θα εκτιμηθεί θετικά η δυνατότητα 

αυτόματου αερισμού του ασθενούς με αέρα του περιβάλλοντος, στην περίπτωση πτώσης της πίεσης 

των αερίων της κεντρικής εγκατάστασης και ταυτόχρονα εξάντλησης των εφεδρικών φιαλών 

(κατάσταση εξαιρετικά έκτακτης ανάγκης). 

Β. ΚΥΡΙΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

1. Να φέρει σωλήνες παροχής Ο2, Ν2Ο και ιατρικού πεπιεσμένου αέρα, συμβατούς με το σύστημα 
παροχής αερίων του νοσοκομείου, καθώς και εφεδρικό σύστημα τροφοδοσίας Ο2 και Ν2Ο με 
ισάριθμες εφεδρικές φιάλες κωδικοποίησης PIN Index. Σε περίπτωση που ο αναπνευστήρας του 
αναισθησιολογικού λειτουργεί με οδηγό αέριο, να παραδοθεί με φιάλες  άνω των επτά (7) λίτρων για 
την εξασφάλιση μεγάλου χρόνου λειτουργίας. 
 

2. Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις στην οθόνη ή μανόμετρα για την πληροφόρηση του χειριστή 
αναφορικά με τη σωστή τροφοδοσία του μηχανήματος από τις κεντρικές παροχές αερίων και το 
περιεχόμενο των εφεδρικών φιαλών.  

 
3. Να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και χορήγησης φρέσκων αερίων (ηλεκτρονικό μίκτη) με 

ταυτόχρονη απεικόνιση ψηφιακών ροόμετρων και ψηφιακή απεικόνιση του χορηγούμενου μίγματος 
φρέσκων αερίων, στην οθόνη του μηχανήματος. Να είναι ικανό για χορήγηση Low και minimal Flow 
αναισθησίας με παροχή ροής φρέσκων αερίων από 0,2 L/min έως 15 L/min τουλάχιστον. Να έχει τη 
δυνατότητα απευθείας ρύθμισης: 
α. του ποσοστού Ο2

 των φρέσκων αερίων  
β. της συνολικής ροής φρέσκων αερίων, διατηρώντας σταθερό το ποσοστό Ο2 
 

4. Να τροφοδοτείται από ρεύμα δικτύου πόλεως καθώς και από ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία που να εξασφαλίζει αυτονομία τουλάχιστον τριάντα  (30) λεπτών, που θεωρείται ικανό 
καθώς τα χειρουργεία διαθέτουν ηλεκτρική τροφοδοσία από UPS που εξασφαλίζει την αδιάλειπτη 
λειτουργία ακόμη και στο μεσοδιάστημα εκκίνησης του Η/Ζ. 

 
5. Να διαθέτει σύστημα εξασφάλισης ελάχιστης συγκέντρωσης Ο2 στα φρέσκα αέρια όχι μικρότερης του 

25% όταν επιλέγεται μίγμα φρέσκων αερίων Ο2/Ν2Ο. Στην περίπτωση πτώσης της πίεσης του Ο2 το 
μηχάνημα να μεταπίπτει αυτόματα σε λειτουργία με πεπιεσμένο αέρα διατηρώντας τη συνολική ροή 
των φρέσκων αερίων αναλλοίωτη. 

 
6. Να διαθέτει συναγερμούς οπτικά και ηχητικά κωδικοποιημένους και απεικόνιση ενημερωτικών / 

προειδοποιητικών μηνυμάτων. Να διαθέτει απαραιτήτως οπτικοακουστικούς συναγερμούς για: α) μη 
σωστή πίεση τροφοδοσίας Ο2

 , β) κατά λεπτό αερισμό, γ) πίεση αεραγωγών, δ) διαρροή. 
 

7. Να φέρει σύστημα προσαρμογής δύο (2) ενεργών εξαερωτών για χορήγηση αναισθητικών αερίων, με 
διάταξη ασφαλείας που να αποκλείει την ταυτόχρονη ενεργοποίηση και των δύο εξαερωτών.  

 
8. Να διαθέτει κύκλωμα επανεισπνοής: 

α. με κάνιστρο νατρασβέστου πολλαπλών χρήσεων, μεγάλης χωρητικότητας για πολύωρες 
επεμβάσεις. Να δέχεται και να προσφερθούν προς επιλογή κάνιστρα μίας χρήσεως για τις 
περιπτώσεις σηπτικών περιστατικών. Τα κάνιστρα μίας χρήσης να έχουν τη δυνατότητα 
αντικατάστασης κατά τη διάρκεια της επέμβασης με ασφάλεια, χωρίς διαρροές.  
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β. θερμαινόμενο ή σύστημα αντίστοιχης αποδειγμένης τεχνολογίας (όπως σύστημα με δοχείο 
δέσμευσης, συγκράτησης και απομάκρυνσης της υγρασίας από το κύκλωμα επανεισπνοής), για την 
αποφυγή συμπύκνωσης υδρατμών εντός αυτού κατά τη διάρκεια τόσο της κλασικής, όσο της Low και 
της Minimal Flow αναισθησίας. Να αναφερθεί η τεχνολογία προς αξιολόγηση.  
γ. με βαλβίδα ασφαλείας πίεσης ασθενή, κατά προτίμηση με δυνατότητα ταχείας εκτόνωσης.  
  

9. Δυνατότητα χορήγησης 100% Ο2 με χειροκίνητο αερισμό μέσω διαβαθμισμένου μηχανικού ρυθμιστή 
ροής, σε περίπτωση πτώσης της ηλεκτρικής τροφοδοσίας και εξάντλησης και της μπαταρίας. Η ροή να 
διέρχεται μέσα από τον εξαερωτήρα για χορήγηση και αναισθητικού αερίου.  
 

10. Να ανιχνεύει, να αναγνωρίζει και να μετρά αυτόματα τη συγκέντρωση του χορηγούμενου πτητικού 
αναισθητικού. Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης ανίχνευσης δύο πτητικών με απεικόνιση των 
συγκεντρώσεών τους.   
 

11. Να πραγματοποιεί αυτοέλεγχο των ηλεκτρονικών και μηχανικών συστημάτων του και έλεγχο 
διαρροών πριν τεθεί σε κανονική λειτουργία. Να αναφερθεί ο χρόνος πραγματοποίησης του 
αυτοελέγχου προς εκτίμηση.  
 

12. Να είναι εφοδιασμένο με βοηθητικό ροόμετρο οξυγόνου και να διαθέτει αναρρόφηση κενού. 

 
13. Να διαθέτει σύστημα απαγωγής αερίων (scavenging system).  

 
14. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση τυχόν επιπλέον δυνατότητες 

 

Γ. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ 

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, ηλεκτρονικά ελεγχόμενος και να λειτουργεί: 
α. ηλεκτρικά υπό τάση 220V/50Hz και πνευματικά με αέρα και O2 (τεχνολογία φυσούνας ή 
αντίστοιχη) ή 
β. αμιγώς ηλεκτρικά υπό τάση 220V/50Hz (τεχνολογία εμβόλου/πιστονιού ή τουρμπίνας)  
 Να αναφερθεί η τεχνολογία του αναπνευστήρα. Να αναφερθεί το πρωτεύον και το δευτερεύον αέριο 
και η μέση κατανάλωση αερίου οδήγησης (για την πρώτη περίπτωση) ώστε να αξιολογηθεί. Σε 
περίπτωση απώλειας του πρωτεύοντος οδηγού αερίου η πνευματική λειτουργία του αναπνευστήρα 
πρέπει να συνεχίζεται αυτόματα με το δευτερεύον οδηγό αέριο και να εμφανίζεται η αντίστοιχη 
ένδειξη.  
 

2. Τα μέρη που επιμολύνονται από εκπνεόμενα αέρια να αποστειρώνονται σε κλίβανο ατμού. Η 
αποσυναρμολόγηση/συναρμολόγηση τους να είναι εύκολη. Να επισυναφθούν οι επίσημες οδηγίες 
αποσυναρμολόγησης/συναρμολόγησης όλων των αντίστοιχων μερών, του εγχειριδίου 
χρήσης/απολύμανσης-αποστείρωσης του κατασκευαστή προς αξιολόγηση. 
 

3. Να εκτελεί τους κάτωθι τρόπους αερισμού: 
α. Αυτόματο (Spontaneous Breathing) και χειροκίνητο αερισμό (Manual Ventilation) 
β. Μηχανικό αερισμό ελεγχόμενου όγκου (Volume Control Ventilation VCV)  
γ. Μηχανικό αερισμό ελεγχόμενης πίεσης (Pressure Control Ventilation PCV)  
δ. Συγχρονισμένο διαλείποντα υποχρεωτικό αερισμό (Synchronized Intermittent Mandatory 
Ventilation SIMV) όγκου και πίεσης (VC-SIMV και PC-SIMV) 
δ. Αερισμό υποστήριξης πίεσης με ρύθμιση ελαχίστων παρεχόμενων αναπνοών (Pressure Support) 
ε. Αυτόματο αερισμό συνεχούς θετικής πίεσης (CPAP) 
στ. αερισμό συνδυασμού όγκου και πίεσης. (PC-VG ή VC-Autoflow ή αντίστοιχο).  
Επιπροσθέτως, να διαθέτει λειτουργία καρδιακής παράκαμψης για χρήση σε περιπτώσεις 
εξωσωματικής αντλίας στις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις.  
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4. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση τυχόν επιπλέον τρόποι αερισμού. 
  

5. Δυνατότητα ρύθμισης από το χρήστη για: 
α.  Συχνότητα αναπνοών έως 100 bpm ή μεγαλύτερη 
β. Χρόνο εισπνοής 0,2-5 sec τουλάχιστον για την επίτευξη σχέσεων Ι : Ε από 4:1 έως 1:4 τουλάχιστον 
γ. Αναπνεόμενο όγκο (VT) από 5 ml έως τουλάχιστον 1400 ml.  
δ. Πίεση PEEP από 0 έως 20 cm H2O τουλάχιστον 
ε. Χρόνο Plateau από 0 έως 60 % τουλάχιστον 
στ. Μέγιστη εισπνευστική πίεση έως 60 cm H2O τουλάχιστον 
ζ. Σκανδαλισμό ροής από 0,3 L/min περίπου 
η. Υποστήριξη πίεσης ΔP έως 50 cm H2O τουλάχιστον. 

6. Θα εκτιμηθεί να διαθέτει ανεξαρτησία – αποσύζευξη του παρεχόμενου ζωτικού όγκου από τις 
μεταβολές της ροής των φρέσκων αερίων σε πραγματικό χρόνο (εντός της ίδιας αναπνοής). Σε 
αντίθετη περίπτωση ο αναπνευστήρας να διαθέτει οπωσδήποτε αυτόματη αντιστάθμιση του 
παρεχόμενου ζωτικού όγκου, παρακάμπτοντας τις μεταβολές ροής των αερίων και της ενδοτικότητας 
του ασθενή.   

 

      Δ. ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ (ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ) 

1. Να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη TFT οθόνη μεγέθους τουλάχιστον 12’’.   
 

2. Να απεικονίζει σε μορφή ψηφιακής τιμής ή σε κυματομορφών τις παρακάτω αναπνευστικές 
παραμέτρους: 
α. συγκέντρωση εισπνεόμενου-εκπνεόμενου O2  
β. χορηγούμενους όγκους ( MV, VT) και αναπνευστική συχνότητα 
γ. εφαρμοζόμενες πιέσεις (Peak, Plateau, Peep) 
δ. συγκέντρωση  εισπνεόμενου-εκπνεόμενου Ν2Ο, CO2 και πτητικών αναισθητικών.  
ε. Ενδοτικότητα (compliance) και κλειστούς βρόχους πίεσης/όγκου και ροής/όγκου 
στ. Απορρόφηση αναισθητικών αερίων (MAC), διορθωμένη βάσει ηλικίας 
 

3. Να διαθέτει απεικόνιση εξελιγμένου συστήματος καθοδήγησης του αναισθησιολόγου αναφορικά με 
την κατανάλωση φρέσκου αερίου, για την εξασφάλιση οικονομίας στην κατανάλωση των πτητικών 
αναισθητικών κατά τη LOW και MINIMAL FLOW αναισθησία.  
 

4. Να διαθέτει λειτουργία για τη διευκόλυνση/παρακολούθηση της διαδικασίας της επιστράτευσης των 
κυψελίδων. 
 

5. Να διαθέτει ρυθμιζόμενα όρια συναγερμού και να απεικονίζει μηνύματα συναγερμού ταξινομημένα 
σε τρεις (3) κατηγορίες προτεραιότητας. 

 
6. Οι μετρήσεις των πτητικών αναισθητικών, του Ν2Ο και του CO2 να πραγματοποιούνται με αισθητήρα 

υπέρυθρης ακτινοβολίας, του δε Ο2 μέσω παραμαγνητικού συστήματος για την αποφυγή χρήσης 
αναλωσίμων αισθητήρων. 
 

7. Να προσφερθούν προς επιλογή τυχόν επιπλέον δυνατότητες. 
 

Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

1. Σύστημα παρακολούθησης παραμέτρων αποτελούμενο τουλάχιστον από: 

i) παρακλίνια οθόνη/μόνιτορ παρακολούθησης παραμέτρων, με ενσωματωμένο ή ξεχωριστό 
ηλεκτρονικό υπολογιστή medical grade με: λειτουργικό σύστημα, έγχρωμη οθόνη αφής, 
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μεγέθους τουλάχιστον 17” (με μπαταρία, για την περίπτωση πτώσης της τροφοδοσίας 
ρεύματος) και 

ii)  από φορητό μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών με ενσωματωμένη έγχρωμη 
οθόνη μεγέθους τουλάχιστον 5’’, μπαταρία τουλάχιστον 180 λεπτών (σε τυπικές συνθήκες 
λειτουργίας), μικρού βάρους (μικρότερο από 2 κιλά), κατάλληλο για μεταφορές.  

2. Το Σύστημα παρακολούθησης παραμέτρων να είναι συμβατό με το αναισθησιολογικό μηχάνημα και 

να απεικονίζει τις αναπνευστικές παραμέτρους. Να κατατεθούν απαραιτήτως, τα πιστοποιητικά CE 

mark για κάθε διακριτή συσκευή του συστήματος και τα πιστοποιητικά συμβατότητας (CE declaration 

of compatibility) σύμφωνα με την Οδηγία 93/42 της Ε.Ε «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων», με την 

οποία έχει εναρμονισθεί η Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ 2198/2-10-2009) για κάθε διακριτή συσκευή 

του συστήματος.  

 
3. Το λογισμικό όλου του παραπάνω συστήματος να είναι στην Ελληνική γλώσσα. 

4. Να διαθέτει τυχόν ενισχυτικές βαθμίδες, συμβατές ώστε συνολικά να παρακολουθεί τα κάτωθι 

φαινόμενα: 

α. Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG), με χρήση τουλάχιστον 5-πολικού ή 6-πολικού καλωδίου. Θα 
εκτιμηθεί η δυνατότητα χρήσης διαφορετικών τύπων καλωδίων για διευκόλυνση της εφαρμογής στον 
ασθενή. Να περιγραφούν προς αξιολόγηση. 
β. Δύο αιματηρές πιέσεις με δυνατότητα μέτρησης πίεσης ενσφήνωσης (Wedge). 
γ. Αναίμακτη πίεση (NIBP). 
δ. Θερμοκρασία (Τ). 
ε. Παλμική Οξυμετρία (SpO2 και PVI). 
στ. Αναίμακτη μέτρηση αιμοσφαιρίνης (SpHb) 
 

5. Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) 
5.1 Να απεικονίζει ευδιάκριτα την καρδιακή συχνότητα, ακόμη και στις περιπτώσεις κακής 

σύνδεσης ή διακοπής ηλεκτροδίου ΗΚΓ. 
5.2 Να δίνει δυνατότητα επιλογής για συνεχή απεικόνιση οποιασδήποτε από τις απαγωγές, 

καθώς και να απεικονίζει ταυτόχρονα, έως τρεις απαγωγές που επιλέγονται από το χειριστή.  
5.3 Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης βηματοδότη. 
5.4 Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης αρρυθμιών καθώς και ανάλυσης του ST διαστήματος σε 

τρεις απαγωγές τουλάχιστον.  
5.5 Το καλώδιο ΗΚΓ να δίνει τη δυνατότητα απεικόνισης της κυματομορφής της αναπνοής και να 

υπάρχει ψηφιακή ένδειξη της συχνότητας των αναπνοών.  
5.6 Να απεικονίζει και τις 12 απαγωγές του ΗΚΓ με τη χρήση 6-πολικού ή 5-πολικού καλωδίου 

ΗΚΓφήματος (ECG). 
6. Αιματηρές πιέσεις (ΙΒΡ) 

6.1 Να μετράει ταυτόχρονα δύο αιματηρές πιέσεις. Να απεικονίζονται οι τιμές της συστολικής, 
διαστολικής και μέσης πίεσης, καθώς και οι κυματομορφές των πιέσεων. 

6.2 Να διαθέτει την λειτουργία υπέρθεσης των κυματομορφών (overlap).  
7. Αναίμακτη πίεση (ΝΙΒΡ) 

7.1  Να διαθέτει λειτουργία χειροκίνητης και αυτόματης εκκίνησης της μέτρησης σε 
προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. 

7.2  Να απεικονίζονται οι τιμές συστολικής, διαστολικής και μέσης αρτηριακής πίεσης, με 
ξεχωριστά όρια συναγερμού για κάθε μία από αυτές. 

8. Θερμοκρασία (Τ) 
8.1 Να μετράει με υψηλή ακρίβεια την θερμοκρασία πυρήνα του ασθενούς. Θα εκτιμηθεί η 

δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας πυρήνα μέσω αισθητήρα δέρματος, με υψηλή 
ακρίβεια. 
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8.2 Να έχει την δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας σε δύο διαφορετικά σημεία του 
σώματος  (Τ1,Τ2), ταυτόχρονα, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν δύο αισθητήρες. 

8.3 Στην παραπάνω περίπτωση να υπολογίζει και να αναδεικνύει τη διαφορά θερμοκρασίας 
μεταξύ των δύο σημείων (ΔΤ). 

9. Παλμική οξυμετρία (SpO2) και λοιπές παράμετροι  
9.1 Να μετρά με αναίμακτη μέθοδο τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο μέσω αισθητήρα 

δακτύλου (probe) πολλαπλών χρήσεων, τεχνολογίας Masimo Rainbow. 
9.2 Να απεικονίζει ψηφιακά τον κορεσμό % οξυγόνου και να απεικονίζει την πληθυσμογραφική 

καμπύλη SpO2. 
9.3 Να μετρά, με αναίμακτη μέθοδο, τον δείκτη Pleth Variability Index (PVI) για τον υπολογισμό 

της αναμενόμενης ανταπόκρισης του ασθενή στα παρεχόμενα υγρά. 
9.4 Να μετράει με αναίμακτη μέθοδο την αιμοσφαιρίνη (SpHb), με γράφημα της τάσης της. 

 
10. Να είναι προστατευμένο από παράσιτα διαθερμίας και απινίδωσης. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε 

νεογνά, παιδιά και ενήλικες.  
 

11. Να απεικονίζει τουλάχιστον δέκα (10) κυματομορφές διαφορετικών παραμέτρων ταυτοχρόνως, εκ 
των οποίων έως τρεις να είναι ηλεκτροκαρδιογράφημα. 
 

12. Οπτικοακουστική διάταξη συναγερμού (Alarms) με τρία επίπεδα προτεραιότητας και ρυθμιζόμενα 
όρια για όλες τις παραμέτρους. 
 

13. Να διαθέτει μνήμη όλων των παραμέτρων (trends) χρονικής διάρκειας 48 ωρών τουλάχιστον, σε 

μορφή γραφημάτων και πινάκων. Κατα την απεικόνιση των trends να μην διακόπτεται η εποπτεία της 

παρακολούθησης του ασθενούς. 

 
14. Να συνδέεται με κεντρικό σταθμό παρακολούθησης. 

 
15. Να διαθέτει θύρες για τη σύνδεση περιφερικών συσκευών καθώς και θύρες USB. 

 
16. Το σύστημα να συνοδεύεται από:  

 3-πολικό καλώδιο ΗΚΓφήματος (ECG), πολλαπλών χρήσεων. 

 6-πολικό καλώδιο ΗΚΓφήματος (ECG), πολλαπλών χρήσεων. 

 Αισθητήρα δακτύλου παλμικής οξυμετρίας, πολλαπλών χρήσεων, τεχνολογίας Masimo rainbow   
(SpO2). 

 Δύο (2) περιχειρίδες ενηλίκων διαφορετικών μεγεθών (NΙBP), πολλαπλών χρήσεων. 

 Έναν τουλάχιστον αισθητήρα θερμοκρασίας, (T). 

 Έναν (1) αισθητήρα δαχτύλου για την μέτρηση της αιμοσφαιρίνης (SpHb) με αντίστοιχα 
αυτοκόλλητα εφαρμογής, μιας χρήσης. 

και εν γένει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος πλην λοιπών 
αναλωσίμων.  
 
 
 

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE. Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει 
πιστοποίηση ISO 9001:2000 και ISO 13485:2003 σύμφωνα με την Υ.Α ΔΥ8δ/1348/04 που αφορά στη 
διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 
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2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης 
Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ 117/2004(ΦΕΚ 82Α) και Π.Δ 15/2006(ΦΕΚ 12Α) σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2003/108. 

 
 

3. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και να αναφερθεί η ετήσια κοστολόγηση 
συμβολαίου πλήρους συντήρησης συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, service kits και 
εργασίας εκτός αναλωσίμων, καθώς και προληπτικής συντήρησης συμπεριλαμβανομένων των service 
kits και εργασίας εκτός ανταλλακτικών και αναλωσίμων της μονάδος, μετά το πέρας της εγγύησης.  
 

4. Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο η διάθεση ανταλλακτικών για μία δεκαετία. 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

A. Prospectus και Βεβαιώσεις 

 

 

 

1. 

Τα κατατιθέμενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται 
στις προσφορές. Πρέπει να 

είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που 
χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις 
αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντός του. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 
είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από το 
νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.  
Η κατά τα άνω  επιστολή  του  οίκου  κατασκευής  και  κάθε  σχετικό  με  την  προμήθεια  πιστοποιητικό  πρέπει  να  
είναι  υποχρεωτικά  πρωτότυπα  ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και σε κάθε περίπτωση επίσημα μεταφρασμένα. 

B. Υποστήριξη και ανταλλακτικά 

 
1. 

Θα προσφερθεί πρόγραμμα-προσφορά πλήρους υποστήριξης και συντήρησης όλου του συγκροτήματος, με 
ανταλλακτικά, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και για χρονικό διάστημα δέκα (10)   ετών 
από την παράδοση σε λειτουργία.       

Τα ανταλλακτικά, περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και 
εργατικά στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης.  

Το κόστος συντήρησης ανά έτος να μην υπερβαίνει το 6% της προσφερόμενης τιμής του μηχανήματος. 

 

 

 

 

2. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο 
ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού. Επίσης, 
υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά έγγραφη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του 
κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού θυγατρικού του οίκου (η οποία θα αναφέρεται ρητώς στην παρούσα 
διακήρυξη), ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστημα δηλώνει ο 
προμηθευτής, καθώς και για τη συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση 
που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή σε 
περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση, δεδομένου  ότι  τούτο  κρίνεται  ως  ουσιώδης  
απαίτηση  της  διακήρυξης  για  την  μακρόχρονη  ομαλή  και  απρόσκοπτη  λειτουργία  του μηχανήματος.  Σε 
περίπτωση που ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, τότε σχετικά με τη διάθεση ανταλλακτικών αρκεί 
η δήλωση του προμηθευτή – κατασκευαστή. 

 

3 

Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η 
δήλωση του κατασκευαστή του  τελικού  προϊόντος  και  δεν  απαιτούνται  οι  δηλώσεις  περί  διάθεσης  
ανταλλακτικών  των  κατασκευαστικών  οίκων  των  διαφόρων υποσυστημάτων. 
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4 

 

 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των   υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον δύο (2) 
έτη   από την οριστική παραλαβή τους , κατά τους όρους της διακήρυξης  και τις ισχύουσες διατάξεις. 

 Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης, η οποία θα αναφέρεται κατά τρόπο 
σαφή στα προσφερόμενα είδη. 

 Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται  για  οποιαδήποτε  βλάβη  του  
μηχανήματος  ή  μέρους  αυτού  προερχόμενη  από  την  συνήθη  και  ορθή  χρήση  του  και  δεν  θα επιβαρύνεται 
με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης.  

Στην παρεχόμενη εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, 
σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το μηχάνημα να διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας.  

Η συχνότητα των προληπτικών ελέγχων πρέπει να καθορίζεται στην προσφορά και να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες 
και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου.  

Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού.  

Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος πλήρως συναρμολογημένου, 
εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.  

  Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης 
καλής λειτουργίας  του  μηχανήματος,  με  Έγγραφη  Δήλωση  του  κατασκευαστή  ή  του  εξουσιοδοτημένου  
αντιπροσώπου  του,     την  οποία  θα συμπεριλάβει στον επιμέρους φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  ώστε να 
αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο. 

 

 

 

5 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και 
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό,  με  πιστοποιητικό  εκπαίδευσης  και  εξουσιοδότηση  αυτού  από  τον  
μητρικό  κατασκευαστικό  οίκο  για  την  συντήρηση  των αντίστοιχων μηχανημάτων. 

 Να αναφερθεί αναλυτικά στην προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη όπου εδρεύει το συνεργείο 
συντήρησης, η σύνθεση του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, καθώς και ο χρόνος σχετικής 
ενασχόλησης και εκπαίδευσης,.  

Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Νότια Ελλάδα, οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά τους 
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες.  

Ασάφειες ή αοριστίες ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή την 
συντήρηση κ.λ.π. θα βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις. 

 

 

6 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει αποδεδειγμένα ότι ο "αντιπρόσωπος – προμηθευτής" διαθέτει σχετική 
εξουσιοδότηση από τον μητρικό οίκο για χρόνο ο οποίος καλύπτει όλη την δεκαετή περίοδο από την παράδοση του 
μηχανήματος, κατά την οποία απαιτείται η παροχή ανταλλακτικών – συντήρησης, service, εγγυήσεων κ.λ.π., τότε οι 
αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από τον μητρικό ή ελληνικό θυγατρικό (ως προαναφέρθηκε) οίκο, 
πέραν των λοιπών δεσμεύσεων (πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.) που αναλαμβάνει ο μητρικός οίκος, όπως 
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

 

7 

Ο προμηθευτής θα υποβάλλει μαζί με την προσφορά του και υπόδειγμα σύμβασης συντήρησης (χωρίς οικονομικά 
στοιχεία στην τεχνική προσφορά, με οικονομικά στοιχεία στην οικονομική προσφορά) το  οποίο θα ισχύει μετά το 
πέραν την εγγύησης και εφόσον το επιθυμήσει το Νοσοκομείο. 

 

 

 

 

 

8 

Κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης  θα  τηρείται  ημερολόγιο  λειτουργίας,  συντήρησης,  βλαβών  κ.λ.π.  που  θα  
παρακολουθείται  και  θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου  (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό 
του προμηθευτή.  

Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινη-τοποίησης του μηχανήματος. Ο 
προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει δυνατόν  το  είδος  της  και  θα  αποστέλλεται  fax,  
οπότε  θα  αρχίζει  η μέτρηση  του  χρόνου  ακινητοποίησης.   

Η  ανταπόκριση  (τηλεφωνική, τηλεματική ή φυσική παρουσία) προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να 
γίνεται την ίδια μέρα όταν ο προμηθευτής ειδοποιηθεί μέχρι την 10:00 π.μ. και το αργότερο το πρωί της επομένης 
ημέρας όταν ειδοποιηθεί μετά την 10:00 π.μ.  

Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε 
μέρους του μηχανήματος. Για κάθε τέτοια εργάσιμη ημέρα άνω των οκτώ(8) ημερολογιακών ημερών ετησίως, (στις 
οποίες  δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες προληπτικής συντήρησης του μηχανήματος), θα επιβάλλεται στον 
προμηθευτή, ως ποινική ρήτρα, παράταση κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες της διάρκειας της εγγύησης καλής 
λειτουργίας η της σύμβασης συντήρησης, για ολόκληρο το συγκρότημα. 

 

 

9 

Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον θα του έχει 
ανατεθεί η συντήρηση του μηχανήματος, να εξασφαλίζει την επιμελή συντήρηση και επισκευή του όλου 
συστήματος, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οπ οία θα έχει καθορίσει στην   οικονομική του προσφορά και 
με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση - εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα κατατεθεί μαζί με την 
προσφορά και θα αναφέρεται στην συγκεκριμένη διακήρυξη.  

Η δήλωση του κατασκευαστικού οίκου πρέπει να καλύπτει και την περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο 
αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή γενικά πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση. 
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10 

Με την τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται υποχρεωτικά πλήρης κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες 
παραδόσεις παρόμοιων ή ίδιων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, η αξία τους, οι ημερομηνίες 
παραγγελίας, παράδοσης και οι τυχόν υποχρεώ σεις παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (Δημοσίου ή Ιδιωτικού 
τομέα). 

 Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο Δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα 
της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών.  

Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν 
τούτο  δεν είναι δυνατόν, δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον ίδιο κατάλογο διευκρινίζεται αν τα 
μηχανήματα αυτά συντηρούνται από συνεργείο του προμηθευτή και από πότε. 

 

11 

Οι προμηθευτές πρέπει να περιλαμβάνουν στην οικονομική προσφορά τιμοκατάλογο των αναλωσίμων και των 
βασικών ανταλλακτικών του συγκροτήματος και να δεσμευθούν ότι μελλοντικές μεταβολές θα γίνονται σύμφωνα 
με την αύξηση του τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους. 

Αντίγραφο του καταλόγου αυτού (χωρίς τιμές) θα περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά. 

Γ - Εγκατάσταση – παράδοση- παραλαβή 

 

 

1. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν επιτόπια γνώση των συνθηκών του χώρου εγκατάστασης και 
να βεβαιώσουν τούτο εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες (εργασίες, τροποποιήσεις, 
κατασκευές κλπ.) και να συμπεριληφθούν στην προσφορά τους με πλήρη τεχνική περιγραφή.   

 Με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή   

Θα γίνει έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης του χώρου και βελτίωση, ενίσχυση ή αντικατάσταση αυτής ώστε να 
διασφαλίζονται όλες οι απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών του Ελληνικού κράτους και η νόμιμη λειτουργία του 
νέου μηχανήματος. 

 

2 

Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί,   θα παραδοθεί και θα παραληφθεί   με ευθύνη του προμηθευτή στον χώρο που θα 
του υποδειχθεί από το Νοσοκομείο 

 

 

 

 

 

 

3 

Η παράδοση του μηχανήματος  θα πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών 
(ποσοτική παράδοση). 

 Μέσα στο διάστημα αυτό (χρόνος παράδοσης) πρέπει να γίνουν η προσκόμιση του μηχανήματος στο 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η προσωρινή παραλαβή του, η μεταφορά του νέου μηχανήματος μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέχρι και 
εντός του χώρου τοποθέτησης του, η εγκατάσταση του νέου μηχανήματος, οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιμές,  και 
η παράδοση τους σε κατάσταση λειτουργίας. .  

Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

 Το μηχάνημα θα προσκομισθεί ελεύθερο επί εδάφους στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας στην ΝΜ Ναυπλίου, 
Ναύπλιο, Ελλάδα, και στον προστατευμένο χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που θα του υποδείξει η Α.Α. 

Ο ανάδοχος πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά και εγκατάσταση του νέου μηχανήματος στο χώρο 
τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισμούς. 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του μηχανήματος και να το παραδώσει σε πλήρη 
λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με 
τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια 
του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που του διαθέτει 
το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό το 
οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική 
συμμόρφωση, ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου. 

 

 

 

4 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του μηχανήματος να παραδώσει: 

Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operational Μanuals) με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του 
κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και 
λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα. 

Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή 
Αγγλική γλώσσα. 

Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του μηχανήματος. 

Δύο (2) σειρές επισήμων καταλόγων (βιβλίων), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με όλους τους κωδικούς 
ανταλλακτικών του εργοστασίου παραγωγής του μηχανήματος  (Parts Books) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

 

5 

Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα στην περίοδο των 
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

Δ. Πιστοποιητικά 

 

1. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό σήμανσης CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/Ε.Ε. Οι 
προμηθευτές πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά τους πλήρη 
τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ),  
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2. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ΙSO σειράς 9000  ή  ISO 13485 (ή ισοδύναμο)   του 
προμηθευτή,  καθώς επίσης και από έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 13485 (ή ισοδύναμο) και προαιρετικά ISO 
σειράς 9000 του οίκου κατασκευής με ποινή απόρριψης. 

 

3. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την   ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 
Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» 

Ε. Εκπαίδευση προσωπικού 

 

1. 

Ο προμηθευτής  υποχρεούται,  με  ποινή αποκλεισμού της  προσφοράς  του, να συνυποβάλει οπωσδήποτε   πλήρες  
αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς- τεχνολόγους), ως και αντίγραφο των αναγκαίων 
βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα. Να αναφερθεί ο χρόνος, ο τόπος και η διάρκεια της εκπαίδευσης. 

 

2 

Η εκπαίδευση (ιατρών – χειριστών -τεχνικών), θα παρέχεται για έως τριάντα (30)   ημέρες   μετά την εγκατάσταση 
του μηχανήματος, άνευ πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή και θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 

 

3 

Κατά  την  διάρκεια  της  περιόδου  εγγύησης  καλής  λειτουργίας,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται,  άνευ  πρόσθετης  
αμοιβής,  να  επαναλάβει  την εκπαίδευση  του  αρμόδιου  προσωπικού  του  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  (τεχνικούς-χρήστες)  
για  ίδιο  χρονικό  διάστημα  τουλάχιστον  με  την  αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΟΥΣ   

      

          1.   Τεχνικά χαρακτηριστικά είδους 

 
50,00 % 

 

2.    Χρόνος Παράδοσης 

 
3,00 % 

 

3.    Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών 

 
                35,00 % 

 

4.    Ανταλλακτικά για  τουλάχιστον 10 χρόνια 

 
10,00 % 

 

5.    Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας 

 
1,00 % 

 

6.    Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και Τεχνικής Υπηρεσίας 

 
1,00 % 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

100% 

 

α/α 3 Ν .Μ.Ναυπλίου  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Κλασσικό Ακτινογραφικό Μηχάνημα, σύγχρονης τεχνολογίας. 
Το σύστημα θα περιλαμβάνει: 
Γεννήτρια πολυκορυφών, σύγχρονης τεχνολογίας (η οποία να αναφερθεί) 
Επιδαπέδιο Βραχίονα Στήριξης και Ακτινολογική Λυχνία 
Ακτινοδιαγνωστική τράπεζα με bucky 
Όρθιο bucky 

Σ.Β.  

25% ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ  

 Τύπος Γεννήτριας Πολυκορυφών,  σύγχρονης  τεχνολογίας  η  οποία    να 
αναφερθεί 

 Ισχύς, ΚW ≥50KW 

 Ανατομικά Προγράμματα ΝΑΙ.  Ο  μέγιστος  αριθμός  τους,  να  αναφερθεί   προς 
αξιολόγηση 

 Αυτόματη ρύθμιση εξέτασης (AEC) ΝΑΙ 

 Εύρος KVp 50-150 KVp 
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 Μέγιστη τιμή mA 600mA 

 Να διαθέτει σύγχρονο σύστημα 
αυτοδιάγνωσης βλαβών 

ΝΑΙ 

 Να  έχει  απομακρυσμένη διάγνωση 
βλαβών. 

ΝΑΙ 

 Να  χρησιμοποιεί  υπολογιστή  με  ή 
χωρίς οθόνη αφής για την επιλογή των 
ανατομικών προγραμμάτων ή την επιλογή 
των παραμέτρων έκθεσης 

ΝΑΙ 

 Να     διαθέτει     ενσωματωμένο    ή 
ανεξάρτητο σταθεροποιητή τάσης του 
δικτύου για μεταβολές της τάσης του 
ρεύματος +/- 10%. 

ΝΑΙ 

25% ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 

  

 Επιδαπέδιος βραχίονας μετακινούμενος σε 
ράγες 

Διαμήκης κίνηση 
βραχίονα 

ΝΑΙ (Να αναφερθεί) 

Καθ’ύψος κίνηση 
λυχνίας 

ΝΑΙ (Να αναφερθεί) 

Εγκάρσια κίνηση 
λυχνίας 

ΝΑΙ (Να αναφερθεί) 

Κλίση λυχνίας ΝΑΙ (Να αναφερθεί) 

Περιστροφή λυχνίας ΝΑΙ (Να αναφερθεί) 

 Τύπος λυχνίας Περιστρεφόμενης ανόδου, 
ταχύστροφη (τουλάχιστον 
9.000rpm), διπλοεστιακή 

 Μέγεθος εστιών, mm Μικρή εστία ≤0,6mm και Μεγάλη 
εστία ≤1,2mm 

 Αυτόματα διαφράγματα βάθους με φωτεινή επικέντρωση και 
αναγνώριση του μεγέθους κασετών 

ΝΑΙ 

 Ισχύς μεγάλης εστίας, KW Να καλύπτει την ισχύ της 
γεννήτριας 

 Θερμοχωρητικότητα ανόδου λυχνίας, kHU Να αναφερθεί προς αξιολόγηση 

 Ρυθμός θερμοαπαγωγής λυχνίας, HU/ min Να αναφερθεί προς αξιολόγηση 

 Να διαθέτει μετρητή δόσης (DAP meter) ΝΑΙ 

12% ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ BUCKY  

 Διαστάσεις επιφάνειας, cm Να αναφερθούν 
 Μέγιστο βάρος ασθενούς, kg ≥180 kg 
 Κίνηση Επιφάνειας Διαμήκης κίνηση, cm ΝΑΙ (Να αναφερθεί) 

 Εγκάρσια κίνηση,cm ΝΑΙ (Να αναφερθεί) 
 Καθ’ ύψος κίνηση, cm ΝΑΙ (Να αναφερθεί). 
 Ποδοδιακόπτες ελέγχου ΝΑΙ (Να αναφερθεί) 
 Bucky Κινούμενο grid ΝΑΙ 
 Διαστάσεις κασετών 18x24cm εώς 35x43cm 
 Αισθητήρες AEC ΝΑΙ 
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 Σύστημα συγχρονισμού με 
την κίνηση λυχνίας 

ΝΑΙ 

8% ΟΡΘΙΟ BUCKY  

 Καθ’ ύψος κίνηση ΝΑΙ (Να αναφερθεί) 
 Κλίση, º 90

ο 
/ -20

ο
 

 Διαστάσεις κασετών, cm 18x24 εώς 35x43 
 Αισθητήρες AEC ΝΑΙ (Να αναφερθούν) 
 Συγχρονισμός κίνησης βραχίονα λυχνίας, ακτινοδιαγνωστικής 

τράπεζας- όρθιου Bucky 
ΝΑΙ 

 

Η προμηθεύτρια εταιρεία να πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 13485 καθώς και τις 
απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Διακίνηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ( Υ.Α. Αριθ. ΔΥ8δ/ Γ.Π 
/οικ 1348/2004). Η εταιρεία να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004. Επίσης 
να διαθέτει πιστοποιητικό εκπαίδευσης τεχνικού στην εγκατάσταση και συντήρηση του προσφερόμενου 
εξοπλισμού 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

A. Prospectus και Βεβαιώσεις 

 

 

 

1. 

Τα κατατιθέμενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να 

είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής 
του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντός του. Σε 
περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική 
επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.  Η κατά τα 
άνω  επιστολή  του  οίκου  κατασκευής  και  κάθε  σχετικό  με  την  προμήθεια  πιστοποιητικό  πρέπει  να  είναι  υποχρεωτικά  πρωτότυπα  ή 
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και σε κάθε περίπτωση επίσημα μεταφρασμένα. 

B. Υποστήριξη και ανταλλακτικά 

 
1. 

Θα προσφερθεί πρόγραμμα-προσφορά πλήρους υποστήριξης και συντήρησης όλου του συγκροτήματος, με ανταλλακτικά, μετά τη λήξη του 

χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και για χρονικό διάστημα δέκα (10)   ετών από την παράδοση σε λειτουργία.          

Τα ανταλλακτικά, περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή 
συντήρησης. Το κόστος συντήρησης ανά έτος να μην υπερβαίνει το 6% της προσφερόμενης τιμής του μηχανήματος. 

 

 

 

 

2. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο ανταλλακτικά του 
προσφερόμενου είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού. Επίσης, υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά 
έγγραφη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού θυγατρικού του οίκου (η οποία θα αναφέρεται ρητώς 
στην παρούσα διακήρυξη), ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστημα δηλώνει ο προμηθευτής, 
καθώς και για τη συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο 
αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση, 
δεδομένου  ότι  τούτο  κρίνεται  ως  ουσιώδης  απαίτηση  της  διακήρυξης  για  την  μακρόχρονη  ομαλή  και  απρόσκοπτη  λειτουργία  του 
μηχανήματος.  Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, τότε σχετικά με τη διάθεση ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση 
του προμηθευτή – κατασκευαστή. 

 

3 

Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του κατασκευαστή 

του  τελικού  προϊόντος  και  δεν  απαιτούνται  οι  δηλώσεις  περί  διάθεσης  ανταλλακτικών  των  κατασκευαστικών  οίκων  των  διαφόρων 

υποσυστημάτων. 
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4 

 

 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των   υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον τρία (3) έτη   από την οριστική 

παραλαβή τους , κατά τους όρους της διακήρυξης  και τις ισχύουσες διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης 
βεβαίωσης, η οποία θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στα προσφερόμενα είδη. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα 
ευθύνεται  για  οποιαδήποτε  βλάβη  του  μηχανήματος  ή  μέρους  αυτού  προερχόμενη  από  την  συνήθη  και  ορθή  χρήση  του  και  δεν  θα 
επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Στην παρεχόμενη εγγύηση 
περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το μηχάνημα να 
διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας. Η συχνότητα των προληπτικών ελέγχων πρέπει να καθορίζεται στην προσφορά και να είναι σύμφωνη με 
τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος 
αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους 
λειτουργίας.   Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας  
του  μηχανήματος,  με  Έγγραφη  Δήλωση  του  κατασκευαστή  ή  του  εξουσιοδοτημένου  αντιπροσώπου  του,     την  οποία  θα συμπεριλάβει 
στον επιμέρους φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  ώστε να αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο. 

 

 

 

5 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό,  με  πιστοποιητικό  εκπαίδευσης  και  εξουσιοδότηση  αυτού  από  τον  μητρικό  κατασκευαστικό  οίκο  για  την  συντήρηση  των 

αντίστοιχων μηχανημάτων. Να αναφερθεί αναλυτικά στην προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη όπου εδρεύει το συνεργείο 
συντήρησης, η σύνθεση του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, καθώς και ο χρόνος σχετικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης,. 

 Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Νότια Ελλάδα, οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο 
μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες. 

 Ασάφειες ή αοριστίες ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή την συντήρηση κ.λ.π. θα βαρύνουν 
στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις. 

 

 

6 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει αποδεδειγμένα ότι ο "αντιπρόσωπος – προμηθευτής" διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση από τον 
μητρικό οίκο για χρόνο ο οποίος καλύπτει όλη την δεκαετή περίοδο από την παράδοση του μηχανήματος, κατά την οποία απαιτείται η παροχή 
ανταλλακτικών – συντήρησης, service, εγγυήσεων κ.λ.π., τότε οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από τον μητρικό ή ελληνικό 
θυγατρικό (ως προαναφέρθηκε) οίκο, πέραν των λοιπών δεσμεύσεων (πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.) που αναλαμβάνει ο μητρικός οίκος, 
όπως αναφέρονται στην διακήρυξη. 

 

7 

Ο προμηθευτής θα υποβάλλει μαζί με την προσφορά του και υπόδειγμα σύμβασης συντήρησης (χωρίς οικονομικά στοιχεία στην τεχνική 
προσφορά, με οικονομικά στοιχεία στην οικονομική προσφορά) το  οποίο θα ισχύει μετά το πέραν την εγγύησης και εφόσον το επιθυμήσει το 
Νοσοκομείο. 
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Κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης  θα  τηρείται  ημερολόγιο  λειτουργίας,  συντήρησης,  βλαβών  κ.λ.π.  που  θα  παρακολουθείται  και  θα 

μονογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου  (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι 
βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινη-τοποίησης του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει 
δυνατόν  το  είδος  της  και  θα  αποστέλλεται  fax,  οπότε  θα  αρχίζει  η μέτρηση  του  χρόνου  ακινητοποίησης.  

 Η  ανταπόκριση  (τηλεφωνική, τηλεματική ή φυσική παρουσία) προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να γίνεται την ίδια μέρα όταν ο 
προμηθευτής ειδοποιηθεί μέχρι την 10:00 π.μ. και το αργότερο το πρωί της επομένης ημέρας όταν ειδοποιηθεί μετά την 10:00 π.μ.  

Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος.  

Για κάθε τέτοια εργάσιμη ημέρα άνω των οκτώ(8) ημερολογιακών ημερών ετησίως, (στις οποίες  δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες 
προληπτικής συντήρησης του μηχανήματος), θα επιβάλλεται στον προμηθευτή, ως ποινική ρήτρα, παράταση κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες 
της διάρκειας της εγγύησης καλής λειτουργίας η της σύμβασης συντήρησης, για ολόκληρο το συγκρότημα. 

 

 

9 

Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον θα του έχει ανατεθεί η συντήρηση του 

μηχανήματος, να εξασφαλίζει την επιμελή συντήρηση και επισκευή του όλου συστήματος, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οπ οία θα 

έχει καθορίσει στην   οικονομική του προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση - εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα 
κατατεθεί μαζί με την προσφορά και θα αναφέρεται στην συγκεκριμένη διακήρυξη. Η δήλωση του κατασκευαστικού οίκου πρέπει να καλύπτει 
και την περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή γενικά πάψει 
να υφίσταται ως επιχείρηση. 
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Με την τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται υποχρεωτικά πλήρης κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις παρόμοιων ή 

ίδιων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, η αξία τους, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και οι τυχόν υποχρεώ σεις 
παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα).  

Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο Δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα 
οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι 
παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν τούτο  δεν είναι δυνατόν, δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή.  

Στον ίδιο κατάλογο διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται από συνεργείο του προμηθευτή και από πότε. 

 

11 

Οι προμηθευτές πρέπει να περιλαμβάνουν στην οικονομική προσφορά τιμοκατάλογο των αναλωσίμων και των βασικών ανταλλακτικών του 

συγκροτήματος και να δεσμευθούν ότι μελλοντικές μεταβολές θα γίνονται σύμφωνα με την αύξηση του τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους. 

Αντίγραφο του καταλόγου αυτού (χωρίς τιμές) θα περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά. 

Γ - Εγκατάσταση – παράδοση- παραλαβή 
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1. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν  να λάβουν επιτόπια γνώση των συνθηκών του χώρου εγκατάστασης και να βεβαιώσουν τούτο 

εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες (εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) και να συμπεριληφθούν στην 

προσφορά τους με πλήρη τεχνική περιγραφή.    

Με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή  Θα γίνει έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης του χώρου και βελτίωση, ενίσχυση ή αντικατάσταση 
αυτής ώστε να διασφαλίζονται όλες οι απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών του Ελληνικού κράτους και η νόμιμη λειτουργία του νέου 
μηχανήματος. 

 

2 

Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί,   θα παραδοθεί και θα παραληφθεί   με ευθύνη του προμηθευτή στον χώρο που θα του υποδειχθεί από το 

Νοσοκομείο 

 

 

 

 

 

 

3 

Η παράδοση του μηχανήματος  θα πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών (ποσοτική παράδοση).  

Μέσα στο διάστημα αυτό (χρόνος παράδοσης) πρέπει να γίνουν η προσκόμιση του μηχανήματος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η προσωρινή παραλαβή 
του, η μεταφορά του νέου μηχανήματος μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέχρι και εντός του χώρου τοποθέτησης του, η εγκατάσταση του νέου 
μηχανήματος, οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιμές,  και η παράδοση τους σε κατάσταση λειτουργίας.  

 Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.   

Το μηχάνημα θα προσκομισθεί ελεύθερο επί εδάφους στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας στην ΝΜ Ναυπλίου, Ναύπλιο, Ελλάδα, και στον 
προστατευμένο χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που θα του υποδείξει η Α.Α. 

Ο ανάδοχος πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά και εγκατάσταση του νέου μηχανήματος στο χώρο τοποθέτησης και παραμονής του, με 
βάση την ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισμούς. 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του μηχανήματος και να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με δικό του 

ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους 
κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών 
του φορέα, στο χώρο που του διαθέτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της 
προσφοράς, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου. 

 

 

 

4 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του μηχανήματος να παραδώσει: 

Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operational Μanuals) με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου (Operation 

Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο 

οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα. 

Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του μηχανήματος. 

Δύο (2) σειρές επισήμων καταλόγων (βιβλίων), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με όλους τους κωδικούς ανταλλακτικών του εργοστασίου 

παραγωγής του μηχανήματος  (Parts Books) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

 

5 

Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα στην περίοδο των τριάντα (30) ημερολογιακών 

ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

Δ. Πιστοποιητικά 

 

1. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό σήμανσης CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/Ε.Ε. Οι προμηθευτές πρέπει, με ποινή 

αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά τους πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), 

 

2. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ΙSO σειράς 9000  ή  ISO 13485 (ή ισοδύναμο)   του προμηθευτή,  καθώς επίσης και από 
έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 13485 (ή ισοδύναμο) και προαιρετικά ISO σειράς 9000 του οίκου κατασκευής με ποινή απόρριψης. 

 

3. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την   ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και 

κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» 

Ε. Εκπαίδευση προσωπικού 

 

1. 

Ο προμηθευτής  υποχρεούται,  με  ποινή αποκλεισμού της  προσφοράς  του, να συνυποβάλει οπωσδήποτε   πλήρες  αναλυτικό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς- τεχνολόγους), ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα. Να 
αναφερθεί ο χρόνος, ο τόπος και η διάρκεια της εκπαίδευσης. 

 

2 

Η εκπαίδευση (ιατρών – χειριστών -τεχνικών), θα παρέχεται για έως τριάντα (30)   ημέρες   μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος, άνευ 

πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή και θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 

 

3 

Κατά  την  διάρκεια  της  περιόδου  εγγύησης  καλής  λειτουργίας,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται,  άνευ  πρόσθετης  αμοιβής,  να  επαναλάβει  την 

εκπαίδευση  του  αρμόδιου  προσωπικού  του  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  (τεχνικούς-χρήστες)  για  ίδιο  χρονικό  διάστημα  τουλάχιστον  με  την  αρχική 

εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΟΥΣ   

      

          1.   Τεχνικά χαρακτηριστικά είδους 

 
70,00 % 

 

2.    Χρόνος Παράδοσης 

 
3,00 % 

 

3.    Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών 

 
20,00 % 

 

4.    Ανταλλακτικά για  τουλάχιστον 10 χρόνια 

 
5,00 % 

 

5.    Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας 

 
1,00 % 

 

6.    Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και Τεχνικής Υπηρεσίας 

 
1,00 % 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

100% 

 

 
 
 
 
 

α/α 4 Ν.Μ.Ναυπλίου    TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΈΣ ΚΑΙ ΔΙΠΟΛΙΚΈΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΞΗΣ ΙΣΤΩΝ 
ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΓΓΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ. 

 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
1.Να διαθέτει σύστημα κοπής και σύντηξης ιστών, δέσμες ιστών, αγγείων και λεμφαγγείων διαμέτρου έως και 
7 mm, με την μικρότερη θερμική διασπορά σε παρακείμενους ιστούς (έως 2mm) και να είναι κατάλληλη για 
επεμβάσεις γενικής χειρουργικής, θώρακος και αγγείων, ουρολογικής, γυναικολογικής, πλαστικής και 
επανορθωτικής, καθώς και να δύναται να χρησιμοποιηθεί με συμβατικούς ηλεκτρομυοτόμους για 
ενδοσκοπικά ελεγχόμενη πήξη ή αφαίρεση ιστού με χρήση διαλύματος NaCI0,9% ως μέσω καταιονισμού. Να 
κατατεθεί παράλληλα με την προσφορά (επί ποινή αποκλεισμού) πιστοποιητικό έγκρισης (FDA) για τα 
προαναφερόμενα. 
2.Να αποτελείται από ηλεκτρογεννήτρια υψηλής συχνότητας (διαθερμία) και σύστημα σύντηξης ιστού, για 
αυτόματη ηλεκτροθερμική συγκόλληση αγγείων στην ίδια συσκευή. 
3.Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη αφής υγρών κρυστάλλων 7 ιντσών (LCD) “δια της επαφής” (touch screens) 
τεσσάρων τεταρτημορίων για τον έλεγχο και ρύθμιση όλων των λειτουργιών της συσκευής. 
4.Να διαθέτει πλήρη σειρά χειρουργικών εργαλείων, σε διάφορες διαστάσεις, ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσμα χειρουργικών επεμβάσεων ανοιχτής και λαπαροσκοπικής τεχνικής. 
5.Να παρέχει ηχητικό και φωτεινό σήμα, όταν η διαδικασία της συγκόλλησης του αγγείου έχει επιτευχθεί και 
αυτομάτως να διακόπτει την παροχή ισχύος. 
6.Να παρέχει ηχητικό και φωτεινό σήμα με εξειδικευμένες ενδείξεις – οδηγίες δυσλειτουργίας ή αστοχίας 
χρήσης (πολύ υγρό περιβάλλον, ξένο σώμα, μη ολοκλήρωση κύκλου απολίνωσης, πολύ παχύς ή λεπτός ιστός, 
ανοιχτά σκέλη, κλπ.). 
7.Να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών, ώστε να κάνει εύκολη και γρήγορη την επιδιόρθωση της. 
8.Να παρέχει ηχητικό και φωτεινό σήμα, όταν η διαδικασία της συγκόλλησης του αγγείου δεν έχει επιτευχθεί 
και αυτομάτως να διακόπτει την παροχή ισχύος. 
9.Να δέχεται αναβαθμίσεις λογισμικού, χωρίς να χρειάζεται η απομάκρυνση της γεννήτριας από το 
νοσοκομείο και να παρέχεται η δυνατότητα για service μέσω WiFi. 
10.Να διαθέτει σύστημα αυτόματης αναγνώρισης των εργαλείων (RFID). 
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11.Να συνεργάζεται με στυλεό διαθερμίας τριών κομβίων και αυτόματης ρύθμισης της ισχύος από το 
αποστειρωμένο πεδίο. 
12.Να διαθέτει σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας επαφής, για την συνεχή παρακολούθηση της 
ποιότητας της ηλεκτρικής επαφής μεταξύ του ουδέτερου ηλεκτροδίου και του ασθενούς, για την εξάλειψη 
του κινδύνου εγκαυμάτων στο σημείο επαφής. Σε περίπτωση κακής επαφής ή βλάβης, να ενεργοποιείται 
οπτικοακουστικό alarm και να διακόπτεται αυτόματα η λειτουργία της γεννήτριας (επί ποινή αποκλεισμού). 
13.Να διαθέτει σύστημα που επιτρέπει στο χρήστη την αυτόματη ενεργοποίηση και διακοπή της διπολικής 
λειτουργίας, είτε με χρονοκαθυστέρηση, είτε με ορισμό αντίστασης. 
14.Να διαθέτει δύο (2) υποδοχές μονοπολικής λειτουργίας, δύο (2) διπολικής λειτουργίας, μία (1) υποδοχή 
για λαπαροσκοπικό καλώδιο στο σύστημα ηλεκτροχειρουργικής, μία (1) υποδοχή για ηλεκτρόδιο επιστροφής 
ασθενούς και μια (1) υποδοχή στο σύστημα σύντηξης ιστών για την ηλεκτροθερμική συγκόλληση αγγείων. 
15.Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με μηχάνημα Argon. 
16.Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με μηχάνημα εκκένωσης καπνού. 
17.Να διαθέτει τρεις (3) λειτουργίες μονοπολικής κοπής (pure, blend, mix), τρεις (3) λειτουργίες μονοπολικής 
αιμόστασης (soft, fulgurate, spray), τρεις (3) διπολικές λειτουργίες (low, medium, high), δύο (2) λειτουργίες 
διπολικής εκτομής για ενδοουρολογικές επεμβάσεις (cut, coag), καθώς και μία (1) λειτουργία 
ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και σύντηξης ιστών. 
Να κατατεθεί σχετικός πίνακας, όπου θα επιβεβαιώνονται οι παραπάνω λειτουργίες και θα αναγράφονται 
αναλυτικά τα χαρακτηριστικά εξόδου (W, V, A, Ω, crest factor, κλπ.) για κάθε μία λειτουργία. 
18.Να επιτυγχάνει τον πιο γρήγορο χρόνο απολίνωσης (1 – 4 sec.) για τη μείωση του χειρουργικού χρόνου. 
19.Να παραδίδει συνεχή ροή ενέργειας (όχι παλμική), με ελεγχόμενο τρόπο (βρόγχος ανάδρασης), για 
γρήγορο και σταθερό αποτέλεσμα σε όλους τους τύπους των ιστών. 
 
20.Η ενεργειακή πλατφόρμα να είναι σύμφωνη (επί ποινή αποκλεισμού) με τις προδιαγραφές των 
κατάλληλων προτύπων και απαιτήσεων: 
EN ISO13485:2003 
EN ISO13485:2012  
IEC 60601-1:1998 
IEC 60601-1:2012 
EN 60601-1:2013 
CSA C22.2 No.60601-1-08:2008 
ANSI AAMI ES 60601-1:2005(R):2012 
IEC 60601-1-2:2004 
IEC 60601-1-2:2007 
EN 60601-1-2:2007 
IEC 60601-1-6:2010 
IEC 60601-1-8:2012 
IEC 60601-2-2:2006 
IEC 60601-2-2:2009 
EN 1041:2008 
EN 50419:2006 
EN 980:2008 
EN ISO 15223-1:2012 
EN ISO 15223-2:2010 
ISO 14971:2007 
EN ISO 14971:2012 
IEC 62304:2006 
IEC 62366:2007 
ISTA 2A:2008 
Να κατατεθεί η σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης του κατασκευαστικού οίκου. 
 
21.Nα είναι σύμφωνη (επί ποινή αποκλεισμού) με τις προδιαγραφές του ANSI/AAMI HF18 για χαρακτηρισμό 
«προστασίας από απινίδωση». 
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22.Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, θα συνοδεύεται από: 
 
α. Πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη (από τον οίκο κατασκευής για ένα έτος και 

από την προμηθεύτρια εταιρεία για το δεύτερο). 
β. Με την προσφορά να κατατεθούν τα λειτουργικά φυλλάδια (οδηγίες χρήσης) στα Ελληνικά, 

καθώς και Service Manual. 
γ. Δήλωση για εκπαίδευση των ιατρών και του προσωπικού στη χρήση και των ηλεκτρονικών - 

τεχνικών στη λειτουργία. 
δ. Δήλωση για τον τεχνικό που θα παρέχει την τεχνική υποστήριξη. Να κατατεθεί το σχετικό 

πιστοποιητικό. 
ε. Δήλωση – δέσμευση ότι μετά από κάθε επισκευή ή συντήρηση που θα πραγματοποιείται από 

το τεχνικό τμήμα, θα εκδίδεται και το αντίστοιχο πρωτόκολλο ηλεκτρικής ασφάλειας. 
στ. Το προσφερόμενο είδος να διαθέτει CE MARK και το τεχνικό τμήμα υποστήριξης να διαθέτει 

τα πιστοποιητικά ISO 9001:2008 και ISO 13485:03, καθώς και να συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004. 

ζ. Φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντώνται αναλυτικά όλα τα αιτήματα των τεχνικών 
προδιαγραφών, με αντίστοιχες παραπομπές στο user manual ή το service manual. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

A. Prospectus και Βεβαιώσεις 

 

 

 

1. 

Τα κατατιθέμενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να 

είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής 
του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντός του. Σε 
περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική 
επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.  Η κατά τα 
άνω  επιστολή  του  οίκου  κατασκευής  και  κάθε  σχετικό  με  την  προμήθεια  πιστοποιητικό  πρέπει  να  είναι  υποχρεωτικά  πρωτότυπα  ή 
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και σε κάθε περίπτωση επίσημα μεταφρασμένα. 

B. Υποστήριξη και ανταλλακτικά 

 
1. 

Θα προσφερθεί πρόγραμμα-προσφορά πλήρους υποστήριξης και συντήρησης όλου του συγκροτήματος, με ανταλλακτικά, μετά τη λήξη του 

χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και για χρονικό διάστημα δέκα (10)   ετών από την παράδοση σε λειτουργία.       

 Τα ανταλλακτικά, περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή 
συντήρησης.  

Το κόστος συντήρησης ανά έτος να μην υπερβαίνει το 6% της προσφερόμενης τιμής του μηχανήματος. 

 

 

 

 

2. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο ανταλλακτικά του 
προσφερόμενου είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού.  

Επίσης, υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά έγγραφη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού 
θυγατρικού του οίκου (η οποία θα αναφέρεται ρητώς στην παρούσα διακήρυξη), ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών 
για όσο χρονικό διάστημα δηλώνει ο προμηθευτής, καθώς και για τη συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην αναθέτουσα αρχή, σε 
περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο 
προμηθευτής πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση, δεδομένου  ότι  τούτο  κρίνεται  ως  ουσιώδης  απαίτηση  της  διακήρυξης  για  την  
μακρόχρονη  ομαλή  και  απρόσκοπτη  λειτουργία  του μηχανήματος.  

 Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, τότε σχετικά με τη διάθεση ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση του 
προμηθευτή – κατασκευαστή. 

 

3 

Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του κατασκευαστή 

του  τελικού  προϊόντος  και  δεν  απαιτούνται  οι  δηλώσεις  περί  διάθεσης  ανταλλακτικών  των  κατασκευαστικών  οίκων  των  διαφόρων 

υποσυστημάτων. 
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4 

 

 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των   υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον δύο (2) έτη   από την οριστική 

παραλαβή τους , κατά τους όρους της διακήρυξης  και τις ισχύουσες διατάξεις. 

 Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης, η οποία θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στα προσφερόμενα είδη. 
Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται  για  οποιαδήποτε  βλάβη  του  μηχανήματος  ή  μέρους  αυτού  
προερχόμενη  από  την  συνήθη  και  ορθή  χρήση  του  και  δεν  θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά 
έξοδα αποκατάστασης της βλάβης.  

Στην παρεχόμενη εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
ώστε το μηχάνημα να διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας. 

 Η συχνότητα των προληπτικών ελέγχων πρέπει να καθορίζεται στην προσφορά και να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες και προδιαγραφές του 
κατασκευαστικού οίκου. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού.  

Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και σε κατάσταση 
πλήρους λειτουργίας.   Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής 
λειτουργίας  του  μηχανήματος,  με  Έγγραφη  Δήλωση  του  κατασκευαστή  ή  του  εξουσιοδοτημένου  αντιπροσώπου  του,     την  οποία  θα 
συμπεριλάβει στον επιμέρους φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  ώστε να αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο. 

 

 

 

5 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό,  με  πιστοποιητικό  εκπαίδευσης  και  εξουσιοδότηση  αυτού  από  τον  μητρικό  κατασκευαστικό  οίκο  για  την  συντήρηση  των 

αντίστοιχων μηχανημάτων. Να αναφερθεί αναλυτικά στην προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη όπου εδρεύει το συνεργείο 
συντήρησης, η σύνθεση του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, καθώς και ο χρόνος σχετικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης. 

 Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Νότια Ελλάδα, οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο 
μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες.  

Ασάφειες ή αοριστίες ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή την συντήρηση κ.λ.π. θα βαρύνουν 
στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις. 

 

 

6 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει αποδεδειγμένα ότι ο "αντιπρόσωπος – προμηθευτής" διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση από τον 
μητρικό οίκο για χρόνο ο οποίος καλύπτει όλη την δεκαετή περίοδο από την παράδοση του μηχανήματος, κατά την οποία απαιτείται η παροχή 
ανταλλακτικών – συντήρησης, service, εγγυήσεων κ.λ.π., τότε οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από τον μητρικό ή ελληνικό 
θυγατρικό (ως προαναφέρθηκε) οίκο, πέραν των λοιπών δεσμεύσεων (πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.) που αναλαμβάνει ο μητρικός οίκος, 
όπως αναφέρονται στην διακήρυξη. 

 

7 

Ο προμηθευτής θα υποβάλλει μαζί με την προσφορά του και υπόδειγμα σύμβασης συντήρησης (χωρίς οικονομικά στοιχεία στην τεχνική 
προσφορά, με οικονομικά στοιχεία στην οικονομική προσφορά) το  οποίο θα ισχύει μετά το πέραν την εγγύησης και εφόσον το επιθυμήσει το 
Νοσοκομείο. 

 

 

 

 

 

8 

Κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης  θα  τηρείται  ημερολόγιο  λειτουργίας,  συντήρησης,  βλαβών  κ.λ.π.  που  θα  παρακολουθείται  και  θα 

μονογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου  (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι 
βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινη-τοποίησης του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει 
δυνατόν  το  είδος  της  και  θα  αποστέλλεται  fax,  οπότε  θα  αρχίζει  η μέτρηση  του  χρόνου  ακινητοποίησης.  Η  ανταπόκριση  (τηλεφωνική, 
τηλεματική ή φυσική παρουσία) προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να γίνεται την ίδια μέρα όταν ο προμηθευτής ειδοποιηθεί μέχρι την 
10:00 π.μ. και το αργότερο το πρωί της επομένης ημέρας όταν ειδοποιηθεί μετά την 10:00 π.μ. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα αθροίζονται οι 
εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. Για κάθε τέτοια εργάσιμη ημέρα άνω των οκτώ(8) 
ημερολογιακών ημερών ετησίως, (στις οποίες  δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες προληπτικής συντήρησης του μηχανήματος), θα επιβάλλεται 
στον προμηθευτή, ως ποινική ρήτρα, παράταση κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες της διάρκειας της εγγύησης καλής λειτουργίας η της 
σύμβασης συντήρησης, για ολόκληρο το συγκρότημα. 

 

 

9 

Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον θα του έχει ανατεθεί η συντήρηση του 

μηχανήματος, να εξασφαλίζει την επιμελή συντήρηση και επισκευή του όλου συστήματος, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οπ οία θα 

έχει καθορίσει στην   οικονομική του προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση - εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα 
κατατεθεί μαζί με την προσφορά και θα αναφέρεται στην συγκεκριμένη διακήρυξη. Η δήλωση του κατασκευαστικού οίκου πρέπει να καλύπτει 
και την περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή γενικά πάψει 
να υφίσταται ως επιχείρηση. 

 

 

 

10 

Με την τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται υποχρεωτικά πλήρης κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις παρόμοιων ή 

ίδιων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, η αξία τους, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και οι τυχόν υποχρεώ σεις 
παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο Δημόσιο τομέα, οι 
παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των 
υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν τούτο  δεν είναι δυνατόν, 
δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον ίδιο κατάλογο διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται από συνεργείο του 
προμηθευτή και από πότε. 

 

11 

Οι προμηθευτές πρέπει να περιλαμβάνουν στην οικονομική προσφορά τιμοκατάλογο των αναλωσίμων και των βασικών ανταλλακτικών του 

συγκροτήματος και να δεσμευθούν ότι μελλοντικές μεταβολές θα γίνονται σύμφωνα με την αύξηση του τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους. 

Αντίγραφο του καταλόγου αυτού (χωρίς τιμές) θα περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά. 

Γ - Εγκατάσταση – παράδοση- παραλαβή 
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1. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν επιτόπια γνώση των συνθηκών του χώρου εγκατάστασης και να βεβαιώσουν τούτο 

εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες (εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) και να συμπεριληφθούν στην 

προσφορά τους με πλήρη τεχνική περιγραφή.   Με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή  Θα γίνει έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης του 
χώρου και βελτίωση, ενίσχυση ή αντικατάσταση αυτής ώστε να διασφαλίζονται όλες οι απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών του Ελληνικού 
κράτους και η νόμιμη λειτουργία του νέου μηχανήματος. 

 

2 

Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί,   θα παραδοθεί και θα παραληφθεί   με ευθύνη του προμηθευτή στον χώρο που θα του υποδειχθεί από το 

Νοσοκομείο 

 

 

 

 

 

 

3 

Η παράδοση του μηχανήματος  θα πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών (ποσοτική παράδοση). Μέσα στο 

διάστημα αυτό (χρόνος παράδοσης) πρέπει να γίνουν η προσκόμιση του μηχανήματος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η προσωρινή παραλαβή του, η 
μεταφορά του νέου μηχανήματος μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέχρι και εντός του χώρου τοποθέτησης του, η εγκατάσταση του νέου μηχανήματος, 
οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιμές,  και η παράδοση τους σε κατάσταση λειτουργίας.  

 Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  Το μηχάνημα θα προσκομισθεί ελεύθερο επί εδάφους στο Γενικό 
Νοσοκομείο Αργολίδας στην ΝΜ Ναυπλίου, Ναύπλιο, Ελλάδα, και στον προστατευμένο χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που θα του υποδείξει η Α.Α.Ο 
ανάδοχος πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά και εγκατάσταση του νέου μηχανήματος στο χώρο τοποθέτησης και παραμονής του, με 
βάση την ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισμούς. 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του μηχανήματος και να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με δικό του 

ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους 
κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών 
του φορέα, στο χώρο που του διαθέτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο 
προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε 
να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου. 

 

 

 

4 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του μηχανήματος να παραδώσει: 

Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operational Μanuals) με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου (Operation 

Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο 

οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα. 

Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του μηχανήματος. 

Δύο (2) σειρές επισήμων καταλόγων (βιβλίων), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με όλους τους κωδικούς ανταλλακτικών του εργοστασίου 

παραγωγής του μηχανήματος  (Parts Books) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

 

5 

Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα στην περίοδο των τριάντα (30) ημερολογιακών 

ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

Δ. Πιστοποιητικά 

 

1. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό σήμανσης CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/Ε.Ε. Οι προμηθευτές πρέπει, με ποινή 

αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά τους πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), 

 

2. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ΙSO σειράς 9000  ή  ISO 13485 (ή ισοδύναμο)   του προμηθευτή,  καθώς επίσης και από 
έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 13485 (ή ισοδύναμο) και προαιρετικά ISO σειράς 9000 του οίκου κατασκευής με ποινή απόρριψης. 

 

3. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την   ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και 

κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» 

Ε. Εκπαίδευση προσωπικού 

 

1. 

Ο προμηθευτής  υποχρεούται,  με  ποινή αποκλεισμού της  προσφοράς  του, να συνυποβάλει οπωσδήποτε   πλήρες  αναλυτικό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς- τεχνολόγους), ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα. Να 
αναφερθεί ο χρόνος, ο τόπος και η διάρκεια της εκπαίδευσης. 

 

2 

Η εκπαίδευση (ιατρών – χειριστών -τεχνικών), θα παρέχεται για έως τριάντα (30)   ημέρες   μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος, άνευ 

πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή και θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 

 

3 

Κατά  την  διάρκεια  της  περιόδου  εγγύησης  καλής  λειτουργίας,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται,  άνευ  πρόσθετης  αμοιβής,  να  επαναλάβει  την 

εκπαίδευση  του  αρμόδιου  προσωπικού  του  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  (τεχνικούς-χρήστες)  για  ίδιο  χρονικό  διάστημα  τουλάχιστον  με  την  αρχική 

εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΟΥΣ   

      

          1.   Τεχνικά χαρακτηριστικά είδους 

 
50,00 % 

 

2.    Χρόνος Παράδοσης 

 
3,00 % 

 

3.    Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών 

 
35,00 % 

 

4.    Ανταλλακτικά για  τουλάχιστον 10 χρόνια 

 
10,00 % 

 

5.    Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας 

 
1,00 % 

 

6.    Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και Τεχνικής Υπηρεσίας 

 
1,00 % 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

100% 

 

 

α/α 5  Ν.Μ.Ναυπλίου     ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ 
ΔΟΡΥΦΟΡΟ 

 

Ο ζητούμενος χειρουργικός προβολέας θα πρέπει να είναι καινούριος , αμεταχείριστος , άριστης αντοχής, 
τελευταίας τεχνολογίας, κατάλληλος για χειρουργείο. Να είναι σε πλήρη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο Ασφαλείας για χειρουργικά φωτιστικά σώματα και να είναι κατάλληλος για κάθε χειρουργική 
επέμβαση συμπεριλαμβανομένων των επεμβάσεων γενικής χειρουργικής, κοιλίας κλπ 

Χειρουργικός προβολέας αποτελούμενος από:  
1. Κύριο χειρουργικό προβολέα τεχνολογίας LED.  
2. Δορυφόρο χειρουργικό προβολέα τεχνολογίας LED.  
3. Σύστημα ανάρτησης επί της οροφής με βραχίονες στήριξης των προβολέων αποτελούμενων από 
οριζόντιους και ελατηριωτούς βραχίονες 

 

Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220V/50Hz. H κατανάλωση ισχύος να είναι μικρή. Να αναφερθεί για να 
εκτιμηθεί. 

Να αναρτάται από την οροφή και να έχει την δυνατότητα να παίρνει όλες τις δυνατές θέσεις. Ο κάθε 
βραχίονας να μπορεί να κινείται περιμετρικά, πάνω – κάτω και να παίρνει επιθυμητές θέσεις και κλίσεις. Να 
αναφερθούν αναλυτικά προς αξιολόγηση οι δυνατότητες των κινήσεων (σε μοίρες ή εύρος σε mm) των 
βραχιόνων και των κελυφών. 

Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας LED και η παραγωγή φωτός να μην πραγματοποιείται με σύνθεση των 
χρωμάτων: κόκκινου - πράσινου - μπλε (RGB), ώστε να μην παρατηρείται διαχωρισμός της φωτεινής δέσμης 
κατά την αντανάκλαση της σε αντικείμενα . Να αναφερθεί ο αριθμός Led σε κάθε προβολέα ξεχωριστά 

Ο κύριος προβολέας να έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:  
1. Μέγιστη ένταση φωτισμού: 160.000lux σε απόσταση 1m.  
2. Η ένταση φωτισμού να είναι ρυθμιζόμενη από 30-100% τουλάχιστον.  
3. Χρωματική θερμοκρασία σταθερή 4500K περίπου.  
4. Δείκτης Ra 95 και δείκτης R9 92 τουλάχιστον.  
5. Βάθος φωτισμού (L1+L2 στο 20% EC) μεγαλύτερο από 1200mm, είτε εναλλακτικά ρυθμιζόμενη διάμετρος 
πεδίου φωτισμού από τα 20 έως τα 30 cm περίπου.  

6. Δυνατότητα ενδοσκοπικού φωτισμού  
7. Διάρκεια ζωής των LED τουλάχιστον 40.000 ώρες 
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Ο δορυφόρος προβολέας να έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:  
1. Μέγιστη ένταση φωτισμού: 160.000 lux τουλάχιστον σε απόσταση 1m. 
2. Η ένταση φωτισμού να είναι ρυθμιζόμενη από 30-100% τουλάχιστον 
3. Χρωματική θερμοκρασία σταθερή 4500K περίπου 
4. Δείκτης Ra 92 και δείκτης R9 92 τουλάχιστον 
5. Βάθος φωτισμού (L1+L2 στο 20% EC) μεγαλύτερο από 1200mm, είτε εναλλακτικά ρυθμιζόμενη 

διάμετρος πεδίου φωτισμού από τα 20 έως τα 30 cm περίπου.. 
6. Δυνατότητα ενδοσκοπικού φωτισμού 
7. Διάρκεια ζωής των LED τουλάχιστον 40.000 ώρες 

Η μετακίνηση των προβολέων να επιτυγχάνεται μέσω αποστειρώσιμης αποσπώμενης χειρολαβής η οποία να 
βρίσκεται στο κέντρο του προβολέα καθώς και από χειρολαβές επί του φωτιστικού σώματος. Να παρέχεται 
επαρκής αριθμός αποσπώμενων χειρολαβών (τουλάχιστον 3 για κάθε προβολέα). Οι επιπλέον χειρολαβές θα 
αξιολογηθούν θετικά 

Τόσο ο κύριος προβολέας όσο και ο δορυφόρος να έχουν σκιαλυτική ικανότητα σε ποσοστά που θα 
αναφερθούν αναλυτικά:  
Α. Με μία μάσκα τουλάχιστον 64000 LUX  
Β. Με δύο μάσκες τουλάχιστον 64000 LUX  
Γ. Με σωλήνα τουλάχιστον 150000 LUX  
Δ. Με σωλήνα και μία μάσκα τουλάχιστον 64000 LUX  
Ε. Με σωλήνα και δύο μάσκες τουλάχιστον 64000 LUX  
Το μεγαλύτερο ποσοστό σκιαλυτικής ικανότητας θα αξιολογηθεί θετικά 

Τόσο ο κύριος όσο και ο δορυφόρος προβολέας διαθέτουν εύχρηστο χειριστήριο όλων των λειτουργιών τους 
επί της κάθε κεφαλής. 

Να δίδεται εγγύηση για τα LED τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

Να αναφερθούν επιπλέον χαρακτηριστικά προς αξιολόγηση 

Ο κατασκευαστικός οίκος να πληροί τις απαιτήσεις του ISO 13485 και το προσφερόμενο είδος να 
διαθέτει CE Mark 

Η προμηθεύτρια εταιρεία να πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 13485 καθώς και τις 
απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Διακίνηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ( Υ.Α. Αριθ. 
ΔΥ8δ/ Γ.Π /οικ 1348/2004). Η εταιρεία να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001 και το 
Π.Δ. 117/2004. Επίσης να διαθέτει πιστοποιητικό εκπαίδευσης τεχνικού στην εγκατάσταση και 
συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού 
  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

A. Prospectus και Βεβαιώσεις 

 

 

 

1. 

Τα κατατιθέμενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να 

είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής 
του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντός του. Σε 
περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική 
επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.  Η κατά τα 
άνω  επιστολή  του  οίκου  κατασκευής  και  κάθε  σχετικό  με  την  προμήθεια  πιστοποιητικό  πρέπει  να  είναι  υποχρεωτικά  πρωτότυπα  ή 
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και σε κάθε περίπτωση επίσημα μεταφρασμένα. 

B. Υποστήριξη και ανταλλακτικά 
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1. 

Θα προσφερθεί πρόγραμμα-προσφορά πλήρους υποστήριξης και συντήρησης όλου του συγκροτήματος, με ανταλλακτικά, μετά τη λήξη του 

χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και για χρονικό διάστημα δέκα (10)   ετών από την παράδοση σε λειτουργία.               Τα ανταλλακτικά, 

περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης. Το 
κόστος συντήρησης ανά έτος να μην υπερβαίνει το 6% της προσφερόμενης τιμής του μηχανήματος. 

 

 

 

 

2. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο ανταλλακτικά του 
προσφερόμενου είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού. 

 Επίσης, υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά έγγραφη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου ή 
ελληνικού θυγατρικού του οίκου (η οποία θα αναφέρεται ρητώς στην παρούσα διακήρυξη), ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση 
ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστημα δηλώνει ο προμηθευτής, καθώς και για τη συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην 
αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή 
σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση, δεδομένου  ότι  τούτο  κρίνεται  ως  ουσιώδης  απαίτηση  της  
διακήρυξης  για  την  μακρόχρονη  ομαλή  και  απρόσκοπτη  λειτουργία  του μηχανήματος.  Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο 
κατασκευαστής, τότε σχετικά με τη διάθεση ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση του προμηθευτή – κατασκευαστή. 

 

3 

Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του κατασκευαστή 

του  τελικού  προϊόντος  και  δεν  απαιτούνται  οι  δηλώσεις  περί  διάθεσης  ανταλλακτικών  των  κατασκευαστικών  οίκων  των  διαφόρων 

υποσυστημάτων. 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των   υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον τρία (3) έτη   από την οριστική 

παραλαβή τους , κατά τους όρους της διακήρυξης  και τις ισχύουσες διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης 
βεβαίωσης, η οποία θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στα προσφερόμενα είδη. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα 
ευθύνεται  για  οποιαδήποτε  βλάβη  του  μηχανήματος  ή  μέρους  αυτού  προερχόμενη  από  την  συνήθη  και  ορθή  χρήση  του  και  δεν  θα 
επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Στην παρεχόμενη εγγύηση 
περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το μηχάνημα να 
διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας. Η συχνότητα των προληπτικών ελέγχων πρέπει να καθορίζεται στην προσφορά και να είναι σύμφωνη με 
τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος 
αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους 
λειτουργίας.   Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας  
του  μηχανήματος,  με  Έγγραφη  Δήλωση  του  κατασκευαστή  ή  του  εξουσιοδοτημένου  αντιπροσώπου  του,     την  οποία  θα συμπεριλάβει 
στον επιμέρους φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  ώστε να αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο. 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό,  με  πιστοποιητικό  εκπαίδευσης  και  εξουσιοδότηση  αυτού  από  τον  μητρικό  κατασκευαστικό  οίκο  για  την  συντήρηση  των 

αντίστοιχων μηχανημάτων. Να αναφερθεί αναλυτικά στην προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη όπου εδρεύει το συνεργείο 
συντήρησης, η σύνθεση του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, καθώς και ο χρόνος σχετικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης,. Οι 
επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Νότια Ελλάδα, οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν 
να ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες. Ασάφειες ή αοριστίες ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του 
προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή την συντήρηση κ.λ.π. θα βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις. 

 

 

6 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει αποδεδειγμένα ότι ο "αντιπρόσωπος – προμηθευτής" διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση από τον 
μητρικό οίκο για χρόνο ο οποίος καλύπτει όλη την δεκαετή περίοδο από την παράδοση του μηχανήματος, κατά την οποία απαιτείται η παροχή 
ανταλλακτικών – συντήρησης, service, εγγυήσεων κ.λ.π., τότε οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από τον μητρικό ή ελληνικό 
θυγατρικό (ως προαναφέρθηκε) οίκο, πέραν των λοιπών δεσμεύσεων (πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.) που αναλαμβάνει ο μητρικός οίκος, 
όπως αναφέρονται στην διακήρυξη. 

 

7 

Ο προμηθευτής θα υποβάλλει μαζί με την προσφορά του και υπόδειγμα σύμβασης συντήρησης (χωρίς οικονομικά στοιχεία στην τεχνική 
προσφορά, με οικονομικά στοιχεία στην οικονομική προσφορά) το  οποίο θα ισχύει μετά το πέραν την εγγύησης και εφόσον το επιθυμήσει το 
Νοσοκομείο. 
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Κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης  θα  τηρείται  ημερολόγιο  λειτουργίας,  συντήρησης,  βλαβών  κ.λ.π.  που  θα  παρακολουθείται  και  θα 

μονογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου  (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι 
βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινη-τοποίησης του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει 
δυνατόν  το  είδος  της  και  θα  αποστέλλεται  fax,  οπότε  θα  αρχίζει  η μέτρηση  του  χρόνου  ακινητοποίησης.  Η  ανταπόκριση  (τηλεφωνική, 
τηλεματική ή φυσική παρουσία) προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να γίνεται την ίδια μέρα όταν ο προμηθευτής ειδοποιηθεί μέχρι την 
10:00 π.μ. και το αργότερο το πρωί της επομένης ημέρας όταν ειδοποιηθεί μετά την 10:00 π.μ. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα αθροίζονται οι 
εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. Για κάθε τέτοια εργάσιμη ημέρα άνω των οκτώ(8) 
ημερολογιακών ημερών ετησίως, (στις οποίες  δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες προληπτικής συντήρησης του μηχανήματος), θα επιβάλλεται 
στον προμηθευτή, ως ποινική ρήτρα, παράταση κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες της διάρκειας της εγγύησης καλής λειτουργίας η της 
σύμβασης συντήρησης, για ολόκληρο το συγκρότημα. 
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Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον θα του έχει ανατεθεί η συντήρηση του 

μηχανήματος, να εξασφαλίζει την επιμελή συντήρηση και επισκευή του όλου συστήματος, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οπ οία θα 

έχει καθορίσει στην   οικονομική του προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση - εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα 
κατατεθεί μαζί με την προσφορά και θα αναφέρεται στην συγκεκριμένη διακήρυξη. Η δήλωση του κατασκευαστικού οίκου πρέπει να καλύπτει 
και την περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή γενικά πάψει 
να υφίσταται ως επιχείρηση. 
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Με την τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται υποχρεωτικά πλήρης κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις παρόμοιων ή 

ίδιων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, η αξία τους, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και οι τυχόν υποχρεώ σεις 
παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο Δημόσιο τομέα, οι 
παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των 
υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν τούτο  δεν είναι δυνατόν, 
δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον ίδιο κατάλογο διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται από συνεργείο του 
προμηθευτή και από πότε. 
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Οι προμηθευτές πρέπει να περιλαμβάνουν στην οικονομική προσφορά τιμοκατάλογο των αναλωσίμων και των βασικών ανταλλακτικών του 

συγκροτήματος και να δεσμευθούν ότι μελλοντικές μεταβολές θα γίνονται σύμφωνα με την αύξηση του τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους. 

Αντίγραφο του καταλόγου αυτού (χωρίς τιμές) θα περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά. 

Γ - Εγκατάσταση – παράδοση- παραλαβή 

 

 

1. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν επιτόπια γνώση των συνθηκών του χώρου εγκατάστασης και να βεβαιώσουν τούτο 

εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες (εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) και να συμπεριληφθούν στην 

προσφορά τους με πλήρη τεχνική περιγραφή.   Με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή  Θα γίνει έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης του 
χώρου και βελτίωση, ενίσχυση ή αντικατάσταση αυτής ώστε να διασφαλίζονται όλες οι απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών του Ελληνικού 
κράτους και η νόμιμη λειτουργία του νέου μηχανήματος. 

 

2 

Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί,   θα παραδοθεί και θα παραληφθεί   με ευθύνη του προμηθευτή στον χώρο που θα του υποδειχθεί από το 

Νοσοκομείο 
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Η παράδοση του μηχανήματος  θα πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών (ποσοτική παράδοση). Μέσα στο 

διάστημα αυτό (χρόνος παράδοσης) πρέπει να γίνουν η προσκόμιση του μηχανήματος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η προσωρινή παραλαβή του, η 
μεταφορά του νέου μηχανήματος μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέχρι και εντός του χώρου τοποθέτησης του, η εγκατάσταση του νέου μηχανήματος, 
οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιμές,  και η παράδοση τους σε κατάσταση λειτουργίας. . Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης.  Το μηχάνημα θα προσκομισθεί ελεύθερο επί εδάφους στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας στην ΝΜ Ναυπλίου, 
Ναύπλιο,  Ελλάδα, και στον προστατευμένο χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που θα του υποδείξει η Α.Α.Ο ανάδοχος πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την 
μεταφορά και εγκατάσταση του νέου μηχανήματος στο χώρο τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους 
αντίστοιχους κανονισμούς. 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του μηχανήματος και να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με δικό του 

ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους 
κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών 
του φορέα, στο χώρο που του διαθέτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο 
προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε 
να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του μηχανήματος να παραδώσει: 

Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operational Μanuals) με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου (Operation 

Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο 

οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα. 

Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του μηχανήματος. 

Δύο (2) σειρές επισήμων καταλόγων (βιβλίων), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με όλους τους κωδικούς ανταλλακτικών του εργοστασίου 

παραγωγής του μηχανήματος  (Parts Books) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 
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Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα στην περίοδο των τριάντα (30) ημερολογιακών 

ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

Δ. Πιστοποιητικά 

 

1. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό σήμανσης CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/Ε.Ε. Οι προμηθευτές πρέπει, με ποινή 

αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά τους πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), 

 

2. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ΙSO σειράς 9000  ή  ISO 13485 (ή ισοδύναμο)   του προμηθευτή,  καθώς επίσης και από 
έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 13485 (ή ισοδύναμο) και προαιρετικά ISO σειράς 9000 του οίκου κατασκευής με ποινή απόρριψης. 

 

3. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την   ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και 

κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» 

Ε. Εκπαίδευση προσωπικού 
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1. 

Ο προμηθευτής  υποχρεούται,  με  ποινή αποκλεισμού της  προσφοράς  του, να συνυποβάλει οπωσδήποτε   πλήρες  αναλυτικό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς- τεχνολόγους), ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα. Να 
αναφερθεί ο χρόνος, ο τόπος και η διάρκεια της εκπαίδευσης. 
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Η εκπαίδευση (ιατρών – χειριστών -τεχνικών), θα παρέχεται για έως τριάντα (30)   ημέρες   μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος, άνευ 

πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή και θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
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Κατά  την  διάρκεια  της  περιόδου  εγγύησης  καλής  λειτουργίας,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται,  άνευ  πρόσθετης  αμοιβής,  να  επαναλάβει  την 

εκπαίδευση  του  αρμόδιου  προσωπικού  του  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  (τεχνικούς-χρήστες)  για  ίδιο  χρονικό  διάστημα  τουλάχιστον  με  την  αρχική 

εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΟΥΣ   

      

          1.   Τεχνικά χαρακτηριστικά είδους 

 
50,00 % 

 

2.    Χρόνος Παράδοσης 

 
3,00 % 

 

3.    Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών 

 
35,00 % 

 

4.    Ανταλλακτικά για  τουλάχιστον 10 χρόνια 

 
10,00 % 

 

5.    Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας 

 
1,00 % 

 

6.    Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και Τεχνικής Υπηρεσίας 

 
1,00 % 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

100% 
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α/α 6  Ν.Μ.Ναυπλίου    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
Ακτινολογικό σύστημα μικρού όγκου και βάρους, ευέλικτο για εύκολη μετακίνηση στους χώρους του 
νοσοκομείου 

 

Η προμηθεύτρια εταιρεία να πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 13485 καθώς και τις 
απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Διακίνηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ( Υ.Α. Αριθ. 
ΔΥ8δ/ Γ.Π /οικ 1348/2004). Η εταιρεία να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001 και το 
Π.Δ. 117/2004. Επίσης να διαθέτει πιστοποιητικό εκπαίδευσης τεχνικού στην εγκατάσταση και 
συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. 

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ  

Τύπος γεννήτριας Πολυκορυφών, σύγχρονης τεχνολογίας η οποία  να  

Αναφερθεί. 

Ισχύς  kW Τουλάχιστον 20kW 

Ανατομικά προγράμματα Να αναφερθούν προς αξιολόγηση 

Εύρος kVp Τουλάχιστον 40-120kVp 

Ελάχιστος χρόνος έκθεσης 0,001sec 

Εύρος mA Να αναφερθεί προς αξιολόγηση 

Εύρος mAs Να αναφερθεί προς αξιολόγηση 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ  

Τύπος λυχνίας Περιστρεφόμενης ανόδου, ταχύστροφη (αναφορά rpm) & 
διπλοεστιακή 

Μέγεθος εστιών, mm Η μικρή εστία να είναι τουλάχιστον 0,6mm (όχι μεγαλύτερη) 

και η μεγάλη εστία να είναι τουλάχιστον 1,5mm (όχι μεγαλύτερη) 

Διαφράγματα βάθους με φωτεινή επικέντρωση Δυνατότητα περιστροφής τους κατά +900 

Θερμοχωρητικότητα ανόδου λυχνίας, kHU  Να αναφερθεί προς αξιολόγηση 

Ρυθμός θερμοαπαγωγής λυχνίας, HU/min Να αναφερθεί προς αξιολόγηση 

Καθ΄ ύψος κίνηση λυχνίας ΝΑΙ (Να αναφερθεί) 

Κλίση λυχνίας ΝΑΙ (Να αναφερθεί) 

Περιστροφή λυχνίας ΝΑΙ (Να αναφερθεί) 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ  

Διαστάσεις (ΜχΒχΥ),cm Να αναφερθούν 

Συνολικό βάρος, Kg ≤170kg  

Χειριστήριο επιλογής ακτινογραφικών 

παραμέτρων 

Ναι (να περιγραφεί) 

Ενδείξεις επιλεγμένων ακτινογραφικών 

παραμέτρων 

Ναι (να περιγραφεί) 
Κεντρικό φρένο τροχών ΝΑΙ 
Δυνατότητα αποθήκευσης /μεταφοράς κασετών Έως και 4 κασέτες 35x43cm 

Περιστρεφόμενοι εμπρόσθιοι τροχοί ΝΑΙ 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

A. Prospectus και Βεβαιώσεις 

 

 

 

1. 

Τα κατατιθέμενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να 

είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής 
του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντός του. Σε 
περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική 
επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.  Η κατά τα 
άνω  επιστολή  του  οίκου  κατασκευής  και  κάθε  σχετικό  με  την  προμήθεια  πιστοποιητικό  πρέπει  να  είναι  υποχρεωτικά  πρωτότυπα  ή 
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και σε κάθε περίπτωση επίσημα μεταφρασμένα. 

B. Υποστήριξη και ανταλλακτικά 

 
1. 

Θα προσφερθεί πρόγραμμα-προσφορά πλήρους υποστήριξης και συντήρησης όλου του συγκροτήματος, με ανταλλακτικά, μετά τη λήξη του 

χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και για χρονικό διάστημα δέκα (10)   ετών από την παράδοση σε λειτουργία.               Τα ανταλλακτικά, 

περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης. Το 
κόστος συντήρησης ανά έτος να μην υπερβαίνει το 6% της προσφερόμενης τιμής του μηχανήματος. 

 

 

 

 

2. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο ανταλλακτικά του 
προσφερόμενου είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού. Επίσης, υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά 
έγγραφη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού θυγατρικού του οίκου (η οποία θα αναφέρεται ρητώς 
στην παρούσα διακήρυξη), ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστημα δηλώνει ο προμηθευτής, 
καθώς και για τη συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο 
αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση, 
δεδομένου  ότι  τούτο  κρίνεται  ως  ουσιώδης  απαίτηση  της  διακήρυξης  για  την  μακρόχρονη  ομαλή  και  απρόσκοπτη  λειτουργία  του 
μηχανήματος.  Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, τότε σχετικά με τη διάθεση ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση 
του προμηθευτή – κατασκευαστή. 
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Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του κατασκευαστή 

του  τελικού  προϊόντος  και  δεν  απαιτούνται  οι  δηλώσεις  περί  διάθεσης  ανταλλακτικών  των  κατασκευαστικών  οίκων  των  διαφόρων 

υποσυστημάτων. 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των   υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον τρία (3) έτη   από την οριστική 

παραλαβή τους , κατά τους όρους της διακήρυξης  και τις ισχύουσες διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης 
βεβαίωσης, η οποία θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στα προσφερόμενα είδη. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα 
ευθύνεται  για  οποιαδήποτε  βλάβη  του  μηχανήματος  ή  μέρους  αυτού  προερχόμενη  από  την  συνήθη  και  ορθή  χρήση  του  και  δεν  θα 
επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Στην παρεχόμενη εγγύηση 
περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το μηχάνημα να 
διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας. Η συχνότητα των προληπτικών ελέγχων πρέπει να καθορίζεται στην προσφορά και να είναι σύμφωνη με 
τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος 
αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους 
λειτουργίας.   Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας  
του  μηχανήματος,  με  Έγγραφη  Δήλωση  του  κατασκευαστή  ή  του  εξουσιοδοτημένου  αντιπροσώπου  του,     την  οποία  θα συμπεριλάβει 
στον επιμέρους φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  ώστε να αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο. 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό,  με  πιστοποιητικό  εκπαίδευσης  και  εξουσιοδότηση  αυτού  από  τον  μητρικό  κατασκευαστικό  οίκο  για  την  συντήρηση  των 

αντίστοιχων μηχανημάτων. Να αναφερθεί αναλυτικά στην προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη όπου εδρεύει το συνεργείο 
συντήρησης, η σύνθεση του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, καθώς και ο χρόνος σχετικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης,. Οι 
επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Νότια Ελλάδα, οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν 
να ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες. Ασάφειες ή αοριστίες ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του 
προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή την συντήρηση κ.λ.π. θα βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις. 
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Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει αποδεδειγμένα ότι ο "αντιπρόσωπος – προμηθευτής" διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση από τον 
μητρικό οίκο για χρόνο ο οποίος καλύπτει όλη την δεκαετή περίοδο από την παράδοση του μηχανήματος, κατά την οποία απαιτείται η παροχή 
ανταλλακτικών – συντήρησης, service, εγγυήσεων κ.λ.π., τότε οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από τον μητρικό ή ελληνικό 
θυγατρικό (ως προαναφέρθηκε) οίκο, πέραν των λοιπών δεσμεύσεων (πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.) που αναλαμβάνει ο μητρικός οίκος, 
όπως αναφέρονται στην διακήρυξη. 
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Ο προμηθευτής θα υποβάλλει μαζί με την προσφορά του και υπόδειγμα σύμβασης συντήρησης (χωρίς οικονομικά στοιχεία στην τεχνική 
προσφορά, με οικονομικά στοιχεία στην οικονομική προσφορά) το  οποίο θα ισχύει μετά το πέραν την εγγύησης και εφόσον το επιθυμήσει το 
Νοσοκομείο. 
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Κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης  θα  τηρείται  ημερολόγιο  λειτουργίας,  συντήρησης,  βλαβών  κ.λ.π.  που  θα  παρακολουθείται  και  θα 

μονογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου  (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι 
βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινη-τοποίησης του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει 
δυνατόν  το  είδος  της  και  θα  αποστέλλεται  fax,  οπότε  θα  αρχίζει  η μέτρηση  του  χρόνου  ακινητοποίησης.  Η  ανταπόκριση  (τηλεφωνική, 
τηλεματική ή φυσική παρουσία) προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να γίνεται την ίδια μέρα όταν ο προμηθευτής ειδοποιηθεί μέχρι την 
10:00 π.μ. και το αργότερο το πρωί της επομένης ημέρας όταν ειδοποιηθεί μετά την 10:00 π.μ. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα αθροίζονται οι 
εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. Για κάθε τέτοια εργάσιμη ημέρα άνω των οκτώ(8) 
ημερολογιακών ημερών ετησίως, (στις οποίες  δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες προληπτικής συντήρησης του μηχανήματος), θα επιβάλλεται 
στον προμηθευτή, ως ποινική ρήτρα, παράταση κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες της διάρκειας της εγγύησης καλής λειτουργίας η της 
σύμβασης συντήρησης, για ολόκληρο το συγκρότημα. 
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Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον θα του έχει ανατεθεί η συντήρηση του 

μηχανήματος, να εξασφαλίζει την επιμελή συντήρηση και επισκευή του όλου συστήματος, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οπ οία θα 

έχει καθορίσει στην   οικονομική του προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση - εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα 
κατατεθεί μαζί με την προσφορά και θα αναφέρεται στην συγκεκριμένη διακήρυξη. Η δήλωση του κατασκευαστικού οίκου πρέπει να καλύπτει 
και την περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή γενικά πάψει 
να υφίσταται ως επιχείρηση. 
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Με την τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται υποχρεωτικά πλήρης κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις παρόμοιων ή 

ίδιων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, η αξία τους, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και οι τυχόν υποχρεώ σεις 
παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο Δημόσιο τομέα, οι 
παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των 
υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν τούτο  δεν είναι δυνατόν, 
δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον ίδιο κατάλογο διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται από συνεργείο του 
προμηθευτή και από πότε. 
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Οι προμηθευτές πρέπει να περιλαμβάνουν στην οικονομική προσφορά τιμοκατάλογο των αναλωσίμων και των βασικών ανταλλακτικών του 

συγκροτήματος και να δεσμευθούν ότι μελλοντικές μεταβολές θα γίνονται σύμφωνα με την αύξηση του τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους. 

Αντίγραφο του καταλόγου αυτού (χωρίς τιμές) θα περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά. 

Γ - Εγκατάσταση – παράδοση- παραλαβή 

 

 

1. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν επιτόπια γνώση των συνθηκών του χώρου εγκατάστασης και να βεβαιώσουν τούτο 

εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες (εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) και να συμπεριληφθούν στην 

προσφορά τους με πλήρη τεχνική περιγραφή.   Με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή  Θα γίνει έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης του 
χώρου και βελτίωση, ενίσχυση ή αντικατάσταση αυτής ώστε να διασφαλίζονται όλες οι απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών του Ελληνικού 
κράτους και η νόμιμη λειτουργία του νέου μηχανήματος. 
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Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί,   θα παραδοθεί και θα παραληφθεί   με ευθύνη του προμηθευτή στον χώρο που θα του υποδειχθεί από το 

Νοσοκομείο 
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Η παράδοση του μηχανήματος  θα πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών (ποσοτική παράδοση). Μέσα στο 

διάστημα αυτό (χρόνος παράδοσης) πρέπει να γίνουν η προσκόμιση του μηχανήματος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η προσωρινή παραλαβή του, η 
μεταφορά του νέου μηχανήματος μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέχρι και εντός του χώρου τοποθέτησης του, η εγκατάσταση του νέου μηχανήματος, 
οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιμές,  και η παράδοση τους σε κατάσταση λειτουργίας. . Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης.  Το μηχάνημα θα προσκομισθεί ελεύθερο επί εδάφους στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας στην ΝΜ Ναυπλίου, 
Ναύπλιο, Ελλάδα, και στον προστατευμένο χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που θα του υποδείξει η Α.Α.Ο ανάδοχος πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την 
μεταφορά και εγκατάσταση του νέου μηχανήματος στο χώρο τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους 
αντίστοιχους κανονισμούς. 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του μηχανήματος και να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με δικό του 

ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους 
κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών 
του φορέα, στο χώρο που του διαθέτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο 
προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε 
να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του μηχανήματος να παραδώσει: 

Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operational Μanuals) με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου (Operation 

Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο 

οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα. 

Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του μηχανήματος. 

Δύο (2) σειρές επισήμων καταλόγων (βιβλίων), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με όλους τους κωδικούς ανταλλακτικών του εργοστασίου 

παραγωγής του μηχανήματος  (Parts Books) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 
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Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα στην περίοδο των τριάντα (30) ημερολογιακών 

ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

Δ. Πιστοποιητικά 

 

1. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό σήμανσης CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/Ε.Ε. Οι προμηθευτές πρέπει, με ποινή 

αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά τους πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), 

 

2. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ΙSO σειράς 9000  ή  ISO 13485 (ή ισοδύναμο)   του προμηθευτή,  καθώς επίσης και από 
έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 13485 (ή ισοδύναμο) και προαιρετικά ISO σειράς 9000 του οίκου κατασκευής με ποινή απόρριψης. 

 

3. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την   ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και 

κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» 

Ε. Εκπαίδευση προσωπικού 

 

1. 

Ο προμηθευτής  υποχρεούται,  με  ποινή αποκλεισμού της  προσφοράς  του, να συνυποβάλει οπωσδήποτε   πλήρες  αναλυτικό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς- τεχνολόγους), ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα. Να 
αναφερθεί ο χρόνος, ο τόπος και η διάρκεια της εκπαίδευσης. 

 

2 

Η εκπαίδευση (ιατρών – χειριστών -τεχνικών), θα παρέχεται για έως τριάντα (30)   ημέρες   μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος, άνευ 

πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή και θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
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Κατά  την  διάρκεια  της  περιόδου  εγγύησης  καλής  λειτουργίας,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται,  άνευ  πρόσθετης  αμοιβής,  να  επαναλάβει  την 

εκπαίδευση  του  αρμόδιου  προσωπικού  του  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  (τεχνικούς-χρήστες)  για  ίδιο  χρονικό  διάστημα  τουλάχιστον  με  την  αρχική 

εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΟΥΣ   

      

          1.   Τεχνικά χαρακτηριστικά είδους 

 
50,00 % 

 

2.    Χρόνος Παράδοσης 

 
3,00 % 

 

3.    Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών 

 
35,00 % 

 

4.    Ανταλλακτικά για  τουλάχιστον 10 χρόνια 

 
10,00 % 

 

5.    Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας 

 
1,00 % 

 

6.    Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και Τεχνικής Υπηρεσίας 

 
1,00 % 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

100% 
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α/α 7  Ν .Μ.Ναυπλίου       ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

Η τράπεζα να είναι αμεταχείριστη, σύγχρονης ηλεκτρομηχανικής ή ηλεκτροϋδραυλικής τεχνολογίας, κατάλληλη 
για επεμβάσεις γενικής χειρουργικής. Να συνοδεύεται με σύστημα εκτάκτου ανάγκης για την πραγματοποίηση 
των ηλεκτρικών κινήσεων και σε περιπτώσεις βλάβης του ηλεκτρικού συστήματος (του πίνακα ελέγχου ή του 
τροφοδοτικού). Να είναι κατασκευασμένη από υλικά ποιότητας και αντοχής, ώστε να είναι κατάλληλη για 
Νοσοκομειακή χρήση. Να πληροί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.  

Να δέχεται ασθενείς με βάρος τουλάχιστον 260 κιλών χωρίς περιορισμό κινήσεων. Να κατατεθεί βεβαίωση του 
κατασκευαστικού οίκου.  

Η τράπεζα να λειτουργεί με τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος DC, η οποία να παρέχεται από ενσωματωμένες 
στην κολώνα maintenance free επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, καθώς επίσης και από τροφοδοτικό AC/DC 
συνδεόμενο στο ηλεκτρικό δίκτυο. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά των μπαταριών.  

Οι διάφορες κινήσεις της να εκτελούνται ηλεκτρομηχανικά ή ηλεκτροϋδραυλικά και να ενεργοποιούνται από:  
1. Ενσύρματο χειριστήριο  
2. Χειριστήριο ενσωματωμένο στην κολώνα ή βάση,της τράπεζας  
3. Ποδοδιακόπτη τριών κινήσεων  
 
Η τράπεζα να συνοδεύεται από ενσύρματο χειριστήριο και το ενσωματωμένο σε αυτήν χειριστήριο.  
Επιπλέον τρόποι χειρισμού να προσφέρονται προς επιλογή.  
Οπωσδήποτε ο χειρισμός όλων των κινήσεων να είναι δυνατός και μέσω χειριστηρίου ενσωματωμένου στην 
κολώνα ή βάση της τράπεζας το οποίο να λειτουργεί μέσω δευτερεύοντος κυκλώματος σε περίπτωση βλάβης 
του ενσύρματου χειριστηρίου . Να διαθέτει ενδείξεις για την κατάσταση των μπαταριών.  

Η βάση να φέρει 4 διπλούς τροχούς. Να διαθέτει ηλεκτρομηχανικό ή ηλεκτροϋδραυλικό κεντρικό σύστημα 
πέδησης και σταθεροποίησής της το οποίο να ενεργοποιείται μέσω του χειροπληκτρολογίου. Επίσης να υπάρχει 
η δυνατότητα επιλογής του τρόπου κίνησής της (ευθεία κίνηση ή ελεύθερη προς όλες τις κατευθύνσεις) μέσω 
ενσωματωμένου 5ου τροχού.  

Η χειρουργική επιφάνεια να είναι ακτινοδιαπερατή και να αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) χωριστά 
τμήματα:  
α. τμήμα λεκάνης  
β. τμήμα πλάτης  
γ. τμήμα κεφαλής  
δ. δύο τμήματα ποδιών με δυνατότητα πλάγιας απαγωγής  
με αντίστοιχα τμηματικά καλύμματα από αφρώδες υλικό, για να διευκολύνεται ο καθαρισμός και η 
απολύμανσή τους. Επίσης να φέρει σύστημα υποδοχής ακτινολογικής κασέτας.  

Να εκτελεί ηλεκτρομηχανικά ή ηλεκτροϋδραυλικά τις παρακάτω κινήσεις :  
1. Ρύθμιση ύψους από 60 cm έως 100 cm τουλάχιστον  
2. Ρύθμιση Trendelenburg /Anti-Trendelenburg +30°/- 30° τουλάχιστον  
3. Ρύθμιση πλευρικής κλίσης της επιφάνειας δεξιά – αριστερά +/- 20° τουλάχιστον  
4. Ρύθμιση τμήματος πλάτης/λεκάνης πάνω και κάτω +60°/-40° τουλάχιστον  
5. Κλίση τμήματος ποδιών πάνω 50ο και κάτω 90ο τουλάχιστον  
6. Θέσεις flex/reflex.  
7. Θέση (0) για την επαναφορά της χειρουργικής επιφάνειας στην βασική οριζόντια θέση.  
8. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κεντρικού κλειδώματος  
 

Να εκτελεί χειροκίνητα τις παρακάτω ρυθμίσεις:  
1. Κίνηση του τμήματος κεφαλής πάνω 40°, κάτω 40° τουλάχιστον  
2. Διάταση των ποδιών κατά 90° τουλάχιστον.  
 

Η χειρουργική επιφάνεια της τράπεζας να συνεργάζεται με C-Arm, είτε με ολίσθηση κατά τον οριζόντιο άξονα 
είτε με έκκεντρα τοποθετημένη κολώνα, ώστε το παράθυρο ακτινοσκόπησης να είναι τουλάχιστον 1.200 mm.  

Όλη η χειρουργική τράπεζα να είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας μέταλλα, χωρίς πλαστικά μέρη.  

Να συνοδεύεται από τα κάτωθι:  
1. Δύο στηρίγματα βραχίονα αναισθησίας αυξομειούμενου ύψους, με μαξιλάρια.  
2.  Ένα αναισθησιολογικό τόξο  
3. Ένα ζεύγος υποποδίων με υδραυλική υποβοήθηση και σχεδιασμό μπότας που να προστατεύει την κεφαλή 
της περόνης και το περονιαίο νεύρο  
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Το ανωτέρω είδος να διατίθεται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001 και ISO 13485 (διακίνηση 
και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι 
ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004. Να κατατεθούν 
πιστοποιητικά εκπαίδευσης τεχνικών.  

Να διαθέτει CE Mark και ο κατασκευαστικός οίκος να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 13485.  

Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών και παροχής ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) 
χρόνια.  

 
 
 

 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

A. Prospectus και Βεβαιώσεις 

 

 

 

1. 

Τα κατατιθέμενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει 
να 

είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος 
κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του 
ενδιαφέροντός του. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να 
κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς 
αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.  Η κατά τα άνω  επιστολή  του  οίκου  κατασκευής  και  κάθε  σχετικό  με  την  προμήθεια  πιστοποιητικό  
πρέπει  να  είναι  υποχρεωτικά  πρωτότυπα  ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και σε κάθε περίπτωση επίσημα μεταφρασμένα. 

B. Υποστήριξη και ανταλλακτικά 

 
1. 

Θα προσφερθεί πρόγραμμα-προσφορά πλήρους υποστήριξης και συντήρησης όλου του συγκροτήματος, με ανταλλακτικά, μετά τη λήξη 
του 

χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και για χρονικό διάστημα δέκα (10)   ετών από την παράδοση σε λειτουργία.               Τα 
ανταλλακτικά, 

περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης. 
Το κόστος συντήρησης ανά έτος να μην υπερβαίνει το 6% της προσφερόμενης τιμής του μηχανήματος. 

 

 

 

 

2. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο ανταλλακτικά του 
προσφερόμενου είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού. Επίσης, υποχρεούται να καταθέσει με την 
προσφορά έγγραφη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού θυγατρικού του οίκου (η οποία θα 
αναφέρεται ρητώς στην παρούσα διακήρυξη), ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστημα 
δηλώνει ο προμηθευτής, καθώς και για τη συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση που ο 
προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής 
πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση, δεδομένου  ότι  τούτο  κρίνεται  ως  ουσιώδης  απαίτηση  της  διακήρυξης  για  την  μακρόχρονη  ομαλή  
και  απρόσκοπτη  λειτουργία  του μηχανήματος.  Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, τότε σχετικά με τη 
διάθεση ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση του προμηθευτή – κατασκευαστή. 
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Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του 
κατασκευαστή 

του  τελικού  προϊόντος  και  δεν  απαιτούνται  οι  δηλώσεις  περί  διάθεσης  ανταλλακτικών  των  κατασκευαστικών  οίκων  των  
διαφόρων 

υποσυστημάτων.  
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των   υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον δύο (2) έτη   από την οριστική 

παραλαβή τους , κατά τους όρους της διακήρυξης  και τις ισχύουσες διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης 
βεβαίωσης, η οποία θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στα προσφερόμενα είδη. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν 
θα ευθύνεται  για  οποιαδήποτε  βλάβη  του  μηχανήματος  ή  μέρους  αυτού  προερχόμενη  από  την  συνήθη  και  ορθή  χρήση  του  και  δεν  
θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Στην παρεχόμενη 
εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το 
μηχάνημα να διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας. Η συχνότητα των προληπτικών ελέγχων πρέπει να καθορίζεται στην προσφορά και να 
είναι σύμφωνη με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου 
εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και σε 
κατάσταση πλήρους λειτουργίας.   Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου 
εγγύησης καλής λειτουργίας  του  μηχανήματος,  με  Έγγραφη  Δήλωση  του  κατασκευαστή  ή  του  εξουσιοδοτημένου  αντιπροσώπου  του,     
την  οποία  θα συμπεριλάβει στον επιμέρους φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  ώστε να αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο. 



125 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό,  με  πιστοποιητικό  εκπαίδευσης  και  εξουσιοδότηση  αυτού  από  τον  μητρικό  κατασκευαστικό  οίκο  για  την  συντήρηση  των 

αντίστοιχων μηχανημάτων. Να αναφερθεί αναλυτικά στην προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη όπου εδρεύει το συνεργείο 
συντήρησης, η σύνθεση του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, καθώς και ο χρόνος σχετικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης,. Οι 
επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Νότια Ελλάδα, οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο 
μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες. Ασάφειες ή αοριστίες ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση 
του προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή την συντήρηση κ.λ.π. θα βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις. 
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Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει αποδεδειγμένα ότι ο "αντιπρόσωπος – προμηθευτής" διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση από τον 
μητρικό οίκο για χρόνο ο οποίος καλύπτει όλη την δεκαετή περίοδο από την παράδοση του μηχανήματος, κατά την οποία απαιτείται η 
παροχή ανταλλακτικών – συντήρησης, service, εγγυήσεων κ.λ.π., τότε οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από τον μητρικό ή 
ελληνικό θυγατρικό (ως προαναφέρθηκε) οίκο, πέραν των λοιπών δεσμεύσεων (πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.) που αναλαμβάνει ο 
μητρικός οίκος, όπως αναφέρονται στην διακήρυξη. 
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Ο προμηθευτής θα υποβάλλει μαζί με την προσφορά του και υπόδειγμα σύμβασης συντήρησης (χωρίς οικονομικά στοιχεία στην τεχνική 
προσφορά, με οικονομικά στοιχεία στην οικονομική προσφορά) το  οποίο θα ισχύει μετά το πέραν την εγγύησης και εφόσον το επιθυμήσει 
το Νοσοκομείο. 
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Κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης  θα  τηρείται  ημερολόγιο  λειτουργίας,  συντήρησης,  βλαβών  κ.λ.π.  που  θα  παρακολουθείται  και  θα 

μονογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου  (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται 
οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινη-τοποίησης του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει 
δυνατόν  το  είδος  της  και  θα  αποστέλλεται  fax,  οπότε  θα  αρχίζει  η μέτρηση  του  χρόνου  ακινητοποίησης.  Η  ανταπόκριση  
(τηλεφωνική, τηλεματική ή φυσική παρουσία) προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να γίνεται την ίδια μέρα όταν ο προμηθευτής 
ειδοποιηθεί μέχρι την 10:00 π.μ. και το αργότερο το πρωί της επομένης ημέρας όταν ειδοποιηθεί μετά την 10:00 π.μ. Στο τέλος του χρόνου 
εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. Για κάθε τέτοια 
εργάσιμη ημέρα άνω των οκτώ(8) ημερολογιακών ημερών ετησίως, (στις οποίες  δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες προληπτικής 
συντήρησης του μηχανήματος), θα επιβάλλεται στον προμηθευτή, ως ποινική ρήτρα, παράταση κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες της 
διάρκειας της εγγύησης καλής λειτουργίας η της σύμβασης συντήρησης, για ολόκληρο το συγκρότημα. 
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Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον θα του έχει ανατεθεί η συντήρηση του 

μηχανήματος, να εξασφαλίζει την επιμελή συντήρηση και επισκευή του όλου συστήματος, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οπ οία θα 

έχει καθορίσει στην   οικονομική του προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση - εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα 
κατατεθεί μαζί με την προσφορά και θα αναφέρεται στην συγκεκριμένη διακήρυξη. Η δήλωση του κατασκευαστικού οίκου πρέπει να 
καλύπτει και την περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή 
γενικά πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση. 
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Με την τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται υποχρεωτικά πλήρης κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις παρόμοιων 
ή ίδιων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, η αξία τους, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και οι τυχόν υποχρεώ 
σεις παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο Δημόσιο τομέα, οι 
παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των 
υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν τούτο  δεν είναι 
δυνατόν, δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον ίδιο κατάλογο διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται από 
συνεργείο του προμηθευτή και από πότε. 
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Οι προμηθευτές πρέπει να περιλαμβάνουν στην οικονομική προσφορά τιμοκατάλογο των αναλωσίμων και των βασικών ανταλλακτικών του 

συγκροτήματος και να δεσμευθούν ότι μελλοντικές μεταβολές θα γίνονται σύμφωνα με την αύξηση του τιμαρίθμου του προηγούμενου 
έτους. 

Αντίγραφο του καταλόγου αυτού (χωρίς τιμές) θα περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά. Γ - Εγκατάσταση – παράδοση- παραλαβή 

 

 

1. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν επιτόπια γνώση των συνθηκών του χώρου εγκατάστασης και να βεβαιώσουν τούτο 

εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες (εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) και να συμπεριληφθούν στην 

προσφορά τους με πλήρη τεχνική περιγραφή.   Με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή  Θα γίνει έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης του 
χώρου και βελτίωση, ενίσχυση ή αντικατάσταση αυτής ώστε να διασφαλίζονται όλες οι απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών του 
Ελληνικού κράτους και η νόμιμη λειτουργία του νέου μηχανήματος. 
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Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί,   θα παραδοθεί και θα παραληφθεί   με ευθύνη του προμηθευτή στον χώρο που θα του υποδειχθεί από το 

Νοσοκομείο 
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Η παράδοση του μηχανήματος  θα πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών (ποσοτική παράδοση). Μέσα 
στο διάστημα αυτό (χρόνος παράδοσης) πρέπει να γίνουν η προσκόμιση του μηχανήματος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η προσωρινή παραλαβή του, η 
μεταφορά του νέου μηχανήματος μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέχρι και εντός του χώρου τοποθέτησης του, η εγκατάσταση του νέου 
μηχανήματος, οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιμές,  και η παράδοση τους σε κατάσταση λειτουργίας. . Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  Το μηχάνημα θα προσκομισθεί ελεύθερο επί εδάφους στο  Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας στην ΝΜ 
Ναυπλίου, Ναύπλιο, Ελλάδα, και στον προστατευμένο χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που θα του υποδείξει η Α.Α.Ο ανάδοχος πρέπει να αναλάβει 
ο ίδιος την μεταφορά και εγκατάσταση του νέου μηχανήματος στο χώρο τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την ελληνική νομοθεσία 
και τους αντίστοιχους κανονισμούς. 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του μηχανήματος και να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με δικό του 

ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους 
κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων 
υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που του διαθέτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το 
εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική 
συμμόρφωση, ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του μηχανήματος να παραδώσει: 

Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operational Μanuals) με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου (Operation 

Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο 

οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα. 

Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του μηχανήματος. 

Δύο (2) σειρές επισήμων καταλόγων (βιβλίων), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με όλους τους κωδικούς ανταλλακτικών του εργοστασίου 

παραγωγής του μηχανήματος  (Parts Books) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

 

5 

Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα στην περίοδο των τριάντα (30) ημερολογιακών 

ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

Δ. Πιστοποιητικά 

 

1. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό σήμανσης CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/Ε.Ε. Οι προμηθευτές πρέπει, με ποινή 

αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά τους πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), 

 

2. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ΙSO σειράς 9000  ή  ISO 13485 (ή ισοδύναμο)   του προμηθευτή,  καθώς επίσης και 
από έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 13485 (ή ισοδύναμο) και προαιρετικά ISO σειράς 9000 του οίκου κατασκευής με ποινή απόρριψης. 

 

3. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την   ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και 

κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» 

Ε. Εκπαίδευση προσωπικού 

 

1. 

Ο προμηθευτής  υποχρεούται,  με  ποινή αποκλεισμού της  προσφοράς  του, να συνυποβάλει οπωσδήποτε   πλήρες  αναλυτικό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς- τεχνολόγους), ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα. Να 
αναφερθεί ο χρόνος, ο τόπος και η διάρκεια της εκπαίδευσης. 

 

2 

Η εκπαίδευση (ιατρών – χειριστών -τεχνικών), θα παρέχεται για έως τριάντα (30)   ημέρες   μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος, άνευ 

πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή και θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 

 

3 

Κατά  την  διάρκεια  της  περιόδου  εγγύησης  καλής  λειτουργίας,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται,  άνευ  πρόσθετης  αμοιβής,  να  επαναλάβει  
την 

εκπαίδευση  του  αρμόδιου  προσωπικού  του  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  (τεχνικούς-χρήστες)  για  ίδιο  χρονικό  διάστημα  τουλάχιστον  με  την  αρχική 

εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΟΥΣ   

      

          1.   Τεχνικά χαρακτηριστικά είδους 

 
50,00 % 

 

2.    Χρόνος Παράδοσης 

 
3,00 % 

 

3.    Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών 

 
35,00 % 
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4.    Ανταλλακτικά για  τουλάχιστον 10 χρόνια 

 
10,00 % 

 

5.    Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας 

 
1,00 % 

 

6.    Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και Τεχνικής Υπηρεσίας 

 
1,00 % 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

100% 

 

α/α  8   N.Μ.Ναυπλίου         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΡΛ UNIT 

Εξεταστική μονάδα ειδικής λείας σχεδίασης χωρίς λαβές πόμολα και κουμπιά με συρτάρια  τεχνολογίας 
«push-to-open»  

1.  να διαθέτει 2 μεγάλα συρτάρια για εργαλεία με διαχωριστικά από ανοξείδωτο χάλυβα με σύστημα 
φωτισμού  

2.  να διαθέτει 2 συρτάρια με διαχωριστικά plexiglass  

3.  να διαθέτει 2 συρτάρια για χρησιμοποιημένα εργαλεία και κάδο απορριμμάτων  

4.  να διαθέτει τροχούς για την μετακίνηση αλλά και σύστημα πέδησης για την στερέωση στη θέση  

5.  να διαθέτει ειδικό πάγκο από διπλό γυαλί ανθεκτικό σε γρατζουνίες και λεκέδες  

6.  να διαθέτει χειρολαβές εξοπλισμένες με αισθητήρες υπερύθρων  

7.  να διαθέτει φωτιζόμενη οθόνη ελέγχου υψηλής ανάλυσης για:  

I. Χειρισμό λειτουργιών  
II. Προβολή βίντεο για απόσπαση την προσοχής των παιδιών κατά την εξέταση  

III. Προβολή εικόνων για επεξήγηση στον ασθενή  

8.  να διαθέτει ειδικό σωλήνα αποθήκευσης καλωδίου  

9. να διαθέτει ενσωματωμένο διαγνωστικό Η/Υ  

10. να δύναται να ελέγχει τον φωτισμό του δωματίου με λειτουργία dimmer  

11. να διαθέτει διάγνωση βλαβών & service με ενδείξεις LED στις χειρολαβές  

12. να δΔιαθέτει σύστημα αναρρόφησης:  

a. 70 lt /min , κενού: -0,80 bar το οποίο δεν χρειάζεται συντήρηση  
b. Με χειρολαβή αναρρόφησης και σωληνώσεις  
c. Με φίλτρο βακτηριδίων  
d. Με  φιάλη 2lt με βαλβίδα υπερχείλισης  
e. Με σύστημα καθαρισμού σωλήνων αναρρόφησης  

13. να διαθέτει πηγή LED  

14. να διαθέτει 1 θερμαινόμενη και 1 μη θερμαινόμενη θήκη ακάμπτου ενδοσκοπίου  

15. να διαθέτει 1 βάση για εύκαμπτο ενδοσκόπιο  

16. να διαθέτει ενδοσκοπική κάμερα High Definition και ασύρματο ποδοδιακόπτη με δυνατότητα λήψης 
video / φωτογραφίας / αρχειοθέτησης ασθενών 

17. να διαθέτει αδιάβροχο HD C-mount προσαρμογέα ενδοσκόπιου f = 28 mm  

18. να διαθέτει full HD οθόνη με ανάλυση 1920 x 1080 pixels  με περιστρεφόμενο βραχίονα  

19. να διαθέτει συσκευή τυμπανομετρίας IPSI - REFLEX  

20. να διαθέτει συσκευή διαθερμίας/ραδιοσυχνότητας  

21 να έχει διαστάσεις περίπου: Υψος: 95 cm x Μήκος: 150 cm x Βάθος: 70 cm 

 

Το ανωτέρω είδος να διατίθεται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001 και ISO 13485 
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. 
οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.  

Να διαθέτει CE Mark και ο κατασκευαστικός οίκος να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 13485 
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Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών και παροχής ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) 
χρόνια. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

A. Prospectus και Βεβαιώσεις 

 

 

 

1. 

Τα κατατιθέμενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να 

είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής 
του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντός του. Σε 
περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική 
επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.  Η κατά τα 
άνω  επιστολή  του  οίκου  κατασκευής  και  κάθε  σχετικό  με  την  προμήθεια  πιστοποιητικό  πρέπει  να  είναι  υποχρεωτικά  πρωτότυπα  ή 
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και σε κάθε περίπτωση επίσημα μεταφρασμένα. 

B. Υποστήριξη και ανταλλακτικά 

 
1. 

Θα προσφερθεί πρόγραμμα-προσφορά πλήρους υποστήριξης και συντήρησης όλου του συγκροτήματος, με ανταλλακτικά, μετά τη λήξη του 

χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και για χρονικό διάστημα δέκα (10)   ετών από την παράδοση σε λειτουργία.               Τα ανταλλακτικά, 

περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης. Το 
κόστος συντήρησης ανά έτος να μην υπερβαίνει το 6% της προσφερόμενης τιμής του μηχανήματος. 

 

 

 

 

2. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο ανταλλακτικά του 
προσφερόμενου είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού. Επίσης, υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά 
έγγραφη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού θυγατρικού του οίκου (η οποία θα αναφέρεται ρητώς 
στην παρούσα διακήρυξη), ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστημα δηλώνει ο προμηθευτής, 
καθώς και για τη συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο 
αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση, 
δεδομένου  ότι  τούτο  κρίνεται  ως  ουσιώδης  απαίτηση  της  διακήρυξης  για  την  μακρόχρονη  ομαλή  και  απρόσκοπτη  λειτουργία  του 
μηχανήματος.  Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, τότε σχετικά με τη διάθεση ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση 
του προμηθευτή – κατασκευαστή. 

 

3 

Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του κατασκευαστή 

του  τελικού  προϊόντος  και  δεν  απαιτούνται  οι  δηλώσεις  περί  διάθεσης  ανταλλακτικών  των  κατασκευαστικών  οίκων  των  διαφόρων 

υποσυστημάτων. 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των   υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον δύο (2) έτη   από την οριστική 

παραλαβή τους , κατά τους όρους της διακήρυξης  και τις ισχύουσες διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης 
βεβαίωσης, η οποία θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στα προσφερόμενα είδη. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα 
ευθύνεται  για  οποιαδήποτε  βλάβη  του  μηχανήματος  ή  μέρους  αυτού  προερχόμενη  από  την  συνήθη  και  ορθή  χρήση  του  και  δεν  θα 
επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Στην παρεχόμενη εγγύηση 
περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το μηχάνημα να 
διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας. Η συχνότητα των προληπτικών ελέγχων πρέπει να καθορίζεται στην προσφορά και να είναι σύμφωνη με 
τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος 
αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους 
λειτουργίας.   Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας  
του  μηχανήματος,  με  Έγγραφη  Δήλωση  του  κατασκευαστή  ή  του  εξουσιοδοτημένου  αντιπροσώπου  του,     την  οποία  θα συμπεριλάβει 
στον επιμέρους φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  ώστε να αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο. 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό,  με  πιστοποιητικό  εκπαίδευσης  και  εξουσιοδότηση  αυτού  από  τον  μητρικό  κατασκευαστικό  οίκο  για  την  συντήρηση  των 

αντίστοιχων μηχανημάτων. Να αναφερθεί αναλυτικά στην προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη όπου εδρεύει το συνεργείο 
συντήρησης, η σύνθεση του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, καθώς και ο χρόνος σχετικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης,. Οι 
επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Νότια Ελλάδα, οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν 
να ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες. Ασάφειες ή αοριστίες ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του 
προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή την συντήρηση κ.λ.π. θα βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις. 
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Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει αποδεδειγμένα ότι ο "αντιπρόσωπος – προμηθευτής" διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση από τον 
μητρικό οίκο για χρόνο ο οποίος καλύπτει όλη την δεκαετή περίοδο από την παράδοση του μηχανήματος, κατά την οποία απαιτείται η παροχή 
ανταλλακτικών – συντήρησης, service, εγγυήσεων κ.λ.π., τότε οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από τον μητρικό ή ελληνικό 
θυγατρικό (ως προαναφέρθηκε) οίκο, πέραν των λοιπών δεσμεύσεων (πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.) που αναλαμβάνει ο μητρικός οίκος, 
όπως αναφέρονται στην διακήρυξη. 
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Ο προμηθευτής θα υποβάλλει μαζί με την προσφορά του και υπόδειγμα σύμβασης συντήρησης (χωρίς οικονομικά στοιχεία στην τεχνική 
προσφορά, με οικονομικά στοιχεία στην οικονομική προσφορά) το  οποίο θα ισχύει μετά το πέραν την εγγύησης και εφόσον το επιθυμήσει το 
Νοσοκομείο. 
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Κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης  θα  τηρείται  ημερολόγιο  λειτουργίας,  συντήρησης,  βλαβών  κ.λ.π.  που  θα  παρακολουθείται  και  θα 

μονογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου  (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι 
βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινη-τοποίησης του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει 
δυνατόν  το  είδος  της  και  θα  αποστέλλεται  fax,  οπότε  θα  αρχίζει  η μέτρηση  του  χρόνου  ακινητοποίησης.  Η  ανταπόκριση  (τηλεφωνική, 
τηλεματική ή φυσική παρουσία) προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να γίνεται την ίδια μέρα όταν ο προμηθευτής ειδοποιηθεί μέχρι την 
10:00 π.μ. και το αργότερο το πρωί της επομένης ημέρας όταν ειδοποιηθεί μετά την 10:00 π.μ. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα αθροίζονται οι 
εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. Για κάθε τέτοια εργάσιμη ημέρα άνω των οκτώ(8) 
ημερολογιακών ημερών ετησίως, (στις οποίες  δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες προληπτικής συντήρησης του μηχανήματος), θα επιβάλλεται 
στον προμηθευτή, ως ποινική ρήτρα, παράταση κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες της διάρκειας της εγγύησης καλής λειτουργίας η της 
σύμβασης συντήρησης, για ολόκληρο το συγκρότημα. 
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Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον θα του έχει ανατεθεί η συντήρηση του 

μηχανήματος, να εξασφαλίζει την επιμελή συντήρηση και επισκευή του όλου συστήματος, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οπ οία θα 

έχει καθορίσει στην   οικονομική του προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση - εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα 
κατατεθεί μαζί με την προσφορά και θα αναφέρεται στην συγκεκριμένη διακήρυξη. Η δήλωση του κατασκευαστικού οίκου πρέπει να καλύπτει 
και την περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή γενικά πάψει 
να υφίσταται ως επιχείρηση. 
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Με την τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται υποχρεωτικά πλήρης κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις παρόμοιων ή 

ίδιων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, η αξία τους, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και οι τυχόν υποχρεώ σεις 
παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο Δημόσιο τομέα, οι 
παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των 
υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν τούτο  δεν είναι δυνατόν, 
δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον ίδιο κατάλογο διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται από συνεργείο του 
προμηθευτή και από πότε. 
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Οι προμηθευτές πρέπει να περιλαμβάνουν στην οικονομική προσφορά τιμοκατάλογο των αναλωσίμων και των βασικών ανταλλακτικών του 

συγκροτήματος και να δεσμευθούν ότι μελλοντικές μεταβολές θα γίνονται σύμφωνα με την αύξηση του τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους. 

Αντίγραφο του καταλόγου αυτού (χωρίς τιμές) θα περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά. 

Γ - Εγκατάσταση – παράδοση- παραλαβή 

 

 

1. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν επιτόπια γνώση των συνθηκών του χώρου εγκατάστασης και να βεβαιώσουν τούτο 

εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες (εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) και να συμπεριληφθούν στην 

προσφορά τους με πλήρη τεχνική περιγραφή.   Με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή  Θα γίνει έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης του 
χώρου και βελτίωση, ενίσχυση ή αντικατάσταση αυτής ώστε να διασφαλίζονται όλες οι απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών του Ελληνικού 
κράτους και η νόμιμη λειτουργία του νέου μηχανήματος. 

 

2 

Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί,   θα παραδοθεί και θα παραληφθεί   με ευθύνη του προμηθευτή στον χώρο που θα του υποδειχθεί από το 

Νοσοκομείο 
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Η παράδοση του μηχανήματος  θα πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών (ποσοτική παράδοση). Μέσα στο 

διάστημα αυτό (χρόνος παράδοσης) πρέπει να γίνουν η προσκόμιση του μηχανήματος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η προσωρινή παραλαβή του, η 
μεταφορά του νέου μηχανήματος μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέχρι και εντός του χώρου τοποθέτησης του, η εγκατάσταση του νέου μηχανήματος, 
οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιμές,  και η παράδοση τους σε κατάσταση λειτουργίας. . Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης.  Το μηχάνημα θα προσκομισθεί ελεύθερο επί εδάφους στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας στη ΝΜ Ναυπλίου στο 
Ναύπλιο, Ελλάδα, και στον προστατευμένο χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που θα του υποδείξει η Α.Α.Ο ανάδοχος πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την 
μεταφορά και εγκατάσταση του νέου μηχανήματος στο χώρο τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους 
αντίστοιχους κανονισμούς. 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του μηχανήματος και να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με δικό του 

ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους 
κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών 
του φορέα, στο χώρο που του διαθέτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο 
προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε 
να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του μηχανήματος να παραδώσει: 

Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operational Μanuals) με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου (Operation 

Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο 

οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα. 

Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του μηχανήματος. 

Δύο (2) σειρές επισήμων καταλόγων (βιβλίων), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με όλους τους κωδικούς ανταλλακτικών του εργοστασίου 

παραγωγής του μηχανήματος  (Parts Books) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 
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Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα στην περίοδο των τριάντα (30) ημερολογιακών 

ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

Δ. Πιστοποιητικά 

 

1. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό σήμανσης CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/Ε.Ε. Οι προμηθευτές πρέπει, με ποινή 

αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά τους πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), 

 

2. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ΙSO σειράς 9000  ή  ISO 13485 (ή ισοδύναμο)   του προμηθευτή,  καθώς επίσης και από 
έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 13485 (ή ισοδύναμο) και προαιρετικά ISO σειράς 9000 του οίκου κατασκευής με ποινή απόρριψης. 

 

3. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την   ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και 

κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» 

Ε. Εκπαίδευση προσωπικού 

 

1. 

Ο προμηθευτής  υποχρεούται,  με  ποινή αποκλεισμού της  προσφοράς  του, να συνυποβάλει οπωσδήποτε   πλήρες  αναλυτικό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς- τεχνολόγους), ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα. Να 
αναφερθεί ο χρόνος, ο τόπος και η διάρκεια της εκπαίδευσης. 
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Η εκπαίδευση (ιατρών – χειριστών -τεχνικών), θα παρέχεται για έως τριάντα (30)   ημέρες   μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος, άνευ 

πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή και θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 

 

3 

Κατά  την  διάρκεια  της  περιόδου  εγγύησης  καλής  λειτουργίας,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται,  άνευ  πρόσθετης  αμοιβής,  να  επαναλάβει  την 

εκπαίδευση  του  αρμόδιου  προσωπικού  του  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  (τεχνικούς-χρήστες)  για  ίδιο  χρονικό  διάστημα  τουλάχιστον  με  την  αρχική 

εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΟΥΣ   

      

          1.   Τεχνικά χαρακτηριστικά είδους 

 
50,00 % 

 

2.    Χρόνος Παράδοσης 

 
3,00 % 

 

3.    Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών 

 
35,00 % 

 

4.    Ανταλλακτικά για  τουλάχιστον 10 χρόνια 

 
10,00 % 

 

5.    Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας 

 
1,00 % 

 

6.    Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και Τεχνικής Υπηρεσίας 

 
1,00 % 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

100% 
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α/α 9 N .Μ.Ναυπλίου  TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΒΙΝΤΕΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ HD 

Αποτελούμενο από: 

Α. Βιντεοεπεξεργαστής και Πηγή Ψυχρού Φωτισμού High Definition 

Β. Εύκαμπτο βίντεοβρογχοσκόπιο λεπτής εξωτερικής διαμέτρου High Definition 

Γ. Οθόνη  

Α. Βιντεοεπεξεργαστής  High Definition  

1. Να είναι ψηφιακός τελευταίας γενιάς και νέας τεχνολογίας FULL HD (FULL High Definition) 
1920x1080p.  

2. Να έχει τη δυνατότητα ρυθμίσεως του κόκκινου και του μπλε χρώματος σε  διαφορετικά επίπεδα. 
Να αναφερθούν τα επίπεδα. 

3. Να παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικού ZOOM της εικόνας της εξέτασης για όλα τα βίντεο-
ενδοσκόπια. Να αναφερθεί το ποσοστό ZOOM. 

4. Να διαθέτει σύστημα χρωμοενδοσκόπησης ώστε να διαφοροποιούνται οι παθολογικοί από τους 
φυσιολογικούς ιστούς για την καλύτερη απεικόνιση και διάγνωση. Να περιγραφεί η μέθοδος 
καθώς και οι λειτουργίες που παρέχονται.  

5. Να διαθέτει απαραίτητα διακόπτη ισορροπίας λευκού χρώματος (white balance) στο πρόσθιο 
τμήμα της συσκευής για άμεση πρόσβαση του χρήστη. 

6. Να δίνει  τη δυνατότητα στον χρήστη να ρυθμίσει όλες τις λειτουργίες από το ενδοσκόπιο. Να 

αναφερθούν για αξιολόγηση οι λειτουργίες. 

7. Να συνοδεύεται από πληκτρολόγιο για καταχώρηση στοιχείων. 
8. Nα διαθέτει θύρα USB για καταγραφή εικόνων σε High Definition ανάλυση. 
9. Να μπορεί να πραγματοποιηθεί white balance απο οποιοδήποτε κομβίο του ενδοσκοπίου για 

μεγαλύτερη διευκόλυνση του χρήστη. 
10. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με μηχανήματα καταγραφής: video recorder, video printer και Η/Υ.  
11. Να διαθέτει απαραίτητα ψηφιακές εξόδους καθώς και αναλογικές. Να αναφερθούν αναλυτικά. 

 

Πηγή ψυχρού φωτισμού ΧΕΝΟΝ ή LED 

1. Να είναι ενσωματωμένη στον βίντεο-επεξεργαστή για καλύτερη εργονομία ή ξεχωριστή από τον 

επεξεργαστή με λυχνία XENON ή LED.  

2. Η αντλία αέρα-νερού να διαθέτει τουλάχιστον δυο επίπεδα ρυθμίσεων. Να αναφερθούν. 

3. Το επίπεδο φωτεινότητας να ρυθμίζεται χειροκίνητα από το χειριστή ή αυτόματα από τον βίντεο-

επεξεργαστή. Να αναφερθούν τα επίπεδα. 

 

Β. Εύκαμπτο βίντεο βρογχοσκοπίου λεπτής εξωτερικής διαμέτρου   

1. Να είναι κατάλληλο για εξεταστική χρήση ρουτίνας. 

2. Να έχει γωνία οπτικού πεδίου 120°. 

3. Το βάθος πεδίου οράσεως να είναι 3~100mm. 

4. Να εκτελεί γωνιώσεις κατά 180°άνω και 130° κάτω.  

5. Η εξωτερική διάμετρος του εύκαμπτου σωλήνα να είναι το πολύ 5.5mm. 

6. Η διάμετρος του καναλιού εισαγωγής εργαλείων (βιοψίας) να είναι 2mm 

7. Το ωφέλιμο μήκος (εργασίας) να είναι 600mm. 

8. Να είναι πλήρως στεγανό και μπορεί να παραμείνει εντός απολυμαντικών υγρών για μεγάλο χρονικό 

διάστημα για την πλήρη ασφάλεια χρήσεως. 
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9. Να διαθέτει κομβία στο χειριστήριο που να επιτρέπουν στον χρήστη να παγώσει την εικόνα, ή να 

τυπώσει φωτογραφία σε video printer ή σε usb stick καθώς και να ελέγξει όλες τις λειτουργίες του 

βιντεοεπεξεργαστή (χρώμα, φωτεινότητα κ.λ.π.). 

10. Να είναι συμβατό με σύστημα χρωμοενδοσκόπησης. 

Γ. Οθόνη High Definition  

 Να είναι  τουλάχιστον 19’’ υψηλής ευκρίνειας LCD. 
 Να είναι ειδικά κατασκευασμένη για χρήση σε ενδοσκοπικές εφαρμογές. 
 Να είναι υψηλής ανάλυσης High Definition. Να αναφερθεί η ανάλυση. 
 Να αναφερθούν οι αναλογικές καθώς και οι ψηφιακές εισόδοι που διαθέτει. 
Τα ανωτέρω είδη να διατίθενται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001 και ISO 13485 
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. 
οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.  

Να διαθέτει CE Mark και ο κατασκευαστικός οίκος να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 13485 

Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών και παροχής ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) 
χρόνια. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

A. Prospectus και Βεβαιώσεις 

 

 

 

1. 

Τα κατατιθέμενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να 

είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής 
του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντός του. Σε 
περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική 
επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.  Η κατά τα 
άνω  επιστολή  του  οίκου  κατασκευής  και  κάθε  σχετικό  με  την  προμήθεια  πιστοποιητικό  πρέπει  να  είναι  υποχρεωτικά  πρωτότυπα  ή 
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και σε κάθε περίπτωση επίσημα μεταφρασμένα. 

B. Υποστήριξη και ανταλλακτικά 

 
1. 

Θα προσφερθεί πρόγραμμα-προσφορά πλήρους υποστήριξης και συντήρησης όλου του συγκροτήματος, με ανταλλακτικά, μετά τη λήξη του 

χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και για χρονικό διάστημα δέκα (10)   ετών από την παράδοση σε λειτουργία.               Τα ανταλλακτικά, 

περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης. Το 
κόστος συντήρησης ανά έτος να μην υπερβαίνει το 6% της προσφερόμενης τιμής του μηχανήματος. 

 

 

 

 

2. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο ανταλλακτικά του 
προσφερόμενου είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού. Επίσης, υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά 
έγγραφη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού θυγατρικού του οίκου (η οποία θα αναφέρεται ρητώς 
στην παρούσα διακήρυξη), ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστημα δηλώνει ο προμηθευτής, 
καθώς και για τη συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο 
αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση, 
δεδομένου  ότι  τούτο  κρίνεται  ως  ουσιώδης  απαίτηση  της  διακήρυξης  για  την  μακρόχρονη  ομαλή  και  απρόσκοπτη  λειτουργία  του 
μηχανήματος.  Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, τότε σχετικά με τη διάθεση ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση 
του προμηθευτή – κατασκευαστή. 

 

3 

Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του κατασκευαστή 

του  τελικού  προϊόντος  και  δεν  απαιτούνται  οι  δηλώσεις  περί  διάθεσης  ανταλλακτικών  των  κατασκευαστικών  οίκων  των  διαφόρων 

υποσυστημάτων. 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των   υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον δύο (2) έτη   από την οριστική 

παραλαβή τους , κατά τους όρους της διακήρυξης  και τις ισχύουσες διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης 
βεβαίωσης, η οποία θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στα προσφερόμενα είδη. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα 
ευθύνεται  για  οποιαδήποτε  βλάβη  του  μηχανήματος  ή  μέρους  αυτού  προερχόμενη  από  την  συνήθη  και  ορθή  χρήση  του  και  δεν  θα 
επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Στην παρεχόμενη εγγύηση 
περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το μηχάνημα να 
διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας. Η συχνότητα των προληπτικών ελέγχων πρέπει να καθορίζεται στην προσφορά και να είναι σύμφωνη με 
τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος 
αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους 
λειτουργίας.   Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας  
του  μηχανήματος,  με  Έγγραφη  Δήλωση  του  κατασκευαστή  ή  του  εξουσιοδοτημένου  αντιπροσώπου  του,     την  οποία  θα συμπεριλάβει 
στον επιμέρους φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  ώστε να αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο. 

 

 

 

5 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό,  με  πιστοποιητικό  εκπαίδευσης  και  εξουσιοδότηση  αυτού  από  τον  μητρικό  κατασκευαστικό  οίκο  για  την  συντήρηση  των 

αντίστοιχων μηχανημάτων. Να αναφερθεί αναλυτικά στην προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη όπου εδρεύει το συνεργείο 
συντήρησης, η σύνθεση του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, καθώς και ο χρόνος σχετικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης,. Οι 
επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Νότια Ελλάδα, οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν 
να ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες. Ασάφειες ή αοριστίες ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του 
προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή την συντήρηση κ.λ.π. θα βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις. 

 

 

6 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει αποδεδειγμένα ότι ο "αντιπρόσωπος – προμηθευτής" διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση από τον 
μητρικό οίκο για χρόνο ο οποίος καλύπτει όλη την δεκαετή περίοδο από την παράδοση του μηχανήματος, κατά την οποία απαιτείται η παροχή 
ανταλλακτικών – συντήρησης, service, εγγυήσεων κ.λ.π., τότε οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από τον μητρικό ή ελληνικό 
θυγατρικό (ως προαναφέρθηκε) οίκο, πέραν των λοιπών δεσμεύσεων (πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.) που αναλαμβάνει ο μητρικός οίκος, 
όπως αναφέρονται στην διακήρυξη. 

 

7 

Ο προμηθευτής θα υποβάλλει μαζί με την προσφορά του και υπόδειγμα σύμβασης συντήρησης (χωρίς οικονομικά στοιχεία στην τεχνική 
προσφορά, με οικονομικά στοιχεία στην οικονομική προσφορά) το  οποίο θα ισχύει μετά το πέραν την εγγύησης και εφόσον το επιθυμήσει το 
Νοσοκομείο. 

 

 

 

 

 

8 

Κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης  θα  τηρείται  ημερολόγιο  λειτουργίας,  συντήρησης,  βλαβών  κ.λ.π.  που  θα  παρακολουθείται  και  θα 

μονογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου  (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι 
βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινη-τοποίησης του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει 
δυνατόν  το  είδος  της  και  θα  αποστέλλεται  fax,  οπότε  θα  αρχίζει  η μέτρηση  του  χρόνου  ακινητοποίησης.  Η  ανταπόκριση  (τηλεφωνική, 
τηλεματική ή φυσική παρουσία) προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να γίνεται την ίδια μέρα όταν ο προμηθευτής ειδοποιηθεί μέχρι την 
10:00 π.μ. και το αργότερο το πρωί της επομένης ημέρας όταν ειδοποιηθεί μετά την 10:00 π.μ. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα αθροίζονται οι 
εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. Για κάθε τέτοια εργάσιμη ημέρα άνω των οκτώ(8) 
ημερολογιακών ημερών ετησίως, (στις οποίες  δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες προληπτικής συντήρησης του μηχανήματος), θα επιβάλλεται 
στον προμηθευτή, ως ποινική ρήτρα, παράταση κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες της διάρκειας της εγγύησης καλής λειτουργίας η της 
σύμβασης συντήρησης, για ολόκληρο το συγκρότημα. 

 

 

9 

Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον θα του έχει ανατεθεί η συντήρηση του 

μηχανήματος, να εξασφαλίζει την επιμελή συντήρηση και επισκευή του όλου συστήματος, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οπ οία θα 

έχει καθορίσει στην   οικονομική του προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση - εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα 
κατατεθεί μαζί με την προσφορά και θα αναφέρεται στην συγκεκριμένη διακήρυξη. Η δήλωση του κατασκευαστικού οίκου πρέπει να καλύπτει 
και την περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή γενικά πάψει 
να υφίσταται ως επιχείρηση. 

 

 

 

10 

Με την τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται υποχρεωτικά πλήρης κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις παρόμοιων ή 

ίδιων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, η αξία τους, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και οι τυχόν υποχρεώ σεις 
παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο Δημόσιο τομέα, οι 
παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των 
υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν τούτο  δεν είναι δυνατόν, 
δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον ίδιο κατάλογο διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται από συνεργείο του 
προμηθευτή και από πότε. 

 

11 

Οι προμηθευτές πρέπει να περιλαμβάνουν στην οικονομική προσφορά τιμοκατάλογο των αναλωσίμων και των βασικών ανταλλακτικών του 

συγκροτήματος και να δεσμευθούν ότι μελλοντικές μεταβολές θα γίνονται σύμφωνα με την αύξηση του τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους. 

Αντίγραφο του καταλόγου αυτού (χωρίς τιμές) θα περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά. 

Γ - Εγκατάσταση – παράδοση- παραλαβή 
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1. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν επιτόπια γνώση των συνθηκών του χώρου εγκατάστασης και να βεβαιώσουν τούτο 

εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες (εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) και να συμπεριληφθούν στην 

προσφορά τους με πλήρη τεχνική περιγραφή.   Με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή  Θα γίνει έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης του 
χώρου και βελτίωση, ενίσχυση ή αντικατάσταση αυτής ώστε να διασφαλίζονται όλες οι απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών του Ελληνικού 
κράτους και η νόμιμη λειτουργία του νέου μηχανήματος. 

 

2 

Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί,   θα παραδοθεί και θα παραληφθεί   με ευθύνη του προμηθευτή στον χώρο που θα του υποδειχθεί από το 

Νοσοκομείο 

 

 

 

 

 

 

3 

Η παράδοση του μηχανήματος  θα πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών (ποσοτική παράδοση). Μέσα στο 

διάστημα αυτό (χρόνος παράδοσης) πρέπει να γίνουν η προσκόμιση του μηχανήματος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η προσωρινή παραλαβή του, η 
μεταφορά του νέου μηχανήματος μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέχρι και εντός του χώρου τοποθέτησης του, η εγκατάσταση του νέου μηχανήματος, 
οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιμές,  και η παράδοση τους σε κατάσταση λειτουργίας. . Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης.  Το μηχάνημα θα προσκομισθεί ελεύθερο επί εδάφους στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας στην ΝΜ Ναυπλίου, 
Ναύπλιο, Ελλάδα, και στον προστατευμένο χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που θα του υποδείξει η Α.Α.Ο ανάδοχος πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την 
μεταφορά και εγκατάσταση του νέου μηχανήματος στο χώρο τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους 
αντίστοιχους κανονισμούς. 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του μηχανήματος και να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με δικό του 

ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους 
κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών 
του φορέα, στο χώρο που του διαθέτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο 
προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε 
να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου. 

 

 

 

4 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του μηχανήματος να παραδώσει: 

Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operational Μanuals) με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου (Operation 

Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο 

οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα. 

Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του μηχανήματος. 

Δύο (2) σειρές επισήμων καταλόγων (βιβλίων), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με όλους τους κωδικούς ανταλλακτικών του εργοστασίου 

παραγωγής του μηχανήματος  (Parts Books) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

 

5 

Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα στην περίοδο των τριάντα (30) ημερολογιακών 

ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

Δ. Πιστοποιητικά 

 

1. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό σήμανσης CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/Ε.Ε. Οι προμηθευτές πρέπει, με ποινή 

αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά τους πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), 

 

2. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ΙSO σειράς 9000  ή  ISO 13485 (ή ισοδύναμο)   του προμηθευτή,  καθώς επίσης και από 
έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 13485 (ή ισοδύναμο) και προαιρετικά ISO σειράς 9000 του οίκου κατασκευής με ποινή απόρριψης. 

 

3. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την   ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και 

κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» 

Ε. Εκπαίδευση προσωπικού 

 

1. 

Ο προμηθευτής  υποχρεούται,  με  ποινή αποκλεισμού της  προσφοράς  του, να συνυποβάλει οπωσδήποτε   πλήρες  αναλυτικό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς- τεχνολόγους), ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα. Να 
αναφερθεί ο χρόνος, ο τόπος και η διάρκεια της εκπαίδευσης. 

 

2 

Η εκπαίδευση (ιατρών – χειριστών -τεχνικών), θα παρέχεται για έως τριάντα (30)   ημέρες   μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος, άνευ 

πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή και θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 

 

3 

Κατά  την  διάρκεια  της  περιόδου  εγγύησης  καλής  λειτουργίας,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται,  άνευ  πρόσθετης  αμοιβής,  να  επαναλάβει  την 

εκπαίδευση  του  αρμόδιου  προσωπικού  του  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  (τεχνικούς-χρήστες)  για  ίδιο  χρονικό  διάστημα  τουλάχιστον  με  την  αρχική 

εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΟΥΣ   

      

          1.   Τεχνικά χαρακτηριστικά είδους 

 
50,00 % 
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2.    Χρόνος Παράδοσης 

 
3,00 % 

 

3.    Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών 

 
35,00 % 

 

4.    Ανταλλακτικά για  τουλάχιστον 10 χρόνια 

 
10,00 % 

 

5.    Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας 

 
1,00 % 

 

6.    Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και Τεχνικής Υπηρεσίας 

 
1,00 % 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

100% 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ τεχνικής προσφοράς  

 

α/α 1 Ν.Μ. Άργους         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ 

Α/Α 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ- 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Σ.Β. Σύνθεση συστήματος     

  
Σύστημα Ψηφιακής Μαστογραφίας με 
Τομοσύνθεση (3D): 

    

  
Γεννήτρια ακτίνων  -Χ   ΝΑΙ 

  

  
Ακτινολογική λυχνία   ΝΑΙ 

  

  

Σταθμό ελέγχου (χειριστήριο ) ΝΑΙ 

  

  
Βραχίονα  με ψηφιακό ανιχνευτή  ΝΑΙ 

  

  
Σταθμό ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας  και 
Διάγνωσης  

ΝΑΙ 

  

  
Χειριστήριο  ΝΑΙ 

  

  
Στερεοσκοπικό Σύστημα Ψηφιακής Βιοψίας   ΝΑΙ 

  

  Σύστημα Ψηφιακής Υποβοήθησης Διάγνωσης 
(CAD)   

ΝΑΙ 
  

12% ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ     
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  Το σύστημα να είναι το πλέον σύγχρονο 
μοντέλο του κάθε κατασκευαστή, και να 
διαθέτει τη δυνατότητα λήψης 2D όπως και 3D 
εικόνας (τομοσύνθεση) στη βασική του 
σύνθεση. Να περιγραφεί λεπτομερώς το 
σύστημα τομοσύνθεσης και η τεχνολογία που 
χρησιμοποιείται (step & shot ή continuous, 
αριθμός λήψεων, γωνίες κλπ). Στη βασική 
σύνθεση να περιλαμβάνεται και σύστημα 
ανασύνθεσης της 3D εικόνας σε 2D (synthetic 
view) ώστε να γίνεται εφικτή η σύγκριση των 
εικόνων χωρίς να υποβάλλεται η εξεταζόμενη 
σε περιττή ακτινοβολία. 

ΝΑΙ 

  

11% Γεννήτρια     

  
Ισχύς, KW :  ≥ 4 ΝΑΙ 

  

  
Εύρος, KV :  23-35 ΝΑΙ 

  

  
Εύρος  mA  :                                                                                     
( Να δοθούν στοιχεία )  

ΝΑΙ 

  

  
Εύρος mAs :  ( 5-400 ) ΝΑΙ 

  

  
Σύστημα Αυτόματου Έλεγχου Έκθεσης (AEC)     :                                                         
• Ελεύθερη και αυτοματοποιημένη επιλογή για 
kV, mAs, φίλτρα, σύμφωνα με την πυκνότητα 
και το πάχος του κάθε μαστού .                                        
Να δοθεί περιγραφή.   

ΝΑΙ 

  

  
Εύρος ρύθμισης Χρόνου Έκθεσης                                                         
( Να δοθούν στοιχεία ) 

ΝΑΙ 

  

9% Ακτινολογική Λυχνία      

  

Άνοδος :                                                                                    
• Η άνοδος να διαθέτει κατάλληλη τεχνολογία 
και υλικό ή υλικά, ώστε να είναι δυνατή η 
δημιουργία φασμάτων ακτινοβόλησης, υψηλής 
διεισδυτικότητας και χαμηλής δόσης, ακόμη και 
στους μεγάλους και πυκνούς μαστούς. 

ΝΑΙ 
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Εστίες :                                                                                         
• Δύο (2) (0,1mm & 0,3mm)                                     
• αυτόματη                                                                
και                                                                                                 
• χειροκίνητη                                                                                                  
επιλογή εστίας.  

ΝΑΙ 

  

  

Θερμοχωρητικότητα ανόδου, HU                                                                           
•  ≥ 160.000 

ΝΑΙ 

  

  
Ρυθμός θερμοαπαγωγής ανόδου, HU/min                                    
( Να δοθούν στοιχεία) 

ΝΑΙ 

  

5% Σταθμός ελέγχου      

  
Υπολογιστικό σύστημα                                                           
Να δοθούν προς αξιολόγηση: γενιά –ταχύτητα 
επεξεργαστή, μνήμη RAM, μέγεθος HDD,  
περιφερειακά μέσα εγγραφής, κλπ. 

ΝΑΙ 

  

  
Οθόνη :                                                            
Τουλάχιστον 19’’, flat panel, υψηλής ανάλυσης 
τουλάχιστον 1MP 

ΝΑΙ 

  

  
Χωρητικότητα σκληρού δίσκου, GB                                                                      
( Να δοθούν στοιχεία ) 

ΝΑΙ 

  

  
Ταχύτητα μεταφοράς εικόνων στο σταθμό 
εργασίας, MB/sec                                                                       
( Να δοθούν στοιχεία ) 

ΝΑΙ 

  

  
Χρόνος μεταξύ διαδοχικών εκθέσεων, sec:                                                                 
•   ≥30 

ΝΑΙ 

  

  
Χρόνος μεταξύ λήψης εικόνας και φόρτωσης 
στο σταθμό χειριστή, (preview ), sec :                                                                       
• 15 περίπου  

ΝΑΙ 

  

5% Βραχίονας      

  
Ευθυγράμμιση (διαφράγματα ) :                                                        
• Αυτόματης επιλογής.    

ΝΑΙ 
  

  Κίνηση βραχίονα :                                                         
•Ηλεκτροκίνητη  

ΝΑΙ 
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Περιστροφή βραχίονα :                                                                                                                     
• Να δοθούν τα χαρακτηριστικά (ταχύτητα, 
γωνίες )  

ΝΑΙ 

  

  
Κάθετη κίνηση ,cm                                                                     
Να δοθούν τα χαρακτηριστικά (ταχύτητα, 
εύρος κίνησης) 

ΝΑΙ 

  

  
Απόσταση εστίας λυχνίας – ψηφιακού 
ανιχνευτή (SID), cm:                                                                    

•   ≥ 65 

ΝΑΙ 

  

  
Ψηφιακές ενδείξεις                                                           
(Να δοθούν στοιχεία ) 

ΝΑΙ 

  

  
Χαρακτηριστικά συστήματος συμπίεσης :                                                             
• Να εφαρμόζεται αυτόματα και χειροκίνητα με 
επιλογή των τιμών πίεσης οι οποίες να 
αναφερθούν.                                                                                   
• Να  υπάρχει σύστημα απελευθέρωσης του 
μαστού «έκτακτης ανάγκης». 

ΝΑΙ 

  

  
Μεγεθυντικό σύστημα  :                                                   
•  Να περιλαμβάνεται μία τουλάχιστον 
μεγεθυντική λήψη.    

ΝΑΙ 

  

  
Πίεστρο (spot compression paddle) για 
εντοπιστικές λήψεις στη μεγέθυνση :                                                     
• Να διαθέτει στη βασική σύνθεση πίεστρο 
(spot compression paddle) για εντοπιστικές 
λήψεις στη μεγέθυνση. 

ΝΑΙ 

  

10% Ψηφιακός Ανιχνευτής      

  

Τύπος ανιχνευτή :                                                                    
• Ο ανιχνευτής να είναι τελευταίας τεχνολογίας 
είτε από άμορφο πυρίτιο είτε από άμορφο 
σελήνιο ή από άλλο υλικό αντίστοιχου 
αποτελέσματος.  

ΝΑΙ 

  

  
Διαστάσεις εξεταστικού πεδίου ανιχνευτικής 
διάταξης, cm. :                                                                       

•   ≥ 24 Χ 29 

ΝΑΙ 

  

  Μέγιστο χρόνου έκθεσης.                                                      
( Να δοθούν στοιχεία ) 

ΝΑΙ 
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Βάθος και διάσταση μήτρας λήψης.                                                                    
(  Να δοθούν στοιχεία ) 

ΝΑΙ 

  

  Μέγεθος pixel, μm :                                                                  

•   ≤ 100 
ΝΑΙ 

  

  

Παράγοντας DQE σε πλήρη λειτουργία του 
συστήματος  :                                                                        
• Να διαθέτει τον μεγαλύτερο δυνατό 
παράγοντα DQE. Να δοθούν πίνακες ή 
διαγράμματα ανάλογα. 

ΝΑΙ 

  

  
MTF :                                                                                               
• Να διαθέτει το μεγαλύτερο δυνατό 
παράγοντα MTF. Να δοθούν πίνακες ή 
διαγράμματα ανάλογα.  

ΝΑΙ 

  

  Διακριτική ικανότητα, Ip/mm:                                                  
•    ≥ 5 

ΝΑΙ 
  

  Συχνότητα βαθμονόμησης                                                
( Να δοθούν στοιχεία ) 

ΝΑΙ 
  

  
Επίπεδο δόσης :                                                         
• Να αναφερθεί το επίπεδο δόσεων με 
συγκεκριμένο τρόπο μέτρησης αναφερόμενο σε 
διεθνή βιβλιογραφία και πρωτόκολλα ποιοτικού 
έλεγχου. 

ΝΑΙ 

  

10% 
Σταθμός Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και 
Διάγνωσης  

    

  
Χαρακτηριστικά σταθμού επεξεργασίας 
/διάγνωσης :                                                                                 
• Να δοθούν προς αξιολόγηση: γενιά- ταχύτητα 
επεξεργαστή, μνήμη RAM, μέγεθος HDD, 
περιφερειακά μέσα εγγραφής, κλπ.   

ΝΑΙ 

  

  
Διαγνωστικές οθόνες :                                                                         
• Να διαθέτει δύο monitors τουλάχιστον 21’’ 
υπερυψηλής ανάλυσης τουλάχιστον  5MP για 
απεικόνιση των ψηφιακών εξετάσεων σε πλήρη 
ανάλυση.  

ΝΑΙ 
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Χωρητικότητα :                                                                         
• Να διαθέτει σκληρό δίσκο για αποθήκευση 
και αρχειοθέτηση μεγάλου αριθμού εικόνων 
λαμβανόμενες με τη μέγιστη μήτρα.                                   
• Να δοθούν στοιχεία ο αριθμός σε συνάρτηση 
με την χωρητικότητα κάθε εικόνας. 

ΝΑΙ 

  

  
Διασυνδεσιμότητα :                                                 
•  FULL  DICOM  3.0 

ΝΑΙ 

  

  
Λογισμικά προγράμματα :                                                                                  
• Να διαθέτει εξειδικευμένο software 
μαστογραφίας με πολλαπλές δυνατότητες 
επεξεργασίας εικόνας, όπως μεγεθυντικό φακό, 
windowing , zoom, pan – roaming, ρύθμιση 
contrast, μετρήσεις, κλπ.                                            
• Να αναφερθούν αναλυτικά. 

ΝΑΙ 

  

  
Σύστημα Ψηφιακής Υποβοήθησης Διάγνωσης 
(CAD) :                                                                                  
• Να διαθέτει στη βασική σύνθεση Σύστημα 
Ψηφιακής Υποβοήθησης Διάγνωσης (CAD) 

ΝΑΙ 

  

5% Χειριστήριο      

  
Χαρακτηριστικά χειριστηρίου συστήματος :                                                 
• Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ψηφιακές 
ενδείξεις και μηνύματα ασφαλείας.   

ΝΑΙ 

  

  
Χειροδιακόπτης  :                                                           
• Να διαθέτει χειροδιακόπτη έναρξης έκθεσης 
ακτινοβολίας και ποδοδιακόπτες κίνησης 
βραχίονα και συμπίεσης μαστού.  

ΝΑΙ 

  

  

Διαστάσεις ακτινοπροστατευτικού 
πετάσματος, cm :                                                                        
• Να δοθούν στοιχεία 

ΝΑΙ 

  

  
Ισοδύναμο πάχος ακτινοπροστατευτικού 
πετάσματος, mmPb :                                                            
• Να δοθούν στοιχεία 

ΝΑΙ 

  

3% Σύστημα ψηφιακής Στερεοτακτικής Βιοψίας        
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•  Σύστημα στερεοτακτικής βιοψίας υψηλής 
ακρίβειας με χρήση του ιδίου ψηφιακού 
ανιχνευτή ή άλλης τεχνολογίας της ίδιας ή 
καλύτερης ακρίβειας.                                                         
•  Να αναφερθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του συστήματος προς αξιολόγηση.                                       
•  Να κατατεθεί σχετική διεθνής βιβλιογραφία. 

ΝΑΙ 

  

  
• Nα εκτελεί Τομοσύνθεση κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας της βιοψίας. 

ΝΑΙ 

  

  
• Να διαθέτει ειδικό τραπέζι/κρεβάτι για 
εκτέλεση βιοψίας σε πρηνή θέση. 

ΝΑΙ 

  

• Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001 και ISO 
13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. 
ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει 
του Π.Δ. 117/2004.  
• Να διαθέτει CE Mark και ο κατασκευαστικός οίκος να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 13485 
• Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών και παροχής ανταλλακτικών για τουλάχιστον 
δέκα (10) χρόνια. 

 

  α/α      2 Ν.Μ. Άργους        ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΤ ΚΛΙΝΗΣ -  ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΑΣΘΕΝΗ 

α/α  Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές  
ΑΠΑΙΤΗΣΗ- 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

   ΚΛΙΝΗ 

1 

Η προσφερόμενη Κλίνη Νοσηλείας 
ασθενών να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, 
ηλεκτρική, κατασκευασμένη από υλικά 
υψηλής ποιότητας και αντοχής και 
κατάλληλη για Νοσοκομειακή χρήση.  

ΝΑΙ 

  

2 

Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις 
διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE. 
Να διατίθεται από αντιπρόσωπο 
πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015  και 
ISO 13485:2003 σύμφωνα με την Υ.Α. 
ΔΥ8δ/1348/2004 περί τη διακίνηση και 
τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων (να κατατεθούν τα σχετικά 
πιστοποιητικά).  

ΝΑΙ 
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3 

Η προσφερόμενη κλίνη να συμμορφώνεται 
με την Ευρωπαϊκή οδηγία IEC 60601-2-
52:2010 που αφορά την ασφάλεια και τη 
λειτουργία των Ιατρικών Κρεβατιών.  

ΝΑΙ 

  

4 

H επιφάνεια κατάκλισης να είναι 
διαστάσεων περίπου  (±2 εκ) 198 x 85 cm, 
αποτελούμενη από 4 τμήματα: πλάτης, 
λεκάνης, μηρών και ποδιών, 
κατασκευασμένα από μεταλλικό ή 
ανθεκτικό πλαστικό υλικό το οποίο 
δύναται να καθαριστεί και να 
απολυμανθεί. Τα επιμέρους τμήματα να 
δύνανται να αντικατασταθούν σε 
περίπτωση φθοράς τους.  

ΝΑΙ 

  

5 

Να είναι ισχυρής κατασκευής και 
κατάλληλη για ασθενή βάρος τουλάχιστον 
διακοσίων (200) κιλών, (να αναφερθεί το 
ασφαλές φορτίο λειτουργίας), χωρίς 
κανένα περιορισμό στις κινήσεις.  

ΝΑΙ 

  

6 

Η εξωτερική σε πλάτος διάσταση του 
κρεβατιού, συμπεριλαμβανομένων των 
προσκρουστήρων  να είναι περίπου 98 (±2 
εκ)  εκατοστά και σε μήκος περίπου 218 
(±2 εκ)  εκατοστά.  

ΝΑΙ 

  

7 

Να διαθέτει ενσωματωμένη επέκταση (να 
αναφερθεί το μήκος) έτσι ώστε να μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε ψηλότερους 
ασθενείς 

ΝΑΙ 

  

8 

. Οι μετόπες κεφαλής και ποδιών να 
προσθαφαιρούνται εύκολα και να είναι 
από ανθεκτικό πλαστικό υλικό το οποίο να 
δύναται να καθαριστεί και να 
απολυμανθεί. Να μπορούν να ασφαλίζουν 
στο σασί προς αποφυγή μη ηθελημένης 
αφαίρεσης τους πχ. κατά την μεταφορά. 
Το εσωτερικό πάνελ στις μετόπες να είναι 
χρωματιστό και να προσφερθεί επιλογή 
χρωμάτων, ώστε αναλόγως σε ποιο τμήμα 
θα τοποθετηθούν να επιλέξουμε και 
διαφορετικό χρωματισμό που θα βοηθά 
στον προσανατολισμό της κλινικής. 

ΝΑΙ 

  

9 

Το κρεβάτι να διαθέτει πλαϊνά 
προστατευτικά κάγκελα για την 
μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Να 
είναι ενσωματωμένα στο ερεισίνωτο της 
κλίνης(να ακολουθούν τις κινήσεις του 
ερεισίνωτου).  

ΝΑΙ 
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10 

Να διαθέτει ενσύρματο (με καλώδιο τύπου 
σπιράλ) χειριστήριο ασθενή ώστε να 
μπορούν να ελέγχουν όλες τις ηλεκτρικές 
κινήσεις της κλίνης. Επιπλέον να υπάρχει 
δυνατότητα  να λαμβάνονται από αυτό 
προγραμματισμένες κινήσεις όπως 
οριζοντίωση, Trendeleburg, CPR και 
καθιστής καρδιολογικής καρέκλας. Να 
υπάρχει η δυνατότητα κλειδώματος των 
κινήσεων του χειριστηρίου του ασθενή και 
να περιγραφεί 

ΝΑΙ 

  

11 

Να μπορεί απαραιτήτως να ρυθμιστούν 
ηλεκτρικά οι ακόλουθες θέσεις και να 
διαθέτει μπαταρία για την επίτευξη των 
κινήσεων αυτών, σε περιπτώσεις διακοπής 
ρεύματος ή μετακίνησης της κλίνης .  
α. Ύψος απαραιτήτως από 35-80 cm 
περίπου (±3 εκ), για την εύκολη εξέταση 
και τοποθέτηση του ασθενούς.  
β. Τμήματος πλάτης τουλάχιστον 60ο 
μοίρες.  
γ. Τμήματος μηρών τουλάχιστον 20 μοίρες.  
δ. Trendelburg \ anti-trendelenburg 
τουλάχιστον 10 μοίρες .  
ε. Να λαμβάνει τη θέσης ανάγκης CPR και 
μηχανικά από τις δύο πλευρές της κλίνης.  

ΝΑΙ 

  

12 

Η κλίνη να διαθέτει ειδικό σχεδιασμό που 
να αποφορτίζει την πίεση που δέχεται ο 
ασθενής στο τμήμα της κοιλιακής χώρας 
κατά την καθιστή θέση.(Να αναφερθεί ο 
τρόπος).  

ΝΑΙ 

  

13 

Να διαθέτει ειδική υποδοχή στην μετόπη 
των ποδιών για την εναπόθεση των 
κλινοσκεπασμάτων και την εξυπηρέτηση 
του νοσηλευτικού προσωπικού, κατά την 
αλλαγή τους.  

ΝΑΙ 

  

14 
Να φέρει τουλάχιστον δυο θέσεις για 
στατώ ορού και χειρολαβή έλξεως.  

ΝΑΙ 

  

15 
Να διαθέτει ράγα στήριξης και άγκιστρα 
με θέσεις λήψης διαφόρων παρελκομένων 
αμφίπλευρα της κλίνης.  

ΝΑΙ 

  

16 
Να φέρει τέσσερεις (4) τροχούς μεγάλης 
διαμέτρου 150 mm, με κεντρικό σύστημα 
φρένων   

ΝΑΙ 

  

17 
Επιθυμητό να διαθέτει  νυχτερινό φωτισμό 
για την εύκολη έγερση του ασθενή κατά 
την διάρκεια της νύχτας.  

ΝΑΙ 
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18 
Να διαθέτει προσκρουστήρες στις 
τέσσερις γωνίες της κλίνης.  

ΝΑΙ 
  

19 

Να διαθέτει ένα στατώ ορού με τέσσερα 
μεταλλικά άγκιστρα.                                                 
Θα προσφερθούν με έλξη ασθενή τα 16 
τεμάχια. 

ΝΑΙ 

  

21 

Να προσφερθούν  προς επιλογή, υποδοχή 
λήψης φιάλης οξυγόνου και αναλόγιο 
διαγράμματος ασθενή.  

ΝΑΙ 

  

22 

Να διαθέτει στρώμα με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:  
α. Το στρώμα να είναι κατασκευασμένο 
από αφρώδες υλικό αρίστης ποιότητας και 
κατάλληλης πυκνότητας, ώστε να 
επιτυγχάνεται η άνεση του ασθενούς 
καθώς και η μέγιστη δυνατή προστασία 
του από τις κατακλίσεις.  
β. Το στρώμα να είναι ελαφρύ, το μέγεθός 
του ανάλογο των διαστάσεων  κι αντοχών 
της κλίνης και κατάλληλο για υπέρβαρους 
ασθενείς (200 κιλά).  
γ. Το στρώμα να διαθέτει κάλυμμα με 
φερμουάρ, πλενόμενο, εύκολα 
προσθαφαιρούμενο, από υλικό 
αδιάβροχο, αντιμικροβιακό, 
αεροδιαπερατό, αντιβακτηριακό και 
βραδύκαυστο.  

ΝΑΙ 

  

ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ 

1 

 Ίδιας αισθητικής με την κλίνη και 
διαστάσεων περίπου 550 χ450χ880χιλ 
(±5%) και να διαθέτει ISO 13485:2003 
από τον κατασκευαστή 

ΝΑΙ 

  

2 

2. Να έχει ενσωματωμένη 
τραπεζοτουαλέτα κατάλληλη για 
ανασήκωση φορτίου 10 κιλών 
τουλάχιστον ,διαστάσεων περίπου  400 
x 550 και με δυνατότητα αυξομείωσης 
του ύψους  

ΝΑΙ 

  

3 
Να αποτελείται από δυο συρτάρια με 
ενδιάμεσο κενό για εναπόθεση 
αντικειμένων  

ΝΑΙ 

  

4 

Το κομοδίνο και η ενσωματωμένη 
τραπεζοτουαλέτα να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί κι από τις δυο πλευρές 
της κλίνης αναλόγως διαρρύθμισης και 
χώρου κάθε δωματίου.  

ΝΑΙ 

  

5 
Να διαθέτει  διπλές ρόδες διαμέτρου 
περίπου 50 χλσ, με φρένο σε 2 από 
αυτές. 

ΝΑΙ 
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α/α    3  Ν.Μ. Άργους       ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ Wi-Fi ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ & ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 

α/α Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές  
ΑΠΑΙΤΗΣΗ- 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  
Ο ψηφιακός ανιχνευτής θα διαθέτει τα κάτωθι 

ελάχιστα χαρακτηριστικά: 
  

  

1 
ΨηφιακήςΤεχνολογίας, ασύρματος, 
αποσπώμενος, τύπου flat panel 

ΝΑΙ 

  

2 Διάσταση 35 x43 cm ΝΑΙ 
  

3 Μέγεθος pixel  150 μm ή μικρότερο ΝΑΙ 
  

4 
Ψηφιακή μήτρα (matrix) τουλάχιστον 2400 x 2800 
pixels & βάθος λήψης τουλάχιστον 16 bits 

ΝΑΙ 

  

5 
Να δοθούν στοιχεία αυτονομίας του 
ανιχνευτή προς αξιολόγηση 

ΝΑΙ 

  

6 
Να προσφερθεί προς επιλογή θήκη 
αποθήκευσης του ανιχνευτή 

ΝΑΙ 
  

7 DQE (Να αναφερθεί) ΝΑΙ   

8 

Οι  ψηφιακοί ανιχνευτές θα τοποθετηθούν εντός 
των θηκών που υπάρχουν στα ήδη εγκατεστημένα 
ακτινολογικά μηχανήματα, για την  εισαγωγή της 
ενισχυτικής πινακίδας.  

ΝΑΙ 

  

9 

Θα διαθέτουν ανάλογο περίβλημα ώστε να 
εφάπτονται άριστα στις θήκες του ακτινολογικού 
μηχανήματος και θα περιλαμβάνουν ηλεκτρονική 
διάταξη επικοινωνίας WI-FI.. 

ΝΑΙ 

  

10 

Ο  κάθε ψηφιακός ανιχνευτής θα επικοινωνεί 
ασύρματα, μέσω πρωτοκόλλου WI-FI με το 
σταθμό εργασίας όπου θα γίνεται η επεξεργασία 
και αποθήκευση της ακτινογραφίας και κατόπιν 
θα αποστέλλεται για εκτύπωση στα υπάρχοντα 
εμφανιστήρια μέσω δικτύου Ethernet. 

ΝΑΙ 

  

 
Θα περιλαμβάνεται σταθμός εργασίας με τα 
ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά 

  

  

1 
   Τεχνολογία Επεξεργαστή Intel core i7 ή 
ισοδύναμο  ή ανώτερο 

ΝΑΙ 
  

2 
    Ταχύτητα Επεξεργαστή τουλάχιστον 3.6 GHz ή 
μεγαλύτερο 

ΝΑΙ 
  

3  Μνήμη 16 GB ΝΑΙ   

4     Σκληροί Δίσκοι 2,  SATA III  1 TB  7200 rpm  ΝΑΙ   
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SATA6 

5     Κάρτα γραφικών  SVGA ΝΑΙ   

6  Τροφοδοτικό 800 Watt Redundant ΝΑΙ   

7    Οπτικά Μέσα DVD±RW Double layer ΝΑΙ   

8   Τύπος Δικτύωσης Gigabit Lan RJ45 LAN ports3 ΝΑΙ   

9   Οθόνη  TFT τουλάχιστον 22 ιντσών ΝΑΙ   

  
Θα περιλαμβάνει το ανάλογο λογισμικό που θα 

καλύπτει κατ ελάχιστον τα ακόλουθα 
  

  

1 
Επικοινωνία ασύρματη αμφίδρομη με τους 
ανιχνευτές 

ΝΑΙ 
  

2 
Αποθήκευση των ακτινογραφιών με τα στοιχεία 
του ασθενή 

ΝΑΙ 

  

3 Πλήρη καταγραφή των στοιχείων του ασθενή ΝΑΙ   

4 
Επεξεργασία του μεγέθους της φωτεινότητας και 
λοιπών στοιχείων επεξεργασίας της εικόνας πριν 
την εκτύπωση 

ΝΑΙ 

  

5 
Ενσύρματη επικοινωνία με τους ήδη 
εγκατεστημένους εκτυπωτές και επιλογή 
μεγέθους φιλμ 

ΝΑΙ 

  

7 
Θα παραδοθεί σε πλήρη εγκατάσταση , 
διασύνδεση με τους εκτυπωτές και πλήρη 
λειτουργία 

ΝΑΙ 

  

8 
Στο σύστημα θα δύναται να προστεθεί 
τουλάχιστον ένας επιπλέον ψηφιακός ανιχνευτής 

ΝΑΙ 

  

9 

Τα ανωτέρω είδη να διατίθενται από 
αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001 
και ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την 
Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος 
σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. 
βάσει του Π.Δ. 117/2004.  

ΝΑΙ 

  

10 
Να διαθέτει CE Mark και ο κατασκευαστικός οίκος 
να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 13485 
όσν αφορά τους ανιχνευτές 

ΝΑΙ 

  

11 Να διαθέτει CE Mark ο σταθμός εργασίας ΝΑΙ 
  

12 
Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) 
ετών και παροχής ανταλλακτικών για τουλάχιστον 
δέκα (10) χρόνια. 

ΝΑΙ 
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α/α    4  Ν.Μ. Άργους       ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

α/α Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές  
ΑΠΑΙΤΗΣΗ- 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     

Ο ζητούμενος έγχρωμος υπερηχοτομογράφος θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, με ψηφιακό 
διαμορφωτή δέσμης και με όλες τις σύγχρονες απεικονιστικές τεχνικές για την κάλυψη ευρέως 

φάσματος διαγνωστικών απαιτήσεων. 

   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ     

1 
Να διαθέτει ψηφιακό διαμορφωτή δέσμης (digital 
beamformer) με ≥380.000 κανάλια επεξεργασίας. 

ΝΑΙ 

  

2 

Να διαθέτει τις εξής μεθόδους απεικόνισης : 
• Δύο διαστάσεων (B-mode) 
• M-mode& Anatomical M-mode 
• Παλμικό και  υψηλά παλμικό φασματικό Doppler (PW, 
HPRF,CWD) 
• Έγχρωμο Doppler (CFM) & (PDI) 
• Έγχρωμο Doppler Ισχύος ή ενέργειας (απεικόνιση ροής 
ανεξαρτήτως γωνίας πρόσπτωσης Doppler). 

ΝΑΙ 

  

3 

Να διαθέτει στη βασική μονάδα τεχνική ανίχνευσης 
σκιαγραφικών μέσων με χρήση κατάλληλου μηχανικού 
δείκτη (Μ.Ι.) Να διαθέτει χρονομετρητή και 
ενσωματωμένο λογισμικό προηγμένης ποσοτικοποίησης 
της μεθόδου με δυνατότητα εξαγωγής γραφικών 
παραστάσεων (Time/Intensity Curves).Να λειτουργεί σε 
convex & linear.  

ΝΑΙ 

  

4 

Να διαθέτει τεχνική τραπεζοειδούς απεικόνισης για την 
εφαρμογή μεγαλύτερου πεδίου εικόνας κατά την 
διενέργεια εξετάσεων με τις κεφαλές τύπου Linear η 
τεχνική να λειτουργεί συνδυαστικά  με Color Doppler & 
Power Doppler. 

ΝΑΙ 

  

5 

Να λειτουργεί με την τελευταία τεχνολογία linear 
ηχοβόλων κεφαλών matrix με πολλαπλές σειρές 
πιεζοηλεκρικών κρυστάλλων (άνω των 1000 
κρυστάλλων), για αυξημένη ανάλυση και διακριτικότητα, 
υψηλή ευαισθησία, για αύξηση της διαγνωστικής 
αξιοπιστίας σε εξετάσεις του μυοσκελετικού συστήματος 
. 

ΝΑΙ 
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6 

Να διαθέτει στη βασική σύνθεση τεχνική μελέτης της 
ελαστικότητας των ιστών (Ελαστογραφία), με 
δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών δεδομένων.                                                             
Η τεχνική αυτή να δύναται να λειτουργήσει με ηχοβόλες 
κεφαλές της ζητούμενης σύνθεσης ,καθώς και σε 
κεφαλές ενδοκολπικές / διορθικές σε συνδυασμό με την 
τεχνική απεικόνισης B-mode και να ενεργοποιείται κατά 
βούληση με το πάτημα ενός πλήκτρου. 

ΝΑΙ 

  

7 

Να διαθέτει ειδική τεχνική συνολικής αυτόματης 
βελτιστοποίησης της απεικονιστικής ποιότητας. Η 
αυτόματη βελτιστοποίηση να ενεργοποιείται με το 
πάτημα ενός μόνο πλήκτρου και να αφορά ρυθμίσεις του 
B-Mode και ρυθμίσεις του φασματικού Doppler. 

ΝΑΙ 

  

8 

Να διαθέτει στη βασική μονάδα, προηγμένη τεχνική 
απεικόνισης της αιματικής ροής για καλύτερη 
αξιολόγηση των μίκρο και μάκρο αγγειακών δομών, 
χωρίς της χρήση συμβατικών τεχνικών όπως το έγχρωμο 
Doppler ή η έγχυση σκιαγραφικών μέσων, 
χρησιμοποιώντας μόνο τις πραγματικές αιμοδυναμικές 
παραμέτρους της εικόνας B-Mode, για ανίχνευση των 
αγγειώσεων περιοχών ύποπτων για κακοήθεια, 
θρομβώσεων, αγγειακών στενώσεων, φλεγμονών κλπ.    

ΝΑΙ 

  

9 

Να διατίθεται προς επιλογή δυνατότητα συστήματος 
καθοδήγησης βελόνας βιοψίας σε συνεργασία με 
ηχοβόλες κεφαλές τύπου Convex, Linear και microConvex 
ενδοκοιλοτική. 

ΝΑΙ 

  

10 Να έχει βάθος σάρωσης τουλάχιστον >30 εκατοστά. ΝΑΙ 
  

11 

Να έχει δυνατότητα απεικόνισης σε υψηλό δυναμικό 
εύρος (Dynamic range) ≥ 200db. Το δυναμικό εύρος να 
εμφανίζεται στην οθόνη του υπερηχοτομογράφου και να 
αυξομειώνεται σύμφωνα με την επιθυμία του χρήστη σε 
μικρά βήματα δυναμικού εύρους. 

ΝΑΙ 

  

12 
Να έχει υψηλό ρυθμό ανανέωσης της εικόνας (Frame 
Rate) με δυνατότητα  λήψης άνω των 1000 εικόνων / 
δευτερόλεπτο. 

ΝΑΙ 

  

13 

Να διαθέτει αυτόματη και πραγματικού χρόνου (σε Real 
time / εν κινήσει εικόνα) τεχνική λήψης μετρήσεων των 
αιμοδυναμικών παραμέτρων μέσω αυτόματης και 
συνεχούς πλανημέτρησης της κυματομορφής Doppler. Η 
τεχνική να διατίθεται σε όλες τις κλινικές εφαρμογές. Να 
διαθέτει την πιο πάνω αυτόματη τεχνική και σε 
παγωμένη εικόνα και σε κυλιόμενη μνήμη. 

ΝΑΙ 
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14 
Να διαθέτει σύστημα πολλαπλών μετρήσεων 
αποτελούμενο από τουλάχιστον εννιά (9) ζεύγη σημείων 
για μέτρηση αποστάσεων (distance calipers). 

ΝΑΙ 

  

15 

Να διαθέτει ενσωματωμένη μετακινούμενη έγχρωμη 
οθόνη τουλάχιστον 21’’ LCD/TFT υψηλής διακριτικής 
ικανότητας, καθώς και πλήρες πληκτρολόγιο με οθόνη 
αφής και αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο. 

ΝΑΙ 

  

16 

Να διαθέτει ευέλικτη εργονομική κατασκευή,  
ρυθμιζόμενη κινούμενη κονσόλα (πάνω/κάτω, 
δεξιά/αριστερά), ψηφιακή οθόνη αφής για καθοδήγηση 
της πορείας της εξέτασης, πλήρη συμβατότητα με 
εξωτερικές οθόνες και εκτυπωτές.   

ΝΑΙ 

  

17 

 Να διατίθενται προς επιλογή ηχοβόλες κεφαλές ευρέως 
φάσματος: 
• Ηχοβόλες κεφαλές Convex/Microconvex με εύρος 
συχνοτήτων λειτουργίας 2-9MHz. 
• Ηχοβόλες κεφαλές Linear Array με εύρος συχνοτήτων 
λειτουργίας 5-16MHz. 
• Ηχοβόλες κεφαλές Convex ενδοκοιλοτική με εύρος 
συχνοτήτων λειτουργίας 4-9MHz. 
• Ηχοβόλες κεφαλές Sector Phased Array με εύρος 
συχνοτήτων λειτουργίας 2-8MHz. 
• Ηχοβόλες κεφαλές Linear ειδικών (διεγχειρητικών) 
εφαρμογών, τύπου  Τ & Hokey Stick, με εύρος 
συχνοτήτων λειτουργίας 9-18MHz. 

ΝΑΙ 

  

18 

 Να έχει τουλάχιστον τέσσερεις ενσωματωμένες ενεργές 
θύρες, για ταυτόχρονη σύνδεση ισάριθμων ηχοβόλων 
κεφαλών με δυνατότητα εναλλαγής τους από το 
χειριστήριο. 

ΝΑΙ 

  

19 

 Να διαθέτει σύστημα αρχειοθέτησης και διαχείρισης 
κλινικών εικόνων ασθενούς σε βάση δεδομένων, για 
τήρηση πλήρους αρχείου εξετάσεων. Η αποθήκευση των 
δεδομένων να γίνεται μέσω ενσωματωμένου στη βασική 
μονάδα σκληρού δίσκου και μέσω ενσωματωμένου 
οδηγού εγγραφής DVD, των οποίων η λειτουργία να 
γίνεται από το πληκτρολόγιο της βασικής μονάδας. 

ΝΑΙ 

  

20 
Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων σε 
εξωτερική συσκευή τύπου USB flash και σε εξωτερική 
μονάδα σκληρού δίσκου. 

ΝΑΙ 

  

21 
Να διαθέτει τουλάχιστον μία θύρα σύνδεσης τύπου 
Ethernet, τουλάχιστον μία θύρα σύνδεσης τύπου HDMI 
και τουλάχιστον δύο θύρες σύνδεσης τύπου USB. 

ΝΑΙ 
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22 

Να συνταχθεί πλήρες φύλλο συμμόρφωσης για τα 
προσφερόμενα συστήματα και όλα τα αναγραφόμενα να 
αποδεικνύονται από τα επίσημα εγχειρίδια του 
κατασκευαστικού οίκου και από υπεύθυνη δήλωση του 
επίσημου προμηθευτή. 

ΝΑΙ 

  

23 Να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά CE. ΝΑΙ 
  

24 
 Να παρέχεται εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστον πέντε 
(5) ετών καθώς και εξ’ αποστάσεως υποστήριξη από την 
τεχνική υπηρεσία του προμηθευτή (remote service). 

ΝΑΙ 

  

  ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ     

  

Να προσφερθεί σε ενιαία τιμή ο υπερηχοτομογράφος 
με την ακόλουθη σύνθεση: 

    

1 
 •  Ηχοβόλο κεφαλή Convex με τεχνολογία μεγάλου 
εύρους συχνοτήτων λειτουργίας στο B-Mode (2.0 έως 
5.0MHz).Να συνοδεύεται από οδηγό βιοψίας.

ΝΑΙ 

  

2 

 •  Ηχοβόλο κεφαλή Linear με τεχνολογία μεγάλου 
εύρους συχνοτήτων λειτουργίας στο B-Mode 
(τουλάχιστον 4.0 έως 8.0MHz) για απεικόνιση αγγειακού 
συστήματος. 

ΝΑΙ 

  

3 

 •  Ηχοβόλο κεφαλή Linear (5cm) μήκος τουλάχιστον, με 
τεχνολογία μεγάλου εύρους συχνοτήτων λειτουργίας στο 
B-Mode (τουλάχιστον 9.0 έως 15.0MHz) με πολλαπλές 
συστοιχίες κρυστάλλων (άνω των 1000 κρυστάλλων) για 
υψηλής ευκρίνειας απεικόνιση στα επιφανειακά 
όργανα.(Μαστός Θυρεοειδής Μυοσκελετικό) 

ΝΑΙ 

  

4 

 •  Ηχοβόλο κεφαλή microconvex ενδοκολπική με 
τεχνολογία μεγάλου εύρους συχνοτήτων λειτουργίας στο 
B-Mode (τουλάχιστον 4.0 έως 10.0 MHz) να συνοδεύεται 
από  αντίστοιχο οδηγό βιοψίας μεταλλικό και 
επαναχρησιμοποιούμενο 

ΝΑΙ 

  

5 

  • Ηχοβόλο κεφαλή phased array sector  με τεχνολογία 
μεγάλου εύρους συχνοτήτων λειτουργίας στο B-Mode 
(τουλάχιστον 1.0 έως 5.0 MHz) να συνοδεύεται από 
ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG option) 

ΝΑΙ 

  

6 
 •  Θερμικό εκτυπωτή με δυνατότητα ενσωμάτωσης στη 
βασική μονάδα του υπερηχοτομογράφου, για απ’ 
ευθείας εκτυπώσεις 

ΝΑΙ 

  

7  • Οn line UPS συμβατό με τον υπερηχοτομογράφο ΝΑΙ 
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8 

 • Επίσημο εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστικού 
οίκου στην Ελληνική γλώσσα. Επίσημο εγχειρίδιο 
συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου στην Ελληνική ή 
Αγγλική γλώσσα. 

ΝΑΙ 

  

 •  Τα ανωτέρω είδη να διατίθενται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001 και ISO 
13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. 
ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει 
του Π.Δ. 117/2004.  
 •  Να διαθέτει CE Mark και ο κατασκευαστικός οίκος να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 
13485 
 •  Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) ετών και παροχής ανταλλακτικών για τουλάχιστον 
δέκα (10) χρόνια. 

 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ 

                                           ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ειδικών όρων  

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ     

Α/Α1 Ν.Μ.Άργους   - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ  
ΑΠΑΙΤΗΣΗ- 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

Α.Prospectus και Βεβαιώσεις     

1 

Τα κατατιθέμενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. 
Πρέπει να είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού 
κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που 
χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της 
πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και 
του Δημοσίου) του ενδιαφέροντός του. Σε περίπτωση που τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα 
Prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από το 
νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι 
από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.  Η κατά τα άνω  
επιστολή  του  οίκου  κατασκευής  και  κάθε  σχετικό  με  την  
προμήθεια  πιστοποιητικό  πρέπει  να  είναι  υποχρεωτικά  
πρωτότυπα  ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και σε κάθε περίπτωση 
επίσημα μεταφρασμένα. 

 ΝΑΙ 

  

B.Υποστήριξη και ανταλλακτικά     
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1 

Θα    προσφερθεί    πρόγραμμα-προσφορά    πλήρους    υποστήριξης    
και    συντήρησης    όλου    του    συγκροτήματος,    με    
ανταλλακτικά 
συμπεριλαμβανομένων  απεριόριστου  αριθμού  ακτινολογικών  
λυχνιών  (όπου  χρειάζονται),  μετά  τη  λήξη  του  χρόνου  εγγύησης  
καλής λειτουργίας και για χρονικό διάστημα δέκα (10)   ετών από 
την παράδοση σε λειτουργία. Τα ανταλλακτικά 
(συμπεριλαμβανομένων απεριόριστου αριθμού ακτινολογικών 
λυχνιών όπου χρειάζονται), περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με 
ποινή αποκλεισμού, μαζί με τα πάσης φύσεως  υλικά  και  εργατικά  
στην  προσφερόμενη  τιμή  συντήρησης.  Το  κόστος  συντήρησης  
ανά  έτος  να  μην  υπερβαίνει  το  6%  της προσφερόμενης τιμής του 
μηχανήματος.  ΝΑΙ   

2 

Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  δηλώσει  εγγράφως  ότι  
αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  διαθέτει  στο  Νοσοκομείο  
ανταλλακτικά  του προσφερόμενου είδους για δέκα (10) 
τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού. Επίσης, υποχρεούται να 
καταθέσει με την προσφορά έγγραφη δήλωση του νομίμου 
εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού θυγατρικού 
του οίκου (η οποία θα αναφέρεται ρητώς στην παρούσα 
διακήρυξη), ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση 
ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστημα δηλώνει ο προμηθευτής, 
καθώς και για τη συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην 
αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να 
είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου 
στη Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να 
υφίσταται ως επιχείρηση, δεδομένου  ότι  τούτο  κρίνεται  ως  
ουσιώδης  απαίτηση  της  διακήρυξης  για  την  μακρόχρονη  ομαλή  
και  απρόσκοπτη  λειτουργία  του μηχανήματος. Σε περίπτωση που 
ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, τότε σχετικά με τη 
διάθεση ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση του προμηθευτή – 
κατασκευαστή.  ΝΑΙ   

3 

Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν 
υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του 
κατασκευαστή του  τελικού  προϊόντος  και  δεν  απαιτούνται  οι  
δηλώσεις  περί  διάθεσης  ανταλλακτικών  των  κατασκευαστικών  
οίκων  των  διαφόρων υποσυστημάτων.  ΝΑΙ   



154 

 

4 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των   
υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον τρία (3) έτη   από την 
οριστική 
παραλαβή τους , κατά τους όρους της διακήρυξης  και τις ισχύουσες 
διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής 
έγγραφης βεβαίωσης, η οποία θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στα 
προσφερόμενα είδη. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το 
Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται  για  οποιαδήποτε  βλάβη  του  
μηχανήματος  ή  μέρους  αυτού  προερχόμενη  από  την  συνήθη  
και  ορθή  χρήση  του  και  δεν  θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν 
για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης 
της βλάβης. Στην παρεχόμενη εγγύηση περιλαμβάνεται και η 
υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε 
τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το μηχάνημα να διατηρείται σε 
κατάσταση ετοιμότητας. Η συχνότητα των προληπτικών ελέγχων 
πρέπει να καθορίζεται στην προσφορά και να είναι σύμφωνη με τις 
οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Η εγγύηση 
αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο 
χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του 
συγκροτήματος πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και σε 
κατάσταση πλήρους λειτουργίας.   Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να 
δηλώσει με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της 
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας  του  μηχανήματος,  με  
Έγγραφη  Δήλωση  του  κατασκευαστή  ή  του  εξουσιοδοτημένου  
αντιπροσώπου  του,     την  οποία  θα συμπεριλάβει στον επιμέρους 
φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  ώστε να αξιολογηθεί από το αρμόδιο 
όργανο.  ΝΑΙ   

5 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο 
τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα 
εκπαιδευμένο 
προσωπικό,  με  πιστοποιητικό  εκπαίδευσης  και  εξουσιοδότηση  
αυτού  από  τον  μητρικό  κατασκευαστικό  οίκο  για  την  
συντήρηση  των αντίστοιχων μηχανημάτων. Να αναφερθεί 
αναλυτικά στην προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη 
όπου εδρεύει το συνεργείο συντήρησης, η σύνθεση του 
προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, καθώς και ο χρόνος 
σχετικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης,. Οι επιχειρήσεις που δεν 
διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Βόρεια Ελλάδα, οφείλουν να 
εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες. 
Ασάφειες ή αοριστίες ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση 
του προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή την συντήρηση κ.λ.π. θα 
βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις.  ΝΑΙ   
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6 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει αποδεδειγμένα ότι ο 
"αντιπρόσωπος – προμηθευτής" διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση 
από τον μητρικό οίκο για χρόνο ο οποίος καλύπτει όλη την δεκαετή 
περίοδο από την παράδοση του μηχανήματος, κατά την οποία 
απαιτείται η παροχή ανταλλακτικών – συντήρησης, service, 
εγγυήσεων κ.λ.π., τότε οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές 
εκδίδονται από τον μητρικό ή ελληνικό θυγατρικό (ως 
προαναφέρθηκε) οίκο, πέραν των λοιπών δεσμεύσεων 
(πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.) που αναλαμβάνει ο μητρικός 
οίκος, όπως αναφέρονται στην διακήρυξη.  ΝΑΙ   

7 

Ο προμηθευτής θα υποβάλλει μαζί με την προσφορά του και 
υπόδειγμα σύμβασης συντήρησης (χωρίς οικονομικά στοιχεία στην 
τεχνική προσφορά, με οικονομικά στοιχεία στην οικονομική 
προσφορά) το  οποίο θα ισχύει μετά το πέραν την εγγύησης και 
εφόσον το επιθυμήσει το Νοσοκομείο. Επίσης ο προμηθευτής θα 
υποβάλλει και το κόστος συντήρησης του μηχανήματος στην 
περίπτωση που δεν θα ισχύσει το συμβόλαιο συντήρησης.  ΝΑΙ   

8 

Κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης  θα  τηρείται  ημερολόγιο  
λειτουργίας,  συντήρησης,  βλαβών  κ.λ.π.  που  θα  
παρακολουθείται  και  θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους του 
Νοσοκομείου  (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο 
ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η 
διάρκεια ακινητοποίησης του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα 
ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει δυνατόν  το  είδος  
της  και  θα  αποστέλλεται  fax,  οπότε  θα  αρχίζει  η μέτρηση  του  
χρόνου  ακινητοποίησης.  Η  ανταπόκριση  (τηλεφωνική, τηλεματική 
ή φυσική παρουσία) προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να 
γίνεται την ίδια μέρα όταν ο προμηθευτής ειδοποιηθεί μέχρι την 
10:00 π.μ. και το αργότερο το πρωί της επομένης ημέρας όταν 
ειδοποιηθεί μετά την 10:00 π.μ. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα 
αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης 
οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. Για κάθε τέτοια εργάσιμη 
ημέρα άνω των οκτώ(8) ημερολογιακών ημερών ετησίως, (στις 
οποίες  δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες προληπτικής 
συντήρησης του μηχ ανήματος), θα επιβάλλεται στον προμηθευτή, 
ως ποινική ρήτρα, παράταση κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες της 
διάρκειας της εγγύησης καλής λειτουργίας η της σύμβασης 
συντήρησης, για ολόκληρο το συγκρότημα.  ΝΑΙ   

9 

Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο 
προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον θα του έχει ανατεθεί η 
συντήρηση του μηχανήματος, να εξασφαλίζει την επιμελή 
συντήρηση και επισκευή του όλου συστήματος, έναντι ιδιαίτερης 
ετήσιας αμοιβής, την οπ οία θα έχει καθορίσει στην   οικονομική του 
προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση - εγγύηση του 
κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα κατατεθεί μαζί με την 
προσφορά και θα αναφέρεται στην συγκεκριμένη διακήρυξη. Η 
δήλωση του κατασκευαστικού οίκου πρέπει να καλύπτει και την 
περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή 
εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή γενικά 
πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση.  ΝΑΙ   
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10 

Με την τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται υποχρεωτικά πλήρης 
κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις 
παρόμοιων ή ίδιων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην 
Ελλάδα, η αξία τους, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και 
οι τυχόν υποχρεώ σεις παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες 
(Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης 
ανήκει στο Δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με 
σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται 
και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που 
ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις 
βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν τούτο  δεν είναι δυνατόν, 
δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον ίδιο κατάλογο 
διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται από συνεργείο 
του προμηθευτή και από πότε.  ΝΑΙ   

11 

Οι προμηθευτές πρέπει να περιλαμβάνουν στην οικονομική 
προσφορά τιμοκατάλογο των αναλωσίμων και των βασικών 
ανταλλακτικών του συγκροτήματος και να δεσμευθούν ότι 
μελλοντικές μεταβολές θα γίνονται σύμφωνα με την αύξηση του 
τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους. Αντίγραφο του καταλόγου 
αυτού (χωρίς τιμές) θα περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά.  ΝΑΙ   

Γ. Εγκατάσταση – παράδοση- παραλαβή     

1 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να λάβουν επιτόπια 
γνώση των συνθηκών του χώρου εγκατάστασης και να βεβαιώσουν 
τούτο εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες 
ενέργειες (εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) και να 
συμπεριληφθούν στην προσφορά τους με πλήρη τεχνική 
περιγραφή.   Με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή  Θα γίνει 
έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης του χώρου και βελτίωση, 
ενίσχυση ή αντικατάσταση αυτής ώστε να διασφαλίζονται όλες οι 
απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών του Ελληνικού κράτους και η 
νόμιμη λειτουργία του νέου μηχανήματος.  ΝΑΙ   

2 

Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί,   θα παραδοθεί και θα παραληφθεί   
με ευθύνη του προμηθευτή στον χώρο που θα του υποδειχθεί από 
το 
Νοσοκομείο.  ΝΑΙ   
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3 

Η παράδοση του μηχανήματος  θα πραγματοποιηθεί μέσα σε 
διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών (ποσοτική 
παράδοση). Μέσα στο διάστημα αυτό (χρόνος παράδοσης) πρέπει 
να γίνουν η προσκόμιση του μηχανήματος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η 
προσωρινή παραλαβή του, η μεταφορά του νέου μηχανήματος 
μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέχρι και εντός του χώρου τοποθέτησης 
του, η εγκατάσταση του νέου μηχανήματος, οι συνδέσεις, οι έλεγχοι 
και δοκιμές,    και η παράδοση τους σε κατάσταση λειτουργίας. Ο 
χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής  της  
σύμβασης.   Το μηχάνημα   θα προσκομισθεί ελεύθερο επί εδάφους 
στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας   στην διεύθυνση Κορίνθου 191 
Άργος, Ελλάδα, και στον προστατευμένο χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
που θα του υποδείξει η Α.Α.Ο ανάδοχος πρέπει να αναλάβει ο ίδιος 
την μεταφορά και εγκατάσταση του νέου μηχανήματος στο χώρο 
τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την ελληνική νομοθεσία 
και τους αντίστοιχους κανονισμούς. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να 
εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του μηχανήματος και να το 
παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και 
ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, 
σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους 
κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια 
του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων 
υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που του διαθέτει το 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει  
αποδεδειγμένα  το  εξειδικευμένο  προσωπικό  το  οποίο  
περιλαμβάνεται  στα  δικαιολογητικά  της  προσφοράς,  το  δε 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε να 
διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου.  ΝΑΙ   



158 

 

4 

Με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή : 
 
-  Θα  γίνει  έλεγχος  της  υπάρχουσας  θωράκισης  
ακτινοπροστασίας  του  χώρου  και  βελτίωση,  ενίσχυση  ή 
αντικατάσταση  αυτής  ώστε  να διασφαλίζονται όλες οι απαιτήσεις 
των ισχυόντων κανονισμών του Ελληνικού κράτους και η νόμιμη 
λειτουργία του νέου συγκροτήματος. 
 
-- Αποκατάσταση όλων των οικοδομικών και Η/Μ φθορών που 
τυχόν θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση του συγκροτήματος, 
καθώς και χρωματισμός των χώρων, πριν την παράδοση σε 
λειτουργία. 
 
-- Μελέτη και κατασκευή όλων των μετατροπών, οικοδομικών και 
Η/Μ που θα κριθούν αναγκαίες στους χώρους εγκατάστασης για τη 
σωστή λειτουργία του συγκροτήματος και την προσαρμογή των 
χώρων στις απαιτήσεις του μηχανήματος. 
 
-- Ο προμηθευτής θα αναλάβει την οικονομική δαπάνη και τη 
διεκπεραίωση της διαμόρφωσης  των χώρων εγκατάστασης (εφόσον 
απαιτείται), θα έχει δε την πλήρη ευθύνη για τις συνθήκες 
λειτουργίας του μηχανήματος που θα εγκαταστήσει. 
 
Μετά  την  εγκατάσταση  του  συγκροτήματος  του,  ο  προμηθευτής  
υποχρεούται  με  δικές  του  δαπάνες  να προβεί  στον  έλεγχο  
ασφαλούς λειτουργίας αυτού, ο οποίος θα διενεργηθεί από 
Ακτινοφυσικό. Η έκθεση του Ακτινοφυσικού θα κατατεθεί στο 
Νοσοκομείο για τις ενέργειές του, για τη λήψη άδειας λειτουργίας 
του εργαστηρίου.  ΝΑΙ   

5 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του μηχανήματος να 
παραδώσει: Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operational Μanuals) 
με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού 
οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των 
αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες 
εφαρμογές μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα. 
Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και 
επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 
Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του 
μηχανήματος. Δύο (2) σειρές επισήμων καταλόγων (βιβλίων), σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με όλους τους κωδικούς 
ανταλλακτικών του εργοστασίου παραγωγής του μηχανήματος  
(Parts Books) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.  ΝΑΙ   

6 

Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή 
και θα ολοκληρωθεί μέσα στην περίοδο των τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
διακήρυξη.  ΝΑΙ   

Δ.Πιστοποιητικά     
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1 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό σήμανσης 
CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/Ε.Ε. Οι προμηθευτές πρέπει, με 
ποινή 
αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά 
τους πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 
93/42/ΕΟΚ),  ΝΑΙ   

2 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό  ISO 13485 
(ή ισοδύναμο)   του προμηθευτή,  καθώς επίσης και από 
έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 13485 (ή ισοδύναμο) και 
προαιρετικά ISO σειράς 9000 του οίκου κατασκευής με ποινή 
απόρριψης.  ΝΑΙ   

3 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης με την   ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-
2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής 
διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων»     

Ε.Εκπαίδευση προσωπικού     

1 

Ο προμηθευτής  υποχρεούται,  με  ποινή αποκλεισμού της  
προσφοράς  του, να συνυποβάλει οπωσδήποτε   πλήρες  αναλυτικό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς- τεχνολόγους), 
ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην 
Ελληνική γλώσσα. Να αναφερθεί ο χρόνος, ο τόπος και η διάρκεια 
της εκπαίδευσης.  ΝΑΙ   

2 

Η εκπαίδευση (ιατρών – χειριστών -τεχνικών), θα παρέχεται για έως 
τριάντα (30)   ημέρες   μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος, 
άνευ 
πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή και θα γίνεται στην Ελληνική 
γλώσσα.  ΝΑΙ   

3 

Κατά  την  διάρκεια  της  περιόδου  εγγύησης  καλής  λειτουργίας,  ο  
ανάδοχος  υποχρεούται,  άνευ  πρόσθετης  αμοιβής,  να  
επαναλάβει  την εκπαίδευση  του  αρμόδιου  προσωπικού  του  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  (τεχνικούς-χρήστες)  για  ίδιο  χρονικό  διάστημα  
τουλάχιστον  με  την  αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί 
από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.  ΝΑΙ   

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ     

α/α 2 Ν.Μ.Άργους  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ- 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

Α.Prospectus και Βεβαιώσεις     
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1 

Τα κατατιθέμενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά 
και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. 
Πρέπει να είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού 
κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που 
χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της 
πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές 
και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντός του. Σε περίπτωση που 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα 
αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται 
επιβεβαιωτική επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου 
κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή 
εκπροσώπους.  Η κατά τα άνω  επιστολή  του  οίκου  κατασκευής  
και  κάθε  σχετικό  με  την  προμήθεια  πιστοποιητικό  πρέπει  να  
είναι  υποχρεωτικά  πρωτότυπα  ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα 
και σε κάθε περίπτωση επίσημα μεταφρασμένα. 

 ΝΑΙ 

  

B.Υποστήριξη και ανταλλακτικά     

1 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο 
ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για δέκα (10) 
τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού. Επίσης, υποχρεούται 
να καταθέσει με την προσφορά έγγραφη δήλωση του νομίμου 
εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού θυγατρικού 
του οίκου (η οποία θα αναφέρεται ρητώς στην παρούσα 
διακήρυξη), ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση 
ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστημα δηλώνει ο προμηθευτής, 
καθώς και για τη συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην 
αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να 
είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου 
στη Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να 
υφίσταται ως επιχείρηση, δεδομένου  ότι  τούτο  κρίνεται  ως  
ουσιώδης  απαίτηση  της  διακήρυξης  για  την  μακρόχρονη  
ομαλή  και  απρόσκοπτη  λειτουργία  του μηχανήματος.  Σε 
περίπτωση που ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, 
τότε σχετικά με τη διάθεση ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση του 
προμηθευτή – κατασκευαστή.  ΝΑΙ   

2 

Θα προσφερθούν για  τις 16 κλίνες  οι χειρολαβές έλξης οι οποίες 
θα συνυπολογιστούν στο συνολικό κόστος της οικονομικής 
προσφοράς.Το άθροισμα των 50 κλινών , των 50 κομοδίνων με 
τραπεζοτουαλέτα και των 16 χειρολαβών έλξης δεν θα ξεπερνά 
τον προϋπολογισμό του είδους, ήτοι τις 220.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Ο υπολογισμός της τιμής 
του είδους θα προκύψει από το άθροισμα κλίνών, κομοδίνων και 
έλξεων, διαιρούμενο με το 50.  ΝΑΙ   
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3 

Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν 
υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση 
του κατασκευαστή του  τελικού  προϊόντος  και  δεν  απαιτούνται  
οι  δηλώσεις  περί  διάθεσης  ανταλλακτικών  των  
κατασκευαστικών  οίκων  των  διαφόρων υποσυστημάτων  ΝΑΙ   

4 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των   
υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον τρία (3) έτη   από την 
οριστική 
παραλαβή τους , κατά τους όρους της διακήρυξης  και τις 
ισχύουσες διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση 
σχετικής έγγραφης βεβαίωσης, η οποία θα αναφέρεται κατά 
τρόπο σαφή στα προσφερόμενα είδη. Κατά τη διάρκεια ισχύος της 
εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται  για  οποιαδήποτε  
βλάβη  του  μηχανήματος  ή  μέρους  αυτού  προερχόμενη  από  
την  συνήθη  και  ορθή  χρήση  του  και  δεν  θα επιβαρύνεται με 
κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα 
αποκατάστασης της βλάβης. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα 
μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει 
από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος πλήρως 
συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους 
λειτουργίας.   Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει με σαφή 
δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης 
καλής λειτουργίας  του  μηχανήματος,  με  Έγγραφη  Δήλωση  του  
κατασκευαστή  ή  του  εξουσιοδοτημένου  αντιπροσώπου  του,     
την  οποία  θα συμπεριλάβει στον επιμέρους φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  ώστε να αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο.  ΝΑΙ   

5 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο 
τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service,  με  εξουσιοδότηση  
αυτού  από  τον  μητρικό  κατασκευαστικό  οίκο  για  την  
συντήρηση  των αντίστοιχων μηχανημάτων. Να αναφερθεί 
αναλυτικά στην προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη 
όπου εδρεύει το συνεργείο συντήρησης, η σύνθεση του 
προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, καθώς και ο 
χρόνος σχετικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης,. Οι επιχειρήσεις 
που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Νότια Ελλάδα, οφείλουν να 
εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν 
να ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες. 
Ασάφειες ή αοριστίες ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση 
του προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή την συντήρηση κ.λ.π. 
θα βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις.  ΝΑΙ   
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6 

Κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης  θα  τηρείται  ημερολόγιο  
λειτουργίας,  συντήρησης,  βλαβών  κ.λ.π.  που  θα  
παρακολουθείται  και  θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους 
του Νοσοκομείου  (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του 
προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά 
τους και η διάρκεια ακινη-τοποίησης της κάθε κλίνης. Ο 
προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει 
δυνατόν  το  είδος  της  και  θα  αποστέλλεται  fax,  οπότε  θα  
αρχίζει  η μέτρηση  του  χρόνου  ακινητοποίησης.  Η  ανταπόκριση  
(τηλεφωνική, τηλεματική ή φυσική παρουσία) προς 
αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να γίνεται την ίδια μέρα 
όταν ο προμηθευτής ειδοποιηθεί μέχρι την 10:00 π.μ. και το 
αργότερο το πρωί της επομένης ημέρας όταν ειδοποιηθεί μετά την 
10:00 π.μ. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα αθροίζονται οι 
εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης της κλίνης. Για 
κάθε τέτοια εργάσιμη ημέρα άνω των οκτώ(8) ημερολογιακών 
ημερών ετησίως,, θα επιβάλλεται στον προμηθευτή, ως ποινική 
ρήτρα, παράταση κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες της διάρκειας 
της εγγύησης καλής λειτουργίας.  ΝΑΙ   

7 

Με την τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται υποχρεωτικά πλήρης 
κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις 
παρόμοιων ή ίδιων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην 
Ελλάδα, η αξία τους, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και 
οι τυχόν υποχρεώ σεις παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες 
(Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης 
ανήκει στο Δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με 
σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα 
αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην 
περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι 
παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν τούτο  δεν είναι 
δυνατόν, δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον ίδιο 
κατάλογο διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται 
από συνεργείο του προμηθευτή και από πότε.  ΝΑΙ   

8 

Οι προμηθευτές πρέπει να περιλαμβάνουν στην οικονομική 
προσφορά τιμοκατάλογο των αναλωσίμων, λοιπών εξαρτημάτων  
και των βασικών ανταλλακτικών του συγκροτήματος και να 
δεσμευθούν ότι μελλοντικές μεταβολές θα γίνονται σύμφωνα με 
την αύξηση του τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους.Αντίγραφο 
του καταλόγου αυτού (χωρίς τιμές) θα περιλαμβάνεται στην 
τεχνική προσφορά.  ΝΑΙ   

Γ. Εγκατάσταση – παράδοση- παραλαβή     

1 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να λάβουν επιτόπια 
γνώση των συνθηκών του χώρου εγκατάστασης (νοσηλευτικοί 
θάλαμοι)και να βεβαιώσουν τούτο εγγράφως, ώστε να 
προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες (εργασίες, 
τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) και να συμπεριληφθούν στην 
προσφορά τους με πλήρη τεχνική περιγραφή.   ΝΑΙ   
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2 

Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί,   θα παραδοθεί και θα 
παραληφθεί   με ευθύνη του προμηθευτή στον χώρο που θα του 
υποδειχθεί από το 
Νοσοκομείο  ΝΑΙ   

3 

Η παράδοση του μηχανήματος  θα πραγματοποιηθεί μέσα σε 
διάστημα 4 μηνών (ποσοτική παράδοση). Μέσα στο διάστημα 
αυτό (χρόνος παράδοσης) πρέπει να γίνουν η προσκόμιση του 
μηχανήματος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η προσωρινή παραλαβή του, η 
μεταφορά του νέου μηχανήματος μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέχρι 
και εντός του χώρου τοποθέτησης του, η εγκατάσταση του νέου 
μηχανήματος, οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιμές,  και η 
παράδοση τους σε κατάσταση λειτουργίας. . Ο χρόνος παράδοσης 
αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  Το 
μηχάνημα θα προσκομισθεί ελεύθερο επί εδάφους στο Γενικό 
Νοσοκομείο Αργολίδας στην διεύθυνση Κορίνθου 191,Άργος, 
Ελλάδα, και στον προστατευμένο χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που θα 
του υποδείξει η Α.Α.Ο ανάδοχος πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την 
μεταφορά και εγκατάσταση του νέου μηχανήματος στο χώρο 
τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την ελληνική νομοθεσία 
και τους αντίστοιχους κανονισμούς. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να 
εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του μηχανήματος και να το 
παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και 
ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, 
σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους 
κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια 
του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων 
υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που του διαθέτει το 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει 
αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο 
περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε 
να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου.  ΝΑΙ   

4 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του μηχανήματος να 
παραδώσει: Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operational Μanuals) 
με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού 
οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των 
αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις 
αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική 
γλώσσα.  ΝΑΙ   

5 

Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή 
και θα ολοκληρωθεί μέσα στην περίοδο των τριάντα (30) 
ημερολογιακών 
ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.  ΝΑΙ   

Δ.Πιστοποιητικά     

1 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό σήμανσης 
CE ή δήλωση συμμόρφωσης ανάλογα με το είδος, σύμφωνα με την 
οδηγία 93/42/Ε.Ε. Οι προμηθευτές πρέπει, με ποινή αποκλεισμού 
της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά τους πλήρη 
τεκμηριωμένα πιστοποιητικά (οδηγία 93/42/ΕΟΚ)  ΝΑΙ   
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2 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ΙSO  13485 
(ή ισοδύναμο)   του προμηθευτή,  καθώς επίσης και από έγκυρο 
πιστοποιητικό σειράς ISO 13485 (ή ισοδύναμο) και προαιρετικά 
ISO σειράς 9000 του οίκου κατασκευής με ποινή απόρριψης.  ΝΑΙ   

3 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης με την   ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-
2004) «Αρχές και 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων»  ΝΑΙ   

Ε.Εκπαίδευση προσωπικού     

1 

Ο προμηθευτής  υποχρεούται,  με  ποινή αποκλεισμού της  
προσφοράς  του, να συνυποβάλει οπωσδήποτε   πλήρες  
αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς- 
τεχνολόγους), ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή 
πινάκων στην Ελληνική γλώσσα. Να αναφερθεί ο χρόνος, ο τόπος 
και η διάρκεια της εκπαίδευσης.  ΝΑΙ   

2 

Η εκπαίδευση (ιατρών – χειριστών -τεχνικών), θα παρέχεται για 
έως τριάντα (30)   ημέρες   μετά την εγκατάσταση του 
μηχανήματος, άνευ 
πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή και θα γίνεται στην Ελληνική 
γλώσσα.  ΝΑΙ   

3 

Κατά  την  διάρκεια  της  περιόδου  εγγύησης  καλής  λειτουργίας,  
ο  ανάδοχος  υποχρεούται,  άνευ  πρόσθετης  αμοιβής,  να  
επαναλάβει  την εκπαίδευση  του  αρμόδιου  προσωπικού  του  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  (τεχνικούς-χρήστες)  για  ίδιο  χρονικό  διάστημα  
τουλάχιστον  με  την  αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό 
ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.  ΝΑΙ   

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ     

α/α 3 Ν.Μ.Άργους  - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ- 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

Α.Prospectus και Βεβαιώσεις     
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1 

Τα κατατιθέμενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά 
και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις 
προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του 
μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει επίσης να είναι αυτά 
που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο 
πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις 
αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντός του. Σε 
περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα 
από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται 
επιβεβαιωτική επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου 
κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς 
αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.  Η κατά τα άνω  επιστολή  του  
οίκου  κατασκευής  και  κάθε  σχετικό  με  την  προμήθεια  
πιστοποιητικό  πρέπει  να  είναι  υποχρεωτικά  πρωτότυπα  ή 
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και σε κάθε περίπτωση επίσημα 
μεταφρασμένα. 

 ΝΑΙ 

  

B.Υποστήριξη και ανταλλακτικά     

1 

Θα προσφερθεί πρόγραμμα-προσφορά πλήρους υποστήριξης 
και συντήρησης όλου του συγκροτήματος, με ανταλλακτικά, 
μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και για 
χρονικό διάστημα δέκα (10)   ετών από την παράδοση σε 
λειτουργία. Τα ανταλλακτικά, 
περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με 
τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή 
συντήρησης. Το κόστος συντήρησης ανά έτος να μην 
υπερβαίνει το 6% της προσφερόμενης τιμής του μηχανήματος.  ΝΑΙ   

2 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο 
ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για δέκα (10) 
τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού. Επίσης, 
υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά έγγραφη δήλωση 
του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου ή 
ελληνικού θυγατρικού του οίκου (η οποία θα αναφέρεται 
ρητώς στην παρούσα διακήρυξη), ότι αναλαμβάνει τη 
δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για όσο χρονικό 
διάστημα δηλώνει ο προμηθευτής, καθώς και για τη συνέχιση 
της διάθεσης των ανταλλακτικών στην αναθέτουσα αρχή, σε 
περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος 
ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή σε 
περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να υφίσταται ως 
επιχείρηση, δεδομένου  ότι  τούτο  κρίνεται  ως  ουσιώδης  
απαίτηση  της  διακήρυξης  για  την  μακρόχρονη  ομαλή  και  
απρόσκοπτη  λειτουργία  του μηχανήματος.  Σε περίπτωση που 
ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, τότε σχετικά με 
τη διάθεση ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση του προμηθευτή – 
κατασκευαστή.  ΝΑΙ   
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3 

Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν 
υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση 
του κατασκευαστή του  τελικού  προϊόντος  και  δεν  
απαιτούνται  οι  δηλώσεις  περί  διάθεσης  ανταλλακτικών  των  
κατασκευαστικών  οίκων  των  διαφόρων υποσυστημάτων.  ΝΑΙ   

4 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία 
των   υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον δύο (2) έτη   από 
την οριστική 
παραλαβή τους , κατά τους όρους της διακήρυξης  και τις 
ισχύουσες διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση 
σχετικής έγγραφης βεβαίωσης, η οποία θα αναφέρεται κατά 
τρόπο σαφή στα προσφερόμενα είδη. Κατά τη διάρκεια ισχύος 
της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται  για  
οποιαδήποτε  βλάβη  του  μηχανήματος  ή  μέρους  αυτού  
προερχόμενη  από  την  συνήθη  και  ορθή  χρήση  του  και  δεν  
θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, 
υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Στην 
παρεχόμενη εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του 
προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, ώστε το μηχάνημα να διατηρείται σε 
κατάσταση ετοιμότητας. Η συχνότητα των προληπτικών 
ελέγχων πρέπει να καθορίζεται στην προσφορά και να είναι 
σύμφωνη με τις οδηγίες και προδιαγραφές του 
κατασκευαστικού οίκου. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα 
μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα 
αρχίζει από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος πλήρως 
συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και σε κατάσταση 
πλήρους λειτουργίας.   Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει με 
σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου 
εγγύησης καλής λειτουργίας  του  μηχανήματος,  με  Έγγραφη  
Δήλωση  του  κατασκευαστή  ή  του  εξουσιοδοτημένου  
αντιπροσώπου  του,     την  οποία  θα συμπεριλάβει στον 
επιμέρους φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  ώστε να αξιολογηθεί 
από το αρμόδιο όργανο.  ΝΑΙ   

5 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο 
τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα 
εκπαιδευμένο 
προσωπικό,  με  πιστοποιητικό  εκπαίδευσης  και  
εξουσιοδότηση  αυτού  από  τον  μητρικό  κατασκευαστικό  οίκο  
για  την  συντήρηση  των αντίστοιχων μηχανημάτων. Να 
αναφερθεί αναλυτικά στην προσφορά προκειμένου να 
αξιολογηθεί, η πόλη όπου εδρεύει το συνεργείο συντήρησης, η 
σύνθεση του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, 
καθώς και ο χρόνος σχετικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης,. Οι 
επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Νότια 
Ελλάδα, οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο 
με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε 
ανακύπτουσες ανάγκες. Ασάφειες ή αοριστίες ως προς τον 
αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού, τους όρους 
εγγυήσεων ή την συντήρηση κ.λ.π. θα βαρύνουν στην 
αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις.  ΝΑΙ   
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6 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει αποδεδειγμένα ότι 
ο "αντιπρόσωπος – προμηθευτής" διαθέτει σχετική 
εξουσιοδότηση από τον μητρικό οίκο για χρόνο ο οποίος 
καλύπτει όλη την δεκαετή περίοδο από την παράδοση του 
μηχανήματος, κατά την οποία απαιτείται η παροχή 
ανταλλακτικών – συντήρησης, service, εγγυήσεων κ.λ.π., τότε οι 
αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από τον μητρικό ή 
ελληνικό θυγατρικό (ως προαναφέρθηκε) οίκο, πέραν των 
λοιπών δεσμεύσεων (πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.) που 
αναλαμβάνει ο μητρικός οίκος, όπως αναφέρονται στην 
διακήρυξη.  ΝΑΙ   

7 

Ο προμηθευτής θα υποβάλλει μαζί με την προσφορά του και 
υπόδειγμα σύμβασης συντήρησης (χωρίς οικονομικά στοιχεία 
στην τεχνική προσφορά, με οικονομικά στοιχεία στην 
οικονομική προσφορά) το  οποίο θα ισχύει μετά το πέραν την 
εγγύησης και εφόσον το επιθυμήσει το Νοσοκομείο.  ΝΑΙ   

8 

Κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης  θα  τηρείται  ημερολόγιο  
λειτουργίας,  συντήρησης,  βλαβών  κ.λ.π.  που  θα  
παρακολουθείται  και  θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους 
του Νοσοκομείου  (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του 
προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα 
αίτιά τους και η διάρκεια ακινη-τοποίησης του μηχανήματος. Ο 
προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει 
δυνατόν  το  είδος  της  και  θα  αποστέλλεται  fax,  οπότε  θα  
αρχίζει  η μέτρηση  του  χρόνου  ακινητοποίησης.  Η  
ανταπόκριση  (τηλεφωνική, τηλεματική ή φυσική παρουσία) 
προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να γίνεται την ίδια 
μέρα όταν ο προμηθευτής ειδοποιηθεί μέχρι την 10:00 π.μ. και 
το αργότερο το πρωί της επομένης ημέρας όταν ειδοποιηθεί 
μετά την 10:00 π.μ. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα 
αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης 
οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. Για κάθε τέτοια 
εργάσιμη ημέρα άνω των οκτώ(8) ημερολογιακών ημερών 
ετησίως, (στις οποίες  δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες 
προληπτικής συντήρησης του μηχανήματος), θα επιβάλλεται 
στον προμηθευτή, ως ποινική ρήτρα, παράταση κατά είκοσι 
(20) εργάσιμες ημέρες της διάρκειας της εγγύησης καλής 
λειτουργίας η της σύμβασης συντήρησης, για ολόκληρο το 
συγκρότημα.  ΝΑΙ   

9 

Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, 
ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον θα του έχει ανατεθεί η 
συντήρηση του μηχανήματος, να εξασφαλίζει την επιμελή 
συντήρηση και επισκευή του όλου συστήματος, έναντι 
ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οποία θα έχει καθορίσει στην   
οικονομική του προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη 
δήλωση - εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα 
κατατεθεί μαζί με την προσφορά και θα αναφέρεται στην 
συγκεκριμένη διακήρυξη. Η δήλωση του κατασκευαστικού 
οίκου πρέπει να καλύπτει και την περίπτωση που ο 
προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος 
του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή γενικά πάψει να 
υφίσταται ως επιχείρηση.  ΝΑΙ   
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10 

Με την τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται υποχρεωτικά 
πλήρης κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες 
παραδόσεις παρόμοιων ή ίδιων μηχανημάτων που έχουν 
εγκατασταθεί στην Ελλάδα, η αξία τους, οι ημερομηνίες 
παραγγελίας, παράδοσης και οι τυχόν υποχρεώ σεις 
παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (Δημοσίου ή Ιδιωτικού 
τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο Δημόσιο 
τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της 
αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η 
εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που 
ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις 
βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν τούτο  δεν είναι δυνατόν, 
δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον ίδιο 
κατάλογο διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται 
από συνεργείο του προμηθευτή και από πότε.  ΝΑΙ   

11 

Οι προμηθευτές πρέπει να περιλαμβάνουν στην οικονομική 
προσφορά τιμοκατάλογο των αναλωσίμων και των βασικών 
ανταλλακτικών του συγκροτήματος και να δεσμευθούν ότι 
μελλοντικές μεταβολές θα γίνονται σύμφωνα με την αύξηση 
του τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους. Αντίγραφο του 
καταλόγου αυτού (χωρίς τιμές) θα περιλαμβάνεται στην τεχνική 
προσφορά.  ΝΑΙ   

Γ. Εγκατάσταση – παράδοση- παραλαβή     

1 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να λάβουν 
επιτόπια γνώση των συνθηκών του χώρου εγκατάστασης και να 
βεβαιώσουν τούτο εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες οι 
αναγκαίες ενέργειες (εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές 
κλπ.) και να συμπεριληφθούν στην προσφορά τους με πλήρη 
τεχνική περιγραφή.   Με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή  
Θα γίνει έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης του χώρου και 
βελτίωση, ενίσχυση ή αντικατάσταση αυτής ώστε να 
διασφαλίζονται όλες οι απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών 
του Ελληνικού κράτους και η νόμιμη λειτουργία του νέου 
μηχανήματος.  ΝΑΙ   

2 

Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί,   θα παραδοθεί και θα 
παραληφθεί   με ευθύνη του προμηθευτή στον χώρο που θα 
του υποδειχθεί από το 
Νοσοκομείο  ΝΑΙ   
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3 

Η παράδοση του μηχανήματος  θα πραγματοποιηθεί μέσα σε 
διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών (ποσοτική 
παράδοση). Μέσα στο διάστημα αυτό (χρόνος παράδοσης) 
πρέπει να γίνουν η προσκόμιση του μηχανήματος στο 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η προσωρινή παραλαβή του, η μεταφορά του 
νέου μηχανήματος μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέχρι και εντός του 
χώρου τοποθέτησης του, η εγκατάσταση του νέου 
μηχανήματος, οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιμές,  και η 
παράδοση τους σε κατάσταση λειτουργίας. . Ο χρόνος 
παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης.  Το μηχάνημα θα προσκομισθεί ελεύθερο επί 
εδάφους στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας στην διεύθυνση 
Κορίνθου 191, Άργος, Ελλάδα, και στον προστατευμένο χώρο 
του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που θα του υποδείξει η Α.Α.Ο ανάδοχος 
πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά και εγκατάσταση του 
νέου μηχανήματος στο χώρο τοποθέτησης και παραμονής του, 
με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους 
κανονισμούς. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως 
την εγκατάσταση του μηχανήματος και να το παραδώσει σε 
πλήρη λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο 
προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με 
τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς 
του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του 
κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων 
υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που του διαθέτει το 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει 
αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο 
περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, 
ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου.  ΝΑΙ   

4 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του μηχανήματος 
να παραδώσει: Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operational 
Μanuals) με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του 
κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική 
περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για 
όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο οπωσδήποτε 
στην Ελληνική γλώσσα.  ΝΑΙ   

5 

Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή 
παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα στην περίοδο των τριάντα 
(30) ημερολογιακών 
ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.  ΝΑΙ   

Δ.Πιστοποιητικά     

1 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό 
σήμανσης CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/Ε.Ε. Οι 
προμηθευτές πρέπει, με ποινή 
αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά 
τους πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 
93/42/ΕΟΚ),  ΝΑΙ   
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2 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ΙSO 
σειράς 9000  ή  ISO 13485 (ή ισοδύναμο)   του προμηθευτή,  
καθώς επίσης και από έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 13485 
(ή ισοδύναμο) και προαιρετικά ISO σειράς 9000 του οίκου 
κατασκευής με ποινή απόρριψης.  ΝΑΙ   

3 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης με την   ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-
1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής 
διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων»  ΝΑΙ   

Ε.Εκπαίδευση προσωπικού     

1 

Ο προμηθευτής  υποχρεούται,  με  ποινή αποκλεισμού της  
προσφοράς  του, να συνυποβάλει οπωσδήποτε   πλήρες  
αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς- 
τεχνολόγους), ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή 
πινάκων στην Ελληνική γλώσσα. Να αναφερθεί ο χρόνος, ο 
τόπος και η διάρκεια της εκπαίδευσης.  ΝΑΙ   

2 

Η εκπαίδευση (ιατρών – χειριστών -τεχνικών), θα παρέχεται για 
έως τριάντα (30)   ημέρες   μετά την εγκατάσταση του 
μηχανήματος, άνευ 
πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή και θα γίνεται στην 
Ελληνική γλώσσα.  ΝΑΙ   

3 

Κατά  την  διάρκεια  της  περιόδου  εγγύησης  καλής  
λειτουργίας,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται,  άνευ  πρόσθετης  
αμοιβής,  να  επαναλάβει  την εκπαίδευση  του  αρμόδιου  
προσωπικού  του  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  (τεχνικούς-χρήστες)  για  ίδιο  
χρονικό  διάστημα  τουλάχιστον  με  την  αρχική εκπαίδευση, 
όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.  ΝΑΙ   

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ     

α/α 4 Ν.Μ.Άργους  - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ- 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

Α.Prospectus και Βεβαιώσεις     
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1 

Τα κατατιθέμενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα 
τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις 
προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του 
μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει επίσης να είναι αυτά 
που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο 
πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις 
αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντός του. 
Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι 
διάφορα από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να 
κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από 
τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.  Η κατά τα άνω  
επιστολή  του  οίκου  κατασκευής  και  κάθε  σχετικό  με  την  
προμήθεια  πιστοποιητικό  πρέπει  να  είναι  υποχρεωτικά  
πρωτότυπα  ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και σε κάθε 
περίπτωση επίσημα μεταφρασμένα. 

 ΝΑΙ 

  

B.Υποστήριξη και ανταλλακτικά     

1 

Θα προσφερθεί πρόγραμμα-προσφορά πλήρους υποστήριξης 
και συντήρησης όλου του συγκροτήματος, με ανταλλακτικά, 
μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και για 
χρονικό διάστημα δέκα (10)   ετών από την παράδοση σε 
λειτουργία.Τα ανταλλακτικά, 
περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με 
τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή 
συντήρησης. Το κόστος συντήρησης ανά έτος να μην 
υπερβαίνει το 6% της προσφερόμενης τιμής του μηχανήματος.  ΝΑΙ   

2 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο 
ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για δέκα (10) 
τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού. Επίσης, 
υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά έγγραφη δήλωση 
του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου ή 
ελληνικού θυγατρικού του οίκου (η οποία θα αναφέρεται 
ρητώς στην παρούσα διακήρυξη), ότι αναλαμβάνει τη 
δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για όσο χρονικό 
διάστημα δηλώνει ο προμηθευτής, καθώς και για τη συνέχιση 
της διάθεσης των ανταλλακτικών στην αναθέτουσα αρχή, σε 
περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο 
αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη 
Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να 
υφίσταται ως επιχείρηση, δεδομένου  ότι  τούτο  κρίνεται  ως  
ουσιώδης  απαίτηση  της  διακήρυξης  για  την  μακρόχρονη  
ομαλή  και  απρόσκοπτη  λειτουργία  του μηχανήματος.  Σε 
περίπτωση που ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, 
τότε σχετικά με τη διάθεση ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση 
του προμηθευτή – κατασκευαστή.  ΝΑΙ   
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3 

Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν 
υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η 
δήλωση του κατασκευαστή του  τελικού  προϊόντος  και  δεν  
απαιτούνται  οι  δηλώσεις  περί  διάθεσης  ανταλλακτικών  των  
κατασκευαστικών  οίκων  των  διαφόρων υποσυστημάτων.  ΝΑΙ   

4 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία 
των   υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον πέντε  (5) έτη   
από την οριστική παραλαβή τους , κατά τους όρους της 
διακήρυξης  και τις ισχύουσες διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα 
γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης, η οποία 
θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στα προσφερόμενα είδη. 
Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα 
ευθύνεται  για  οποιαδήποτε  βλάβη  του  μηχανήματος  ή  
μέρους  αυτού  προερχόμενη  από  την  συνήθη  και  ορθή  
χρήση  του  και  δεν  θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για 
εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα 
αποκατάστασης της βλάβης. Στην παρεχόμενη εγγύηση 
περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του προμηθευτή για 
προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
ώστε το μηχάνημα να διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας. 
Η συχνότητα των προληπτικών ελέγχων πρέπει να καθορίζεται 
στην προσφορά και να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες και 
προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Η εγγύηση αυτή 
θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο 
χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του 
συγκροτήματος πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου 
και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.   Ο διαγωνιζόμενος 
πρέπει να δηλώσει με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη 
διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας  του  
μηχανήματος,  με  Έγγραφη  Δήλωση  του  κατασκευαστή  ή  
του  εξουσιοδοτημένου  αντιπροσώπου  του,     την  οποία  θα 
συμπεριλάβει στον επιμέρους φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  
ώστε να αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο.  ΝΑΙ   

5 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο 
τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα 
εκπαιδευμένο 
προσωπικό,  με  πιστοποιητικό  εκπαίδευσης  και  
εξουσιοδότηση  αυτού  από  τον  μητρικό  κατασκευαστικό  
οίκο  για  την  συντήρηση  των αντίστοιχων μηχανημάτων. Να 
αναφερθεί αναλυτικά στην προσφορά προκειμένου να 
αξιολογηθεί, η πόλη όπου εδρεύει το συνεργείο συντήρησης, η 
σύνθεση του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, 
καθώς και ο χρόνος σχετικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης,. 
Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Νότια 
Ελλάδα, οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο 
με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε 
ανακύπτουσες ανάγκες. Ασάφειες ή αοριστίες ως προς τον 
αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού, τους όρους 
εγγυήσεων ή την συντήρηση κ.λ.π. θα βαρύνουν στην 
αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις.  ΝΑΙ   
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6 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει αποδεδειγμένα 
ότι ο "αντιπρόσωπος – προμηθευτής" διαθέτει σχετική 
εξουσιοδότηση από τον μητρικό οίκο για χρόνο ο οποίος 
καλύπτει όλη την δεκαετή περίοδο από την παράδοση του 
μηχανήματος, κατά την οποία απαιτείται η παροχή 
ανταλλακτικών – συντήρησης, service, εγγυήσεων κ.λ.π., τότε 
οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από τον 
μητρικό ή ελληνικό θυγατρικό (ως προαναφέρθηκε) οίκο, 
πέραν των λοιπών δεσμεύσεων (πιστοποιητικά – βεβαιώσεις 
κ.λ.π.) που αναλαμβάνει ο μητρικός οίκος, όπως αναφέρονται 
στην διακήρυξη.  ΝΑΙ   

7 

Ο προμηθευτής θα υποβάλλει μαζί με την προσφορά του και 
υπόδειγμα σύμβασης συντήρησης (χωρίς οικονομικά στοιχεία 
στην τεχνική προσφορά, με οικονομικά στοιχεία στην 
οικονομική προσφορά) το  οποίο θα ισχύει μετά το πέραν την 
εγγύησης και εφόσον το επιθυμήσει το Νοσοκομείο.  ΝΑΙ   

8 

Κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης  θα  τηρείται  ημερολόγιο  
λειτουργίας,  συντήρησης,  βλαβών  κ.λ.π.  που  θα  
παρακολουθείται  και  θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους 
του Νοσοκομείου  (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του 
προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα 
αίτιά τους και η διάρκεια ακινη-τοποίησης του μηχανήματος. 
Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και 
ει δυνατόν  το  είδος  της  και  θα  αποστέλλεται  fax,  οπότε  
θα  αρχίζει  η μέτρηση  του  χρόνου  ακινητοποίησης.  Η  
ανταπόκριση  (τηλεφωνική, τηλεματική ή φυσική παρουσία) 
προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να γίνεται την ίδια 
μέρα όταν ο προμηθευτής ειδοποιηθεί μέχρι την 10:00 π.μ. και 
το αργότερο το πρωί της επομένης ημέρας όταν ειδοποιηθεί 
μετά την 10:00 π.μ. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα 
αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω 
βλάβης οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. Για κάθε 
τέτοια εργάσιμη ημέρα άνω των οκτώ(8) ημερολογιακών 
ημερών ετησίως, (στις οποίες  δεν συμπεριλαμβάνονται οι 
ημέρες προληπτικής συντήρησης του μηχανήματος), θα 
επιβάλλεται στον προμηθευτή, ως ποινική ρήτρα, παράταση 
κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες της διάρκειας της εγγύησης 
καλής λειτουργίας η της σύμβασης συντήρησης, για ολόκληρο 
το συγκρότημα.  ΝΑΙ   

9 

Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής 
λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον θα του έχει 
ανατεθεί η συντήρηση του μηχανήματος, να εξασφαλίζει την 
επιμελή συντήρηση και επισκευή του όλου συστήματος, έναντι 
ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οποία θα έχει καθορίσει στην   
οικονομική του προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη 
δήλωση - εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα 
κατατεθεί μαζί με την προσφορά και θα αναφέρεται στην 
συγκεκριμένη διακήρυξη. Η δήλωση του κατασκευαστικού 
οίκου πρέπει να καλύπτει και την περίπτωση που ο 
προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος 
του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή γενικά πάψει να 
υφίσταται ως επιχείρηση.  ΝΑΙ   
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10 

Με την τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται υποχρεωτικά 
πλήρης κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες 
παραδόσεις παρόμοιων ή ίδιων μηχανημάτων που έχουν 
εγκατασταθεί στην Ελλάδα, η αξία τους, οι ημερομηνίες 
παραγγελίας, παράδοσης και οι τυχόν υποχρεώ σεις 
παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (Δημοσίου ή Ιδιωτικού 
τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο 
Δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά 
έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται 
και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην 
περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι 
παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν τούτο  δεν είναι 
δυνατόν, δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον 
ίδιο κατάλογο διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά 
συντηρούνται από συνεργείο του προμηθευτή και από πότε.  ΝΑΙ   

11 

Οι προμηθευτές πρέπει να περιλαμβάνουν στην οικονομική 
προσφορά τιμοκατάλογο των αναλωσίμων και των βασικών 
ανταλλακτικών του συγκροτήματος και να δεσμευθούν ότι 
μελλοντικές μεταβολές θα γίνονται σύμφωνα με την αύξηση 
του τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους. Αντίγραφο του 
καταλόγου αυτού (χωρίς τιμές) θα περιλαμβάνεται στην 
τεχνική προσφορά.  ΝΑΙ   

Γ. Εγκατάσταση – παράδοση- παραλαβή     

1 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν  να λάβουν 
επιτόπια γνώση των συνθηκών του χώρου εγκατάστασης και 
να βεβαιώσουν τούτο εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες 
οι αναγκαίες ενέργειες (εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές 
κλπ.) και να συμπεριληφθούν στην προσφορά τους με πλήρη 
τεχνική περιγραφή.   Με φροντίδα και δαπάνη του 
προμηθευτή  Θα γίνει έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης 
του χώρου και βελτίωση, ενίσχυση ή αντικατάσταση αυτής 
ώστε να διασφαλίζονται όλες οι απαιτήσεις των ισχυόντων 
κανονισμών του Ελληνικού κράτους και η νόμιμη λειτουργία 
του νέου μηχανήματος.  ΝΑΙ   

2 

Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί,   θα παραδοθεί και θα 
παραληφθεί   με ευθύνη του προμηθευτή στον χώρο που θα 
του υποδειχθεί από το 
Νοσοκομείο  ΝΑΙ   
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3 

Η παράδοση του μηχανήματος  θα πραγματοποιηθεί μέσα σε 
διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών (ποσοτική 
παράδοση). Μέσα στο διάστημα αυτό (χρόνος παράδοσης) 
πρέπει να γίνουν η προσκόμιση του μηχανήματος στο 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η προσωρινή παραλαβή του, η μεταφορά του 
νέου μηχανήματος μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέχρι και εντός του 
χώρου τοποθέτησης του, η εγκατάσταση του νέου 
μηχανήματος, οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιμές,  και η 
παράδοση τους σε κατάσταση λειτουργίας. . Ο χρόνος 
παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης.  Το μηχάνημα θα προσκομισθεί ελεύθερο επί 
εδάφους στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας στην διεύθυνση 
Κορίνθου 191, Άργος, Ελλάδα, και στον προστατευμένο χώρο 
του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που θα του υποδείξει η Α.Α.Ο ανάδοχος 
πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά και εγκατάσταση 
του νέου μηχανήματος στο χώρο τοποθέτησης και παραμονής 
του, με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους 
κανονισμούς. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως 
την εγκατάσταση του μηχανήματος και να το παραδώσει σε 
πλήρη λειτουργία, με δικό του 
ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του 
ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & 
επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του ελληνικού 
κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού 
οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του 
φορέα, στο χώρο που του διαθέτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο 
ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το 
εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται στα 
δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει 
να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε να διασφαλισθούν 
τα συμφέροντα του Δημοσίου.  ΝΑΙ   

4 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του 
μηχανήματος να παραδώσει: Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας 
(Operational Μanuals) με σαφείς οδηγίες χρήσεως και 
λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) 
με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και 
λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές 
μεταφρασμένο 
οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα.  ΝΑΙ   

5 

Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή 
παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα στην περίοδο των 
τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.  ΝΑΙ   

Δ.Πιστοποιητικά     

1 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό 
σήμανσης CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/Ε.Ε. Οι 
προμηθευτές πρέπει, με ποινή 
αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την 
προσφορά τους πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης 
CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ),  ΝΑΙ   
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2 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ΙSO 
σειράς 9000  ή  ISO 13485 (ή ισοδύναμο)   του προμηθευτή,  
καθώς επίσης και από έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 13485 
(ή ισοδύναμο) και προαιρετικά ISO σειράς 9000 του οίκου 
κατασκευής με ποινή απόρριψης.  ΝΑΙ   

3 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης με την   ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-
1-2004) «Αρχές και 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων»  ΝΑΙ   

Ε.Εκπαίδευση προσωπικού     

1 

Ο προμηθευτής  υποχρεούται,  με  ποινή αποκλεισμού της  
προσφοράς  του, να συνυποβάλει οπωσδήποτε   πλήρες  
αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς- 
τεχνολόγους), ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή 
πινάκων στην Ελληνική γλώσσα. Να αναφερθεί ο χρόνος, ο 
τόπος και η διάρκεια της εκπαίδευσης.  ΝΑΙ   

2 

Η εκπαίδευση (ιατρών – χειριστών -τεχνικών), θα παρέχεται 
για έως τριάντα (30)   ημέρες   μετά την εγκατάσταση του 
μηχανήματος, άνευ 
πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή και θα γίνεται στην 
Ελληνική γλώσσα.  ΝΑΙ   

3 

Κατά  την  διάρκεια  της  περιόδου  εγγύησης  καλής  
λειτουργίας,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται,  άνευ  πρόσθετης  
αμοιβής,  να  επαναλάβει  την εκπαίδευση  του  αρμόδιου  
προσωπικού  του  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  (τεχνικούς-χρήστες)  για  
ίδιο  χρονικό  διάστημα  τουλάχιστον  με  την  αρχική 
μεκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.  ΝΑΙ   

 

 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

                                           ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ τεχνικής προσφοράς 
 

α/α 1 Ν.Μ.Ναυπλίου . ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3D FULL HD 

 α/α Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές  
ΑΠΑΙΤΗΣΗ- 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α. Προδιαγραφή κάμερας HD (High Definition).      
  



177 

 

1 

 Να περιλαμβάνει στην βασική σύνθεση : 
a) Επεξεργαστή κάμερας με ψηφιακές εξόδους DVI-D ,3G-SDI, και 
ανάλυση  υψηλής ευκρίνειας full HD  1920x1080 pixels 
προοδευτικής σάρωσης, κατάλληλος και για απεικόνιση  3D και 
NIR/ICG. 
b) Βιντεοενδοσκόπιο 3D 30 μοιρών κλιβανιζόμενο με πλήκτρα 
ελέγχου λειτουργιών, κλάσης BF ή CF. Θα εκτιμηθεί η διατήρηση 
οριζόντιας θέσης του ειδώλου κατά την μηχανική περιστροφή. 
c) Κεφαλή κάμερας κατάλληλη και για χρήση της με την ουσία 
ινδοκυανίνη πράσινη (ICG). Να διαθέτει τουλάχιστον ένα πλήκτρο 
ελέγχου για τον έλεγχο των παραμέτρων λειτουργίας της. Να 
διαθέτει ενσωματωμένο φακό οπτικού zoom. 
d) Να συνοδεύεται από πληκτρολόγιο . 
e) Ειδικά γυαλιά 3D τουλάχιστον τρία τεμάχια και γυαλιά clip-on 
τουλάχιστον δύο τεμάχια για χρήστες που φορούν γυαλιά οράσεως. 

ΝΑΙ 

  

2 

 Να είναι συμβατή και να συνεργάζεται με τον προσφερόμενο 
βίντεο επεξεργαστή  και πηγή ψυχρού φωτισμού με τα απαραίτητα 
φίλτρα φωτισμού χρωματογραφίας για τη διαφοροποίηση 
παθολογικού και φυσιολογικού ιστού ή αντίστοιχο σύστημα με 
σκοπό την απεικόνιση αλλοιώσεων και μορφωμάτων στα 
επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου και την αναγνώριση 
πρόωρων αλλοιώσεων.  

ΝΑΙ 

  

  
 Να έχει τη δυνατότητα εύκολης εναλλαγής μεταξύ των 
φιλτραρισμένων εικόνων και της φυσικής εικόνας από τα κομβία της 
κεφαλής και του βίντεο ενδοσκοπίου.  

ΝΑΙ 

  

  
 Να διαθέτει γεννήτρια χαρακτήρων και δυνατότητα αποθήκευσης 
στοιχείων ασθενών μέσω του παρεχόμενου πληκτρολογίου.   

ΝΑΙ 

  

5 Να είναι δυνατή η περιστροφή της ενδοσκοπικής εικόνας κατά 180ο  
ΝΑΙ 

  

6  Να διαθέτει πιστοποίηση προστασίας κλάσης BF ή CF  
ΝΑΙ 

  

7 
 Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα να συνδεθεί ακόμα και με εξωσκόπια 
(2D και 3D) για την χρήση του συστήματος και σε επεμβάσεις 
μικροχειρουργικής.  

ΝΑΙ 

  

8 
Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα σύνδεσης άκαμπτων 
βιντεολαπαροσκοπίων HD, 5 χιλιοστών με κινούμενο άκρο και να 
προσφερθούν όλα τα απαραίτητα για την σύνδεση. 

ΝΑΙ 

  

9 
 Θα εκτιμηθεί ο επεξεργαστής να διαθέτει τουλάχιστον τρεις 
ψηφιακές εξόδους σύνδεσης 

ΝΑΙ 

  

Β. Προδιαγραφή μόνιτορ 3D       

1 
 Να είναι έγχρωμο monitor  30  ιντσών τουλάχιστον τεχνολογίας  
16:9, 1920 x 1080 ανάλυση,   TFT/LCD, με πιστή αναπαραγωγή της 
εικόνας , ειδικό για ενδοσκοπικές απεικονίσεις. 

ΝΑΙ 

  

2 
Να διαθέτει ψηφιακές εισόδους & εξόδους: DVI-D, 3G-SDI. Θα 
εκτιμηθούν είσοδοι αναλογικές όπως  S-Video ή Composite 

ΝΑΙ 

  

3 
 Να δύναται να τοποθετηθεί στον αρθρωτό βραχίονα του 
τροχήλατου του εξοπλισμού 

ΝΑΙ 

  

Γ. Προδιαγραφή Πηγής Ψυχρού Φωτός     
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1 
 Να προσφερθεί μία πηγή, τεχνολογίας Xenon 300W με διάρκεια 
ζωής της λυχνίας περίπου 500 ώρες 

ΝΑΙ 

  

2 
 Να διαθέτει σύστημα συνεχόμενης ρύθμισης της έντασης της 
φωτεινότητας μέσω πλήκτρων στην πρόσθια όψη. Να διαθέτει 
φωτεινή ένδειξη της έντασης στην πρόσθια όψη. 

ΝΑΙ 

  

3  Να είναι συμβατή για χρήση της με την ουσία ινδοκυανίνη πράσινη.  
ΝΑΙ 

  

4 
Να μπορεί να λειτουργεί είτε με λευκό φως είτε με ειδικό φως για 
χρήση της με την ουσία ινδοκυανίνη πράσινη. 

ΝΑΙ 

  

5 
 Να προσφερθεί επιπλέον μία πηγή, τεχνολογίας LED αντίστοιχης 
ποιότητας με πηγή φωτισμού  τεχνολογίας Xenon τουλάχιστον 
170W με διάρκεια ζωής  τουλάχιστον 5000 ώρες.  

ΝΑΙ 

  

6 
 Να περιλαμβάνονται τα απαραίτητα καλώδια και για τις δύο πηγές 
ψυχρού φωτός (κατάλληλα για χρήση με την ουσία ινδοκυανίνη 
πράσινη και για συμβατικές λαπαροσκοπικές επεμβάσεις). 

ΝΑΙ 

  

7  Να διαθέτει πιστοποίηση προστασίας κλάσης BF ή CF. 
ΝΑΙ 

  

Δ. Προδιαγραφή συσκευής διόγκωσης 
πνευμοπεριτοναίου 

  

  

1 Να είναι κατάλληλη για χρήση σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις 
ΝΑΙ 

  

2 
Να διαθέτει ενσωματωμένο ή να δύναται να συνδεθεί με σύστημα 
θέρμανσης του CO2 σε θερμοκρασία σώματος για την καλύτερη 
ενδοσκοπική εικόνα και τη μείωση θολώματος του ενδοσκοπίου 

ΝΑΙ 

  

3 
 Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας ελεγχόμενη από οθόνη αφής ή 
κομβία  

ΝΑΙ 

  

4 
 Να υπάρχουν  οι ενδείξεις για την πίεση (επιλεγμένη & 
πραγματική), τη ροή (επιλεγμένη & πραγματική), την κατανάλωση 
αερίου και την πίεση του αερίου στη φιάλη(πλήρωση). 

ΝΑΙ 

  

5 
 Να διαθέτει προγράμματα ρυθμίσεων λειτουργίας της πίεσης και 
της ροής με ασφαλή όρια για παιδιατρική χρήση.  

ΝΑΙ 

  

6 
Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της ροής τουλάχιστον  έως 40 L/min 
σε βήματα του 1L/min και σε βήματα του 0,1-10L/min σε 
παιδιατρικές επεμβάσεις.  

ΝΑΙ 

  

7 
 Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης τουλάχιστον έως 
25mmHg, σε βήματα του 1mmHg. 

ΝΑΙ 

  

8 
Να διαθέτει αυτόματο έλεγχο πίεσης για την αποφυγή κατάρρευσης 
του πνευμοπεριτοναίου σε περίπτωση απώλειας αερίου κατά τη 
διάρκεια της επέμβασης. 

ΝΑΙ 
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9 
Να έχει συστήματα ασφαλείας με οπτικές και ηχητικές ενδείξεις 
(alarm). 

ΝΑΙ 

  

10 Να συνοδεύεται με σωλήνα σύνδεσης αερίου και μηχανήματος.  

ΝΑΙ 

  

11 
 Να διαθέτει πιστοποίηση προστασίας κλάσης BF ή CF. ΝΑΙ 

  

Ε. Προδιαγραφή τροχήλατου ( trolley) 
   

1 
 Να είναι εργονομικά σχεδιασμένο, τροχήλατο με 4 διπλούς 
τροχούς, με σύστημα πέδησης 2 τροχών για μεγαλύτερη 
σταθερότητα. 

ΝΑΙ 

  

2 

Να διαθέτει ενσωματωμένη θέση παροχής τροφοδοσίας με 8 θέσεις 
τουλάχιστον , υποδοχές γείωσης,  κεντρικό διακόπτη ON/OFF και 
αναλόγου ισχύος μετασχηματιστή απομόνωσης για την ηλεκτρική 
υποστήριξη όλων των συσκευών. 

ΝΑΙ 

  

3 Να διαθέτει ειδική θέση τοποθέτησης της κεφαλής κάμερας. ΝΑΙ   

4 Να διαθέτει αρθρωτό βραχίονα για την στήριξη της οθόνης ΝΑΙ   

5  Να έχει θέση τοποθέτησης φιάλης CO2. ΝΑΙ   

6 
Να διαθέτει τέσσερα ράφια τοποθέτησης ενδοσκοπικών 
μηχανημάτων 

ΝΑΙ 
  

7 
Να διαθέτει ολοκληρωμένη τακτοποίηση των καλωδίων 
τροφοδοσίας 

ΝΑΙ 
  

8 Να διαθέτει συρτάρι φύλαξης και αποθήκευσης ειδών ΝΑΙ   

9 
 Να πληροί τα standards ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης CE-
Mark  

ΝΑΙ 
  

 

α/α 2 Ν.Μ.Ναυπλίου      ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

α/α  
Τεχνικές και Λειτουργικές 

Προδιαγραφές  
ΑΠΑΙΤΗΣΗ- ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 

  

1 

 Το υπό προμήθεια αναισθησιολογικό 
συγκρότημα θα πρέπει να είναι 
καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης 
τεχνολογίας και κατάλληλο για χρήση 
σε ασθενείς όλων των ηλικιών 
(ενήλικες, παιδιά, νεογνά).  

ΝΑΙ 

  

2 

Να φέρεται σε τροχήλατη βάση με 
σύστημα πέδησης του ίδιου 
κατασκευαστικού οίκου και να 
διαθέτει:    
α. συρτάρι αποθήκευσης 
παρελκόμενων 
β. επιφάνεια εργασίας 
γ. επιφάνεια τοποθέτησης μόνιτορ ή 
άλλων συσκευών 
δ. ρευματολήπτες για σύνδεση 
περιφερικών συσκευών. 

ΝΑΙ 
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3 

 Να αποτελείται από τα ακόλουθα: 
α. Κυρίως μηχάνημα αναισθησίας 
  β. Αναπνευστήρα  
γ. Μόνιτορ αναπνευστήρα 
(αναπνευστικών παραμέτρων) 
δ. Σύστημα παρακολούθησης 
παραμέτρων, αποτελούμενο 
τουλάχιστον από: i) παρακλίνια 
οθόνη/μόνιτορ παρακολούθησης με 
ενσωματωμένο ή ξεχωριστό 
ηλεκτρονικό υπολογιστή medical grade 
με: λειτουργικό σύστημα, έγχρωμη 
LCD-TFT οθόνη αφής, μεγέθους 
τουλάχιστον 17” 
ii) από μόνιτορ μεταφοράς, 
παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών. 
Το συγκρότημα να προσφέρεται έτοιμο 
προς ενσωμάτωση σε δίκτυο 
επικοινωνίας Ethernet 

ΝΑΙ 

  

4 

   Το λογισμικό όλου του παραπάνω 
εξοπλισμού να είναι στην Ελληνική 
γλώσσα. 

ΝΑΙ 

  

5 

 Να φέρει εξόδους για σύνδεση µε 
δίκτυο, άλλες ιατρικές συσκευές και 
Η/Υ ιατρικής κλάσης. Να έχει τη 
δυνατότητα τήρησης πλήρους 
ηλεκτρονικού διαγράμματος 
αναισθησίας-φάκελου ασθενή, το 
οποίο τεκμηριωμένα να 
δέχεται/καταγράφει αυτομάτως τα 
αναπνευστικά/αιμοδυναμικά δεδομένα 
από το αναισθησιολογικό συγκρότημα.  

ΝΑΙ 

  

6 

Να παρέχει τη μέγιστη δυνατή 
ασφάλεια και προστασία ασθενούς. Θα 
εκτιμηθεί θετικά η δυνατότητα 
αυτόματου αερισμού του ασθενούς με 
αέρα του περιβάλλοντος, στην 
περίπτωση πτώσης της πίεσης των 
αερίων της κεντρικής εγκατάστασης και 
ταυτόχρονα εξάντλησης των εφεδρικών 
φιαλών (κατάσταση εξαιρετικά 
έκτακτης ανάγκης). 

ΝΑΙ 

  

Β. ΚΥΡΙΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

1 

Να φέρει σωλήνες παροχής Ο2, Ν2Ο και 
ιατρικού πεπιεσμένου αέρα, 
συμβατούς με το σύστημα παροχής 
αερίων του νοσοκομείου, καθώς και 
εφεδρικό σύστημα τροφοδοσίας Ο2 και 
Ν2Ο με ισάριθμες εφεδρικές φιάλες 
κωδικοποίησης PIN Index. Σε 
περίπτωση που ο αναπνευστήρας του 

ΝΑΙ 
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αναισθησιολογικού λειτουργεί με 
οδηγό αέριο, να παραδοθεί με φιάλες  
άνω των επτά (7) λίτρων για την 
εξασφάλιση μεγάλου χρόνου 
λειτουργίας. 

2 

     Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις στην 
οθόνη ή μανόμετρα για την 
πληροφόρηση του χειριστή αναφορικά 
με τη σωστή τροφοδοσία του 
μηχανήματος από τις κεντρικές 
παροχές αερίων και το περιεχόμενο 
των εφεδρικών φιαλών.  

ΝΑΙ 

  

3 

 Να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα 
ρύθμισης και χορήγησης φρέσκων 
αερίων (ηλεκτρονικό μίκτη) με 
ταυτόχρονη απεικόνιση ψηφιακών 
ροόμετρων και ψηφιακή απεικόνιση 
του χορηγούμενου μίγματος φρέσκων 
αερίων, στην οθόνη του μηχανήματος. 
Να είναι ικανό για χορήγηση Low και 
minimal Flow αναισθησίας με παροχή 
ροής φρέσκων αερίων από 0,2 L/min 
έως 15 L/min τουλάχιστον. Να έχει τη 
δυνατότητα απευθείας ρύθμισης:α. του 
ποσοστού Ο2 των φρέσκων αερίων  
β. της συνολικής ροής φρέσκων αερίων, 
διατηρώντας σταθερό το ποσοστό Ο2 

ΝΑΙ 

  

4 

 Να τροφοδοτείται από ρεύμα δικτύου 
πόλεως καθώς και από ενσωματωμένη 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία που να 
εξασφαλίζει αυτονομία τουλάχιστον 
τριάντα  (30) λεπτών, που θεωρείται 
ικανό καθώς τα χειρουργεία διαθέτουν 
ηλεκτρική τροφοδοσία από UPS που 
εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία 
ακόμη και στο μεσοδιάστημα εκκίνησης 
του Η/Ζ. 

ΝΑΙ 

  

5 

Να διαθέτει σύστημα εξασφάλισης 
ελάχιστης συγκέντρωσης Ο2 στα 
φρέσκα αέρια όχι μικρότερης του 25% 
όταν επιλέγεται μίγμα φρέσκων αερίων 
Ο2/Ν2Ο. Στην περίπτωση πτώσης της 
πίεσης του Ο2 το μηχάνημα να 
μεταπίπτει αυτόματα σε λειτουργία με 
πεπιεσμένο αέρα διατηρώντας τη 
συνολική ροή των φρέσκων αερίων 
αναλλοίωτη. 

ΝΑΙ 
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6 

Να διαθέτει συναγερμούς οπτικά και 
ηχητικά κωδικοποιημένους και 
απεικόνιση ενημερωτικών / 
προειδοποιητικών μηνυμάτων. Να 
διαθέτει απαραιτήτως 
οπτικοακουστικούς συναγερμούς για: 
α) μη σωστή πίεση τροφοδοσίας Ο2

 , β) 
κατά λεπτό αερισμό, γ) πίεση 
αεραγωγών, δ) διαρροή. 

ΝΑΙ 

  

7 

Να φέρει σύστημα προσαρμογής δύο 
(2) ενεργών εξαερωτών για χορήγηση 
αναισθητικών αερίων, με διάταξη 
ασφαλείας που να αποκλείει την 
ταυτόχρονη ενεργοποίηση και των δύο 
εξαερωτών.  

ΝΑΙ 

  

8 

Να διαθέτει κύκλωμα επανεισπνοής:α. 
με κάνιστρο νατρασβέστου πολλαπλών 
χρήσεων, μεγάλης χωρητικότητας για 
πολύωρες επεμβάσεις. Να δέχεται και 
να προσφερθούν προς επιλογή 
κάνιστρα μίας χρήσεως για τις 
περιπτώσεις σηπτικών περιστατικών. 
Τα κάνιστρα μίας χρήσης να έχουν τη 
δυνατότητα αντικατάστασης κατά τη 
διάρκεια της επέμβασης με ασφάλεια, 
χωρίς διαρροές. β. θερμαινόμενο ή 
σύστημα αντίστοιχης αποδειγμένης 
τεχνολογίας (όπως σύστημα με δοχείο 
δέσμευσης, συγκράτησης και 
απομάκρυνσης της υγρασίας από το 
κύκλωμα επανεισπνοής), για την 
αποφυγή συμπύκνωσης υδρατμών 
εντός αυτού κατά τη διάρκεια τόσο της 
κλασικής, όσο της Low και της Minimal 
Flow αναισθησίας. Να αναφερθεί η 
τεχνολογία προς αξιολόγηση. γ. με 
βαλβίδα ασφαλείας πίεσης ασθενή, 
κατά προτίμηση με δυνατότητα ταχείας 
εκτόνωσης.  

ΝΑΙ 

  

9 

Δυνατότητα χορήγησης 100% Ο2 με 
χειροκίνητο αερισμό μέσω 
διαβαθμισμένου μηχανικού ρυθμιστή 
ροής, σε περίπτωση πτώσης της 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας και 
εξάντλησης και της μπαταρίας. Η ροή 
να διέρχεται μέσα από τον εξαερωτήρα 
για χορήγηση και αναισθητικού αερίου.  

ΝΑΙ 
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10 

 Να ανιχνεύει, να αναγνωρίζει και να 
μετρά αυτόματα τη συγκέντρωση του 
χορηγούμενου πτητικού αναισθητικού. 
Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης 
ανίχνευσης δύο πτητικών με 
απεικόνιση των συγκεντρώσεών τους.   

ΝΑΙ 

  

11 

Να πραγματοποιεί αυτοέλεγχο των 
ηλεκτρονικών και μηχανικών 
συστημάτων του και έλεγχο διαρροών 
πριν τεθεί σε κανονική λειτουργία. Να 
αναφερθεί ο χρόνος πραγματοποίησης 
του αυτοελέγχου προς εκτίμηση.  

ΝΑΙ 

  

12 

Να είναι εφοδιασμένο με βοηθητικό 
ροόμετρο οξυγόνου και να διαθέτει 
αναρρόφηση κενού. 

ΝΑΙ 

  

13   Να διαθέτει σύστημα απαγωγής 
αερίων (scavenging system).  

ΝΑΙ 
  

14    Να αναφερθούν προς αξιολόγηση 
τυχόν επιπλέον δυνατότητες 

ΝΑΙ 
  

Γ. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ 

1 

Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, 
ηλεκτρονικά ελεγχόμενος και να 
λειτουργεί: 
α. ηλεκτρικά υπό τάση 220V/50Hz και 
πνευματικά με αέρα και O2 (τεχνολογία 
φυσούνας ή αντίστοιχη) ή 
β. αμιγώς ηλεκτρικά υπό τάση 
220V/50Hz (τεχνολογία 
εμβόλου/πιστονιού ή τουρμπίνας)  
 Να αναφερθεί η τεχνολογία του 
αναπνευστήρα. Να αναφερθεί το 
πρωτεύον και το δευτερεύον αέριο και 
η μέση κατανάλωση αερίου οδήγησης 
(για την πρώτη περίπτωση) ώστε να 
αξιολογηθεί. Σε περίπτωση απώλειας 
του πρωτεύοντος οδηγού αερίου η 
πνευματική λειτουργία του 
αναπνευστήρα πρέπει να συνεχίζεται 
αυτόματα με το δευτερεύον οδηγό 
αέριο και να εμφανίζεται η αντίστοιχη 
ένδειξη.  

ΝΑΙ 
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2 

Τα μέρη που επιμολύνονται από 
εκπνεόμενα αέρια να αποστειρώνονται 
σε κλίβανο ατμού. Η 
αποσυναρμολόγηση/συναρμολόγηση 
τους να είναι εύκολη. Να 
επισυναφθούν οι επίσημες οδηγίες 
αποσυναρμολόγησης/συναρμολόγησης 
όλων των αντίστοιχων μερών, του 
εγχειριδίου χρήσης/απολύμανσης-
αποστείρωσης του κατασκευαστή προς 
αξιολόγηση. 

ΝΑΙ 

  

3 

 Να εκτελεί τους κάτωθι τρόπους 
αερισμού: 
α. Αυτόματο (Spontaneous Breathing) 
και χειροκίνητο αερισμό (Manual 
Ventilation) 
β. Μηχανικό αερισμό ελεγχόμενου 
όγκου (Volume Control Ventilation VCV)  
γ. Μηχανικό αερισμό ελεγχόμενης 
πίεσης (Pressure Control Ventilation 
PCV)  
δ. Συγχρονισμένο διαλείποντα 
υποχρεωτικό αερισμό (Synchronized 
Intermittent Mandatory Ventilation 
SIMV) όγκου και πίεσης (VC-SIMV και 
PC-SIMV) 
δ. Αερισμό υποστήριξης πίεσης με 
ρύθμιση ελαχίστων παρεχόμενων 
αναπνοών (Pressure Support) 
ε. Αυτόματο αερισμό συνεχούς θετικής 
πίεσης (CPAP) 
στ. αερισμό συνδυασμού όγκου και 
πίεσης. (PC-VG ή VC-Autoflow ή 
αντίστοιχο).  
Επιπροσθέτως, να διαθέτει λειτουργία 
καρδιακής παράκαμψης για χρήση σε 
περιπτώσεις εξωσωματικής αντλίας 
στις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις.  

ΝΑΙ 

  

4 
Να αναφερθούν προς αξιολόγηση 
τυχόν επιπλέον τρόποι αερισμού. 

ΝΑΙ 
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5 

Δυνατότητα ρύθμισης από το χρήστη 
για: 
α.  Συχνότητα αναπνοών έως 100 bpm 
ή μεγαλύτερη 
β. Χρόνο εισπνοής 0,2-5 sec 
τουλάχιστον για την επίτευξη σχέσεων Ι 
: Ε από 4:1 έως 1:4 τουλάχιστον 
γ. Αναπνεόμενο όγκο (VT) από 5 ml έως 
τουλάχιστον 1400 ml.  
δ. Πίεση PEEP από 0 έως 20 cm H2O 
τουλάχιστον 
ε. Χρόνο Plateau από 0 έως 60 % 
τουλάχιστον 
στ. Μέγιστη εισπνευστική πίεση έως 60 
cm H2O τουλάχιστον 
ζ. Σκανδαλισμό ροής από 0,3 L/min 
περίπου 
η. Υποστήριξη πίεσης ΔP έως 50 cm 
H2O τουλάχιστον. 

ΝΑΙ 

  

6 

Θα εκτιμηθεί να διαθέτει ανεξαρτησία 
– αποσύζευξη του παρεχόμενου 
ζωτικού όγκου από τις μεταβολές της 
ροής των φρέσκων αερίων σε 
πραγματικό χρόνο (εντός της ίδιας 
αναπνοής). Σε αντίθετη περίπτωση ο 
αναπνευστήρας να διαθέτει 
οπωσδήποτε αυτόματη αντιστάθμιση 
του παρεχόμενου ζωτικού όγκου, 
παρακάμπτοντας τις μεταβολές ροής 
των αερίων και της ενδοτικότητας του 
ασθενή.   

ΝΑΙ 

  

Δ. ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ (ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ) 

1 
 Να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη 
TFT οθόνη μεγέθους τουλάχιστον 12’’. 

ΝΑΙ 
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2 

Να απεικονίζει σε μορφή ψηφιακής 
τιμής ή σε κυματομορφών τις 
παρακάτω αναπνευστικές 
παραμέτρους: 
α. συγκέντρωση εισπνεόμενου-
εκπνεόμενου O2  
β. χορηγούμενους όγκους ( MV, VT) και 
αναπνευστική συχνότητα 
γ. εφαρμοζόμενες πιέσεις (Peak, 
Plateau, Peep) 
δ. συγκέντρωση  εισπνεόμενου-
εκπνεόμενου Ν2Ο, CO2 και πτητικών 
αναισθητικών.  
ε. Ενδοτικότητα (compliance) και 
κλειστούς βρόχους πίεσης/όγκου και 
ροής/όγκου 
στ. Απορρόφηση αναισθητικών αερίων 
(MAC), διορθωμένη βάσει ηλικίας 

ΝΑΙ 

  

3 

Να διαθέτει απεικόνιση εξελιγμένου 
συστήματος καθοδήγησης του 
αναισθησιολόγου αναφορικά με την 
κατανάλωση φρέσκου αερίου, για την 
εξασφάλιση οικονομίας στην 
κατανάλωση των πτητικών 
αναισθητικών κατά τη LOW και 
MINIMAL FLOW αναισθησία.  

ΝΑΙ 

  

4 

Να διαθέτει λειτουργία για τη 
διευκόλυνση/παρακολούθηση της 
διαδικασίας της επιστράτευσης των 
κυψελίδων. 

ΝΑΙ 

  

5 

Να διαθέτει ρυθμιζόμενα όρια 
συναγερμού και να απεικονίζει 
μηνύματα συναγερμού ταξινομημένα 
σε τρεις (3) κατηγορίες 
προτεραιότητας. 

ΝΑΙ 

  

6 

 Οι μετρήσεις των πτητικών 
αναισθητικών, του Ν2Ο και του CO2 να 
πραγματοποιούνται με αισθητήρα 
υπέρυθρης ακτινοβολίας, του δε Ο2 
μέσω παραμαγνητικού συστήματος για 
την αποφυγή χρήσης αναλωσίμων 
αισθητήρων. 

ΝΑΙ 

  

7 
 Να προσφερθούν προς επιλογή τυχόν 
επιπλέον δυνατότητες. 

ΝΑΙ 
  

Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ    
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1 

 Σύστημα παρακολούθησης 
παραμέτρων αποτελούμενο 
τουλάχιστον από: 
i) παρακλίνια οθόνη/μόνιτορ 
παρακολούθησης παραμέτρων, με 
ενσωματωμένο ή ξεχωριστό 
ηλεκτρονικό υπολογιστή medical grade 
με: λειτουργικό σύστημα, έγχρωμη 
οθόνη αφής, μεγέθους τουλάχιστον 17” 
(με μπαταρία, για την περίπτωση 
πτώσης της τροφοδοσίας ρεύματος) και 
ii)  από φορητό μόνιτορ 
παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών 
με ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη 
μεγέθους τουλάχιστον 5’’, μπαταρία 
τουλάχιστον 180 λεπτών (σε τυπικές 
συνθήκες λειτουργίας), μικρού βάρους 
(μικρότερο από 2 κιλά), κατάλληλο για 
μεταφορές.  

ΝΑΙ 

  

2 

Το Σύστημα παρακολούθησης 
παραμέτρων να είναι συμβατό με το 
αναισθησιολογικό μηχάνημα και να 
απεικονίζει τις αναπνευστικές 
παραμέτρους. Να κατατεθούν 
απαραιτήτως, τα πιστοποιητικά CE 
mark για κάθε διακριτή συσκευή του 
συστήματος και τα πιστοποιητικά 
συμβατότητας (CE declaration of 
compatibility) σύμφωνα με την Οδηγία 
93/42 της Ε.Ε «περί ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων», με την οποία έχει 
εναρμονισθεί η Ελληνική Νομοθεσία 
(ΦΕΚ 2198/2-10-2009) για κάθε 
διακριτή συσκευή του συστήματος.  

ΝΑΙ 

  

3 

Το λογισμικό όλου του παραπάνω 
συστήματος να είναι στην Ελληνική 
γλώσσα. 

ΝΑΙ 
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4 

 Να διαθέτει τυχόν ενισχυτικές 
βαθμίδες, συμβατές ώστε συνολικά να 
παρακολουθεί τα κάτωθι φαινόμενα: 
α. Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG), με 
χρήση τουλάχιστον 5-πολικού ή 6-
πολικού καλωδίου. Θα εκτιμηθεί η 
δυνατότητα χρήσης διαφορετικών 
τύπων καλωδίων για διευκόλυνση της 
εφαρμογής στον ασθενή. Να 
περιγραφούν προς αξιολόγηση. 
β. Δύο αιματηρές πιέσεις με 
δυνατότητα μέτρησης πίεσης 
ενσφήνωσης (Wedge). 
γ. Αναίμακτη πίεση (NIBP). 
δ. Θερμοκρασία (Τ). 
ε. Παλμική Οξυμετρία (SpO2 και PVI). 
στ. Αναίμακτη μέτρηση αιμοσφαιρίνης 
(SpHb) 

ΝΑΙ 

  

5 

Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) 
5.1 Να απεικονίζει ευδιάκριτα την 
καρδιακή συχνότητα, ακόμη και στις 
περιπτώσεις κακής σύνδεσης ή 
διακοπής ηλεκτροδίου ΗΚΓ. 
5.2 Να δίνει δυνατότητα επιλογής για 
συνεχή απεικόνιση οποιασδήποτε από 
τις απαγωγές, καθώς και να απεικονίζει 
ταυτόχρονα, έως τρεις απαγωγές που 
επιλέγονται από το χειριστή.  
5.3 Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης 
βηματοδότη. 
5.4 Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης 
αρρυθμιών καθώς και ανάλυσης του ST 
διαστήματος σε τρεις απαγωγές 
τουλάχιστον.  
5.5 Το καλώδιο ΗΚΓ να δίνει τη 
δυνατότητα απεικόνισης της 
κυματομορφής της αναπνοής και να 
υπάρχει ψηφιακή ένδειξη της 
συχνότητας των αναπνοών.  
5.6 Να απεικονίζει και τις 12 απαγωγές 
του ΗΚΓ με τη χρήση 6-πολικού ή 5-
πολικού καλωδίου ΗΚΓφήματος (ECG). 

ΝΑΙ 
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6 

 Αιματηρές πιέσεις (ΙΒΡ) 
6.1 Να μετράει ταυτόχρονα δύο 
αιματηρές πιέσεις. Να απεικονίζονται 
οι τιμές της συστολικής, διαστολικής 
και μέσης πίεσης, καθώς και οι 
κυματομορφές των πιέσεων. 
6.2 Να διαθέτει την λειτουργία 
υπέρθεσης των κυματομορφών 
(overlap).  

ΝΑΙ 

  

7 

Αναίμακτη πίεση (ΝΙΒΡ) 
7.1  Να διαθέτει λειτουργία 
χειροκίνητης και αυτόματης εκκίνησης 
της μέτρησης σε προκαθορισμένα 
χρονικά διαστήματα. 
7.2  Να απεικονίζονται οι τιμές 
συστολικής, διαστολικής και μέσης 
αρτηριακής πίεσης, με ξεχωριστά όρια 
συναγερμού για κάθε μία από αυτές. 

ΝΑΙ 

  

8 

Θερμοκρασία (Τ) 
8.1 Να μετράει με υψηλή ακρίβεια την 
θερμοκρασία πυρήνα του ασθενούς. 
Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα μέτρησης 
της θερμοκρασίας πυρήνα μέσω 
αισθητήρα δέρματος, με υψηλή 
ακρίβεια. 
8.2 Να έχει την δυνατότητα μέτρησης 
της θερμοκρασίας σε δύο διαφορετικά 
σημεία του σώματος  (Τ1,Τ2), 
ταυτόχρονα, σε περίπτωση που 
χρησιμοποιηθούν δύο αισθητήρες. 
8.3 Στην παραπάνω περίπτωση να 
υπολογίζει και να αναδεικνύει τη 
διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο 
σημείων (ΔΤ). 

ΝΑΙ 
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9 

Παλμική οξυμετρία (SpO2) και λοιπές 
παράμετροι  
9.1 Να μετρά με αναίμακτη μέθοδο τον 
κορεσμό της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο 
μέσω αισθητήρα δακτύλου (probe) 
πολλαπλών χρήσεων, τεχνολογίας 
Masimo Rainbow. 
9.2 Να απεικονίζει ψηφιακά τον 
κορεσμό % οξυγόνου και να απεικονίζει 
την πληθυσμογραφική καμπύλη SpO2. 
9.3 Να μετρά, με αναίμακτη μέθοδο, 
τον δείκτη Pleth Variability Index (PVI) 
για τον υπολογισμό της αναμενόμενης 
ανταπόκρισης του ασθενή στα 
παρεχόμενα υγρά. 
9.4 Να μετράει με αναίμακτη μέθοδο 
την αιμοσφαιρίνη (SpHb), με γράφημα 
της τάσης της. 

ΝΑΙ 

  

10 

Να είναι προστατευμένο από παράσιτα 
διαθερμίας και απινίδωσης. Να είναι 
κατάλληλο για χρήση σε νεογνά, παιδιά 
και ενήλικες.  

ΝΑΙ 

  

11 

 Να απεικονίζει τουλάχιστον δέκα (10) 
κυματομορφές διαφορετικών 
παραμέτρων ταυτοχρόνως, εκ των 
οποίων έως τρεις να είναι 
ηλεκτροκαρδιογράφημα. 

ΝΑΙ 

  

12 

 Οπτικοακουστική διάταξη συναγερμού 
(Alarms) με τρία επίπεδα 
προτεραιότητας και ρυθμιζόμενα όρια 
για όλες τις παραμέτρους. 

ΝΑΙ 

  

13 

 Να διαθέτει μνήμη όλων των 
παραμέτρων (trends) χρονικής 
διάρκειας 48 ωρών τουλάχιστον, σε 
μορφή γραφημάτων και πινάκων. Κατα 
την απεικόνιση των trends να μην 
διακόπτεται η εποπτεία της 
παρακολούθησης του ασθενούς. 

ΝΑΙ 

  

14 
 Να συνδέεται με κεντρικό σταθμό 
παρακολούθησης. 

ΝΑΙ 
  

15 

Να διαθέτει θύρες για τη σύνδεση 
περιφερικών συσκευών καθώς και 
θύρες USB. 

ΝΑΙ 
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16 

Το σύστημα να συνοδεύεται από:  
• 3-πολικό καλώδιο ΗΚΓφήματος (ECG), 
πολλαπλών χρήσεων. 
• 6-πολικό καλώδιο ΗΚΓφήματος (ECG), 
πολλαπλών χρήσεων. 
• Αισθητήρα δακτύλου παλμικής 
οξυμετρίας, πολλαπλών χρήσεων, 
τεχνολογίας Masimo rainbow   (SpO2). 
• Δύο (2) περιχειρίδες ενηλίκων 
διαφορετικών μεγεθών (NΙBP), 
πολλαπλών χρήσεων. 
• Έναν τουλάχιστον αισθητήρα 
θερμοκρασίας, (T). 
• Έναν (1) αισθητήρα δαχτύλου για την 
μέτρηση της αιμοσφαιρίνης (SpHb) με 
αντίστοιχα αυτοκόλλητα εφαρμογής, 
μιας χρήσης. 
και εν γένει τον απαραίτητο εξοπλισμό 
για την εύρυθμη λειτουργία του 
συστήματος πλην λοιπών αναλωσίμων.  

ΝΑΙ 

  

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
   

1 

Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός να 
είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με 
τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE. 
Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που 
διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2000 
και ISO 13485:2003 σύμφωνα με την 
Υ.Α ΔΥ8δ/1348/04 που αφορά στη 
διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

ΝΑΙ 

  

2 

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να 
είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα 
εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. 
βάσει του Π.Δ 117/2004(ΦΕΚ 82Α) και 
Π.Δ 15/2006(ΦΕΚ 12Α) σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108. 

ΝΑΙ 
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3 

Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας 
για δύο (2) έτη και να αναφερθεί η 
ετήσια κοστολόγηση συμβολαίου 
πλήρους συντήρησης 
συμπεριλαμβανομένων των 
ανταλλακτικών, service kits και 
εργασίας εκτός αναλωσίμων, καθώς και 
προληπτικής συντήρησης 
συμπεριλαμβανομένων των service kits 
και εργασίας εκτός ανταλλακτικών και 
αναλωσίμων της μονάδος, μετά το 
πέρας της εγγύησης.  

ΝΑΙ 

  

4 

 Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον 
κατασκευαστικό οίκο η διάθεση 
ανταλλακτικών για μία δεκαετία. 

ΝΑΙ 

  

 

 

α/α 3 Ν.Μ.Ναυπλίου   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Κλασσικό Ακτινογραφικό Μηχάνημα, σύγχρονης τεχνολογίας. 

Το σύστημα θα περιλαμβάνει: 

1.    Γεννήτρια πολυκορυφών, σύγχρονης τεχνολογίας (η οποία να αναφερθεί) 

2.    Επιδαπέδιο Βραχίονα Στήριξης και Ακτινολογική Λυχνία 

3.    Ακτινοδιαγνωστική τράπεζα με bucky 

4.    Όρθιο bucky 

Σ.Β.       

25% 
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 
ΑΚΤΙΝΩΝ Χ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ- 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 1.1 Τύπος Γεννήτριας : 
(Πολυκορυφών,  
σύγχρονης  
τεχνολογίας  η  οποία    
να αναφερθεί ) 

ΝΑΙ 

  

 1.2 
Ισχύς, ΚW ( ≥50KW ) ΝΑΙ 

  

 1.3 Ανατομικά 
Προγράμματα                                                                                           
( ΝΑΙ . Να  
αναφερθεί   ο  
μέγιστος  αριθμός  
τους,  προς 
αξιολόγηση) 

ΝΑΙ 

  

 1.4 
Αυτόματη ρύθμιση 
εξέτασης (AEC) 

ΝΑΙ 
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 1.5 
Εύρος KVp                                                    
( 50-150 KVp) 

ΝΑΙ 

  

 1.6 
Μέγιστη τιμή mA                                                      
( 600 mA ) 

ΝΑΙ 

  

 1.7 Να διαθέτει 
σύγχρονο σύστημα 
αυτοδιάγνωσης 
βλαβών 

ΝΑΙ   

 1.8 Να  έχει  
απομακρυσμένη 
διάγνωση βλαβών. 

ΝΑΙ   

 1.9 Να  χρησιμοποιεί  
υπολογιστή  με  ή 
χωρίς οθόνη αφής 
για την επιλογή των 
ανατομικών 
προγραμμάτων ή την 
επιλογή των 
παραμέτρων έκθεσης 

ΝΑΙ   

 1.10 Να     διαθέτει     
ενσωματωμένο    ή 
ανεξάρτητο 
σταθεροποιητή 
τάσης του δικτύου 
για μεταβολές της 
τάσης του ρεύματος 
+/- 10%. 

ΝΑΙ 

  

25% 

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ 
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΛΥΧΝΙΑ 

  

2. Επιδαπέδιος 
βραχίονας 

μετακινούμενος 
σε ράγες 

2.1 Διαμήκης κίνηση 
βραχίονα                                  
(Να αναφερθεί) 

ΝΑΙ 

  

2.2 Καθ’ύψος κίνηση 
λυχνίας                                      
(Να αναφερθεί) 

ΝΑΙ 

  

2.3 Εγκάρσια κίνηση 
λυχνίας                                                       
(Να αναφερθεί) 

ΝΑΙ 

  

2.4 Κλίση λυχνίας                                              
(Να αναφερθεί) 

ΝΑΙ   

2.5 Περιστροφή 
λυχνίας (Να 
αναφερθεί) 

ΝΑΙ   

  2.6 Τύπος λυχνίας : 
Περιστρεφόμενης 
ανόδου, ταχύστροφη 
(τουλάχιστον 
9.000rpm), 
διπλοεστιακή 

ΝΑΙ 
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  2.7 Μέγεθος εστιών, 
mm                                                                        
• Μικρή εστία 
≤0,6mm                                         
και                                                        
• Μεγάλη εστία 
≤1,2mm 

ΝΑΙ 

  

  2.8 Αυτόματα 
διαφράγματα 
βάθους με φωτεινή 
επικέντρωση και 
αναγνώριση του 
μεγέθους κασετών 

ΝΑΙ 

  

  2.9 Ισχύς μεγάλης 
εστίας, KW                                                
• Να καλύπτει την 
ισχύ της γεννήτριας 

ΝΑΙ 

  

  
2.10 
Θερμοχωρητικότητα 
ανόδου λυχνίας, kHU                                                                    
• Να αναφερθεί 
προς αξιολόγηση 

ΝΑΙ 

  

  2.11 Ρυθμός 
θερμοαπαγωγής 
λυχνίας, HU/ min                                                
• Να αναφερθεί 
προς αξιολόγηση 

ΝΑΙ 

  

  
2.12 Να διαθέτει 
μετρητή δόσης (DAP 
meter) 

ΝΑΙ 

  

12% 
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ BUCKY   

  
3.1 Διαστάσεις 
επιφάνειας, cm                                      
( Να αναφερθούν ) 

ΝΑΙ   

  3.2 Μέγιστο βάρος 
ασθενούς, kg ( ≥180 
kg ) 

ΝΑΙ   

Κίνηση Επιφάνειας 

3.3 Διαμήκης κίνηση, 
cm                                                  
(Να αναφερθεί) 

ΝΑΙ   

3.4 Εγκάρσια 
κίνηση,cm                                           
(Να αναφερθεί) 

ΝΑΙ   

3.5 Καθ’ ύψος 
κίνηση, cm                                  
(Να αναφερθεί) 

ΝΑΙ   
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3.6Ποδοδιακόπτες 
ελέγχου                               
(Να αναφερθεί) 

ΝΑΙ   

Bucky 

3.7 Κινούμενο grid ΝΑΙ   

Διαστάσεις κασετών                                         
( 18x24cm εώς 
35x43cm ) 

ΝΑΙ   

3.8 Αισθητήρες AEC ΝΑΙ   

3.9 Σύστημα 
συγχρονισμού με την 
κίνηση λυχνίας 

ΝΑΙ   

8% ΟΡΘΙΟ BUCKY 
  

  
4.1 Καθ’ ύψος κίνηση                                              
(Να αναφερθεί) 

ΝΑΙ   

  
4.2 Κλίση, º     ( 90ο / 
-20ο ) 

ΝΑΙ   

  4.3 Διαστάσεις 
κασετών, cm                                            
( 18x24 εώς 35x43 ) 

ΝΑΙ   

  
4.4 Αισθητήρες AEC                                                         
(Να αναφερθούν) 

ΝΑΙ   

  

4.5 Συγχρονισμός 
κίνησης βραχίονα 
λυχνίας, 
ακτινοδιαγνωστικής 
τράπεζας- όρθιου 
Bucky 

ΝΑΙ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α 4 Ν.Μ.Ναυπλίου     TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΈΣ ΚΑΙ ΔΙΠΟΛΙΚΈΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΞΗΣ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΓΓΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ. 

Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές ΑΠΑΙΤΗΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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α/α ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
  

1 

Να διαθέτει σύστημα κοπής και σύντηξης 
ιστών, δέσμες ιστών, αγγείων και λεμφαγγείων 
διαμέτρου έως και 7 mm, με την μικρότερη 
θερμική διασπορά σε παρακείμενους ιστούς 
(έως 2mm) και να είναι κατάλληλη για 
επεμβάσεις γενικής χειρουργικής, θώρακος και 
αγγείων, ουρολογικής, γυναικολογικής, 
πλαστικής και επανορθωτικής, καθώς και να 
δύναται να χρησιμοποιηθεί με συμβατικούς 
ηλεκτρομυοτόμους για ενδοσκοπικά 
ελεγχόμενη πήξη ή αφαίρεση ιστού με χρήση 
διαλύματος NaCI0,9% ως μέσω καταιονισμού. 
Να κατατεθεί παράλληλα με την προσφορά 
(επί ποινή αποκλεισμού) πιστοποιητικό 
έγκρισης (FDA) για τα προαναφερόμενα. 

ΝΑΙ   

2 

Να αποτελείται από ηλεκτρογεννήτρια υψηλής 
συχνότητας (διαθερμία) και σύστημα σύντηξης 
ιστού, για αυτόματη ηλεκτροθερμική 
συγκόλληση αγγείων στην ίδια συσκευή. 

ΝΑΙ   

3 

Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη αφής υγρών 
κρυστάλλων 7 ιντσών (LCD) “δια της επαφής” 
(touch screens) τεσσάρων τεταρτημορίων για 
τον έλεγχο και ρύθμιση όλων των λειτουργιών 
της συσκευής. 

ΝΑΙ   

4 

Να διαθέτει πλήρη σειρά χειρουργικών 
εργαλείων, σε διάφορες διαστάσεις, ώστε να 
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα χειρουργικών 
επεμβάσεων ανοιχτής και λαπαροσκοπικής 
τεχνικής. 

ΝΑΙ   

5 

Να παρέχει ηχητικό και φωτεινό σήμα, όταν η 
διαδικασία της συγκόλλησης του αγγείου έχει 
επιτευχθεί και αυτομάτως να διακόπτει την 
παροχή ισχύος. 

ΝΑΙ   

6 

Να παρέχει ηχητικό και φωτεινό σήμα με 
εξειδικευμένες ενδείξεις – οδηγίες 
δυσλειτουργίας ή αστοχίας χρήσης (πολύ υγρό 
περιβάλλον, ξένο σώμα, μη ολοκλήρωση 
κύκλου απολίνωσης, πολύ παχύς ή λεπτός 
ιστός, ανοιχτά σκέλη, κλπ.). 

ΝΑΙ   

7 
Να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών, 
ώστε να κάνει εύκολη και γρήγορη την 
επιδιόρθωση της. 

ΝΑΙ   

8 

Να παρέχει ηχητικό και φωτεινό σήμα, όταν η 
διαδικασία της συγκόλλησης του αγγείου δεν 
έχει επιτευχθεί και αυτομάτως να διακόπτει 
την παροχή ισχύος. 

ΝΑΙ   

9 

Να δέχεται αναβαθμίσεις λογισμικού, χωρίς να 
χρειάζεται η απομάκρυνση της γεννήτριας από 
το νοσοκομείο και να παρέχεται η δυνατότητα 
για service μέσω WiFi. 

ΝΑΙ   

10 
Να διαθέτει σύστημα αυτόματης αναγνώρισης 
των εργαλείων (RFID). 

ΝΑΙ   
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11 
Να συνεργάζεται με στυλεό διαθερμίας τριών 
κομβίων και αυτόματης ρύθμισης της ισχύος 
από το αποστειρωμένο πεδίο. 

ΝΑΙ   

12 

Να διαθέτει σύστημα παρακολούθησης της 
ποιότητας επαφής, για την συνεχή 
παρακολούθηση της ποιότητας της ηλεκτρικής 
επαφής μεταξύ του ουδέτερου ηλεκτροδίου 
και του ασθενούς, για την εξάλειψη του 
κινδύνου εγκαυμάτων στο σημείο επαφής. Σε 
περίπτωση κακής επαφής ή βλάβης, να 
ενεργοποιείται οπτικοακουστικό alarm και να 
διακόπτεται αυτόματα η λειτουργία της 
γεννήτριας (επί ποινή αποκλεισμού). 

ΝΑΙ   

13 

Να διαθέτει σύστημα που επιτρέπει στο 
χρήστη την αυτόματη ενεργοποίηση και 
διακοπή της διπολικής λειτουργίας, είτε με 
χρονοκαθυστέρηση, είτε με ορισμό αντίστασης. 

ΝΑΙ   

14 

Να διαθέτει δύο (2) υποδοχές μονοπολικής 
λειτουργίας, δύο (2) διπολικής λειτουργίας, μία 
(1) υποδοχή για λαπαροσκοπικό καλώδιο στο 
σύστημα ηλεκτροχειρουργικής, μία (1) 
υποδοχή για ηλεκτρόδιο επιστροφής ασθενούς 
και μια (1) υποδοχή στο σύστημα σύντηξης 
ιστών για την ηλεκτροθερμική συγκόλληση 
αγγείων. 

ΝΑΙ   

15 
Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με 
μηχάνημα Argon. 

ΝΑΙ   

16 
Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με 
μηχάνημα εκκένωσης καπνού. 

ΝΑΙ   

17 

Να διαθέτει τρεις (3) λειτουργίες μονοπολικής 
κοπής (pure, blend, mix), τρεις (3) λειτουργίες 
μονοπολικής αιμόστασης (soft, fulgurate, 
spray), τρεις (3) διπολικές λειτουργίες (low, 
medium, high), δύο (2) λειτουργίες διπολικής 
εκτομής για ενδοουρολογικές επεμβάσεις (cut, 
coag), καθώς και μία (1) λειτουργία 
ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και σύντηξης 
ιστών. 
Να κατατεθεί σχετικός πίνακας, όπου θα 
επιβεβαιώνονται οι παραπάνω λειτουργίες και 
θα αναγράφονται αναλυτικά τα 
χαρακτηριστικά εξόδου (W, V, A, Ω, crest 
factor, κλπ.) για κάθε μία λειτουργία. 

ΝΑΙ   

18 
Να επιτυγχάνει τον πιο γρήγορο χρόνο 
απολίνωσης (1 – 4 sec.) για τη μείωση του 
χειρουργικού χρόνου. 

ΝΑΙ   

19 

Να παραδίδει συνεχή ροή ενέργειας (όχι 
παλμική), με ελεγχόμενο τρόπο (βρόγχος 
ανάδρασης), για γρήγορο και σταθερό 
αποτέλεσμα σε όλους τους τύπους των ιστών. 

ΝΑΙ   
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20 

Η ενεργειακή πλατφόρμα να είναι σύμφωνη 
(επί ποινή αποκλεισμού) με τις προδιαγραφές 
των κατάλληλων προτύπων και απαιτήσεων: 
EN ISO13485:2003 
EN ISO13485:2012  
IEC 60601-1:1998 
IEC 60601-1:2012 
EN 60601-1:2013 
CSA C22.2 No.60601-1-08:2008 
ANSI AAMI ES 60601-1:2005(R):2012 
IEC 60601-1-2:2004 
IEC 60601-1-2:2007 
EN 60601-1-2:2007 
IEC 60601-1-6:2010 
IEC 60601-1-8:2012 
IEC 60601-2-2:2006 
IEC 60601-2-2:2009 
EN 1041:2008 
EN 50419:2006 
EN 980:2008 
EN ISO 15223-1:2012 
EN ISO 15223-2:2010 
ISO 14971:2007 
EN ISO 14971:2012 
IEC 62304:2006 
IEC 62366:2007 
ISTA 2A:2008 
Να κατατεθεί η σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης 
του κατασκευαστικού οίκου. 

ΝΑΙ   

21 
Nα είναι σύμφωνη (επί ποινή αποκλεισμού) με 
τις προδιαγραφές του ANSI/AAMI HF18 για 
χαρακτηρισμό «προστασίας από απινίδωση». 

ΝΑΙ   
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22 

Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, θα 
συνοδεύεται από: 
 
α. Πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο 
έτη (από τον οίκο κατασκευής για ένα έτος και 
από την προμηθεύτρια εταιρεία για το 
δεύτερο). 
β. Με την προσφορά να κατατεθούν τα 
λειτουργικά φυλλάδια (οδηγίες χρήσης) στα 
Ελληνικά, καθώς και Service Manual. 
γ. Δήλωση για εκπαίδευση των ιατρών και του 
προσωπικού στη χρήση και των ηλεκτρονικών - 
τεχνικών στη λειτουργία. 
δ. Δήλωση για τον τεχνικό που θα παρέχει την 
τεχνική υποστήριξη. Να κατατεθεί το σχετικό 
πιστοποιητικό. 
ε. Δήλωση – δέσμευση ότι μετά από κάθε 
επισκευή ή συντήρηση που θα 
πραγματοποιείται από το τεχνικό τμήμα, θα 
εκδίδεται και το αντίστοιχο πρωτόκολλο 
ηλεκτρικής ασφάλειας. 
στ. Το προσφερόμενο είδος να διαθέτει CE 
MARK και το τεχνικό τμήμα υποστήριξης να 
διαθέτει τα πιστοποιητικά ISO 9001:2008 και 
ISO 13485:03, καθώς και να συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης 
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004. 
ζ. Φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο θα 
απαντώνται αναλυτικά όλα τα αιτήματα των 
τεχνικών προδιαγραφών, με αντίστοιχες 
παραπομπές στο user manual ή το service 
manual. 

ΝΑΙ   

 

 

  α/α  5 Ν .Μ.Ναυπλίου    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ 
ΔΟΡΥΦΟΡΟ    

α/α Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές  
ΑΠΑΙΤΗΣΗ / 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Ο ζητούμενος χειρουργικός προβολέας θα πρέπει να είναι 
καινούριος , αμεταχείριστος , άριστης αντοχής, τελευταίας 
τεχνολογίας, κατάλληλος για χειρουργείο. Να είναι σε πλήρη 
συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ασφαλείας για 
χειρουργικά φωτιστικά σώματα και να είναι κατάλληλος για 
κάθε χειρουργική επέμβαση συμπεριλαμβανομένων των 
επεμβάσεων γενικής χειρουργικής, κοιλίας κλπ 
Χειρουργικός προβολέας αποτελούμενος από:  
1. Κύριο χειρουργικό προβολέα τεχνολογίας LED.  
2. Δορυφόρο χειρουργικό προβολέα τεχνολογίας LED.  
3. Σύστημα ανάρτησης επί της οροφής με βραχίονες στήριξης 
των προβολέων αποτελούμενων από οριζόντιους και 
ελατηριωτούς βραχίονες 

ΝΑΙ 
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2 
Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220V/50Hz. H κατανάλωση 
ισχύος να είναι μικρή. Να αναφερθεί για να εκτιμηθεί. 

ΝΑΙ 

  

3 

Να αναρτάται από την οροφή και να έχει την δυνατότητα να 
παίρνει όλες τις δυνατές θέσεις. Ο κάθε βραχίονας να μπορεί 
να κινείται περιμετρικά, πάνω – κάτω και να παίρνει 
επιθυμητές θέσεις και κλίσεις. Να αναφερθούν αναλυτικά 
προς αξιολόγηση οι δυνατότητες των κινήσεων (σε μοίρες ή 
εύρος σε mm) των βραχιόνων και των κελυφών. 

ΝΑΙ 

  

4 

Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας LED και η παραγωγή φωτός 
να μην πραγματοποιείται με σύνθεση των χρωμάτων: 
κόκκινου - πράσινου - μπλε (RGB), ώστε να μην παρατηρείται 
διαχωρισμός της φωτεινής δέσμης κατά την αντανάκλαση 
της σε αντικείμενα . Να αναφερθεί ο αριθμός Led σε κάθε 
προβολέα ξεχωριστά 
Ο κύριος προβολέας να έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:  
1. Μέγιστη ένταση φωτισμού: 160.000lux σε απόσταση 1m.  
2. Η ένταση φωτισμού να είναι ρυθμιζόμενη από 30-100% 
τουλάχιστον.  
3. Χρωματική θερμοκρασία σταθερή 4500K περίπου.  
4. Δείκτης Ra 95 και δείκτης R9 92 τουλάχιστον.  
5. Βάθος φωτισμού (L1+L2 στο 20% EC) μεγαλύτερο από 
1200mm, είτε εναλλακτικά ρυθμιζόμενη διάμετρος πεδίου 
φωτισμού από τα 20 έως τα 30 cm περίπου.  
6. Δυνατότητα ενδοσκοπικού φωτισμού  
7. Διάρκεια ζωής των LED τουλάχιστον 40.000 ώρες 

ΝΑΙ 
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5 

Η μετακίνηση των προβολέων να επιτυγχάνεται μέσω 
αποστειρώσιμης αποσπώμενης χειρολαβής η οποία να 
βρίσκεται στο κέντρο του προβολέα καθώς και από 
χειρολαβές επί του φωτιστικού σώματος. Να παρέχεται 
επαρκής αριθμός αποσπώμενων χειρολαβών (τουλάχιστον 3 
για κάθε προβολέα). Οι επιπλέον χειρολαβές θα 
αξιολογηθούν θετικά 
Τόσο ο κύριος προβολέας όσο και ο δορυφόρος να έχουν 
σκιαλυτική ικανότητα σε ποσοστά που θα αναφερθούν 
αναλυτικά:  
Α. Με μία μάσκα τουλάχιστον 64000 LUX  
Β. Με δύο μάσκες τουλάχιστον 64000 LUX  
Γ. Με σωλήνα τουλάχιστον 150000 LUX  
Δ. Με σωλήνα και μία μάσκα τουλάχιστον 64000 LUX  
Ε. Με σωλήνα και δύο μάσκες τουλάχιστον 64000 LUX  
Το μεγαλύτερο ποσοστό σκιαλυτικής ικανότητας θα 
αξιολογηθεί θετικά 
Τόσο ο κύριος όσο και ο δορυφόρος προβολέας διαθέτουν 
εύχρηστο χειριστήριο όλων των λειτουργιών τους επί της 
κάθε κεφαλής. 
Να δίδεται εγγύηση για τα LED τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 
Να αναφερθούν επιπλέον χαρακτηριστικά προς αξιολόγηση 

ΝΑΙ 

  

6 

Ο κατασκευαστικός οίκος να πληροί τις απαιτήσεις του ISO 
13485 και το προσφερόμενο είδος να διαθέτει CE Mark 
Η προμηθεύτρια εταιρεία να πληροί τις απαιτήσεις των 
προτύπων ISO 9001, ISO 13485 καθώς και τις απαιτήσεις της 
Ελληνικής Νομοθεσίας για την Διακίνηση Ιατροτεχνολογικών 
Προϊόντων ( Υ.Α. Αριθ. ΔΥ8δ/ Γ.Π /οικ 1348/2004). Η εταιρεία 
να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004. 
Επίσης να διαθέτει πιστοποιητικό εκπαίδευσης τεχνικού στην 
εγκατάσταση και συντήρηση του προσφερόμενου 
εξοπλισμού 

ΝΑΙ 

  

 

 

 

  α/α  6 Ν.Μ.Ναυπλίου    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ    

α/α Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές  
ΑΠΑΙΤΗΣΗ / 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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1 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ 
    

1.1  
Τύπος γεννήτριας :                                           
Πολυκορυφών, σύγχρονης τεχνολογίας                                                               
η οποία  να  αναφερθεί. 

NAI 

  

 1.2 
Ισχύς  kW :                                        
Τουλάχιστον 20kW                   

NAI 

  

 1.3 
Ανατομικά προγράμματα :                              
Να αναφερθούν προς αξιολόγηση 

NAI 

  

 1.4 
Εύρος kVp:                                                            
(Τουλάχιστον 40-120kVp ) 

NAI 

  

 1.5 Ελάχιστος χρόνος έκθεσης   (0,001sec ) NAI 
  

 1.6 
Εύρος mA                                                                    
( Να αναφερθεί προς αξιολόγηση) 

NAI 

  

1.7  
Εύρος mAs                                                                  
( Να αναφερθεί προς αξιολόγηση) 

NAI 

  

2 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ     

 2.1 
Τύπος λυχνίας :                                                           
Περιστρεφόμενης ανόδου, ταχύστροφη 
(αναφορά rpm) & διπλοεστιακή 

NAI 

  

 2.2 

 Μέγεθος εστιών, mm   :                                        
•  Η μικρή εστία να είναι τουλάχιστον 
0,6mm (όχι μεγαλύτερη)                                                                 
&                                                                                               
•  η μεγάλη εστία να είναι τουλάχιστον 
1,5mm (όχι μεγαλύτερη) 

NAI 

  

 2.3 

Διαφράγματα βάθους με φωτεινή 
επικέντρωση                                                        
• Δυνατότητα περιστροφής τους κατά 
±900 

NAI 
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 2.4 
Θερμοχωρητικότητα ανόδου λυχνίας, Khu                                                     
(  Να αναφερθεί προς αξιολόγηση) 

NAI 

  

2.5  
Ρυθμός θερμοαπαγωγής λυχνίας, HU/min                                                          
(  Να αναφερθεί προς αξιολόγηση) 

NAI 

  

 2.6 
Καθ΄ ύψος κίνηση λυχνίας                                                          
ΝΑΙ (Να αναφερθεί) 

NAI 

  

 2.7 
Κλίση λυχνίας                                                                  
ΝΑΙ (Να αναφερθεί) 

NAI 
  

 2.8 
Περιστροφή λυχνίας                                             
ΝΑΙ (Να αναφερθεί) 

NAI 
  

3 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ     

3.1  
Διαστάσεις (ΜχΒχΥ),cm                                                 
(Να αναφερθούν) 

NAI 

  

 3.2 Συνολικό βάρος, Kg : ≤170kg  NAI 
  

 3.3 
Χειριστήριο επιλογής ακτινογραφικών 
παραμέτρων (Ναι να περιγραφεί) 

NAI 

  

3.4  
Ενδείξεις επιλεγμένων ακτινογραφικών 
παραμέτρων (Ναι να περιγραφεί) 

NAI 

  

3.5  Κεντρικό φρένο τροχών NAI 
  

3.6  
Δυνατότητα αποθήκευσης /μεταφοράς 
κασετών                                                                
Έως και 4 κασέτες 35x43cm 

NAI 

  

 3.7 Περιστρεφόμενοι εμπρόσθιοι τροχοί NAI 
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• Η προμηθεύτρια εταιρεία να πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 13485 καθώς και τις 
απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Διακίνηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ( Υ.Α. Αριθ. 
ΔΥ8δ/ Γ.Π /οικ 1348/2004).                                                                                                                                                   
• Η εταιρεία να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004.                                                                                                        
• Επίσης να διαθέτει πιστοποιητικό εκπαίδευσης τεχνικού στην εγκατάσταση και συντήρηση του 
προσφερόμενου εξοπλισμού. 

 

 

  α/α 7 Ν Μ.Ναυπλίου       ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

α/α 
Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές  

ΑΠΑΙΤΗΣΗ / 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ     

1 

Η τράπεζα να είναι αμεταχείριστη, σύγχρονης 
ηλεκτρομηχανικής ή ηλεκτροϋδραυλικής τεχνολογίας, 
κατάλληλη για επεμβάσεις γενικής χειρουργικής.                                              
Να συνοδεύεται με σύστημα εκτάκτου ανάγκης για την 
πραγματοποίηση των ηλεκτρικών κινήσεων και σε 
περιπτώσεις βλάβης του ηλεκτρικού συστήματος (του 
πίνακα ελέγχου ή του τροφοδοτικού).                                                                    
Να είναι κατασκευασμένη από υλικά ποιότητας και 
αντοχής, ώστε να είναι κατάλληλη για Νοσοκομειακή 
χρήση.                                                                                                                
Να πληροί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.                                                               
Να δέχεται ασθενείς με βάρος τουλάχιστον 260 κιλών 
χωρίς περιορισμό κινήσεων.                                                                                   
Να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου.  
Η τράπεζα να λειτουργεί με τροφοδοσία συνεχούς 
ρεύματος DC, η οποία να παρέχεται από ενσωματωμένες 
στην κολώνα maintenance free επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες, καθώς επίσης και από τροφοδοτικό AC/DC 
συνδεόμενο στο ηλεκτρικό δίκτυο. Να αναφερθούν τα 
χαρακτηριστικά των μπαταριών.  

NAI 

  

2 

Οι διάφορες κινήσεις της να εκτελούνται ηλεκτρομηχανικά 
ή ηλεκτροϋδραυλικά και να ενεργοποιούνται από:  
1. Ενσύρματο χειριστήριο  
2. Χειριστήριο ενσωματωμένο στην κολώνα ή βάση,της 
τράπεζας  
3. Ποδοδιακόπτη τριών κινήσεων  

NAI 
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3 

Η τράπεζα να συνοδεύεται από ενσύρματο χειριστήριο και 
το ενσωματωμένο σε αυτήν χειριστήριο.  
Επιπλέον τρόποι χειρισμού να προσφέρονται προς 
επιλογή.  
Οπωσδήποτε ο χειρισμός όλων των κινήσεων να είναι 
δυνατός και μέσω χειριστηρίου ενσωματωμένου στην 
κολώνα ή βάση της τράπεζας το οποίο να λειτουργεί μέσω 
δευτερεύοντος κυκλώματος σε περίπτωση βλάβης του 
ενσύρματου χειριστηρίου .                                                                                                
Να διαθέτει ενδείξεις για την κατάσταση των μπαταριών.  

NAI 

  

4 

Η βάση να φέρει 4 διπλούς τροχούς. Να διαθέτει 
ηλεκτρομηχανικό ή ηλεκτροϋδραυλικό κεντρικό σύστημα 
πέδησης και σταθεροποίησής της το οποίο να 
ενεργοποιείται μέσω του χειροπληκτρολογίου. Επίσης να 
υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του τρόπου κίνησής της 
(ευθεία κίνηση ή ελεύθερη προς όλες τις κατευθύνσεις) 
μέσω ενσωματωμένου 5ου τροχού.  
Η χειρουργική επιφάνεια να είναι ακτινοδιαπερατή και να 
αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) χωριστά τμήματα:  
α. τμήμα λεκάνης  
β. τμήμα πλάτης  
γ. τμήμα κεφαλής  
δ. δύο τμήματα ποδιών με δυνατότητα πλάγιας απαγωγής  
με αντίστοιχα τμηματικά καλύμματα από αφρώδες υλικό, 
για να διευκολύνεται ο καθαρισμός και η απολύμανσή 
τους. Επίσης να φέρει σύστημα υποδοχής ακτινολογικής 
κασέτας. 

NAI 
 

5 

Να εκτελεί ηλεκτρομηχανικά ή ηλεκτροϋδραυλικά τις 
παρακάτω κινήσεις :  
1. Ρύθμιση ύψους από 60 cm έως 100 cm τουλάχιστον  
2. Ρύθμιση Trendelenburg /Anti-Trendelenburg +30°/- 30° 
τουλάχιστον  
3. Ρύθμιση πλευρικής κλίσης της επιφάνειας δεξιά – 
αριστερά +/- 20° τουλάχιστον  
4. Ρύθμιση τμήματος πλάτης/λεκάνης πάνω και κάτω 
+60°/-40° τουλάχιστον  
5. Κλίση τμήματος ποδιών πάνω 50ο και κάτω 90ο 
τουλάχιστον  
6. Θέσεις flex/reflex.  
7. Θέση (0) για την επαναφορά της χειρουργικής 
επιφάνειας στην βασική οριζόντια θέση.  
8. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κεντρικού κλειδώματος 

NAI 

  

6 

Να εκτελεί χειροκίνητα τις παρακάτω ρυθμίσεις:  
1. Κίνηση του τμήματος κεφαλής πάνω 40°, κάτω 40° 
τουλάχιστον  
2. Διάταση των ποδιών κατά 90° τουλάχιστον.  

NAI 
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7 

Η χειρουργική επιφάνεια της τράπεζας να συνεργάζεται με 
C-Arm, είτε με ολίσθηση κατά τον οριζόντιο άξονα είτε με 
έκκεντρα τοποθετημένη κολώνα, ώστε το παράθυρο 
ακτινοσκόπησης να είναι τουλάχιστον 1.200 mm.  
Όλη η χειρουργική τράπεζα να είναι κατασκευασμένη από 
υψηλής ποιότητας μέταλλα, χωρίς πλαστικά μέρη.  
Να συνοδεύεται από τα κάτωθι:  
1. Δύο στηρίγματα βραχίονα αναισθησίας 
αυξομειούμενου ύψους, με μαξιλάρια.  
2.  Ένα αναισθησιολογικό τόξο  
3. Ένα ζεύγος υποποδίων με υδραυλική υποβοήθηση και 
σχεδιασμό μπότας που να προστατεύει την κεφαλή της 
περόνης και το περονιαίο νεύρο  

NAI 

  

8 

Το ανωτέρω είδος να διατίθεται από αποκλειστικό 
αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001 και ISO 13485 
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 
και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής 
διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004. Να 
κατατεθούν πιστοποιητικά εκπαίδευσης τεχνικών.  
Να διαθέτει CE Mark και ο κατασκευαστικός οίκος να 
πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 13485.  
Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών και 
παροχής ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια.  

NAI 

  

 

 

α/α   8  N.Μ.Ναυπλίου         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΡΛ UNIT 

α/α Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές  
ΑΠΑΙΤΗΣΗ / 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  
Εξεταστική μονάδα ειδικής λείας σχεδίασης χωρίς 
λαβές πόμολα και κουμπιά με συρτάρια  τεχνολογίας 
«push-to-open»  

    

1 
•  να διαθέτει 2 μεγάλα συρτάρια για εργαλεία με 
διαχωριστικά από ανοξείδωτο χάλυβα με σύστημα 
φωτισμού  

ΝΑΙ 

  

2 •  να διαθέτει 2 συρτάρια με διαχωριστικά plexiglass  ΝΑΙ 
  

3 
•  να διαθέτει 2 συρτάρια για χρησιμοποιημένα 
εργαλεία και κάδο απορριμμάτων  

ΝΑΙ 

  

4 
•  να διαθέτει τροχούς για την μετακίνηση αλλά και 
σύστημα πέδησης για την στερέωση στη θέση  

ΝΑΙ 

  

5 
• να διαθέτει ειδικό πάγκο από διπλό γυαλί ανθεκτικό 
σε γρατζουνίες και λεκέδες  

ΝΑΙ 
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6 
•  να διαθέτει χειρολαβές εξοπλισμένες με αισθητήρες 
υπερύθρων  

ΝΑΙ 

  

7 

•  να διαθέτει φωτιζόμενη οθόνη ελέγχου υψηλής 
ανάλυσης για:  
I. Χειρισμό λειτουργιών  
II. Προβολή βίντεο για απόσπαση την προσοχής των 
παιδιών κατά την εξέταση  
III. Προβολή εικόνων για επεξήγηση στον ασθενή  

ΝΑΙ 

  

8 •  να διαθέτει ειδικό σωλήνα αποθήκευσης καλωδίου  ΝΑΙ 
  

9 •  να διαθέτει ενσωματωμένο διαγνωστικό Η/Υ  ΝΑΙ 
  

10 
•  να δύναται να ελέγχει τον φωτισμό του δωματίου 
με λειτουργία dimmer  

ΝΑΙ 
  

11 
• να διαθέτει διάγνωση βλαβών & service με ενδείξεις 
LED στις χειρολαβές  

ΝΑΙ 

  

12 

• να διαθέτει σύστημα αναρρόφησης:  
a. 70 lt /min , κενού: -0,80 bar το οποίο δεν χρειάζεται 
συντήρηση  
b. Με χειρολαβή αναρρόφησης και σωληνώσεις  
c. Με φίλτρο βακτηριδίων  
d. Με  φιάλη 2lt με βαλβίδα υπερχείλισης  
e. Με σύστημα καθαρισμού σωλήνων αναρρόφησης  

ΝΑΙ 

  

13 • να διαθέτει πηγή LED  ΝΑΙ 
  

14 
• να διαθέτει 1 θερμαινόμενη και 1 μη θερμαινόμενη 
θήκη ακάμπτου ενδοσκοπίου  

ΝΑΙ 

  

15 • να διαθέτει 1 βάση για εύκαμπτο ενδοσκόπιο  ΝΑΙ 
  

16 
• να διαθέτει ενδοσκοπική κάμερα High Definition και 
ασύρματο ποδοδιακόπτη με δυνατότητα λήψης video 
/ φωτογραφίας / αρχειοθέτησης ασθενών 

ΝΑΙ 

  

17 
• να διαθέτει αδιάβροχο HD C-mount προσαρμογέα 
ενδοσκόπιου f = 28 mm  

ΝΑΙ 
  

18 
• να διαθέτει full HD οθόνη με ανάλυση 1920 x 1080 
pixels  με περιστρεφόμενο βραχίονα  

ΝΑΙ 
  

19 • να διαθέτει συσκευή τυμπανομετρίας IPSI - REFLEX  ΝΑΙ 
  

20 • να διαθέτει συσκευή διαθερμίας/ραδιοσυχνότητας  ΝΑΙ 
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21 
• να έχει διαστάσεις περίπου: Υψος: 95 cm x Μήκος: 
150 cm x Βάθος: 70 cm 

ΝΑΙ 

  

•  Το ανωτέρω είδος να διατίθεται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001 και ISO 13485 
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. 
οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 
117/2004.  
• Να διαθέτει CE Mark και ο κατασκευαστικός οίκος να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 13485 
• Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών και παροχής ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα 
(10) χρόνια. 

 

 

 
 α/α 9  N .Μ.Ναυπλίου TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΒΙΝΤΕΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ HD 
    

α/α  Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές  
ΑΠΑΙΤΗΣΗ / 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  

Αποτελούμενο από: 
Α. Βιντεοεπεξεργαστής και Πηγή Ψυχρού 
Φωτισμού High Definition 
Β. Εύκαμπτο βίντεοβρογχοσκόπιο λεπτής 
εξωτερικής διαμέτρου High Definition 
Γ. Οθόνη  

    

  Α. Βιντεοεπεξεργαστής  High Definition      

1 
 Να είναι ψηφιακός τελευταίας γενιάς και νέας 
τεχνολογίας FULL HD (FULL High Definition) 
1920x1080p.  

ΝΑΙ 

  

2 
 Να έχει τη δυνατότητα ρυθμίσεως του κόκκινου 
και του μπλε χρώματος σε  διαφορετικά επίπεδα. 
Να αναφερθούν τα επίπεδα. 

ΝΑΙ 

  

3 
Να παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικού ZOOM 
της εικόνας της εξέτασης για όλα τα βίντεο-
ενδοσκόπια. Να αναφερθεί το ποσοστό ZOOM. 

ΝΑΙ 

  

4 

Να διαθέτει σύστημα χρωμοενδοσκόπησης ώστε 
να διαφοροποιούνται οι παθολογικοί από τους 
φυσιολογικούς ιστούς για την καλύτερη 
απεικόνιση και διάγνωση. Να περιγραφεί η 
μέθοδος καθώς και οι λειτουργίες που παρέχονται.  

ΝΑΙ 

  

5 

 Να διαθέτει απαραίτητα διακόπτη ισορροπίας 
λευκού χρώματος (white balance) στο πρόσθιο 
τμήμα της συσκευής για άμεση πρόσβαση του 
χρήστη. 

ΝΑΙ 

  

6 
Να δίνει  τη δυνατότητα στον χρήστη να ρυθμίσει 
όλες τις λειτουργίες από το ενδοσκόπιο. Να 
αναφερθούν για αξιολόγηση οι λειτουργίες. 

ΝΑΙ 
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7 
Να συνοδεύεται από πληκτρολόγιο για 
καταχώρηση στοιχείων. 

ΝΑΙ 
  

8 
Nα διαθέτει θύρα USB για καταγραφή εικόνων σε 
High Definition ανάλυση. 

ΝΑΙ 
  

9 
Να μπορεί να πραγματοποιηθεί white balance απο 
οποιοδήποτε κομβίο του ενδοσκοπίου για 
μεγαλύτερη διευκόλυνση του χρήστη. 

ΝΑΙ 

  

10 
Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με μηχανήματα 
καταγραφής: video recorder, video printer και Η/Υ.  

ΝΑΙ 

  

11 
Να διαθέτει απαραίτητα ψηφιακές εξόδους καθώς 
και αναλογικές. Να αναφερθούν αναλυτικά. 

ΝΑΙ 
  

  Πηγή ψυχρού φωτισμού ΧΕΝΟΝ ή LED     

1 
Να είναι ενσωματωμένη στον βίντεο-επεξεργαστή 
για καλύτερη εργονομία ή ξεχωριστή από τον 
επεξεργαστή με λυχνία XENON ή LED.  

ΝΑΙ 

  

2 
 Η αντλία αέρα-νερού να διαθέτει τουλάχιστον δυο 
επίπεδα ρυθμίσεων. Να αναφερθούν. 

ΝΑΙ 
  

3 
Το επίπεδο φωτεινότητας να ρυθμίζεται 
χειροκίνητα από το χειριστή ή αυτόματα από τον 
βίντεο-επεξεργαστή. Να αναφερθούν τα επίπεδα. 

ΝΑΙ 

  

  
Β. Εύκαμπτο βίντεο βρογχοσκοπίου λεπτής 
εξωτερικής διαμέτρου       

1 
Να είναι κατάλληλο για εξεταστική χρήση 
ρουτίνας. 

ΝΑΙ 
  

2 Να έχει γωνία οπτικού πεδίου 120°. ΝΑΙ 
  

3 Το βάθος πεδίου οράσεως να είναι 3~100mm. ΝΑΙ 
  

4 Να εκτελεί γωνιώσεις κατά 180°άνω και 130° κάτω.  ΝΑΙ 
  

5 
Η εξωτερική διάμετρος του εύκαμπτου σωλήνα να 
είναι το πολύ 5.5mm. 

ΝΑΙ 
  

6 
Η διάμετρος του καναλιού εισαγωγής εργαλείων 
(βιοψίας) να είναι 2mm 

ΝΑΙ 
  

7 Το ωφέλιμο μήκος (εργασίας) να είναι 600mm. ΝΑΙ 
  

8 

Να είναι πλήρως στεγανό και μπορεί να 
παραμείνει εντός απολυμαντικών υγρών για 
μεγάλο χρονικό διάστημα για την πλήρη ασφάλεια 
χρήσεως. 

ΝΑΙ 

  

9 

Να διαθέτει κομβία στο χειριστήριο που να 
επιτρέπουν στον χρήστη να παγώσει την εικόνα, ή 
να τυπώσει φωτογραφία σε video printer ή σε usb 
stick καθώς και να ελέγξει όλες τις λειτουργίες του 
βιντεοεπεξεργαστή (χρώμα, φωτεινότητα κ.λ.π.). 

ΝΑΙ 

  

10 
Να είναι συμβατό με σύστημα 
χρωμοενδοσκόπησης. 

ΝΑΙ 
  

  Γ. Οθόνη High Definition      
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1 Να είναι  τουλάχιστον 19’’ υψηλής ευκρίνειας LCD. ΝΑΙ 
  

2 
Να είναι ειδικά κατασκευασμένη για χρήση σε 
ενδοσκοπικές εφαρμογές. 

ΝΑΙ 
  

3 
 Να είναι υψηλής ανάλυσης High Definition. Να 
αναφερθεί η ανάλυση. 

ΝΑΙ 
  

4 
Να αναφερθούν οι αναλογικές καθώς και οι 
ψηφιακές εισόδοι που διαθέτει. 

ΝΑΙ 
  

 5 

Τα ανωτέρω είδη να διατίθενται από αποκλειστικό 
αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001 και ISO 13485 
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την 
Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος 
σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. 
βάσει του Π.Δ. 117/2004.  
Να διαθέτει CE Mark και ο κατασκευαστικός οίκος 
να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 13485 
Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) 
ετών και παροχής ανταλλακτικών για τουλάχιστον 
δέκα (10) χρόνια. 

ΝΑΙ 

  

 

 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

ΦΎΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ειδικών όρων 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ     

α/α 1 Ν.Μ.Ναυπλίου - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ / 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.Prospectus και Βεβαιώσεις     

1 

Τα κατατιθέμενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει 
να 
είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού κατασκευαστικού 
οίκου. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος 
κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των 
πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του 
ενδιαφέροντός του. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 
είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να 
κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο του 
οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους 
ή εκπροσώπους.  Η κατά τα άνω  επιστολή  του  οίκου  κατασκευής  και  
κάθε  σχετικό  με  την  προμήθεια  πιστοποιητικό  πρέπει  να  είναι  
υποχρεωτικά  πρωτότυπα  ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και σε κάθε 
περίπτωση επίσημα μεταφρασμένα. 

ΝΑΙ 

  

B.Υποστήριξη και ανταλλακτικά     
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1 

Θα προσφερθεί πρόγραμμα-προσφορά πλήρους υποστήριξης και 
συντήρησης όλου του συγκροτήματος, με ανταλλακτικά, μετά τη λήξη 
του 
χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και για χρονικό διάστημα δέκα 
(10)   ετών από την παράδοση σε λειτουργία. Τα ανταλλακτικά, 
περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με τα 
πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή 
συντήρησης. Το κόστος συντήρησης ανά έτος να μην υπερβαίνει το 6% 
της προσφερόμενης τιμής του μηχανήματος. 

ΝΑΙ 

  

2 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο ανταλλακτικά του 
προσφερόμενου είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την 
παράδοση αυτού. Επίσης, υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά 
έγγραφη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού 
οίκου ή ελληνικού θυγατρικού του οίκου (η οποία θα αναφέρεται 
ρητώς στην παρούσα διακήρυξη), ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για 
διάθεση ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστημα δηλώνει ο 
προμηθευτής, καθώς και για τη συνέχιση της διάθεσης των 
ανταλλακτικών στην αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση που ο 
προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του 
κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο 
προμηθευτής πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση, δεδομένου  ότι  
τούτο  κρίνεται  ως  ουσιώδης  απαίτηση  της  διακήρυξης  για  την  
μακρόχρονη  ομαλή  και  απρόσκοπτη  λειτουργία  του μηχανήματος.  
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, τότε 
σχετικά με τη διάθεση ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση του προμηθευτή 
– κατασκευαστή. 

ΝΑΙ 

  

3 

Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν 
υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του 
κατασκευαστή του  τελικού  προϊόντος  και  δεν  απαιτούνται  οι  
δηλώσεις  περί  διάθεσης  ανταλλακτικών  των  κατασκευαστικών  
οίκων  των  διαφόρων υποσυστημάτων 

ΝΑΙ 

  

4 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των   
υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον δύο (2) έτη   από την οριστική 
παραλαβή τους , κατά τους όρους της διακήρυξης  και τις ισχύουσες 
διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης 
βεβαίωσης, η οποία θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στα 
προσφερόμενα είδη. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το 
Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται  για  οποιαδήποτε  βλάβη  του  
μηχανήματος  ή  μέρους  αυτού  προερχόμενη  από  την  συνήθη  και  
ορθή  χρήση  του  και  δεν  θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για 
εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της 
βλάβης. Στην παρεχόμενη εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση 
του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, ώστε το μηχάνημα να διατηρείται σε κατάσταση 
ετοιμότητας. Η συχνότητα των προληπτικών ελέγχων πρέπει να 
καθορίζεται στην προσφορά και να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες και 
προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Η εγγύηση αυτή θα 
καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος 
αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος 
πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και σε κατάσταση 
πλήρους λειτουργίας.   Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει με σαφή 

ΝΑΙ 
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δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής 
λειτουργίας  του  μηχανήματος,  με Έγγραφη  Δήλωση  του  
κατασκευαστή  ή  του  εξουσιοδοτημένου  αντιπροσώπου  του,     την  
οποία  θα συμπεριλάβει στον επιμέρους φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  
ώστε να αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο. 

5 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα 
τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο 
προσωπικό,  με  πιστοποιητικό  εκπαίδευσης  και  εξουσιοδότηση  
αυτού  από  τον  μητρικό  κατασκευαστικό  οίκο  για  την  συντήρηση  
των 
αντίστοιχων μηχανημάτων. Να αναφερθεί αναλυτικά στην προσφορά 
προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη όπου εδρεύει το συνεργείο 
συντήρησης, η σύνθεση του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα 
κ.λ.π, καθώς και ο χρόνος σχετικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης,. Οι 
επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Νότια Ελλάδα, 
οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο 
μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες 
ανάγκες. Ασάφειες ή αοριστίες ως προς τον αριθμό, προσόντα, 
εκπαίδευση του προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή την συντήρηση 
κ.λ.π. θα βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις. 

ΝΑΙ 
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Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει αποδεδειγμένα ότι ο 
"αντιπρόσωπος – προμηθευτής" διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση από 
τον μητρικό οίκο για χρόνο ο οποίος καλύπτει όλη την δεκαετή περίοδο 
από την παράδοση του μηχανήματος, κατά την οποία απαιτείται η 
παροχή ανταλλακτικών – συντήρησης, service, εγγυήσεων κ.λ.π., τότε 
οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από τον μητρικό ή 
ελληνικό θυγατρικό (ως προαναφέρθηκε) οίκο, πέραν των λοιπών 
δεσμεύσεων (πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.) που αναλαμβάνει ο 
μητρικός οίκος, όπως αναφέρονται στην διακήρυξη. 

ΝΑΙ 
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Ο προμηθευτής θα υποβάλλει μαζί με την προσφορά του και 
υπόδειγμα σύμβασης συντήρησης (χωρίς οικονομικά στοιχεία στην 
τεχνική προσφορά, με οικονομικά στοιχεία στην οικονομική προσφορά) 
το  οποίο θα ισχύει μετά το πέραν την εγγύησης και εφόσον το 
επιθυμήσει το Νοσοκομείο. 

ΝΑΙ 
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8 

Κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης  θα  τηρείται  ημερολόγιο  
λειτουργίας,  συντήρησης,  βλαβών  κ.λ.π.  που  θα  παρακολουθείται  
και  θα 
μονογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου  (ιατρό ή 
τεχνικό) και τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα 
αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινη-τοποίησης 
του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την 
βλάβη και ει δυνατόν  το  είδος  της  και  θα  αποστέλλεται  fax,  οπότε  
θα  αρχίζει  η μέτρηση  του  χρόνου  ακινητοποίησης.  Η  ανταπόκριση  
(τηλεφωνική, τηλεματική ή φυσική παρουσία) προς αποκατάσταση της 
βλάβης θα πρέπει να γίνεται την ίδια μέρα όταν ο προμηθευτής 
ειδοποιηθεί μέχρι την 10:00 π.μ. και το αργότερο το πρωί της επομένης 
ημέρας όταν ειδοποιηθεί μετά την 10:00 π.μ. Στο τέλος του χρόνου 
εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω 
βλάβης οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. Για κάθε τέτοια 
εργάσιμη ημέρα άνω των οκτώ(8) ημερολογιακών ημερών ετησίως, 
(στις οποίες  δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες προληπτικής 
συντήρησης του μηχανήματος), θα επιβάλλεται στον προμηθευτή, ως 
ποινική ρήτρα, παράταση κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες της 
διάρκειας της εγγύησης καλής λειτουργίας η της σύμβασης 
συντήρησης, για ολόκληρο το συγκρότημα. 

ΝΑΙ 
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Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο 
προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον θα του έχει ανατεθεί η συντήρηση 
του 
μηχανήματος, να εξασφαλίζει την επιμελή συντήρηση και επισκευή του 
όλου συστήματος, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οπ οία θα 
έχει καθορίσει στην   οικονομική του προσφορά και με την σύμφωνη 
έγγραφη δήλωση - εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα 
κατατεθεί μαζί με την προσφορά και θα αναφέρεται στην 
συγκεκριμένη διακήρυξη. Η δήλωση του κατασκευαστικού οίκου 
πρέπει να καλύπτει και την περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να 
είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη 
Ελλάδα ή γενικά πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση. 

NAI 

  

10 

Με την τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται υποχρεωτικά πλήρης 
κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις 
παρόμοιων ή 
ίδιων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, η αξία τους, 
οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και οι τυχόν υποχρεώ σεις 
παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα). 
Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο Δημόσιο τομέα, οι 
παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας 
Υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη 
παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον 
ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν τούτο  
δεν είναι δυνατόν, δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον 
ίδιο κατάλογο διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται 
από συνεργείο του προμηθευτή και από πότε. 

NAI 
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11 

Οι προμηθευτές πρέπει να περιλαμβάνουν στην οικονομική προσφορά 
τιμοκατάλογο των αναλωσίμων και των βασικών ανταλλακτικών του 
συγκροτήματος και να δεσμευθούν ότι μελλοντικές μεταβολές θα 
γίνονται σύμφωνα με την αύξηση του τιμαρίθμου του προηγούμενου 
έτους. 
Αντίγραφο του καταλόγου αυτού (χωρίς τιμές) θα περιλαμβάνεται στην 
τεχνική προσφορά. 

NAI 

  

Γ. Εγκατάσταση – παράδοση- παραλαβή     

1 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν επιτόπια γνώση 
των συνθηκών του χώρου εγκατάστασης και να βεβαιώσουν τούτο 
εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες 
(εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) και να συμπεριληφθούν 
στην προσφορά τους με πλήρη τεχνική περιγραφή.   Με φροντίδα και 
δαπάνη του προμηθευτή  Θα γίνει έλεγχος της υπάρχουσας 
κατάστασης του χώρου και βελτίωση, ενίσχυση ή αντικατάσταση αυτής 
ώστε να διασφαλίζονται όλες οι απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών 
του Ελληνικού κράτους και η νόμιμη λειτουργία του νέου 
μηχανήματος. 

NAI 

  

2 
Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί,   θα παραδοθεί και θα παραληφθεί   με 
ευθύνη του προμηθευτή στον χώρο που θα του υποδειχθεί από το 
Νοσοκομείο 

NAI 

  

3 

Η παράδοση του μηχανήματος  θα πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα 
ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών (ποσοτική παράδοση). Μέσα 
στο 
διάστημα αυτό (χρόνος παράδοσης) πρέπει να γίνουν η προσκόμιση 
του μηχανήματος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η προσωρινή παραλαβή του, η 
μεταφορά του νέου μηχανήματος μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέχρι και 
εντός του χώρου τοποθέτησης του, η εγκατάσταση του νέου 
μηχανήματος, οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιμές,  και η παράδοση 
τους σε κατάσταση λειτουργίας. . Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  Το μηχάνημα θα προσκομισθεί 
ελεύθερο επί εδάφους στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας στην ΝΜ 
Ναυπλίου, Ναύπλιο, Ελλάδα, και στον προστατευμένο χώρο του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που θα του υποδείξει η Α.Α.Ο ανάδοχος πρέπει να 
αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά και εγκατάσταση του νέου 
μηχανήματος στο χώρο τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την 
ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισμούς. Ο ανάδοχος 
υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του μηχανήματος 
και να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και 
ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, 
σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους 
κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του 
κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών 
του φορέα, στο χώρο που του διαθέτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο 
προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της 
προσφοράς, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική 
συμμόρφωση, ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου. 

NAI 
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4 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του μηχανήματος να 
παραδώσει: 
Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operational Μanuals) με σαφείς 
οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου 
(Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων 
πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές 
μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα. 

NAI 

  

5 
Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή και 
θα ολοκληρωθεί μέσα στην περίοδο των τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

NAI 

  

Δ.Πιστοποιητικά     

1 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό σήμανσης CE 
σύμφωνα με την οδηγία 93/42/Ε.Ε. Οι προμηθευτές πρέπει, με ποινή 
αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά τους 
πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), 

NAI 

  

2 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ΙSO σειράς 
9000  ή  ISO 13485 (ή ισοδύναμο)   του προμηθευτή,  καθώς επίσης και 
από έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 13485 (ή ισοδύναμο) και 
προαιρετικά ISO σειράς 9000 του οίκου κατασκευής με ποινή 
απόρριψης. 

NAI 

  

3 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης 
με την   ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων» 

NAI 

  

Ε.Εκπαίδευση προσωπικού     

1 

Ο προμηθευτής  υποχρεούται,  με  ποινή αποκλεισμού της  προσφοράς  
του, να συνυποβάλει οπωσδήποτε   πλήρες  αναλυτικό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς- τεχνολόγους), ως και 
αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική 
γλώσσα. Να αναφερθεί ο χρόνος, ο τόπος και η διάρκεια της 
εκπαίδευσης. 
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2 

Η εκπαίδευση (ιατρών – χειριστών -τεχνικών), θα παρέχεται για έως 
τριάντα (30)   ημέρες   μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος, άνευ 
πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή και θα γίνεται στην Ελληνική 
γλώσσα. 

NAI 

  

3 

Κατά  την  διάρκεια  της  περιόδου  εγγύησης  καλής  λειτουργίας,  ο  
ανάδοχος  υποχρεούται,  άνευ  πρόσθετης  αμοιβής,  να  επαναλάβει  
την εκπαίδευση  του  αρμόδιου  προσωπικού  του  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
(τεχνικούς-χρήστες)  για  ίδιο  χρονικό  διάστημα  τουλάχιστον  με  την  
αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 

NAI 
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α/α 2 Ν.Μ.Ναυπλίου  - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.Prospectus και Βεβαιώσεις     

1 

Τα κατατιθέμενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν 
τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να 
είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού 
κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει επίσης να είναι αυτά 
που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, 
στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων 
του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του 
ενδιαφέροντός του. Σε περίπτωση που τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα 
αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται 
επιβεβαιωτική επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο 
του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από 
τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.  Η κατά τα 
άνω  επιστολή  του  οίκου  κατασκευής  και  κάθε  
σχετικό  με  την  προμήθεια  πιστοποιητικό  πρέπει  να  
είναι  υποχρεωτικά  πρωτότυπα  ή επικυρωμένα 
φωτοαντίγραφα και σε κάθε περίπτωση επίσημα 
μεταφρασμένα. 

NAI 

  

B.Υποστήριξη και ανταλλακτικά     

1 

Θα προσφερθεί πρόγραμμα-προσφορά πλήρους 
υποστήριξης και συντήρησης όλου του 
συγκροτήματος, με ανταλλακτικά, μετά τη λήξη του 
χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και για χρονικό 
διάστημα δέκα (10)   ετών από την παράδοση σε 
λειτουργία.               Τα ανταλλακτικά, 
περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή 
αποκλεισμού, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και 
εργατικά στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης. Το 
κόστος συντήρησης ανά έτος να μην υπερβαίνει το 6% 
της προσφερόμενης τιμής του μηχανήματος. 

NAI 
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2 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως 
ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο 
Νοσοκομείο ανταλλακτικά του προσφερόμενου 
είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την 
παράδοση αυτού. Επίσης, υποχρεούται να καταθέσει 
με την προσφορά έγγραφη δήλωση του νομίμου 
εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού 
θυγατρικού του οίκου (η οποία θα αναφέρεται ρητώς 
στην παρούσα διακήρυξη), ότι αναλαμβάνει τη 
δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για όσο 
χρονικό διάστημα δηλώνει ο προμηθευτής, καθώς και 
για τη συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην 
αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση που ο προμηθευτής 
πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του 
κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή σε περίπτωση 
που ο προμηθευτής πάψει να υφίσταται ως 
επιχείρηση, δεδομένου  ότι  τούτο  κρίνεται  ως  
ουσιώδης  απαίτηση  της  διακήρυξης  για  την  
μακρόχρονη  ομαλή  και  απρόσκοπτη  λειτουργία  του 
μηχανήματος.  Σε περίπτωση που ο προμηθευτής 
είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, τότε σχετικά με τη 
διάθεση ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση του 
προμηθευτή – κατασκευαστή. 

NAI 

  

3 

Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι 
χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων 
κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του 
κατασκευαστή του  τελικού  προϊόντος  και  δεν  
απαιτούνται  οι  δηλώσεις  περί  διάθεσης  
ανταλλακτικών  των  κατασκευαστικών  οίκων  των  
διαφόρων υποσυστημάτων 

NAI 

  

4 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή 
λειτουργία των   υπό προμήθεια ειδών για 
τουλάχιστον δύο (2) έτη   από την οριστική 
παραλαβή τους , κατά τους όρους της διακήρυξης  και 
τις ισχύουσες διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται 
με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης, η οποία 
θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στα προσφερόμενα 
είδη. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το 
Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται  για  οποιαδήποτε  
βλάβη  του  μηχανήματος  ή  μέρους  αυτού  
προερχόμενη  από  την  συνήθη  και  ορθή  χρήση  του  
και  δεν  θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για 
εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα 
αποκατάστασης της βλάβης. Στην παρεχόμενη 
εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του 
προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε 
τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το μηχάνημα να 
διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας. Η συχνότητα 
των προληπτικών ελέγχων πρέπει να καθορίζεται στην 
προσφορά και να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες και 
προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Η 
εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του 
προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα  NAI   
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αρχίζει από την οριστική παραλαβή του 
συγκροτήματος πλήρως συναρμολογημένου, 
εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους 
λειτουργίας.   Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει με 
σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της 
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας  του  
μηχανήματος,  με  Έγγραφη  Δήλωση  του  
κατασκευαστή  ή  του  εξουσιοδοτημένου  
αντιπροσώπου  του,     την  οποία  θα συμπεριλάβει 
στον επιμέρους φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  ώστε 
να αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο. 

5 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα 
οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, 
καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο 
προσωπικό,  με  πιστοποιητικό  εκπαίδευσης  και  
εξουσιοδότηση  αυτού  από  τον  μητρικό  
κατασκευαστικό  οίκο  για  την  συντήρηση  των 
αντίστοιχων μηχανημάτων. Να αναφερθεί αναλυτικά 
στην προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη 
όπου εδρεύει το συνεργείο συντήρησης, η σύνθεση 
του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, 
καθώς και ο χρόνος σχετικής ενασχόλησης και 
εκπαίδευσης,. Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν 
τεχνικό τμήμα στην Νότια Ελλάδα, οφείλουν να 
εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον 
οποίο μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις 
εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες. Ασάφειες ή 
αοριστίες ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση 
του προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή την 
συντήρηση κ.λ.π. θα βαρύνουν στην αξιολόγηση ως 
ουσιώδεις αποκλίσεις.     

6 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει 
αποδεδειγμένα ότι ο "αντιπρόσωπος – προμηθευτής" 
διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση από τον μητρικό οίκο 
για χρόνο ο οποίος καλύπτει όλη την δεκαετή περίοδο 
από την παράδοση του μηχανήματος, κατά την οποία 
απαιτείται η παροχή ανταλλακτικών – συντήρησης, 
service, εγγυήσεων κ.λ.π., τότε οι αντίστοιχες 
εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από τον μητρικό ή 
ελληνικό θυγατρικό (ως προαναφέρθηκε) οίκο, πέραν 
των λοιπών δεσμεύσεων (πιστοποιητικά – βεβαιώσεις 
κ.λ.π.) που αναλαμβάνει ο μητρικός οίκος, όπως  NAI   
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αναφέρονται στην διακήρυξη. 

7 

Ο προμηθευτής θα υποβάλλει μαζί με την προσφορά 
του και υπόδειγμα σύμβασης συντήρησης (χωρίς 
οικονομικά στοιχεία στην τεχνική προσφορά, με 
οικονομικά στοιχεία στην οικονομική προσφορά) το  
οποίο θα ισχύει μετά το πέραν την εγγύησης και 
εφόσον το επιθυμήσει το Νοσοκομείο.     

8 

Κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης  θα  τηρείται  
ημερολόγιο  λειτουργίας,  συντήρησης,  βλαβών  
κ.λ.π.  που  θα  παρακολουθείται  και  θα 
μονογράφεται από τους υπεύθυνους του 
Νοσοκομείου  (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του 
προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι 
βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινη-τοποίησης 
του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται 
τηλεφωνικά για την βλάβη και ει δυνατόν  το  είδος  
της  και  θα  αποστέλλεται  fax,  οπότε  θα  αρχίζει  η 
μέτρηση  του  χρόνου  ακινητοποίησης.  Η  
ανταπόκριση  (τηλεφωνική, τηλεματική ή φυσική 
παρουσία) προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει 
να γίνεται την ίδια μέρα όταν ο προμηθευτής 
ειδοποιηθεί μέχρι την 10:00 π.μ. και το αργότερο το 
πρωί της επομένης ημέρας όταν ειδοποιηθεί μετά την 
10:00 π.μ. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα 
αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης 
λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του 
μηχανήματος. Για κάθε τέτοια εργάσιμη ημέρα άνω 
των οκτώ(8) ημερολογιακών ημερών ετησίως, (στις 
οποίες  δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες 
προληπτικής συντήρησης του μηχανήματος), θα 
επιβάλλεται στον προμηθευτή, ως ποινική ρήτρα, 
παράταση κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες της 
διάρκειας της εγγύησης καλής λειτουργίας η της 
σύμβασης συντήρησης, για ολόκληρο το συγκρότημα.  NAI   
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9 

Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής 
λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον θα 
του έχει ανατεθεί η συντήρηση του μηχανήματος, να 
εξασφαλίζει την επιμελή συντήρηση και επισκευή του 
όλου συστήματος, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, 
την οπ οία θα έχει καθορίσει στην   οικονομική του 
προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση - 
εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα 
κατατεθεί μαζί με την προσφορά και θα αναφέρεται 
στην συγκεκριμένη διακήρυξη. Η δήλωση του 
κατασκευαστικού οίκου πρέπει να καλύπτει και την 
περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο 
αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού 
οίκου στη Ελλάδα ή γενικά πάψει να υφίσταται ως 
επιχείρηση.  NAI   

10 

Με την τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται 
υποχρεωτικά πλήρης κατάλογος στον οποίο 
αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις παρόμοιων ή 
ίδιων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην 
Ελλάδα, η αξία τους, οι ημερομηνίες παραγγελίας, 
παράδοσης και οι τυχόν υποχρεώ σεις παράδοσης, 
καθώς και οι παραλήπτες (Δημοσίου ή Ιδιωτικού 
τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο 
Δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με 
σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία 
θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των 
υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει 
στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις βεβαιώνονται 
από αυτόν ή εάν τούτο  δεν είναι δυνατόν, 
δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον ίδιο 
κατάλογο διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά 
συντηρούνται από συνεργείο του προμηθευτή και 
από πότε.  NAI   

11 

Οι προμηθευτές πρέπει να περιλαμβάνουν στην 
οικονομική προσφορά τιμοκατάλογο των αναλωσίμων 
και των βασικών ανταλλακτικών του συγκροτήματος 
και να δεσμευθούν ότι μελλοντικές μεταβολές θα 
γίνονται σύμφωνα με την αύξηση του τιμαρίθμου του 
προηγούμενου έτους. Αντίγραφο του καταλόγου 
αυτού (χωρίς τιμές) θα περιλαμβάνεται στην τεχνική 
προσφορά.  NAI   

Γ. Εγκατάσταση – παράδοση- παραλαβή 
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1 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να 
λάβουν επιτόπια γνώση των συνθηκών του χώρου 
εγκατάστασης και να βεβαιώσουν τούτο 
εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες 
ενέργειες (εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) 
και να συμπεριληφθούν στην 
προσφορά τους με πλήρη τεχνική περιγραφή.   Με 
φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή  Θα γίνει 
έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης του χώρου και 
βελτίωση, ενίσχυση ή αντικατάσταση αυτής ώστε να 
διασφαλίζονται όλες οι απαιτήσεις των ισχυόντων 
κανονισμών του Ελληνικού κράτους και η νόμιμη 
λειτουργία του νέου μηχανήματος.  NAI   

2 

Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί,   θα παραδοθεί και θα 
παραληφθεί   με ευθύνη του προμηθευτή στον χώρο 
που θα του υποδειχθεί από το 
Νοσοκομείο     

3 

Η παράδοση του μηχανήματος  θα πραγματοποιηθεί 
μέσα σε διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών 
ημερών (ποσοτική παράδοση). Μέσα στο 
διάστημα αυτό (χρόνος παράδοσης) πρέπει να γίνουν 
η προσκόμιση του μηχανήματος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η 
προσωρινή παραλαβή του, η μεταφορά του νέου 
μηχανήματος μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέχρι και εντός 
του χώρου τοποθέτησης του, η εγκατάσταση του νέου 
μηχανήματος, οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιμές,  
και η παράδοση τους σε κατάσταση λειτουργίας. . Ο 
χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης.  Το μηχάνημα θα 
προσκομισθεί ελεύθερο επί εδάφους στο Γενικό 
Νοσοκομείο Αργολίδας στην ΝΜ Ναυπλίου, Ναύπλιο, 
Ελλάδα, και στον προστατευμένο χώρο του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που θα του υποδείξει η Α.Α.Ο 
ανάδοχος πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά 
και εγκατάσταση του νέου μηχανήματος στο χώρο 
τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την 
ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους 
κανονισμούς. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει 
πλήρως την εγκατάσταση του μηχανήματος και να το 
παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με δικό του 
ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του 
ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & 
επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του 
ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του 
κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των 
αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που του 
διαθέτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχος υποχρεούται 
να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο 
προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται στα 
δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε να 
διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου.  NAI   
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4 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του 
μηχανήματος να παραδώσει: Δύο (2) Εγχειρίδια 
Λειτουργίας (Operational Μanuals) με σαφείς οδηγίες 
χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου 
(Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των 
αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες 
τις αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο 
οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα.  NAI   

5 

Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή 
παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα στην περίοδο 
των τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
διακήρυξη.  NAI   

Δ.Πιστοποιητικά 
      

1 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό σήμανσης CE σύμφωνα με την οδηγία 
93/42/Ε.Ε. Οι προμηθευτές πρέπει, με ποινή 
αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την 
προσφορά τους πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά 
σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ),  NAI   

2 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό ΙSO σειράς 9000  ή  ISO 13485 (ή 
ισοδύναμο)   του προμηθευτή,  καθώς επίσης και από 
έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 13485 (ή ισοδύναμο) 
και προαιρετικά ISO σειράς 9000 του οίκου 
κατασκευής με ποινή απόρριψης  NAI   

3 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την   
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) 
«Αρχές και 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων»  NAI   

Ε.Εκπαίδευση προσωπικού     

1 

Ο προμηθευτής  υποχρεούται,  με  ποινή αποκλεισμού 
της  προσφοράς  του, να συνυποβάλει οπωσδήποτε   
πλήρες  αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους 
χρήστες (ιατρούς- τεχνολόγους), ως και αντίγραφο 
των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική 
γλώσσα. Να αναφερθεί ο χρόνος, ο τόπος και η 
διάρκεια της εκπαίδευσης.  NAI   

2 

Η εκπαίδευση (ιατρών – χειριστών -τεχνικών), θα 
παρέχεται για έως τριάντα (30)   ημέρες   μετά την 
εγκατάσταση του μηχανήματος, άνευ 
πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή και θα γίνεται 
στην Ελληνική γλώσσα.  NAI   
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3 

Κατά  την  διάρκεια  της  περιόδου  εγγύησης  καλής  
λειτουργίας,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται,  άνευ  
πρόσθετης  αμοιβής,  να  επαναλάβει  την εκπαίδευση  
του  αρμόδιου  προσωπικού  του  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
(τεχνικούς-χρήστες)  για  ίδιο  χρονικό  διάστημα  
τουλάχιστον  με  την  αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν 
αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  NAI   
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ     

α/α 3 Ν.Μ.Ναυπλίου - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.Prospectus και Βεβαιώσεις     

1 

Τα κατατιθέμενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. 
Πρέπει να 
είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού κατασκευαστικού 
οίκου. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος 
κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης 
των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του 
ενδιαφέροντός του. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, 
πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από 
τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.  Η κατά τα άνω  επιστολή  
του  οίκου  κατασκευής  και  κάθε  σχετικό  με  την  προμήθεια  
πιστοποιητικό  πρέπει  να  είναι  υποχρεωτικά  πρωτότυπα  ή 
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και σε κάθε περίπτωση επίσημα 
μεταφρασμένα.  NAI   

B.Υποστήριξη και ανταλλακτικά     

1 

Θα προσφερθεί πρόγραμμα-προσφορά πλήρους υποστήριξης και 
συντήρησης όλου του συγκροτήματος, με ανταλλακτικά, μετά τη 
λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και για χρονικό 
διάστημα δέκα (10)   ετών από την παράδοση σε λειτουργία. Τα 
ανταλλακτικά, περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή 
αποκλεισμού, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην 
προσφερόμενη τιμή συντήρησης. Το κόστος συντήρησης ανά έτος 
να μην υπερβαίνει το 6% της προσφερόμενης τιμής του 
μηχανήματος.  NAI   
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2 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο 
ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για δέκα (10) 
τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού. Επίσης, υποχρεούται να 
καταθέσει με την προσφορά έγγραφη δήλωση του νομίμου 
εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού θυγατρικού 
του οίκου (η οποία θα αναφέρεται ρητώς στην παρούσα 
διακήρυξη), ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση 
ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστημα δηλώνει ο προμηθευτής, 
καθώς και για τη συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην 
αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να 
είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου 
στη Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να 
υφίσταται ως επιχείρηση, δεδομένου  ότι  τούτο  κρίνεται  ως  
ουσιώδης  απαίτηση  της  διακήρυξης  για  την  μακρόχρονη  ομαλή  
και  απρόσκοπτη  λειτουργία  του μηχανήματος.  Σε περίπτωση που 
ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, τότε σχετικά με τη 
διάθεση ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση του προμηθευτή – 
κατασκευαστή.  NAI   

3 

Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν 
υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του 
κατασκευαστή του  τελικού  προϊόντος  και  δεν  απαιτούνται  οι  
δηλώσεις  περί  διάθεσης  ανταλλακτικών  των  κατασκευαστικών  
οίκων  των  διαφόρων υποσυστημάτων.  NAI   

4 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των   
υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον τρία (3) έτη   από την 
οριστική 
παραλαβή τους , κατά τους όρους της διακήρυξης  και τις ισχύουσες 
διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής 
έγγραφης βεβαίωσης, η οποία θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στα 
προσφερόμενα είδη. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το 
Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται  για  οποιαδήποτε  βλάβη  του  
μηχανήματος  ή  μέρους  αυτού  προερχόμενη  από  την  συνήθη  
και  ορθή  χρήση  του  και  δεν  θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν 
για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης 
της βλάβης. Στην παρεχόμενη εγγύηση περιλαμβάνεται και η 
υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε 
τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το μηχάνημα να διατηρείται σε 
κατάσταση ετοιμότητας. Η συχνότητα των προληπτικών ελέγχων 
πρέπει να καθορίζεται στην προσφορά και να είναι σύμφωνη με τις 
οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Η εγγύηση 
αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο 
χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του 
συγκροτήματος πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και 
σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.   Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να 
δηλώσει με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της 
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας  του  μηχανήματος,  με  
Έγγραφη  Δήλωση  του  κατασκευαστή  ή  του  εξουσιοδοτημένου  
αντιπροσώπου  του,     την  οποία  θα συμπεριλάβει στον επιμέρους 
φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  ώστε να αξιολογηθεί από το αρμόδιο  NAI   
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όργανο. 

5 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο 
τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα 
εκπαιδευμένο 
προσωπικό,  με  πιστοποιητικό  εκπαίδευσης  και  εξουσιοδότηση  
αυτού  από  τον  μητρικό  κατασκευαστικό  οίκο  για  την  
συντήρηση  των αντίστοιχων μηχανημάτων. Να αναφερθεί 
αναλυτικά στην προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη 
όπου εδρεύει το συνεργείο συντήρησης, η σύνθεση του 
προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, καθώς και ο χρόνος 
σχετικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης,. Οι επιχειρήσεις που δεν 
διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Νότια Ελλάδα, οφείλουν να εκθέτουν 
στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες. 
Ασάφειες ή αοριστίες ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση 
του προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή την συντήρηση κ.λ.π. θα 
βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις.  NAI   

6 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει αποδεδειγμένα ότι ο 
"αντιπρόσωπος – προμηθευτής" διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση 
από τον μητρικό οίκο για χρόνο ο οποίος καλύπτει όλη την δεκαετή 
περίοδο από την παράδοση του μηχανήματος, κατά την οποία 
απαιτείται η παροχή ανταλλακτικών – συντήρησης, service, 
εγγυήσεων κ.λ.π., τότε οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές 
εκδίδονται από τον μητρικό ή ελληνικό θυγατρικό (ως 
προαναφέρθηκε) οίκο, πέραν των λοιπών δεσμεύσεων 
(πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.) που αναλαμβάνει ο μητρικός 
οίκος, όπως αναφέρονται στην διακήρυξη.  NAI   
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7 

Ο προμηθευτής θα υποβάλλει μαζί με την προσφορά του και 
υπόδειγμα σύμβασης συντήρησης (χωρίς οικονομικά στοιχεία στην 
τεχνική προσφορά, με οικονομικά στοιχεία στην οικονομική 
προσφορά) το  οποίο θα ισχύει μετά το πέραν την εγγύησης και 
εφόσον το επιθυμήσει το Νοσοκομείο.  NAI   

8 

Κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης  θα  τηρείται  ημερολόγιο  
λειτουργίας,  συντήρησης,  βλαβών  κ.λ.π.  που  θα  
παρακολουθείται  και  θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους του 
Νοσοκομείου  (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο 
ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η 
διάρκεια ακινη-τοποίησης του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα 
ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει δυνατόν  το  είδος  
της  και  θα  αποστέλλεται  fax,  οπότε  θα  αρχίζει  η μέτρηση  του  
χρόνου  ακινητοποίησης.  Η  ανταπόκριση  (τηλεφωνική, τηλεματική 
ή φυσική παρουσία) προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να 
γίνεται την ίδια μέρα όταν ο προμηθευτής ειδοποιηθεί μέχρι την 
10:00 π.μ. και το αργότερο το πρωί της επομένης ημέρας όταν 
ειδοποιηθεί μετά την 10:00 π.μ. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα 
αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης 
οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. Για κάθε τέτοια εργάσιμη 
ημέρα άνω των οκτώ(8) ημερολογιακών ημερών ετησίως, (στις 
οποίες  δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες προληπτικής 
συντήρησης του μηχανήματος), θα επιβάλλεται στον προμηθευτή, 
ως ποινική ρήτρα, παράταση κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες της 
διάρκειας της εγγύησης καλής λειτουργίας η της σύμβασης 
συντήρησης, για ολόκληρο το συγκρότημα.  NAI   

9 

Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο 
προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον θα του έχει ανατεθεί η 
συντήρηση του μηχανήματος, να εξασφαλίζει την επιμελή 
συντήρηση και επισκευή του όλου συστήματος, έναντι ιδιαίτερης 
ετήσιας αμοιβής, την οπ οία θα έχει καθορίσει στην   οικονομική 
του προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση - εγγύηση του 
κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα κατατεθεί μαζί με την 
προσφορά και θα αναφέρεται στην συγκεκριμένη διακήρυξη. Η 
δήλωση του κατασκευαστικού οίκου πρέπει να καλύπτει και την 
περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή 
εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή γενικά 
πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση.  NAI   
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10 

Με την τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται υποχρεωτικά πλήρης 
κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις 
παρόμοιων ή ίδιων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην 
Ελλάδα, η αξία τους, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και 
οι τυχόν υποχρεώ σεις παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες 
(Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης 
ανήκει στο Δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με 
σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται 
και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που 
ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις 
βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν τούτο  δεν είναι δυνατόν, 
δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον ίδιο κατάλογο 
διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται από 
συνεργείο του προμηθευτή και από πότε.  NAI   

11 

Οι προμηθευτές πρέπει να περιλαμβάνουν στην οικονομική 
προσφορά τιμοκατάλογο των αναλωσίμων και των βασικών 
ανταλλακτικών του συγκροτήματος και να δεσμευθούν ότι 
μελλοντικές μεταβολές θα γίνονται σύμφωνα με την αύξηση του 
τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους. Αντίγραφο του καταλόγου 
αυτού (χωρίς τιμές) θα περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά.  NAI   

Γ. Εγκατάσταση – παράδοση- παραλαβή     

1 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν  να λάβουν επιτόπια 
γνώση των συνθηκών του χώρου εγκατάστασης και να βεβαιώσουν 
τούτο εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες 
ενέργειες (εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) και να 
συμπεριληφθούν στην προσφορά τους με πλήρη τεχνική 
περιγραφή.   Με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή  Θα γίνει 
έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης του χώρου και βελτίωση, 
ενίσχυση ή αντικατάσταση αυτής ώστε να διασφαλίζονται όλες οι 
απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών του Ελληνικού κράτους και η 
νόμιμη λειτουργία του νέου μηχανήματος.  NAI   

2 

Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί,   θα παραδοθεί και θα παραληφθεί   
με ευθύνη του προμηθευτή στον χώρο που θα του υποδειχθεί από 
το 
Νοσοκομείο  NAI   
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3 

Η παράδοση του μηχανήματος  θα πραγματοποιηθεί μέσα σε 
διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών (ποσοτική 
παράδοση). Μέσα στο 
διάστημα αυτό (χρόνος παράδοσης) πρέπει να γίνουν η προσκόμιση 
του μηχανήματος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η προσωρινή παραλαβή του, η 
μεταφορά του νέου μηχανήματος μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέχρι και 
εντός του χώρου τοποθέτησης του, η εγκατάσταση του νέου 
μηχανήματος, οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιμές,  και η παράδοση 
τους σε κατάσταση λειτουργίας. . Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  Το μηχάνημα θα 
προσκομισθεί ελεύθερο επί εδάφους στο Γενικό Νοσοκομείο 
Αργολίδας στην ΝΜ Ναυπλίου, Ναύπλιο, Ελλάδα, και στον 
προστατευμένο χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που θα του υποδείξει η 
Α.Α.Ο ανάδοχος πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά και 
εγκατάσταση του νέου μηχανήματος στο χώρο τοποθέτησης και 
παραμονής του, με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους 
αντίστοιχους κανονισμούς. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει 
πλήρως την εγκατάσταση του μηχανήματος και να το παραδώσει σε 
πλήρη λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο 
προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους 
τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του 
ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του 
κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων 
υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που του διαθέτει το 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει 
αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο 
περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε να 
διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου.  NAI   

4 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του μηχανήματος να 
παραδώσει: 
Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operational Μanuals) με σαφείς 
οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου 
(Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων 
πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές 
μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα.  NAI   

5 

Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή 
και θα ολοκληρωθεί μέσα στην περίοδο των τριάντα (30) 
ημερολογιακών 
ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.  NAI   

Δ.Πιστοποιητικά     

1 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό σήμανσης 
CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/Ε.Ε. Οι προμηθευτές πρέπει, με 
ποινή 
αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά 
τους πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 
93/42/ΕΟΚ),  NAI   
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2 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ΙSO σειράς 
9000  ή  ISO 13485 (ή ισοδύναμο)   του προμηθευτή,  καθώς επίσης 
και από έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 13485 (ή ισοδύναμο) και 
προαιρετικά ISO σειράς 9000 του οίκου κατασκευής με ποινή 
απόρριψης.  NAI   

3 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης με την   ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-
2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής 
διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων»  NAI   

Ε.Εκπαίδευση προσωπικού     

1 

Ο προμηθευτής  υποχρεούται,  με  ποινή αποκλεισμού της  
προσφοράς  του, να συνυποβάλει οπωσδήποτε   πλήρες  αναλυτικό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς- τεχνολόγους), 
ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην 
Ελληνική γλώσσα. Να αναφερθεί ο χρόνος, ο τόπος και η διάρκεια 
της εκπαίδευσης.  NAI   

2 

Η εκπαίδευση (ιατρών – χειριστών -τεχνικών), θα παρέχεται για έως 
τριάντα (30)   ημέρες   μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος, 
άνευ 
πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή και θα γίνεται στην Ελληνική 
γλώσσα.  NAI   

3 

Κατά  την  διάρκεια  της  περιόδου  εγγύησης  καλής  λειτουργίας,  ο  
ανάδοχος  υποχρεούται,  άνευ  πρόσθετης  αμοιβής,  να  
επαναλάβει  την εκπαίδευση  του  αρμόδιου  προσωπικού  του  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  (τεχνικούς-χρήστες)  για  ίδιο  χρονικό  διάστημα  
τουλάχιστον  με  την  αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί 
από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.  NAI   

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ     

α/α 4 Ν.Μ.Ναυπλίου - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.Prospectus και Βεβαιώσεις     
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1 

Τα κατατιθέμενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν 
τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να 
είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού 
κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει επίσης να είναι αυτά 
που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, 
στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων 
του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του 
ενδιαφέροντός του. Σε περίπτωση που τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα 
αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται 
επιβεβαιωτική επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο 
του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από 
τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.  Η κατά τα 
άνω  επιστολή  του  οίκου  κατασκευής  και  κάθε  
σχετικό  με  την  προμήθεια  πιστοποιητικό  πρέπει  να  
είναι  υποχρεωτικά  πρωτότυπα  ή επικυρωμένα 
φωτοαντίγραφα και σε κάθε περίπτωση επίσημα 
μεταφρασμένα.  NAI   

B.Υποστήριξη και ανταλλακτικά     

1 

Θα προσφερθεί πρόγραμμα-προσφορά πλήρους 
υποστήριξης και συντήρησης όλου του 
συγκροτήματος, με ανταλλακτικά, μετά τη λήξη του 
χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και για χρονικό 
διάστημα δέκα (10)   ετών από την παράδοση σε 
λειτουργία.               Τα ανταλλακτικά, 
περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή 
αποκλεισμού, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και 
εργατικά στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης. Το 
κόστος συντήρησης ανά έτος να μην υπερβαίνει το 6% 
της προσφερόμενης τιμής του μηχανήματος.  NAI   
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2 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως 
ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο 
Νοσοκομείο ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους 
για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση 
αυτού. Επίσης, υποχρεούται να καταθέσει με την 
προσφορά έγγραφη δήλωση του νομίμου 
εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού 
θυγατρικού του οίκου (η οποία θα αναφέρεται ρητώς 
στην παρούσα διακήρυξη), ότι αναλαμβάνει τη 
δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για όσο χρονικό 
διάστημα δηλώνει ο προμηθευτής, καθώς και για τη 
συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην 
αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση που ο προμηθευτής 
πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του 
κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή σε περίπτωση 
που ο προμηθευτής πάψει να υφίσταται ως 
επιχείρηση, δεδομένου  ότι  τούτο  κρίνεται  ως  
ουσιώδης  απαίτηση  της  διακήρυξης  για  την  
μακρόχρονη  ομαλή  και  απρόσκοπτη  λειτουργία  του 
μηχανήματος.  Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι 
ο ίδιος ο κατασκευαστής, τότε σχετικά με τη διάθεση 
ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση του προμηθευτή – 
κατασκευαστή.  NAI   

3 

Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι 
χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων 
κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του 
κατασκευαστή του  τελικού  προϊόντος  και  δεν  
απαιτούνται  οι  δηλώσεις  περί  διάθεσης  
ανταλλακτικών  των  κατασκευαστικών  οίκων  των  
διαφόρων υποσυστημάτων.  NAI   

4 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή 
λειτουργία των   υπό προμήθεια ειδών για 
τουλάχιστον δύο (2) έτη   από την οριστική 
παραλαβή τους , κατά τους όρους της διακήρυξης  και 
τις ισχύουσες διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται 
με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης, η οποία 
θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στα προσφερόμενα 
είδη. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το 
Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται  για  οποιαδήποτε  
βλάβη  του  μηχανήματος  ή  μέρους  αυτού  
προερχόμενη  από  την  συνήθη  και  ορθή  χρήση  του  
και  δεν  θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για 
εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα 
αποκατάστασης της βλάβης. Στην παρεχόμενη 
εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του 
προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε 
τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το μηχάνημα να 
διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας. Η συχνότητα 
των προληπτικών ελέγχων πρέπει να καθορίζεται στην 
προσφορά και να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες και 
προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Η 
εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του 
προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα  NAI   
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αρχίζει από την οριστική παραλαβή του 
συγκροτήματος πλήρως συναρμολογημένου, 
εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους 
λειτουργίας.   Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει με 
σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της 
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας  του  
μηχανήματος,  με  Έγγραφη  Δήλωση  του  
κατασκευαστή  ή  του  εξουσιοδοτημένου  
αντιπροσώπου  του,     την  οποία  θα συμπεριλάβει 
στον επιμέρους φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  ώστε 
να αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο. 

5 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα 
οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, 
καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο 
προσωπικό,  με  πιστοποιητικό  εκπαίδευσης  και  
εξουσιοδότηση  αυτού  από  τον  μητρικό  
κατασκευαστικό  οίκο  για  την  συντήρηση  των 
αντίστοιχων μηχανημάτων. Να αναφερθεί αναλυτικά 
στην προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη 
όπου εδρεύει το συνεργείο συντήρησης, η σύνθεση 
του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, 
καθώς και ο χρόνος σχετικής ενασχόλησης και 
εκπαίδευσης,. Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν 
τεχνικό τμήμα στην Νότια Ελλάδα, οφείλουν να 
εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο 
μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε 
ανακύπτουσες ανάγκες. Ασάφειες ή αοριστίες ως προς 
τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού, 
τους όρους εγγυήσεων ή την συντήρηση κ.λ.π. θα 
βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις.  NAI   

6 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει 
αποδεδειγμένα ότι ο "αντιπρόσωπος – προμηθευτής" 
διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση από τον μητρικό οίκο 
για χρόνο ο οποίος καλύπτει όλη την δεκαετή περίοδο 
από την παράδοση του μηχανήματος, κατά την οποία 
απαιτείται η παροχή ανταλλακτικών – συντήρησης, 
service, εγγυήσεων κ.λ.π., τότε οι αντίστοιχες 
εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από τον μητρικό ή 
ελληνικό θυγατρικό (ως προαναφέρθηκε) οίκο, πέραν 
των λοιπών δεσμεύσεων (πιστοποιητικά – βεβαιώσεις 
κ.λ.π.) που αναλαμβάνει ο μητρικός οίκος, όπως 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  NAI   
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7 

Ο προμηθευτής θα υποβάλλει μαζί με την προσφορά 
του και υπόδειγμα σύμβασης συντήρησης (χωρίς 
οικονομικά στοιχεία στην τεχνική προσφορά, με 
οικονομικά στοιχεία στην οικονομική προσφορά) το  
οποίο θα ισχύει μετά το πέραν την εγγύησης και 
εφόσον το επιθυμήσει το Νοσοκομείο.  NAI   

8 

Κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης  θα  τηρείται  
ημερολόγιο  λειτουργίας,  συντήρησης,  βλαβών  κ.λ.π.  
που  θα  παρακολουθείται  και  θα μονογράφεται από 
τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου  (ιατρό ή τεχνικό) 
και τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα 
αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια 
ακινη-τοποίησης του μηχανήματος. Ο προμηθευτής 
θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει 
δυνατόν  το  είδος  της  και  θα  αποστέλλεται  fax,  
οπότε  θα  αρχίζει  η μέτρηση  του  χρόνου  
ακινητοποίησης.  Η  ανταπόκριση  (τηλεφωνική, 
τηλεματική ή φυσική παρουσία) προς αποκατάσταση 
της βλάβης θα πρέπει να γίνεται την ίδια μέρα όταν ο 
προμηθευτής ειδοποιηθεί μέχρι την 10:00 π.μ. και το 
αργότερο το πρωί της επομένης ημέρας όταν 
ειδοποιηθεί μετά την 10:00 π.μ. Στο τέλος του χρόνου 
εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες 
ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους 
του μηχανήματος. Για κάθε τέτοια εργάσιμη ημέρα 
άνω των οκτώ(8) ημερολογιακών ημερών ετησίως, 
(στις οποίες  δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες 
προληπτικής συντήρησης του μηχανήματος), θα 
επιβάλλεται στον προμηθευτή, ως ποινική ρήτρα, 
παράταση κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες της 
διάρκειας της εγγύησης καλής λειτουργίας η της 
σύμβασης συντήρησης, για ολόκληρο το συγκρότημα.  NAI   

9 

Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής 
λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον θα 
του έχει ανατεθεί η συντήρηση του μηχανήματος, να 
εξασφαλίζει την επιμελή συντήρηση και επισκευή του 
όλου συστήματος, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, 
την οπ οία θα έχει καθορίσει στην   οικονομική του 
προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση - 
εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα 
κατατεθεί μαζί με την προσφορά και θα αναφέρεται 
στην συγκεκριμένη διακήρυξη. Η δήλωση του 
κατασκευαστικού οίκου πρέπει να καλύπτει και την 
περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο 
αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού 
οίκου στη Ελλάδα ή γενικά πάψει να υφίσταται ως 
επιχείρηση.  NAI   
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10 

Με την τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται 
υποχρεωτικά πλήρης κατάλογος στον οποίο 
αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις παρόμοιων ή 
ίδιων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην 
Ελλάδα, η αξία τους, οι ημερομηνίες παραγγελίας, 
παράδοσης και οι τυχόν υποχρεώ σεις παράδοσης, 
καθώς και οι παραλήπτες (Δημοσίου ή Ιδιωτικού 
τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο 
Δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με 
σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία 
θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των 
υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει 
στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις βεβαιώνονται από 
αυτόν ή εάν τούτο  δεν είναι δυνατόν, δηλώνονται 
υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον ίδιο κατάλογο 
διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται 
από συνεργείο του προμηθευτή και από πότε.  NAI   

11 

Οι προμηθευτές πρέπει να περιλαμβάνουν στην 
οικονομική προσφορά τιμοκατάλογο των αναλωσίμων 
και των βασικών ανταλλακτικών του συγκροτήματος 
και να δεσμευθούν ότι μελλοντικές μεταβολές θα 
γίνονται σύμφωνα με την αύξηση του τιμαρίθμου του 
προηγούμενου έτους. Αντίγραφο του καταλόγου 
αυτού (χωρίς τιμές) θα περιλαμβάνεται στην τεχνική 
προσφορά.     

Γ. Εγκατάσταση – παράδοση- παραλαβή 
    

1 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν 
επιτόπια γνώση των συνθηκών του χώρου 
εγκατάστασης και να βεβαιώσουν τούτο 
εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες 
ενέργειες (εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) 
και να συμπεριληφθούν στην προσφορά τους με 
πλήρη τεχνική περιγραφή.   Με φροντίδα και δαπάνη 
του προμηθευτή  Θα γίνει έλεγχος της υπάρχουσας 
κατάστασης του χώρου και βελτίωση, ενίσχυση ή 
αντικατάσταση αυτής ώστε να διασφαλίζονται όλες οι 
απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών του Ελληνικού 
κράτους και η νόμιμη λειτουργία του νέου 
μηχανήματος.  NAI   

2 
Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί,   θα παραδοθεί και θα 
παραληφθεί   με ευθύνη του προμηθευτή στον χώρο 
που θα του υποδειχθεί από το 
Νοσοκομείο  NAI   
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3 

Η παράδοση του μηχανήματος  θα πραγματοποιηθεί 
μέσα σε διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών 
ημερών (ποσοτική παράδοση). Μέσα στο διάστημα 
αυτό (χρόνος παράδοσης) πρέπει να γίνουν η 
προσκόμιση του μηχανήματος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η 
προσωρινή παραλαβή του, η μεταφορά του νέου 
μηχανήματος μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέχρι και εντός 
του χώρου τοποθέτησης του, η εγκατάσταση του νέου 
μηχανήματος, οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιμές,  
και η παράδοση τους σε κατάσταση λειτουργίας. . Ο 
χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης.  Το μηχάνημα θα 
προσκομισθεί ελεύθερο επί εδάφους στο Γενικό 
Νοσοκομείο Αργολίδας στην ΝΜ Ναυπλίου, Ναύπλιο, 
Ελλάδα, και στον προστατευμένο χώρο του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που θα του υποδείξει η Α.Α.Ο 
ανάδοχος πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά 
και εγκατάσταση του νέου μηχανήματος στο χώρο 
τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την 
ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους 
κανονισμούς. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει 
πλήρως την εγκατάσταση του μηχανήματος και να το 
παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με δικό του 
ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του 
ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & 
επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του 
ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του 
κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των 
αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που του 
διαθέτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχος υποχρεούται 
να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο 
προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται στα 
δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε να 
διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου.  NAI   

4 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του 
μηχανήματος να παραδώσει: Δύο (2) Εγχειρίδια 
Λειτουργίας (Operational Μanuals) με σαφείς οδηγίες 
χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου 
(Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των 
αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες 
τις αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο 
οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα.  NAI   

5 

Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή 
παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα στην περίοδο 
των τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
διακήρυξη.  NAI   

Δ.Πιστοποιητικά 
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1 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό σήμανσης CE σύμφωνα με την οδηγία 
93/42/Ε.Ε. Οι προμηθευτές πρέπει, με ποινή 
αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την 
προσφορά τους πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά 
σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ),  NAI   

2 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό ΙSO σειράς 9000  ή  ISO 13485 (ή 
ισοδύναμο)   του προμηθευτή,  καθώς επίσης και από 
έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 13485 (ή ισοδύναμο) 
και προαιρετικά ISO σειράς 9000 του οίκου 
κατασκευής με ποινή απόρριψης.  NAI   

3 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την   
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές 
και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής 
διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων»  NAI   

Ε.Εκπαίδευση προσωπικού     

1 

Ο προμηθευτής  υποχρεούται,  με  ποινή αποκλεισμού 
της  προσφοράς  του, να συνυποβάλει οπωσδήποτε   
πλήρες  αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους 
χρήστες (ιατρούς- τεχνολόγους), ως και αντίγραφο των 
αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική 
γλώσσα. Να αναφερθεί ο χρόνος, ο τόπος και η 
διάρκεια της εκπαίδευσης.  NAI   

2 

Η εκπαίδευση (ιατρών – χειριστών -τεχνικών), θα 
παρέχεται για έως τριάντα (30)   ημέρες   μετά την 
εγκατάσταση του μηχανήματος, άνευ 
πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή και θα γίνεται 
στην Ελληνική γλώσσα.  NAI   

3 

Κατά  την  διάρκεια  της  περιόδου  εγγύησης  καλής  
λειτουργίας,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται,  άνευ  
πρόσθετης  αμοιβής,  να  επαναλάβει  την εκπαίδευση  
του  αρμόδιου  προσωπικού  του  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
(τεχνικούς-χρήστες)  για  ίδιο  χρονικό  διάστημα  
τουλάχιστον  με  την  αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν 
αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.  NAI   
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ     

α/α 5 Ν.Μ.Ναυπλίου - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.Prospectus και Βεβαιώσεις     

1 

Τα κατατιθέμενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν 
τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι 
πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού 
κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει επίσης να είναι αυτά 
που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, 
στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων 
του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του 
ενδιαφέροντός του. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία 
της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα 
στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική 
επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου 
κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς 
αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.  Η κατά τα άνω  
επιστολή  του  οίκου  κατασκευής  και  κάθε  σχετικό  
με  την  προμήθεια  πιστοποιητικό  πρέπει  να  είναι  
υποχρεωτικά  πρωτότυπα  ή επικυρωμένα 
φωτοαντίγραφα και σε κάθε περίπτωση επίσημα 
μεταφρασμένα.  NAI   

B.Υποστήριξη και ανταλλακτικά     

1 

Θα προσφερθεί πρόγραμμα-προσφορά πλήρους 
υποστήριξης και συντήρησης όλου του συγκροτήματος, 
με ανταλλακτικά, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης 
καλής λειτουργίας και για χρονικό διάστημα δέκα (10)   
ετών από την παράδοση σε λειτουργία. Τα 
ανταλλακτικά, 
περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού, 
μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην 
προσφερόμενη τιμή συντήρησης. Το κόστος 
συντήρησης ανά έτος να μην υπερβαίνει το 6% της 
προσφερόμενης τιμής του μηχανήματος.  NAI   
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2 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο 
Νοσοκομείο ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους 
για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση 
αυτού. Επίσης, υποχρεούται να καταθέσει με την 
προσφορά έγγραφη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου 
του κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού θυγατρικού 
του οίκου (η οποία θα αναφέρεται ρητώς στην 
παρούσα διακήρυξη), ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση 
για διάθεση ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστημα 
δηλώνει ο προμηθευτής, καθώς και για τη συνέχιση της 
διάθεσης των ανταλλακτικών στην αναθέτουσα αρχή, 
σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο 
αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού 
οίκου στη Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής 
πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση, δεδομένου  ότι  
τούτο  κρίνεται  ως  ουσιώδης  απαίτηση  της  
διακήρυξης  για  την  μακρόχρονη  ομαλή  και  
απρόσκοπτη  λειτουργία  του μηχανήματος.  Σε 
περίπτωση που ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο 
κατασκευαστής, τότε σχετικά με τη διάθεση 
ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση του προμηθευτή – 
κατασκευαστή.  NAI   

3 

Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι 
χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων 
κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του 
κατασκευαστή του  τελικού  προϊόντος  και  δεν  
απαιτούνται  οι  δηλώσεις  περί  διάθεσης  
ανταλλακτικών  των  κατασκευαστικών  οίκων  των  
διαφόρων υποσυστημάτων.  NAI   

4 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή 
λειτουργία των   υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον 
τρία (3) έτη   από την οριστική 
παραλαβή τους , κατά τους όρους της διακήρυξης  και 
τις ισχύουσες διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται 
με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης, η οποία 
θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στα προσφερόμενα 
είδη. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το 
Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται  για  οποιαδήποτε  
βλάβη  του  μηχανήματος  ή  μέρους  αυτού  
προερχόμενη  από  την  συνήθη  και  ορθή  χρήση  του  
και  δεν  θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για 
εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα 
αποκατάστασης της βλάβης. Στην παρεχόμενη εγγύηση 
περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του προμηθευτή για 
προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, ώστε το μηχάνημα να διατηρείται σε 
κατάσταση ετοιμότητας. Η συχνότητα των προληπτικών 
ελέγχων πρέπει να καθορίζεται στην προσφορά και να 
είναι σύμφωνη με τις οδηγίες και προδιαγραφές του 
κατασκευαστικού οίκου. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει 
όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο 
χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή   NAI   
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του συγκροτήματος πλήρως συναρμολογημένου, 
εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους 
λειτουργίας.   Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει με 
σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της 
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας  του  
μηχανήματος,  με  Έγγραφη  Δήλωση  του  
κατασκευαστή  ή  του  εξουσιοδοτημένου  
αντιπροσώπου  του,     την  οποία  θα συμπεριλάβει 
στον επιμέρους φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  ώστε να 
αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο. 

5 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα 
οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, 
καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο 
προσωπικό,  με  πιστοποιητικό  εκπαίδευσης  και  
εξουσιοδότηση  αυτού  από  τον  μητρικό  
κατασκευαστικό  οίκο  για  την  συντήρηση  των 
αντίστοιχων μηχανημάτων. Να αναφερθεί αναλυτικά 
στην προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη 
όπου εδρεύει το συνεργείο συντήρησης, η σύνθεση του 
προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, καθώς 
και ο χρόνος σχετικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης,. 
Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην 
Νότια Ελλάδα, οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά 
τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες 
ανάγκες. Ασάφειες ή αοριστίες ως προς τον αριθμό, 
προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού, τους όρους 
εγγυήσεων ή την συντήρηση κ.λ.π. θα βαρύνουν στην 
αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις.   NAI   

6 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει 
αποδεδειγμένα ότι ο "αντιπρόσωπος – προμηθευτής" 
διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση από τον μητρικό οίκο 
για χρόνο ο οποίος καλύπτει όλη την δεκαετή περίοδο 
από την παράδοση του μηχανήματος, κατά την οποία 
απαιτείται η παροχή ανταλλακτικών – συντήρησης, 
service, εγγυήσεων κ.λ.π., τότε οι αντίστοιχες 
εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από τον μητρικό ή 
ελληνικό θυγατρικό (ως προαναφέρθηκε) οίκο, πέραν 
των λοιπών δεσμεύσεων (πιστοποιητικά – βεβαιώσεις 
κ.λ.π.) που αναλαμβάνει ο μητρικός οίκος, όπως 
αναφέρονται στην διακήρυξη.   NAI   

7 

Ο προμηθευτής θα υποβάλλει μαζί με την προσφορά 
του και υπόδειγμα σύμβασης συντήρησης (χωρίς 
οικονομικά στοιχεία στην τεχνική προσφορά, με 
οικονομικά στοιχεία στην οικονομική προσφορά) το  
οποίο θα ισχύει μετά το πέραν την εγγύησης και 
εφόσον το επιθυμήσει το Νοσοκομείο.   NAI   
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8 

Κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης  θα  τηρείται  
ημερολόγιο  λειτουργίας,  συντήρησης,  βλαβών  κ.λ.π.  
που  θα  παρακολουθείται  και  θα μονογράφεται από 
τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου  (ιατρό ή τεχνικό) 
και τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα 
αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια 
ακινη-τοποίησης του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα 
ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει δυνατόν  
το  είδος  της  και  θα  αποστέλλεται  fax,  οπότε  θα  
αρχίζει  η μέτρηση  του  χρόνου  ακινητοποίησης.  Η  
ανταπόκριση  (τηλεφωνική, τηλεματική ή φυσική 
παρουσία) προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει 
να γίνεται την ίδια μέρα όταν ο προμηθευτής 
ειδοποιηθεί μέχρι την 10:00 π.μ. και το αργότερο το 
πρωί της επομένης ημέρας όταν ειδοποιηθεί μετά την 
10:00 π.μ. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα 
αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω 
βλάβης οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. Για 
κάθε τέτοια εργάσιμη ημέρα άνω των οκτώ(8) 
ημερολογιακών ημερών ετησίως, (στις οποίες  δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες προληπτικής 
συντήρησης του μηχανήματος), θα επιβάλλεται στον 
προμηθευτή, ως ποινική ρήτρα, παράταση κατά είκοσι 
(20) εργάσιμες ημέρες της διάρκειας της εγγύησης 
καλής λειτουργίας η της σύμβασης συντήρησης, για 
ολόκληρο το συγκρότημα.   NAI   

9 

Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής 
λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον θα 
του έχει ανατεθεί η συντήρηση του μηχανήματος, να 
εξασφαλίζει την επιμελή συντήρηση και επισκευή του 
όλου συστήματος, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, 
την οπ οία θα έχει καθορίσει στην   οικονομική του 
προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση - 
εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα 
κατατεθεί μαζί με την προσφορά και θα αναφέρεται 
στην συγκεκριμένη διακήρυξη. Η δήλωση του 
κατασκευαστικού οίκου πρέπει να καλύπτει και την 
περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο 
αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού 
οίκου στη Ελλάδα ή γενικά πάψει να υφίσταται ως 
επιχείρηση. 

 NAI 

  

10 

Με την τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται 
υποχρεωτικά πλήρης κατάλογος στον οποίο 
αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις παρόμοιων ή 
ίδιων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην 
Ελλάδα, η αξία τους, οι ημερομηνίες παραγγελίας, 
παράδοσης και οι τυχόν υποχρεώ σεις παράδοσης, 
καθώς και οι παραλήπτες (Δημοσίου ή Ιδιωτικού 
τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο 
Δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με 
σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία 
θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των 
υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει 

 NAI 
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στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις βεβαιώνονται από 
αυτόν ή εάν τούτο  δεν είναι δυνατόν, δηλώνονται 
υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον ίδιο κατάλογο 
διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται 
από συνεργείο του προμηθευτή και από πότε. 

11 

Οι προμηθευτές πρέπει να περιλαμβάνουν στην 
οικονομική προσφορά τιμοκατάλογο των αναλωσίμων 
και των βασικών ανταλλακτικών του συγκροτήματος 
και να δεσμευθούν ότι μελλοντικές μεταβολές θα 
γίνονται σύμφωνα με την αύξηση του τιμαρίθμου του 
προηγούμενου έτους. Αντίγραφο του καταλόγου αυτού 
(χωρίς τιμές) θα περιλαμβάνεται στην τεχνική 
προσφορά.   NAI   

Γ. Εγκατάσταση – παράδοση- παραλαβή     

1 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν 
επιτόπια γνώση των συνθηκών του χώρου 
εγκατάστασης και να βεβαιώσουν τούτο εγγράφως, 
ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες 
(εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) και να 
συμπεριληφθούν στην προσφορά τους με πλήρη 
τεχνική περιγραφή.   Με φροντίδα και δαπάνη του 
προμηθευτή  Θα γίνει έλεγχος της υπάρχουσας 
κατάστασης του χώρου και βελτίωση, ενίσχυση ή 
αντικατάσταση αυτής ώστε να διασφαλίζονται όλες οι 
απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών του Ελληνικού 
κράτους και η νόμιμη λειτουργία του νέου 
μηχανήματος. 

 NAI 

  

2 

Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί,   θα παραδοθεί και θα 
παραληφθεί   με ευθύνη του προμηθευτή στον χώρο 
που θα του υποδειχθεί από το 
Νοσοκομείο 

 NAI 

  

3 

Η παράδοση του μηχανήματος  θα πραγματοποιηθεί 
μέσα σε διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών 
ημερών (ποσοτική παράδοση). Μέσα στο διάστημα 
αυτό (χρόνος παράδοσης) πρέπει να γίνουν η 
προσκόμιση του μηχανήματος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η 
προσωρινή παραλαβή του, η μεταφορά του νέου 
μηχανήματος μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέχρι και εντός 
του χώρου τοποθέτησης του, η εγκατάσταση του νέου 
μηχανήματος, οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιμές,  και 
η παράδοση τους σε κατάσταση λειτουργίας. . Ο 
χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης.  Το μηχάνημα θα 
προσκομισθεί ελεύθερο επί εδάφους στο Γενικό 
Νοσοκομείο Αργολίδας στην ΝΜ Ναυπλίου, Ναύπλιο,  
Ελλάδα, και στον προστατευμένο χώρο του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που θα του υποδείξει η Α.Α.Ο 
ανάδοχος πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά 
και εγκατάσταση του νέου μηχανήματος στο χώρο 
τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την ελληνική 
νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισμούς. Ο 

 NAI 
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ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την 
εγκατάσταση του μηχανήματος και να το παραδώσει σε 
πλήρη λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και 
ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά 
ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς 
κανόνες, τους κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με 
τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου 
και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του 
φορέα, στο χώρο που του διαθέτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο 
ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει 
αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο 
περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το 
δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική 
συμμόρφωση, ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα 
του Δημοσίου. 

4 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του 
μηχανήματος να παραδώσει: Δύο (2) Εγχειρίδια 
Λειτουργίας (Operational Μanuals) με σαφείς οδηγίες 
χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου 
(Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των 
αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις 
αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο οπωσδήποτε 
στην Ελληνική γλώσσα. 

 NAI 

  

5 

Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή 
παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα στην περίοδο των 
τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
διακήρυξη. 

 NAI 

  

Δ.Πιστοποιητικά 
      

1 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό 
σήμανσης CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/Ε.Ε. Οι 
προμηθευτές πρέπει, με ποινή 
αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την 
προσφορά τους πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά 
σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), 

 NAI 

  

2 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό 
ΙSO σειράς 9000  ή  ISO 13485 (ή ισοδύναμο)   του 
προμηθευτή,  καθώς επίσης και από έγκυρο 
πιστοποιητικό σειράς ISO 13485 (ή ισοδύναμο) και 
προαιρετικά ISO σειράς 9000 του οίκου κατασκευής με 
ποινή απόρριψης. 

 NAI 

  

3 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης με την   ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 
(ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες 
γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων» 

 NAI 

  

Ε.Εκπαίδευση προσωπικού     
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1 

Ο προμηθευτής  υποχρεούται,  με  ποινή αποκλεισμού 
της  προσφοράς  του, να συνυποβάλει οπωσδήποτε   
πλήρες  αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους 
χρήστες (ιατρούς- τεχνολόγους), ως και αντίγραφο των 
αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική 
γλώσσα. Να αναφερθεί ο χρόνος, ο τόπος και η 
διάρκεια της εκπαίδευσης. 

 NAI 

  

2 

Η εκπαίδευση (ιατρών – χειριστών -τεχνικών), θα 
παρέχεται για έως τριάντα (30)   ημέρες   μετά την 
εγκατάσταση του μηχανήματος, άνευ 
πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή και θα γίνεται 
στην Ελληνική γλώσσα. 

 NAI 

  

3 

Κατά  την  διάρκεια  της  περιόδου  εγγύησης  καλής  
λειτουργίας,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται,  άνευ  
πρόσθετης  αμοιβής,  να  επαναλάβει  την εκπαίδευση  
του  αρμόδιου  προσωπικού  του  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
(τεχνικούς-χρήστες)  για  ίδιο  χρονικό  διάστημα  
τουλάχιστον  με  την  αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν 
αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.   NAI   

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ     

α/α 6 Ν.Μ.Ναυπλίου - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.Prospectus και Βεβαιώσεις     

1 

Τα κατατιθέμενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. 
Πρέπει να είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού 
κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που 
χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της 
πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και 
του Δημοσίου) του ενδιαφέροντός του. Σε περίπτωση που τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα 
Prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από το 
νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι 
από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.  Η κατά τα άνω  
επιστολή  του  οίκου  κατασκευής  και  κάθε  σχετικό  με  την  
προμήθεια  πιστοποιητικό  πρέπει  να  είναι  υποχρεωτικά  
πρωτότυπα  ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και σε κάθε 
περίπτωση επίσημα μεταφρασμένα.   NAI   

B.Υποστήριξη και ανταλλακτικά     
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1 

Θα προσφερθεί πρόγραμμα-προσφορά πλήρους υποστήριξης και 
συντήρησης όλου του συγκροτήματος, με ανταλλακτικά, μετά τη 
λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και για χρονικό 
διάστημα δέκα (10)   ετών από την παράδοση σε λειτουργία.Τα 
ανταλλακτικά, 
περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με τα 
πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή 
συντήρησης. Το κόστος συντήρησης ανά έτος να μην υπερβαίνει το 
6% της προσφερόμενης τιμής του μηχανήματος.   NAI   

2 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο 
ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για δέκα (10) 
τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού. Επίσης, υποχρεούται να 
καταθέσει με την προσφορά έγγραφη δήλωση του νομίμου 
εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού θυγατρικού 
του οίκου (η οποία θα αναφέρεται ρητώς στην παρούσα 
διακήρυξη), ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση 
ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστημα δηλώνει ο προμηθευτής, 
καθώς και για τη συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην 
αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να 
είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου 
στη Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να 
υφίσταται ως επιχείρηση, δεδομένου  ότι  τούτο  κρίνεται  ως  
ουσιώδης  απαίτηση  της  διακήρυξης  για  την  μακρόχρονη  ομαλή  
και  απρόσκοπτη  λειτουργία  του μηχανήματος.  Σε περίπτωση που 
ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, τότε σχετικά με τη 
διάθεση ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση του προμηθευτή – 
κατασκευαστή.   NAI   

3 

Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν 
υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του 
κατασκευαστή του  τελικού  προϊόντος  και  δεν  απαιτούνται  οι  
δηλώσεις  περί  διάθεσης  ανταλλακτικών  των  κατασκευαστικών  
οίκων  των  διαφόρων υποσυστημάτων. 

 NAI 
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4 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των   
υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον τρία (3) έτη   από την 
οριστική 
παραλαβή τους , κατά τους όρους της διακήρυξης  και τις ισχύουσες 
διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής 
έγγραφης βεβαίωσης, η οποία θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή 
στα προσφερόμενα είδη. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το 
Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται  για  οποιαδήποτε  βλάβη  του  
μηχανήματος  ή  μέρους  αυτού  προερχόμενη  από  την  συνήθη  
και  ορθή  χρήση  του  και  δεν  θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν 
για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης 
της βλάβης. Στην παρεχόμενη εγγύηση περιλαμβάνεται και η 
υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, 
σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το μηχάνημα να διατηρείται σε 
κατάσταση ετοιμότητας. Η συχνότητα των προληπτικών ελέγχων 
πρέπει να καθορίζεται στην προσφορά και να είναι σύμφωνη με τις 
οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Η εγγύηση 
αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο 
χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του 
συγκροτήματος πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και 
σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.   Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να 
δηλώσει με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της 
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας  του  μηχανήματος,  με  
Έγγραφη  Δήλωση  του  κατασκευαστή  ή  του  εξουσιοδοτημένου  
αντιπροσώπου  του,     την  οποία  θα συμπεριλάβει στον επιμέρους 
φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  ώστε να αξιολογηθεί από το αρμόδιο 
όργανο. 

 NAI 

  

5 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο 
τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα 
εκπαιδευμένο 
προσωπικό,  με  πιστοποιητικό  εκπαίδευσης  και  εξουσιοδότηση  
αυτού  από  τον  μητρικό  κατασκευαστικό  οίκο  για  την  
συντήρηση  των αντίστοιχων μηχανημάτων. Να αναφερθεί 
αναλυτικά στην προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη 
όπου εδρεύει το συνεργείο συντήρησης, η σύνθεση του 
προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, καθώς και ο χρόνος 
σχετικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης,. Οι επιχειρήσεις που δεν 
διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Νότια Ελλάδα, οφείλουν να 
εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες. 
Ασάφειες ή αοριστίες ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση 
του προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή την συντήρηση κ.λ.π. θα 
βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις.   NAI   
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6 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει αποδεδειγμένα ότι ο 
"αντιπρόσωπος – προμηθευτής" διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση 
από τον μητρικό οίκο για χρόνο ο οποίος καλύπτει όλη την δεκαετή 
περίοδο από την παράδοση του μηχανήματος, κατά την οποία 
απαιτείται η παροχή ανταλλακτικών – συντήρησης, service, 
εγγυήσεων κ.λ.π., τότε οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές 
εκδίδονται από τον μητρικό ή ελληνικό θυγατρικό (ως 
προαναφέρθηκε) οίκο, πέραν των λοιπών δεσμεύσεων 
(πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.) που αναλαμβάνει ο μητρικός 
οίκος, όπως αναφέρονται στην διακήρυξη. 

 NAI 

  

7 

Ο προμηθευτής θα υποβάλλει μαζί με την προσφορά του και 
υπόδειγμα σύμβασης συντήρησης (χωρίς οικονομικά στοιχεία στην 
τεχνική προσφορά, με οικονομικά στοιχεία στην οικονομική 
προσφορά) το  οποίο θα ισχύει μετά το πέραν την εγγύησης και 
εφόσον το επιθυμήσει το Νοσοκομείο. 

 NAI 

  

8 

Κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης  θα  τηρείται  ημερολόγιο  
λειτουργίας,  συντήρησης,  βλαβών  κ.λ.π.  που  θα  
παρακολουθείται  και  θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους του 
Νοσοκομείου  (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του προμηθευτή. 
Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η 
διάρκεια ακινη-τοποίησης του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα 
ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει δυνατόν  το  είδος  
της  και  θα  αποστέλλεται  fax,  οπότε  θα  αρχίζει  η μέτρηση  του  
χρόνου  ακινητοποίησης.  Η  ανταπόκριση  (τηλεφωνική, τηλεματική 
ή φυσική παρουσία) προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να 
γίνεται την ίδια μέρα όταν ο προμηθευτής ειδοποιηθεί μέχρι την 
10:00 π.μ. και το αργότερο το πρωί της επομένης ημέρας όταν 
ειδοποιηθεί μετά την 10:00 π.μ. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα 
αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης 
οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. Για κάθε τέτοια εργάσιμη 
ημέρα άνω των οκτώ(8) ημερολογιακών ημερών ετησίως, (στις 
οποίες  δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες προληπτικής 
συντήρησης του μηχανήματος), θα επιβάλλεται στον προμηθευτή, 
ως ποινική ρήτρα, παράταση κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες της 
διάρκειας της εγγύησης καλής λειτουργίας η της σύμβασης 
συντήρησης, για ολόκληρο το συγκρότημα. 

 NAI 

  

9 

Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο 
προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον θα του έχει ανατεθεί η 
συντήρηση του μηχανήματος, να εξασφαλίζει την επιμελή 
συντήρηση και επισκευή του όλου συστήματος, έναντι ιδιαίτερης 
ετήσιας αμοιβής, την οπ οία θα έχει καθορίσει στην   οικονομική 
του προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση - εγγύηση του 
κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα κατατεθεί μαζί με την 
προσφορά και θα αναφέρεται στην συγκεκριμένη διακήρυξη. Η 
δήλωση του κατασκευαστικού οίκου πρέπει να καλύπτει και την 
περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή 
εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή γενικά 
πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση.   NAI   
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10 

Με την τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται υποχρεωτικά πλήρης 
κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις 
παρόμοιων ή ίδιων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην 
Ελλάδα, η αξία τους, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και 
οι τυχόν υποχρεώ σεις παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες 
(Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης 
ανήκει στο Δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με 
σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα 
αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην 
περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι 
παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν τούτο  δεν είναι 
δυνατόν, δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον ίδιο 
κατάλογο διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται από 
συνεργείο του προμηθευτή και από πότε. 

 NAI 

  

11 

Οι προμηθευτές πρέπει να περιλαμβάνουν στην οικονομική 
προσφορά τιμοκατάλογο των αναλωσίμων και των βασικών 
ανταλλακτικών του συγκροτήματος και να δεσμευθούν ότι 
μελλοντικές μεταβολές θα γίνονται σύμφωνα με την αύξηση του 
τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους. Αντίγραφο του καταλόγου 
αυτού (χωρίς τιμές) θα περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά. 

 NAI 

  

Γ. Εγκατάσταση – παράδοση- παραλαβή     

1 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν επιτόπια 
γνώση των συνθηκών του χώρου εγκατάστασης και να βεβαιώσουν 
τούτο εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες 
ενέργειες (εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) και να 
συμπεριληφθούν στην προσφορά τους με πλήρη τεχνική 
περιγραφή.   Με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή  Θα γίνει 
έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης του χώρου και βελτίωση, 
ενίσχυση ή αντικατάσταση αυτής ώστε να διασφαλίζονται όλες οι 
απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών του Ελληνικού κράτους και 
η νόμιμη λειτουργία του νέου μηχανήματος. 

 NAI 

  

2 

Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί,   θα παραδοθεί και θα παραληφθεί   
με ευθύνη του προμηθευτή στον χώρο που θα του υποδειχθεί από 
το 
Νοσοκομείο 

 NAI 
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3 

Η παράδοση του μηχανήματος  θα πραγματοποιηθεί μέσα σε 
διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών (ποσοτική 
παράδοση). Μέσα στο διάστημα αυτό (χρόνος παράδοσης) πρέπει 
να γίνουν η προσκόμιση του μηχανήματος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η 
προσωρινή παραλαβή του, η μεταφορά του νέου μηχανήματος 
μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέχρι και εντός του χώρου τοποθέτησης 
του, η εγκατάσταση του νέου μηχανήματος, οι συνδέσεις, οι 
έλεγχοι και δοκιμές,  και η παράδοση τους σε κατάσταση 
λειτουργίας. . Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης.  Το μηχάνημα θα προσκομισθεί 
ελεύθερο επί εδάφους στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας στην ΝΜ 
Ναυπλίου, Ναύπλιο, Ελλάδα, και στον προστατευμένο χώρο του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που θα του υποδείξει η Α.Α.Ο ανάδοχος πρέπει να 
αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά και εγκατάσταση του νέου 
μηχανήματος στο χώρο τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση 
την ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισμούς. Ο 
ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του 
μηχανήματος και να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με δικό 
του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του 
ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & 
επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του ελληνικού κράτους, 
με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος 
τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που του 
διαθέτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό το 
οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε να 
διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου.   NAI   

4 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του μηχανήματος να 
παραδώσει: Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operational Μanuals) 
με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού 
οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των 
αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες 
εφαρμογές μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα. 

 NAI 

  

5 

Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή 
και θα ολοκληρωθεί μέσα στην περίοδο των τριάντα (30) 
ημερολογιακών 
ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

 NAI 

  

Δ.Πιστοποιητικά     

1 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό σήμανσης 
CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/Ε.Ε. Οι προμηθευτές πρέπει, με 
ποινή 
αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά 
τους πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 
93/42/ΕΟΚ), 

 NAI 

  

2 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ΙSO σειράς 
9000  ή  ISO 13485 (ή ισοδύναμο)   του προμηθευτή,  καθώς επίσης 
και από έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 13485 (ή ισοδύναμο) και 
προαιρετικά ISO σειράς 9000 του οίκου κατασκευής με ποινή 
απόρριψης. 

 NAI 
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3 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης με την   ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-
2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής 
διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» 

 NAI 

  

Ε.Εκπαίδευση προσωπικού     

1 

Ο προμηθευτής  υποχρεούται,  με  ποινή αποκλεισμού της  
προσφοράς  του, να συνυποβάλει οπωσδήποτε   πλήρες  αναλυτικό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς- τεχνολόγους), 
ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην 
Ελληνική γλώσσα. Να αναφερθεί ο χρόνος, ο τόπος και η διάρκεια 
της εκπαίδευσης. 

 NAI 

  

2 

Η εκπαίδευση (ιατρών – χειριστών -τεχνικών), θα παρέχεται για έως 
τριάντα (30)   ημέρες   μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος, 
άνευ 
πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή και θα γίνεται στην Ελληνική 
γλώσσα. 

 NAI 

  

3 

Κατά  την  διάρκεια  της  περιόδου  εγγύησης  καλής  λειτουργίας,  ο  
ανάδοχος  υποχρεούται,  άνευ  πρόσθετης  αμοιβής,  να  
επαναλάβει  την εκπαίδευση  του  αρμόδιου  προσωπικού  του  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  (τεχνικούς-χρήστες)  για  ίδιο  χρονικό  διάστημα  
τουλάχιστον  με  την  αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί 
από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 

 NAI 

  

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ     

α/α 7  Ν.Μ.Ναυπλίου  - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.Prospectus και Βεβαιώσεις     

1 

Τα κατατιθέμενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν 
τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι 
πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού 
κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει επίσης να είναι αυτά 
που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, 
στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων 
του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του 
ενδιαφέροντός του. Σε περίπτωση που τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα 
αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να 
κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και 
όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.  Η 
κατά τα άνω  επιστολή  του  οίκου  κατασκευής  και  
κάθε  σχετικό  με  την  προμήθεια  πιστοποιητικό  
πρέπει  να  είναι  υποχρεωτικά  πρωτότυπα  ή 
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και σε κάθε περίπτωση 
επίσημα μεταφρασμένα.   NAI   

B.Υποστήριξη και ανταλλακτικά     
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1 

Θα προσφερθεί πρόγραμμα-προσφορά πλήρους 
υποστήριξης και συντήρησης όλου του 
συγκροτήματος, με ανταλλακτικά, μετά τη λήξη του 
χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και για χρονικό 
διάστημα δέκα (10)   ετών από την παράδοση σε 
λειτουργία.Τα ανταλλακτικά, 
περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή 
αποκλεισμού, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και 
εργατικά στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης. Το 
κόστος συντήρησης ανά έτος να μην υπερβαίνει το 
6% της προσφερόμενης τιμής του μηχανήματος. 

 NAI 

  

2 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως 
ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο 
Νοσοκομείο ανταλλακτικά του προσφερόμενου 
είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την 
παράδοση αυτού. Επίσης, υποχρεούται να καταθέσει 
με την προσφορά έγγραφη δήλωση του νομίμου 
εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού 
θυγατρικού του οίκου (η οποία θα αναφέρεται ρητώς 
στην παρούσα διακήρυξη), ότι αναλαμβάνει τη 
δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για όσο 
χρονικό διάστημα δηλώνει ο προμηθευτής, καθώς και 
για τη συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών 
στην αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση που ο 
προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή 
εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα 
ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να 
υφίσταται ως επιχείρηση, δεδομένου  ότι  τούτο  
κρίνεται  ως  ουσιώδης  απαίτηση  της  διακήρυξης  
για  την  μακρόχρονη  ομαλή  και  απρόσκοπτη  
λειτουργία  του μηχανήματος.  Σε περίπτωση που ο 
προμηθευτής είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, τότε 
σχετικά με τη διάθεση ανταλλακτικών αρκεί η 
δήλωση του προμηθευτή – κατασκευαστή. 

 NAI 

  

3 

Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι 
χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων 
κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του 
κατασκευαστή του  τελικού  προϊόντος  και  δεν  
απαιτούνται  οι  δηλώσεις  περί  διάθεσης  
ανταλλακτικών  των  κατασκευαστικών  οίκων  των  
διαφόρων υποσυστημάτων.   NAI   
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4 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή 
λειτουργία των   υπό προμήθεια ειδών για 
τουλάχιστον δύο (2) έτη   από την οριστική 
παραλαβή τους , κατά τους όρους της διακήρυξης  και 
τις ισχύουσες διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται 
με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης, η οποία 
θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στα προσφερόμενα 
είδη. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το 
Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται  για  οποιαδήποτε  
βλάβη  του  μηχανήματος  ή  μέρους  αυτού  
προερχόμενη  από  την  συνήθη  και  ορθή  χρήση  του  
και  δεν  θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για 
εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα 
αποκατάστασης της βλάβης. Στην παρεχόμενη 
εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του 
προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε 
τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το μηχάνημα να 
διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας. Η συχνότητα 
των προληπτικών ελέγχων πρέπει να καθορίζεται 
στην προσφορά και να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες 
και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Η 
εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του 
προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα 
αρχίζει από την οριστική παραλαβή του 
συγκροτήματος πλήρως συναρμολογημένου, 
εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους 
λειτουργίας.   Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει 
με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της 
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας  του  
μηχανήματος,  με  Έγγραφη  Δήλωση  του 
κατασκευαστή  ή  του  εξουσιοδοτημένου  
αντιπροσώπου  του,     την  οποία  θα συμπεριλάβει 
στον επιμέρους φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  ώστε 
να αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο.   NAI   

5 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα 
οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, 
καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο 
προσωπικό,  με  πιστοποιητικό  εκπαίδευσης  και  
εξουσιοδότηση  αυτού  από  τον  μητρικό  
κατασκευαστικό  οίκο  για  την  συντήρηση  των 
αντίστοιχων μηχανημάτων. Να αναφερθεί αναλυτικά 
στην προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη 
όπου εδρεύει το συνεργείο συντήρησης, η σύνθεση 
του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, 
καθώς και ο χρόνος σχετικής ενασχόλησης και 
εκπαίδευσης,. Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν 
τεχνικό τμήμα στην Νότια Ελλάδα, οφείλουν να 
εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον 
οποίο μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις 
εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες. Ασάφειες ή 
αοριστίες ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση 
του προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή την 
συντήρηση κ.λ.π. θα βαρύνουν στην αξιολόγηση ως   NAI   
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ουσιώδεις αποκλίσεις. 

6 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει 
αποδεδειγμένα ότι ο "αντιπρόσωπος – προμηθευτής" 
διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση από τον μητρικό οίκο 
για χρόνο ο οποίος καλύπτει όλη την δεκαετή περίοδο 
από την παράδοση του μηχανήματος, κατά την οποία 
απαιτείται η παροχή ανταλλακτικών – συντήρησης, 
service, εγγυήσεων κ.λ.π., τότε οι αντίστοιχες 
εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από τον μητρικό ή 
ελληνικό θυγατρικό (ως προαναφέρθηκε) οίκο, πέραν 
των λοιπών δεσμεύσεων (πιστοποιητικά – βεβαιώσεις 
κ.λ.π.) που αναλαμβάνει ο μητρικός οίκος, όπως 
αναφέρονται στην διακήρυξη.   NAI   

7 

Ο προμηθευτής θα υποβάλλει μαζί με την προσφορά 
του και υπόδειγμα σύμβασης συντήρησης (χωρίς 
οικονομικά στοιχεία στην τεχνική προσφορά, με 
οικονομικά στοιχεία στην οικονομική προσφορά) το  
οποίο θα ισχύει μετά το πέραν την εγγύησης και 
εφόσον το επιθυμήσει το Νοσοκομείο. 

 NAI 

  

8 

Κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης  θα  τηρείται  
ημερολόγιο  λειτουργίας,  συντήρησης,  βλαβών  
κ.λ.π.  που  θα  παρακολουθείται  και  θα 
μονογράφεται από τους υπεύθυνους του 
Νοσοκομείου  (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του 
προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι 
βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινη-τοποίησης 
του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται 
τηλεφωνικά για την βλάβη και ει δυνατόν  το  είδος  
της  και  θα  αποστέλλεται  fax,  οπότε  θα  αρχίζει  η 
μέτρηση  του  χρόνου  ακινητοποίησης.  Η  
ανταπόκριση  (τηλεφωνική, τηλεματική ή φυσική 
παρουσία) προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει 
να γίνεται την ίδια μέρα όταν ο προμηθευτής 
ειδοποιηθεί μέχρι την 10:00 π.μ. και το αργότερο το 
πρωί της επομένης ημέρας όταν ειδοποιηθεί μετά την 
10:00 π.μ. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα 

 NAI 
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αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης 
λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του 
μηχανήματος. Για κάθε τέτοια εργάσιμη ημέρα άνω 
των οκτώ(8) ημερολογιακών ημερών ετησίως, (στις 
οποίες  δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες 
προληπτικής συντήρησης του μηχανήματος), θα 
επιβάλλεται στον προμηθευτή, ως ποινική ρήτρα, 
παράταση κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες της 
διάρκειας της εγγύησης καλής λειτουργίας η της 
σύμβασης συντήρησης, για ολόκληρο το συγκρότημα. 

9 

Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής 
λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον θα 
του έχει ανατεθεί η συντήρηση του μηχανήματος, να 
εξασφαλίζει την επιμελή συντήρηση και επισκευή του 
όλου συστήματος, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, 
την οπ οία θα έχει καθορίσει στην   οικονομική του 
προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση - 
εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα 
κατατεθεί μαζί με την προσφορά και θα αναφέρεται 
στην συγκεκριμένη διακήρυξη. Η δήλωση του 
κατασκευαστικού οίκου πρέπει να καλύπτει και την 
περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο 
αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού 
οίκου στη Ελλάδα ή γενικά πάψει να υφίσταται ως 
επιχείρηση.   NAI   

10 

Με την τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται 
υποχρεωτικά πλήρης κατάλογος στον οποίο 
αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις παρόμοιων ή 
ίδιων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην 
Ελλάδα, η αξία τους, οι ημερομηνίες παραγγελίας, 
παράδοσης και οι τυχόν υποχρεώ σεις παράδοσης, 
καθώς και οι παραλήπτες (Δημοσίου ή Ιδιωτικού 
τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει 
στο Δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται 
με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα 
οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη 
παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο 
παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι 
παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν τούτο  
δεν είναι δυνατόν, δηλώνονται υπεύθυνα από τον 
προμηθευτή. Στον ίδιο κατάλογο διευκρινίζεται αν τα 
μηχανήματα αυτά συντηρούνται από συνεργείο του 
προμηθευτή και από πότε. 

 NAI 

  

11 

Οι προμηθευτές πρέπει να περιλαμβάνουν στην 
οικονομική προσφορά τιμοκατάλογο των 
αναλωσίμων και των βασικών ανταλλακτικών του 
συγκροτήματος και να δεσμευθούν ότι μελλοντικές 
μεταβολές θα γίνονται σύμφωνα με την αύξηση του 
τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους. Αντίγραφο του 
καταλόγου αυτού (χωρίς τιμές) θα περιλαμβάνεται 
στην τεχνική προσφορά. 

 NAI 

  

Γ. Εγκατάσταση – παράδοση- παραλαβή     
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1 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να 
λάβουν επιτόπια γνώση των συνθηκών του χώρου 
εγκατάστασης και να βεβαιώσουν τούτο 
εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες 
ενέργειες (εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) 
και να συμπεριληφθούν στην προσφορά τους με 
πλήρη τεχνική περιγραφή.   Με φροντίδα και δαπάνη 
του προμηθευτή  Θα γίνει έλεγχος της υπάρχουσας 
κατάστασης του χώρου και βελτίωση, ενίσχυση ή 
αντικατάσταση αυτής ώστε να διασφαλίζονται όλες οι 
απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών του Ελληνικού 
κράτους και η νόμιμη λειτουργία του νέου 
μηχανήματος.   NAI   

2 

Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί,   θα παραδοθεί και θα 
παραληφθεί   με ευθύνη του προμηθευτή στον χώρο 
που θα του υποδειχθεί από το 
Νοσοκομείο 

 NAI 

  

3 

Η παράδοση του μηχανήματος  θα πραγματοποιηθεί 
μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών 
ημερών (ποσοτική παράδοση). Μέσα στο διάστημα 
αυτό (χρόνος παράδοσης) πρέπει να γίνουν η 
προσκόμιση του μηχανήματος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η 
προσωρινή παραλαβή του, η μεταφορά του νέου 
μηχανήματος μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέχρι και εντός 
του χώρου τοποθέτησης του, η εγκατάσταση του νέου 
μηχανήματος, οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιμές,  
και η παράδοση τους σε κατάσταση λειτουργίας. . Ο 
χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης.  Το μηχάνημα θα 
προσκομισθεί ελεύθερο επί εδάφους στο  Γενικό 
Νοσοκομείο Αργολίδας στην ΝΜ Ναυπλίου, Ναύπλιο, 
Ελλάδα, και στον προστατευμένο χώρο του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που θα του υποδείξει η Α.Α.Ο 
ανάδοχος πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά 
και εγκατάσταση του νέου μηχανήματος στο χώρο 
τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την 
ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους 
κανονισμούς. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει 
πλήρως την εγκατάσταση του μηχανήματος και να το 
παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με δικό του 
ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική 
του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους 
τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους 
κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες 
και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος 
τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, στο 
χώρο που του διαθέτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το 
εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται 
στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική 
συμμόρφωση, ώστε να διασφαλισθούν τα 
συμφέροντα του Δημοσίου. 

 NAI 
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4 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του 
μηχανήματος να παραδώσει: Δύο (2) Εγχειρίδια 
Λειτουργίας (Operational Μanuals) με σαφείς οδηγίες 
χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου 
(Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των 
αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες 
τις αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο 
οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα. 

 NAI 

  

5 

Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή 
παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα στην περίοδο 
των τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
διακήρυξη. 

 NAI 

  

Δ.Πιστοποιητικά       

1 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό σήμανσης CE σύμφωνα με την οδηγία 
93/42/Ε.Ε. Οι προμηθευτές πρέπει, με ποινή 
αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την 
προσφορά τους πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά 
σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), 

 NAI 

  

2 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό ΙSO σειράς 9000  ή  ISO 13485 (ή 
ισοδύναμο)   του προμηθευτή,  καθώς επίσης και από 
έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 13485 (ή 
ισοδύναμο) και προαιρετικά ISO σειράς 9000 του 
οίκου κατασκευής με ποινή απόρριψης. 

 NAI 

  

3 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την   
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) 
«Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής 
διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» 

 NAI 

  

Ε.Εκπαίδευση προσωπικού     

1 

Ο προμηθευτής  υποχρεούται,  με  ποινή 
αποκλεισμού της  προσφοράς  του, να συνυποβάλει 
οπωσδήποτε   πλήρες  αναλυτικό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς- 
τεχνολόγους), ως και αντίγραφο των αναγκαίων 
βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα. Να 
αναφερθεί ο χρόνος, ο τόπος και η διάρκεια της 
εκπαίδευσης. 

 NAI 

  

2 

Η εκπαίδευση (ιατρών – χειριστών -τεχνικών), θα 
παρέχεται για έως τριάντα (30)   ημέρες   μετά την 
εγκατάσταση του μηχανήματος, άνευ 
πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή και θα γίνεται 
στην Ελληνική γλώσσα. 

 NAI 
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3 

Κατά  την  διάρκεια  της  περιόδου  εγγύησης  καλής  
λειτουργίας,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται,  άνευ  
πρόσθετης  αμοιβής,  να  επαναλάβει  την 
εκπαίδευση  του  αρμόδιου  προσωπικού  του  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  (τεχνικούς-χρήστες)  για  ίδιο  
χρονικό  διάστημα  τουλάχιστον  με  την  αρχική 
εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 

 NAI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ     

α/α 8  Ν.Μ.Ναυπλίου  - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.Prospectus και Βεβαιώσεις     

1 

Τα κατατιθέμενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. 
Πρέπει να είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού 
κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που 
χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της 
πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και 
του Δημοσίου) του ενδιαφέροντός του. Σε περίπτωση που τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα 
Prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από το 
νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι 
από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.  Η κατά τα άνω  
επιστολή  του  οίκου  κατασκευής  και  κάθε  σχετικό  με  την  
προμήθεια  πιστοποιητικό  πρέπει  να  είναι  υποχρεωτικά  
πρωτότυπα  ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και σε κάθε 
περίπτωση επίσημα μεταφρασμένα. 

 NAI 
 

B.Υποστήριξη και ανταλλακτικά     
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1 

Θα προσφερθεί πρόγραμμα-προσφορά πλήρους υποστήριξης και 
συντήρησης όλου του συγκροτήματος, με ανταλλακτικά, μετά τη 
λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και για χρονικό 
διάστημα δέκα (10)   ετών από την παράδοση σε λειτουργία.Τα 
ανταλλακτικά, 
περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με τα 
πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή 
συντήρησης. Το κόστος συντήρησης ανά έτος να μην υπερβαίνει το 
6% της προσφερόμενης τιμής του μηχανήματος. 

 NAI 

  

2 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο 
ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για δέκα (10) 
τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού. Επίσης, υποχρεούται να 
καταθέσει με την προσφορά έγγραφη δήλωση του νομίμου 
εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού θυγατρικού 
του οίκου (η οποία θα αναφέρεται ρητώς στην παρούσα 
διακήρυξη), ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση 
ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστημα δηλώνει ο προμηθευτής, 
καθώς και για τη συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην 
αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να 
είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου 
στη Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να 
υφίσταται ως επιχείρηση, δεδομένου  ότι  τούτο  κρίνεται  ως  
ουσιώδης  απαίτηση  της  διακήρυξης  για  την  μακρόχρονη  ομαλή  
και  απρόσκοπτη  λειτουργία  του μηχανήματος.  Σε περίπτωση που 
ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, τότε σχετικά με τη 
διάθεση ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση του προμηθευτή – 
κατασκευαστή. 

 NAI 

  

3 

Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν 
υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του 
κατασκευαστή του  τελικού  προϊόντος  και  δεν  απαιτούνται  οι  
δηλώσεις  περί  διάθεσης  ανταλλακτικών  των  κατασκευαστικών  
οίκων  των  διαφόρων υποσυστημάτων. 

 NAI 
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4 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των   
υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον δύο (2) έτη   από την 
οριστική 
παραλαβή τους , κατά τους όρους της διακήρυξης  και τις ισχύουσες 
διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής 
έγγραφης βεβαίωσης, η οποία θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή 
στα προσφερόμενα είδη. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το 
Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται  για  οποιαδήποτε  βλάβη  του  
μηχανήματος  ή  μέρους  αυτού  προερχόμενη  από  την  συνήθη  
και  ορθή  χρήση  του  και  δεν  θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν 
για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης 
της βλάβης. Στην παρεχόμενη εγγύηση περιλαμβάνεται και η 
υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε 
τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το μηχάνημα να διατηρείται σε 
κατάσταση ετοιμότητας. Η συχνότητα των προληπτικών ελέγχων 
πρέπει να καθορίζεται στην προσφορά και να είναι σύμφωνη με τις 
οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Η εγγύηση 
αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο 
χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του 
συγκροτήματος πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και 
σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.   Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να 
δηλώσει με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της 
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας  του  μηχανήματος,  με  
Έγγραφη  Δήλωση  του  κατασκευαστή  ή  του  εξουσιοδοτημένου  
αντιπροσώπου  του,     την  οποία  θα συμπεριλάβει στον επιμέρους 
φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  ώστε να αξιολογηθεί από το αρμόδιο 
όργανο. 

 NAI 

  

5 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο 
τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα 
εκπαιδευμένο 
προσωπικό,  με  πιστοποιητικό  εκπαίδευσης  και  εξουσιοδότηση  
αυτού  από  τον  μητρικό  κατασκευαστικό  οίκο  για  την  
συντήρηση  των αντίστοιχων μηχανημάτων. Να αναφερθεί 
αναλυτικά στην προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη 
όπου εδρεύει το συνεργείο συντήρησης, η σύνθεση του 
προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, καθώς και ο χρόνος 
σχετικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης,. Οι επιχειρήσεις που δεν 
διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Νότια Ελλάδα, οφείλουν να εκθέτουν 
στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες. 
Ασάφειες ή αοριστίες ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση 
του προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή την συντήρηση κ.λ.π. θα 
βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις.   NAI   
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6 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει αποδεδειγμένα ότι ο 
"αντιπρόσωπος – προμηθευτής" διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση 
από τον μητρικό οίκο για χρόνο ο οποίος καλύπτει όλη την δεκαετή 
περίοδο από την παράδοση του μηχανήματος, κατά την οποία 
απαιτείται η παροχή ανταλλακτικών – συντήρησης, service, 
εγγυήσεων κ.λ.π., τότε οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές 
εκδίδονται από τον μητρικό ή ελληνικό θυγατρικό (ως 
προαναφέρθηκε) οίκο, πέραν των λοιπών δεσμεύσεων 
(πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.) που αναλαμβάνει ο μητρικός 
οίκος, όπως αναφέρονται στην διακήρυξη. 

 NAI 

  

7 

Ο προμηθευτής θα υποβάλλει μαζί με την προσφορά του και 
υπόδειγμα σύμβασης συντήρησης (χωρίς οικονομικά στοιχεία στην 
τεχνική προσφορά, με οικονομικά στοιχεία στην οικονομική 
προσφορά) το  οποίο θα ισχύει μετά το πέραν την εγγύησης και 
εφόσον το επιθυμήσει το Νοσοκομείο. 

 NAI 

  

8 

Κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης  θα  τηρείται  ημερολόγιο  
λειτουργίας,  συντήρησης,  βλαβών  κ.λ.π.  που  θα  
παρακολουθείται  και  θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους του 
Νοσοκομείου  (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του προμηθευτή. 
Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η 
διάρκεια ακινη-τοποίησης του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα 
ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει δυνατόν  το  είδος  
της  και  θα  αποστέλλεται  fax,  οπότε  θα  αρχίζει  η μέτρηση  του  
χρόνου  ακινητοποίησης.  Η  ανταπόκριση  (τηλεφωνική, τηλεματική 
ή φυσική παρουσία) προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να 
γίνεται την ίδια μέρα όταν ο προμηθευτής ειδοποιηθεί μέχρι την 
10:00 π.μ. και το αργότερο το πρωί της επομένης ημέρας όταν 
ειδοποιηθεί μετά την 10:00 π.μ. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα 
αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης 
οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. Για κάθε τέτοια εργάσιμη 
ημέρα άνω των οκτώ(8) ημερολογιακών ημερών ετησίως, (στις 
οποίες  δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες προληπτικής 
συντήρησης του μηχανήματος), θα επιβάλλεται στον προμηθευτή, 
ως ποινική ρήτρα, παράταση κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες της 
διάρκειας της εγγύησης καλής λειτουργίας η της σύμβασης 
συντήρησης, για ολόκληρο το συγκρότημα. 

 NAI 

  

9 

Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο 
προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον θα του έχει ανατεθεί η 
συντήρηση του μηχανήματος, να εξασφαλίζει την επιμελή 
συντήρηση και επισκευή του όλου συστήματος, έναντι ιδιαίτερης 
ετήσιας αμοιβής, την οπ οία θα έχει καθορίσει στην   οικονομική 
του προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση - εγγύηση του 
κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα κατατεθεί μαζί με την 
προσφορά και θα αναφέρεται στην συγκεκριμένη διακήρυξη. Η 
δήλωση του κατασκευαστικού οίκου πρέπει να καλύπτει και την 
περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή 
εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή γενικά 
πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση.   NAI   
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10 

Με την τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται υποχρεωτικά πλήρης 
κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις 
παρόμοιων ή ίδιων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην 
Ελλάδα, η αξία τους, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και 
οι τυχόν υποχρεώ σεις παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες 
(Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης 
ανήκει στο Δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με 
σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα 
αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην 
περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι 
παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν τούτο  δεν είναι 
δυνατόν, δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον ίδιο 
κατάλογο διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται από 
συνεργείο του προμηθευτή και από πότε. 

 NAI 

  

11 

Οι προμηθευτές πρέπει να περιλαμβάνουν στην οικονομική 
προσφορά τιμοκατάλογο των αναλωσίμων και των βασικών 
ανταλλακτικών του συγκροτήματος και να δεσμευθούν ότι 
μελλοντικές μεταβολές θα γίνονται σύμφωνα με την αύξηση του 
τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους. Αντίγραφο του καταλόγου 
αυτού (χωρίς τιμές) θα περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά. 

 NAI 

  

Γ. Εγκατάσταση – παράδοση- παραλαβή     

1 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν επιτόπια 
γνώση των συνθηκών του χώρου εγκατάστασης και να βεβαιώσουν 
τούτο εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες 
ενέργειες (εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) και να 
συμπεριληφθούν στην προσφορά τους με πλήρη τεχνική 
περιγραφή.   Με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή  Θα γίνει 
έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης του χώρου και βελτίωση, 
ενίσχυση ή αντικατάσταση αυτής ώστε να διασφαλίζονται όλες οι 
απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών του Ελληνικού κράτους και 
η νόμιμη λειτουργία του νέου μηχανήματος. 

 NAI 

  

2 

Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί,   θα παραδοθεί και θα παραληφθεί   
με ευθύνη του προμηθευτή στον χώρο που θα του υποδειχθεί από 
το 
Νοσοκομείο 

 NAI 
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3 

Η παράδοση του μηχανήματος  θα πραγματοποιηθεί μέσα σε 
διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών (ποσοτική 
παράδοση). Μέσα στο διάστημα αυτό (χρόνος παράδοσης) πρέπει 
να γίνουν η προσκόμιση του μηχανήματος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η 
προσωρινή παραλαβή του, η μεταφορά του νέου μηχανήματος 
μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέχρι και εντός του χώρου τοποθέτησης 
του, η εγκατάσταση του νέου μηχανήματος, οι συνδέσεις, οι έλεγχοι 
και δοκιμές,  και η παράδοση τους σε κατάσταση λειτουργίας. . Ο 
χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης.  Το μηχάνημα θα προσκομισθεί ελεύθερο επί εδάφους 
στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας στη ΝΜ Ναυπλίου στο Ναύπλιο, 
Ελλάδα, και στον προστατευμένο χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που θα 
του υποδείξει η Α.Α.Ο ανάδοχος πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την 
μεταφορά και εγκατάσταση του νέου μηχανήματος στο χώρο 
τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την ελληνική νομοθεσία 
και τους αντίστοιχους κανονισμούς. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να 
εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του μηχανήματος και να το 
παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και 
ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, 
σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους 
κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια 
του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων 
υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που του διαθέτει το 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει 
αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο 
περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε να 
διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου.   NAI   

4 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του μηχανήματος να 
παραδώσει: Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operational Μanuals) 
με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού 
οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των 
αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες 
εφαρμογές μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα. 

 NAI 

  

5 

Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή 
και θα ολοκληρωθεί μέσα στην περίοδο των τριάντα (30) 
ημερολογιακών 
ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

 NAI 

  

Δ.Πιστοποιητικά     

1 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό σήμανσης 
CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/Ε.Ε. Οι προμηθευτές πρέπει, με 
ποινή 
αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά 
τους πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 
93/42/ΕΟΚ), 

 NAI 

  

2 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ΙSO σειράς 
9000  ή  ISO 13485 (ή ισοδύναμο)   του προμηθευτή,  καθώς επίσης 
και από έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 13485 (ή ισοδύναμο) και 
προαιρετικά ISO σειράς 9000 του οίκου κατασκευής με ποινή 
απόρριψης. 

 NAI 
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3 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης με την   ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-
2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής 
διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» 

 NAI 

  

Ε.Εκπαίδευση προσωπικού     

1 

Ο προμηθευτής  υποχρεούται,  με  ποινή αποκλεισμού της  
προσφοράς  του, να συνυποβάλει οπωσδήποτε   πλήρες  αναλυτικό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς- τεχνολόγους), 
ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην 
Ελληνική γλώσσα. Να αναφερθεί ο χρόνος, ο τόπος και η διάρκεια 
της εκπαίδευσης. 

 NAI 

  

2 

Η εκπαίδευση (ιατρών – χειριστών -τεχνικών), θα παρέχεται για έως 
τριάντα (30)   ημέρες   μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος, 
άνευ 
πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή και θα γίνεται στην Ελληνική 
γλώσσα. 

 NAI 

  

3 

Κατά  την  διάρκεια  της  περιόδου  εγγύησης  καλής  λειτουργίας,  ο  
ανάδοχος  υποχρεούται,  άνευ  πρόσθετης  αμοιβής,  να  
επαναλάβει  την εκπαίδευση  του  αρμόδιου  προσωπικού  του  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  (τεχνικούς-χρήστες)  για  ίδιο  χρονικό  διάστημα  
τουλάχιστον  με  την  αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί 
από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 

 NAI 

  

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

  

α/α 9  Ν.Μ.Ναυπλίου  - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.Prospectus και Βεβαιώσεις     

1 

Τα κατατιθέμενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. 
Πρέπει να είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού 
κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που 
χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της 
πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και 
του Δημοσίου) του ενδιαφέροντός του. Σε περίπτωση που τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα 
Prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από το 
νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι 
από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.  Η κατά τα άνω  
επιστολή  του  οίκου  κατασκευής  και  κάθε  σχετικό  με  την  
προμήθεια  πιστοποιητικό  πρέπει  να  είναι  υποχρεωτικά  
πρωτότυπα  ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και σε κάθε 
περίπτωση επίσημα μεταφρασμένα. 

  NAI   

B.Υποστήριξη και ανταλλακτικά     
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1 

Θα προσφερθεί πρόγραμμα-προσφορά πλήρους υποστήριξης και 
συντήρησης όλου του συγκροτήματος, με ανταλλακτικά, μετά τη 
λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και για χρονικό 
διάστημα δέκα (10)   ετών από την παράδοση σε λειτουργία.Τα 
ανταλλακτικά, περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή 
αποκλεισμού, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην 
προσφερόμενη τιμή συντήρησης. Το κόστος συντήρησης ανά έτος 
να μην υπερβαίνει το 6% της προσφερόμενης τιμής του 
μηχανήματος.   NAI   

2 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο 
ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για δέκα (10) 
τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού. Επίσης, υποχρεούται να 
καταθέσει με την προσφορά έγγραφη δήλωση του νομίμου 
εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού θυγατρικού 
του οίκου (η οποία θα αναφέρεται ρητώς στην παρούσα 
διακήρυξη), ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση 
ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστημα δηλώνει ο προμηθευτής, 
καθώς και για τη συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην 
αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να 
είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου 
στη Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να 
υφίσταται ως επιχείρηση, δεδομένου  ότι  τούτο  κρίνεται  ως  
ουσιώδης  απαίτηση  της  διακήρυξης  για  την  μακρόχρονη  ομαλή  
και  απρόσκοπτη  λειτουργία  του μηχανήματος.  Σε περίπτωση που 
ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, τότε σχετικά με τη 
διάθεση ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση του προμηθευτή – 
κατασκευαστή.   NAI   

3 

Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν 
υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του 
κατασκευαστή του  τελικού  προϊόντος  και  δεν  απαιτούνται  οι  
δηλώσεις  περί  διάθεσης  ανταλλακτικών  των  κατασκευαστικών  
οίκων  των  διαφόρων υποσυστημάτων.   NAI   
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4 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των   
υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον δύο (2) έτη   από την 
οριστική 
παραλαβή τους , κατά τους όρους της διακήρυξης  και τις ισχύουσες 
διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής 
έγγραφης βεβαίωσης, η οποία θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή 
στα προσφερόμενα είδη. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το 
Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται  για  οποιαδήποτε  βλάβη  του  
μηχανήματος  ή  μέρους  αυτού  προερχόμενη  από  την  συνήθη  
και  ορθή  χρήση  του  και  δεν  θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν 
για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης 
της βλάβης. Στην παρεχόμενη εγγύηση περιλαμβάνεται και η 
υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε 
τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το μηχάνημα να διατηρείται σε 
κατάσταση ετοιμότητας. Η συχνότητα των προληπτικών ελέγχων 
πρέπει να καθορίζεται στην προσφορά και να είναι σύμφωνη με τις 
οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Η εγγύηση 
αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο 
χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του 
συγκροτήματος πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και 
σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.   Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να 
δηλώσει με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της 
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας  του  μηχανήματος,  με  
Έγγραφη  Δήλωση  του  κατασκευαστή  ή  του  εξουσιοδοτημένου  
αντιπροσώπου  του,     την  οποία  θα συμπεριλάβει στον επιμέρους 
φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  ώστε να αξιολογηθεί από το αρμόδιο 
όργανο.   NAI   

5 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο 
τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα 
εκπαιδευμένο 
προσωπικό,  με  πιστοποιητικό  εκπαίδευσης  και  εξουσιοδότηση  
αυτού  από  τον  μητρικό  κατασκευαστικό  οίκο  για  την  
συντήρηση  των αντίστοιχων μηχανημάτων. Να αναφερθεί 
αναλυτικά στην προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη 
όπου εδρεύει το συνεργείο συντήρησης, η σύνθεση του 
προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, καθώς και ο χρόνος 
σχετικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης,. Οι επιχειρήσεις που δεν 
διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Νότια Ελλάδα, οφείλουν να εκθέτουν 
στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες. 
Ασάφειες ή αοριστίες ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση 
του προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή την συντήρηση κ.λ.π. θα 
βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις. 

 NAI 

  



266 

 

6 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει αποδεδειγμένα ότι ο 
"αντιπρόσωπος – προμηθευτής" διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση 
από τον μητρικό οίκο για χρόνο ο οποίος καλύπτει όλη την δεκαετή 
περίοδο από την παράδοση του μηχανήματος, κατά την οποία 
απαιτείται η παροχή ανταλλακτικών – συντήρησης, service, 
εγγυήσεων κ.λ.π., τότε οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές 
εκδίδονται από τον μητρικό ή ελληνικό θυγατρικό (ως 
προαναφέρθηκε) οίκο, πέραν των λοιπών δεσμεύσεων 
(πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.) που αναλαμβάνει ο μητρικός 
οίκος, όπως αναφέρονται στην διακήρυξη. 

 NAI 

  

7 

Ο προμηθευτής θα υποβάλλει μαζί με την προσφορά του και 
υπόδειγμα σύμβασης συντήρησης (χωρίς οικονομικά στοιχεία στην 
τεχνική προσφορά, με οικονομικά στοιχεία στην οικονομική 
προσφορά) το  οποίο θα ισχύει μετά το πέραν την εγγύησης και 
εφόσον το επιθυμήσει το Νοσοκομείο. 

 NAI 

  

8 

Κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης  θα  τηρείται  ημερολόγιο  
λειτουργίας,  συντήρησης,  βλαβών  κ.λ.π.  που  θα  
παρακολουθείται  και  θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους του 
Νοσοκομείου  (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του προμηθευτή. 
Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η 
διάρκεια ακινη-τοποίησης του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα 
ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει δυνατόν  το  είδος  
της  και  θα  αποστέλλεται  fax,  οπότε  θα  αρχίζει  η μέτρηση  του  
χρόνου  ακινητοποίησης.  Η  ανταπόκριση  (τηλεφωνική, τηλεματική 
ή φυσική παρουσία) προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να 
γίνεται την ίδια μέρα όταν ο προμηθευτής ειδοποιηθεί μέχρι την 
10:00 π.μ. και το αργότερο το πρωί της επομένης ημέρας όταν 
ειδοποιηθεί μετά την 10:00 π.μ. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα 
αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης 
οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. Για κάθε τέτοια εργάσιμη 
ημέρα άνω των οκτώ(8) ημερολογιακών ημερών ετησίως, (στις 
οποίες  δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες προληπτικής 
συντήρησης του μηχανήματος), θα επιβάλλεται στον προμηθευτή, 
ως ποινική ρήτρα, παράταση κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες της 
διάρκειας της εγγύησης καλής λειτουργίας η της σύμβασης 
συντήρησης, για ολόκληρο το συγκρότημα. 

 NAI 

  

9 

Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο 
προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον θα του έχει ανατεθεί η 
συντήρηση του μηχανήματος, να εξασφαλίζει την επιμελή 
συντήρηση και επισκευή του όλου συστήματος, έναντι ιδιαίτερης 
ετήσιας αμοιβής, την οπ οία θα έχει καθορίσει στην   οικονομική 
του προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση - εγγύηση του 
κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα κατατεθεί μαζί με την 
προσφορά και θα αναφέρεται στην συγκεκριμένη διακήρυξη. Η 
δήλωση του κατασκευαστικού οίκου πρέπει να καλύπτει και την 
περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή 
εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή γενικά 
πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση.   NAI   
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10 

Με την τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται υποχρεωτικά πλήρης 
κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις 
παρόμοιων ή ίδιων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην 
Ελλάδα, η αξία τους, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και 
οι τυχόν υποχρεώ σεις παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες 
(Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης 
ανήκει στο Δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με 
σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα 
αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην 
περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι 
παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν τούτο  δεν είναι 
δυνατόν, δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον ίδιο 
κατάλογο διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται από 
συνεργείο του προμηθευτή και από πότε.   NAI   

11 

Οι προμηθευτές πρέπει να περιλαμβάνουν στην οικονομική 
προσφορά τιμοκατάλογο των αναλωσίμων και των βασικών 
ανταλλακτικών του συγκροτήματος και να δεσμευθούν ότι 
μελλοντικές μεταβολές θα γίνονται σύμφωνα με την αύξηση του 
τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους. Αντίγραφο του καταλόγου 
αυτού (χωρίς τιμές) θα περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά.   NAI   

Γ. Εγκατάσταση – παράδοση- παραλαβή     

1 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν επιτόπια 
γνώση των συνθηκών του χώρου εγκατάστασης και να βεβαιώσουν 
τούτο εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες 
ενέργειες (εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) και να 
συμπεριληφθούν στην προσφορά τους με πλήρη τεχνική 
περιγραφή.   Με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή  Θα γίνει 
έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης του χώρου και βελτίωση, 
ενίσχυση ή αντικατάσταση αυτής ώστε να διασφαλίζονται όλες οι 
απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών του Ελληνικού κράτους και 
η νόμιμη λειτουργία του νέου μηχανήματος. 

 NAI 

  

2 

Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί,   θα παραδοθεί και θα παραληφθεί   
με ευθύνη του προμηθευτή στον χώρο που θα του υποδειχθεί από 
το 
Νοσοκομείο 

 NAI 

  



268 

 

3 

Η παράδοση του μηχανήματος  θα πραγματοποιηθεί μέσα σε 
διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών (ποσοτική 
παράδοση). Μέσα στο διάστημα αυτό (χρόνος παράδοσης) πρέπει 
να γίνουν η προσκόμιση του μηχανήματος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η 
προσωρινή παραλαβή του, η μεταφορά του νέου μηχανήματος 
μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέχρι και εντός του χώρου τοποθέτησης 
του, η εγκατάσταση του νέου μηχανήματος, οι συνδέσεις, οι έλεγχοι 
και δοκιμές,  και η παράδοση τους σε κατάσταση λειτουργίας. . Ο 
χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης.  Το μηχάνημα θα προσκομισθεί ελεύθερο επί εδάφους 
στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας στην ΝΜ Ναυπλίου, Ναύπλιο, 
Ελλάδα, και στον προστατευμένο χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που θα 
του υποδείξει η Α.Α.Ο ανάδοχος πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την 
μεταφορά και εγκατάσταση του νέου μηχανήματος στο χώρο 
τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την ελληνική νομοθεσία 
και τους αντίστοιχους κανονισμούς. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να 
εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του μηχανήματος και να το 
παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και 
ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, 
σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους 
κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια 
του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων 
υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που του διαθέτει το 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει 
αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο 
περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε να 
διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου. 

 NAI 

  

4 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του μηχανήματος να 
παραδώσει: Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operational Μanuals) 
με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού 
οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των 
αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες 
εφαρμογές μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα. 

 NAI 

  

5 

Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή 
και θα ολοκληρωθεί μέσα στην περίοδο των τριάντα (30) 
ημερολογιακών 
ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

 NAI 

  

Δ.Πιστοποιητικά     

1 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό σήμανσης 
CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/Ε.Ε. Οι προμηθευτές πρέπει, με 
ποινή 
αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά 
τους πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 
93/42/ΕΟΚ), 

 NAI 

  

2 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ΙSO σειράς 
9000  ή  ISO 13485 (ή ισοδύναμο)   του προμηθευτή,  καθώς επίσης 
και από έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 13485 (ή ισοδύναμο) και 
προαιρετικά ISO σειράς 9000 του οίκου κατασκευής με ποινή 
απόρριψης. 

 NAI 
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3 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης με την   ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-
2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής 
διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» 

 NAI 

  

Ε.Εκπαίδευση προσωπικού     

1 

Ο προμηθευτής  υποχρεούται,  με  ποινή αποκλεισμού της  
προσφοράς  του, να συνυποβάλει οπωσδήποτε   πλήρες  αναλυτικό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς- τεχνολόγους), 
ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην 
Ελληνική γλώσσα. Να αναφερθεί ο χρόνος, ο τόπος και η διάρκεια 
της εκπαίδευσης. 

 NAI 

  

2 

Η εκπαίδευση (ιατρών – χειριστών -τεχνικών), θα παρέχεται για έως 
τριάντα (30)   ημέρες   μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος, 
άνευ 
πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή και θα γίνεται στην Ελληνική 
γλώσσα. 

 NAI 

  

3 

Κατά  την  διάρκεια  της  περιόδου  εγγύησης  καλής  λειτουργίας,  ο  
ανάδοχος  υποχρεούται,  άνευ  πρόσθετης  αμοιβής,  να  
επαναλάβει  την εκπαίδευση  του  αρμόδιου  προσωπικού  του  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  (τεχνικούς-χρήστες)  για  ίδιο  χρονικό  διάστημα  
τουλάχιστον  με  την  αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί 
από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 

 NAI 

  

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ –  

 

Η Αναθέτουσα αρχή συντάσσει με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακή πλατφόρμας που 
διαθέτει η ΕΕ, το πρότυπο που θα ανταποκρίνεται: α) στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί 
φορείς αποκλείονται ή με βάση τα έγγραφα της σύμβασης μπορούν να αποκλεισθούν καθώς και β) στα 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί ως τα ως άνω έγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείου ως 
αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. Το 
αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της 
υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντησή τους. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο 
ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. 

Πρόκειται για υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των ικανοτήτων των 
επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της Ε.Ε. Η Υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι: 

  Δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες είναι δυνατόν να αποκλειστούν από τη σύναψη 
δημόσιας σύμβασης  

 Πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής Μόνον ο προσωρινός προμηθευτής θα πρέπει να 
υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία.  
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Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται να ζητηθούν ορισμένα ή άλλα έγγραφα σε περίπτωση 
αμφιβολιών. Σε περίπτωση που ο προσωρινός προμηθευτής παρέχει τους συνδέσμους για τα πρωτότυπα 
αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα μητρώα, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση από εκεί. 
Ειδικότερα, με βάση την παρ. 6 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να 
υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όταν η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να 
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ένωσης. Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. 
Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής (προεπιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής. Οι 
οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή αρχείο pdf, 
ψηφιακά υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη. 

Ακολουθεί το υπόδειγμα του εντύπου, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

 Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις αναρτημένες οδηγίες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο 
οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)” 
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470 
3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403 
629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΈΓΓΡΑΦΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΕΕΕΠ) 

 

Μέρος I: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας και την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Οδηγίες Συμπλήρωσης Φύλλου Συμμόρφωσης Τεχνικής 
Προσφοράς & ειδικών όρων  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
 
 Επί  ποινή αποκλεισμού: να δηλώνεται ρητά η συμμόρφωση ή απόκλιση από τις ζητούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές και ειδικούς όρους, τηρώντας την ίδια σειρά και αρίθμηση  του  Παραρτήματος  Ι . 
Τονίζεται ότι είναι  υποχρεωτική  η απάντηση  σε όλα τα  σημεία του  ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  και  η 
παροχή  όλων των  πληροφοριών  που ζητούνται. 
Στη Στήλη « ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  » περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 
επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Προσφορές που δεν  καλύπτουν 
πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Στη  στήλη  « ΑΠΑΝΤΗΣΗ- ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ »  σημειώνεται  η  απάντηση  του  Προμηθευτή  που  έχει  τη  μορφή 
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά και αναλυτική περιγραφή. 
Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ», για έστω και έναν από τους 
όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στον σχετικό όρο. 
 
Στη στήλη « ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το 
οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια , ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των ειδών, του 
εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και 
υποστήριξης κλπ., ή έγγραφες βεβαιώσεις που κατά την κρίση του υποψηφίου Προμηθευτή τεκμηριώνουν τα 
στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης.  
 

Προσφορές οι οποίες θα απαντούν μονολεκτικά (π.χ. ΝΑΙ ή ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ κ.λ.π.), με  απλή 
κατάφαση ή επεξήγηση δηλαδή, χωρίς τεκμηρίωση και παραπομπές δεν αποτελεί απόδειξη 
πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει το δικαίωμα ελέγχου και επιβεβαίωσης 
της πλήρωσης της απαίτησης ή της απόρριψής της ως απαράδεκτης με την αιτιολογία της μη 
πλήρωσης των όρων της διακήρυξης όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω. 
 
Συγκεκριμένα,  στο φύλλο συμμόρφωσης, που αφορά στις  τεχνικές  προδιαγραφές, οι  παραπομπές  θα 
πρέπει να γίνονται στα επίσημα prospectus του κατασκευαστικού οίκου ή σε επίσημες βεβαιώσεις του 
κατασκευαστικού οίκου, για ό,τι δεν αναγράφεται στα prospectus. 

 
Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές και ειδικούς όρους της διακήρυξης χωρίς 
τεκμηρίωση και  πλήρη  παραπομπή  – αντιστοιχία, μεταξύ  κειμένου ανά  παράγραφο  και  prospectus  θα 
αποκλείονται 

ΠΙΝΑΚΑΣ Σ1 : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

Α/Α 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ                          

(ΑΠΑΙΤΗΣΗ –ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

    
    

ΠΙΝΑΚΑΣ Σ2 : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(ΑΠΑΙΤΗΣΗ–ΕΚΜΗΡΙΩΣΗ) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

.......    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς &  Υπόδειγμα Οικονομικής 
Προσφοράς Πλήρους Συντήρησης – Επισκευής του Εξοπλισμού 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π 1  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  

  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  

ΑΡΙΘ. 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

....../00-00-2018  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - N.M.ΑΡΓΟΥΣ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η ΕΙΔΟΥΣ  

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

Προσφερόμενη 
Τιμή (Π)  

Μονάδος                
προ ΦΠΑ                                                  

( αριθμητικά) 

Προσφερόμενη Τιμή 
(Π)  Μονάδος                

προ ΦΠΑ                                                  
( ολογράφως) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΠΡΟ ΦΠΑ                                                      

( αριθμητικά) 

ΦΠΑ                                 
( αριθμητικά) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ ΜΕ ΦΠΑ                                                 
( αριθμητικά) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ ΜΕ ΦΠΑ 
(ολογράφως) 

                    

                    

                    

                    

            Ο Προσφέρων                                                                                                         Ημερομηνία 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π 1  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  

  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  

ΑΡΙΘ. 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

....../00-00-2018  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - N.M.ΝΑΥΠΛΙΟΥ  

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η ΕΙΔΟΥΣ  

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

Προσφερόμενη 
Τιμή (Π)  

Μονάδος                
προ ΦΠΑ                                                  

( αριθμητικά) 

Προσφερόμενη Τιμή 
(Π)  Μονάδος                

προ ΦΠΑ                                                  
( ολογράφως) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΠΡΟ ΦΠΑ                                                      

( αριθμητικά) 

ΦΠΑ                                 
( αριθμητικά) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ ΜΕ ΦΠΑ                                                 
( αριθμητικά) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ ΜΕ ΦΠΑ 
(ολογράφως) 
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Π 2 

*         1ο  ΕΤΟΣ : Νοείται το πρώτο έτος μετά την λήξη της προσφερόμενης περιόδου εγγύησης καλής 
λειτουργίας. 

Τ1 είναι η Ετήσια Τιμή πλήρους συντήρησης – επισκευής, χωρίς ΦΠΑ, για τα πρώτο έτος μετά την λήξη της 
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας που προτείνει ο διαγωνιζόμενος και συμπληρώνει στο αντίστοιχο 
πεδίο (στήλη 3 και γραμμή α/α 1) του παρόντος πίνακα Π2. 

 

Το  κόστος  συντήρησης  ανά  έτος  Τ1  δεν μπορεί  να  υπερβαίνει  το  6%  της προσφερόμενης  τιμής  του 
μηχανήματος (Π) στον πίνακα Π1. 

 

**   Τιμές οι οποίες περιέχουν οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού, τα ανταλλακτικά (αμεταχείριστα, 
συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικού συστήματος, λυχνιών (όπου απαιτούνται), συστήματος τροχών – 
πέδησης, μπαταριών κλπ.), και μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά και ανεξαρτήτως της χρήσης 
που υφίσταται, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση και τις υπέρ τρίτων κρατήσεις σύμφωνα με τον τρόπο 
που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

 

***    ρ = η διάρκεια σε έτη της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, η οποία πρέπει να 
αναγραφεί από τον διαγωνιζόμενο στο πεδίο της  στήλης 6, και της  γραμμής α/α 1, του παρόντος πίνακα 
Π2. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π 2 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ :   

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  :   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 00-00-2018 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ » 

1 2 3 4 5 = 3 + 4 6 

α/α ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΥΣ** ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ σε 

€,  χωρίς ΦΠΑ 

Φ.Π.Α 24% σε € 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΥΣ** ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

σε €, με Φ.Π.Α. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ρ*** 

1 
ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ Τ1                                                        

( ΓΙΑ ΤΟ 1
ο
 ΕΤΟΣ * ) 

        

2 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (Σ) 

ΠΛΗΡΟΥΣ 
        

3 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-  
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  **** 

(αριθμητικώς) 

        

4 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (Σ) 
ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ **** 

(ολογράφως) 
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****   Αναγράφεται από τον διαγωνιζόμενο η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (Σ) ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ για 
τα προτεινόμενα έτη συντήρησης, αρχής γενομένης από την λήξη της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης 
καλής λειτουργίας και μέχρι την συμπλήρωση δέκα ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του 
μηχανήματος. 

 

Η συνολική αυτή τιμή θα πρέπει – επί ποινή απόρριψης της προσφοράς ως απαράδεκτης - να ταυτίζεται 
με την τιμή που προκύπτει από τον τύπο: 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ,   Σ = Τ1   x   (10-ρ).   Η τιμή αυτή αναγράφεται 
αριθμητικώς και ολογράφως (γραμμές α/α 2 και 3 αντίστοιχα), τόσο στα πεδία της στήλης 3 (τιμές χωρίς 
ΦΠΑ) όσο και στα πεδία της στήλης 5 (τιμές με ΦΠΑ) του παρόντος πίνακα Π2. 

 

Επισημαίνεται ότι τα κόστη Πλήρους Συντήρησης –Επισκευής του Πίνακα Π2 που αναφέρονται 
παραπάνω  δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του έργου.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Εγγυητική  Συμμετοχής 
– Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης - Εγγυητική Καλής Λειτουργίας  )  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας :...................................................................................................................... 

 Κατάστημα: .....................................................................................................................................  

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ...................................................................................................... 

Ημερομηνία Έκδοσης: .................................................................................................................. 

Προς: Γ.Ν ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ –ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ -  ΚΟΡΙΝΘΟΥ 191 – Τ.Κ.21231 -ΑΡΓΟΣ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ………...............……….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
………………………… ευρώ  το ποσό το οποίο καλύπτει το 2% (δύο τοις εκατό )της αξίας προ ΦΠΑ υπέρ του  
 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ......................................132  
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους στο διενεργούμενο 

διαγωνισμό της .........-........-........... σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη ........../.......-.........-

.......... της/του ..................................... (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την Προμήθεια 

......................... συνολικής αξίας ...................για το/α τμήμα/τα ...............133  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

σας μέσα σε πέντε ( 5 ) ημέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………... 

( Σημείωση προς την Τράπεζα : Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα ( 1 ) μήνα του 

                                                           
132

  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
133

 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της 
σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται 
προσφορά.  



 

 

289 

289 

χρόνου ισχύος της προσφοράς  )   

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 

μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο 

οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 

2.2.2.1 της Διακήρυξης,  με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξης της.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε134. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
134

  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με 
την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας :...................................................................................................................... 

 Κατάστημα: .....................................................................................................................................  

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ...................................................................................................... 

Ημερομηνία Έκδοσης: .................................................................................................................. 

Προς: Γ.Ν ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ –ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ -  ΚΟΡΙΝΘΟΥ 191 – Τ.Κ.21231 -ΑΡΓΟΣ 

Εγγύηση ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ της  υπ’ αριθ. ………...............……….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
………………………… ευρώ . Το ποσό καλύπτει το 5% (πέντε τοις εκατό )της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ υπέρ 
του  
 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)  
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)  
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..........................135  
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για την καλή εκτέλεση της υπ αριθ ......... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ.  

........................ Διακήρυξη   . 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

σας μέσα σε πέντε ( 5 )   ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  επιστροφή της  ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 

μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

                                                           
135

  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
7
  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

9
  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με 
την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ονομασία Τράπεζας :...................................................................................................................... 

 Κατάστημα: .....................................................................................................................................  

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ...................................................................................................... 

Ημερομηνία Έκδοσης: .................................................................................................................. 

Προς: Γ.Ν ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ –ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ -  ΚΟΡΙΝΘΟΥ 191 – Τ.Κ.21231 -ΑΡΓΟΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  υπ’ αριθ. ………...............……….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
………………………… ευρώ . Το ποσό καλύπτει το 3% (τρία  τοις εκατό )της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ υπέρ 
του  
 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)  
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)  
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..........................136  
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για την καλή λειτουργία  της υπ αριθ ......... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ.  

........................ Διακήρυξη   . 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

σας μέσα σε πέντε ( 5 )   ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

( Σημείωση προς την Τράπεζα : Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει να 

είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρείς  ( 3 ) 

μήνες)   

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  επιστροφή της  ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 

μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 
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  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
7
  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
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το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
9
  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με 
την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

                              

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ  

 

 

Στο ................. σήμερα .......-.........-....... ημέρα ............... στα Γραφεία του Γενικού Νοσοκομείου                

Αργολίδας-Νοσηλευτική Μονάδα  ..............  , οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

                                                             Αφενός 

το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ –ΝΟΣ.ΜΟΝΑΔΑ..........,  που εδρεύει στο ........................   

– Τ.Κ..............  και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τ.. 
.......................................................  ΑΦΜ:  999007413 -  ΔΟΥ  Άργους.   

 

                                                                &    Αφετέρου    

ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........../ ΔΙΑΚ....../.....-.....-......... α/α Συστήματος ............ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ                  

ΤΟΥ ΦΠΑ 
............................. € 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ............................................. 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 
ΕΡΓΟ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ: ...................................... 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

........................................ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

.................................... 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-Ν.Μ. ............ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 
Ε.Τ.Π.Α. ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
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η  εταιρεία  « ............................. »  με  ΑΦM: .............. Δ.Ο.Υ:  ...........  που εδρεύει ................. - .......... - 

Τ.Κ ............. - ΤΗΛ. ............... – FAX:  ................ EMAIL: ............................ εκπροσωπείται στο παρόν 
από τον νόμιμο εκπρόσωπό της κ. …………………………………………..  κάτοικο ………….………  . 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την υπ΄αριθ. ......./....-...-...... Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για τη Διενέργεια 
Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια   << ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ >>. 
2. Την υπ΄ αριθ. ....../.....-....-..... Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου 
Αργολίδας περί ορισμού Επιτροπής Αποσφράγισης & Αξιολόγησης του Διαγωνισμού . 
3. Την με αριθ. πρωτ. ......./......-....-....... προσφορά του προμηθευτή που υποβλήθηκε στο πλαίσιο 
της προαναφερόμενης Διακήρυξης . 
4. Την υπ΄αριθ. .........../......-...-..... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε 
το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού  της προαναφερόμενης Διακήρυξης στον προμηθευτή . 
5. Την υπ΄αριθ. ......../...-...-.... Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου 
Αργολίδας περί ορισμού επιτροπής παραλαβής . 

 

                              Συμφωνήσαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά  τα κάτωθι: 

Ύστερα από τον Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της .....-....-......  και την υπ’ 
αριθ.  ..../....-....-.......( Θέμα: ......ο ) πράξη του  Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου 
Αργολίδας (ΑΔΑ: ................ ) η οποία εξεδόθη βάσει του υπ΄αριθ. πρωτ. ....../.....-.......-........ 
πρακτικού κατακύρωσης , η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει  την προμήθεια :  ..............................  
στο όνομα του δεύτερου από τους συμβαλλόμενους,  που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία 
προμηθευτής, ο οποίος αναλαμβάνει την υλοποίηση της προμήθειας με τους ακόλουθους όρους 
τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

ΑΡΘΡΟ 1ο    

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η << Προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού 
για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας  >> 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ ΠΡΟ  
ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

  

ΤΕΜΑΧΙ
Α        

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ  ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ 
ΟΙΚΟΣ 

    

 

Προϋπολογισμός προ ΦΠΑ :............................. 

mailto:germanos@otenet.gr
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Αξία ΦΠΑ ......%:............................ 

Συνολικός Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ:.......................................... 

1.2. Τα υπό προμήθεια είδη θα βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 
λοιπούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και την από ...../...-….-........  τεχνική και οικονομική 
προσφορά του Προμηθευτή, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 2ο . Τεχνικές προδιαγραφές 

Τεχνικές προδιαγραφές Είδους α/α ....... 
 
............................................. 

Για ότι δεν αναφέρεται  στην παρούσα  ισχύουν τα όσα αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης τους 
οποίους αποδέχεται ο προμηθευτής . 

 

Ο εξοπλισμός θα φέρει πιστοποιητικό σήμανσης CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/Ε.Ε., θα 
συνοδεύεται από τα επίσημα εργοστασιακά προσπέκτους στα ελληνικά και τα εγχειρίδια θα είναι 
χειρισμού αλλά και τεχνικού. 

ΑΡΘΡΟ 3Ο   :  ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 Α.  Παράδοση  

 

Ο Προμηθευτής  υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό  (προσωρινή παραλαβή) σε έως …….. (….) 
μέρες,  όπως ορίζεται στη  Διακήρυξη . ............................ 

Μέσα στο διάστημα αυτό (χρόνος παράδοσης …. ημερών) πρέπει να γίνει η παράδοση του 
εξοπλισμού     στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ εντός του χώρου τοποθέτησης του. 

 Η εγκατάσταση, οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιμές, η παράδοση του σε κατάσταση λειτουργίας και 
η προσωρινή παραλαβή του. 

 Ο χρόνος παράδοσης -εγκατάστασης  του εξοπλισμού  αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. 

 

Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα στην 
περίοδο τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον προμηθευτή  και η παράταση χορηγείται χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση  του εξοπλισμού  επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 
4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

Ο  Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
παράδοσης  των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε παράδοση  υλικού στο χώρο  υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής  υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία παράδοσης , το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 
της οποίας παραδόθηκε . 
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Ο Εξοπλισμός  θα παραδοθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Νοσηλευτική Μονάδα ............. 
στην διεύθυνση …...............………….. ,  στο  χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που θα του υποδείξει η 
Αναθέτουσα Αρχή . 

 Ο Προμηθευτής  πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού  στο χώρο 
τοποθέτησης και παραμονής του,  με  βάση   την   ελληνική  νομοθεσία και  τους  αντίστοιχους        
κανονισμούς.  

Ο προμηθευτής  υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του εξοπλισμού  και να 
το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και 
δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους 
κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου 
και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που του διαθέτει το 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό 
το οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να 
ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την παράδοση του εξοπλισμού να παραδώσει: 

• Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operational Μanuals) με σαφείς οδηγίες χρήσεως και 
λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των 
αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο 
οπωσδήποτε στην Ελληνική  γλώσσα. 

• Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) 
στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

•  Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του   μηχανήματος. 

•   Δύο (2) σειρές επισήμων καταλόγων (βιβλίων), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με όλους  
τους κωδικούς ανταλλακτικών του εργοστασίου παραγωγής του μηχανήματος (Parts Books) 
στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

Β. Παραλαβή 

Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα 
στην περίοδο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. 

Η οριστική παραλαβή θα γίνει από επιτροπή που θα οριστεί για το σκοπό αυτό από το 
Νοσοκομείο και μετά από  δοκιμαστικό  διάστημα  λειτουργίας  τριάντα  (30 )  ημερών  (ενός  
μήνα) .   

Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό 
πρωτόκολλο ( Πρωτόκολλο Μακροσκοπικού Ελέγχου -  Πρακτικής Δοκιμασίας - Οριστικής 
Παραλαβής) τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της  σύμβασης  και 
τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στα άρθρα 6.2 της διακήρυξης και στο άρθρο 208 του 
Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο   : ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται, με βάση τα όσα αναφέρει στην προσφορά του, να συνυποβάλει 
να τηρήσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς- τεχνολόγους), και να 
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καταθέσει αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα. Ο χρόνος, 
ο τόπος και η διάρκεια της εκπαίδευσης θα αναφέρεται στο πρόγραμμα. 

Κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται, 
άνευ πρόσθετης αμοιβής, να επαναλάβει  την  εκπαίδευση  του  αρμόδιου  προσωπικού  του  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  (τεχνικούς-χρήστες)  για  ίδιο  χρονικό διάστημα τουλάχιστον με την αρχική 
εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 

ΑΡΘΡΟ 5Ο   : ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  

 

5.1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
o Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν 
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του 
δόθηκε μετά από αίτησή του, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 203 του 
5.2. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την 
σύμβαση, παρ.3 του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016,  εφόσον:  

* το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί 
τη σύμβαση 

* συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

5.4. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή την 
σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, 
αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016, 
ήτοι: 

 α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά 
περίπτωση 

β) μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του προμηθευτή  από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/2016. 

 

5.5. Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη 
του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλεται εις βάρος του 
προμηθευτή, το πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/2016. το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται 
επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς Φ.Π.Α..Εάν τα υλικά 
που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών.  

5.6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, o προσφέρων ευθύνεται και 
για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την 
κακή εκτέλεση της σύμβασης.   

5.7. Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι 
εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της 
σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να 
μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη 
λήξη αυτής.   



 

 

298 

298 

Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ μέρους του προσφέροντα 
μέχρι τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος. Οι υποχρεώσεις και οι 
απαγορεύσεις της ρήτρας ακεραιότητας καταλαμβάνουν όλα τα μέλη αυτής, σε περίπτωση 
κοινοπραξίας.  

5.8. Ο προσφέρων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι θα τηρούν τις υποχρεώσεις 
στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν 
θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του προσαρτήματος Β’ του Ν.4412/2016 (Άρθρο 18 του 
ν.4412/2016).  

 

  ΑΡΘΡΟ 6o :   ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του  Εξοπλισμού. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 
4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

6.1. Toν προμηθευτή  βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  για  την  παράδοση  
του  εξοπλισμού   στον  τόπο  και  με  τον  τρόπο  που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 

Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του 
ν. 4412/2016 

γ)  Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (αρ.347 Ν.4412/16) 
επί της αξίας της σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων, και παρακρατείται από κάθε πληρωμή 
(αρ.350 παρ.3 Ν.4412/16) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας 4%  επί του καθαρού ποσού. (άρθρο 64 Ν. 4172/2013) 

Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση και επιβάρυνση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο μας. 

 

ΑΡΘΡΟ  7o :  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 



 

 

299 

299 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, και κατόπιν σχετικής απόφασης  του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού 
Νοσοκομείου Αργολίδας . 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  &  ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  : Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο Προμηθευτής για την 
καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθμ. ...........................  
εγγυητική επιστολή τ............................  εκ  ποσού .............. € ευρώ  το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης  εκτός ΦΠΑ, η οποία έχει συνταχθεί με 
βάση το υπόδειγμα της σχετικής διακήρυξης.   

* Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του υλικού, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, την 
εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων και την κατάθεση της εγγυητικής 
επιστολής καλής λειτουργίας 

* Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης του υλικού, ο Προμηθευτής 
πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει 
νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική.  

*Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά 
ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παράδοσης του υλικού.  

* Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην οικεία θέση 
της διακήρυξης και στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.  

 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Ο προμηθευτής υποχρεούται πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης και πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας, να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού, ποσού ίσου με το 3% της συμβατικής του 
αξίας χωρίς Φ.Π.Α.  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   : Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο Προμηθευτής για 
την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθμ. 
...........................  εγγυητική επιστολή τ............................  εκ  ποσού .............. € ευρώ  το ύψος 
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της αξίας της σύμβασης  εκτός ΦΠΑ, η οποία έχει 
συνταχθεί με βάση το υπόδειγμα της σχετικής διακήρυξης.   

Ο χρόνος ισχύος της οποίας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος  του συμβατικού χρόνου εγγύησης 
καλής λειτουργίας κατά  τρεις (3) μήνες.  

ΑΡΘΡΟ 8ο . EΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του προμηθευτή σε τρίτους 
απαγορεύεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Ο Προμηθευτής και το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά 
κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος 
της σύμβασης. 



 

 

300 

300 

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ’ 
αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ 
ύλην αρμόδια δικαστήρια Τρίπολης . 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Για όλο τα λοιπά θέματα της παρούσης ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», σε συνδυασμό με τους όρους της Δ/ξης ……, 
της υπ’ αριθ. ............ προσφοράς της εταιρείας. 
 

                                                                ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

                      Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ                                                                       Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

 

                   ........................................ 
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