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Ανακοίνωζη Γημόζιας Γιαβούλεσζης 

 για ηην Πρoμήθεια  ενός Αναιζθηζιολογικού Κητανήμαηος 
 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο - Ννζειεπηηθή Μνλάδα Μεζνινγγίνπ  ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ :  

1) Σν κε αξίζκ. πξση. 2891/ 24-07-2015 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε 

«Τπνρξεσηηθή δηαδηθαζία ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ γηα φινπο ηνπο δεκνζίνπο θνξείο  

πγείαο». 

2) Σν κε αξίζκ. πξση. 3512/ 14-09-2015 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε 

«Γηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 

πξνηχπσλ». 

3) Σν κε αξίζκ. πξση. 4978/ 15-12-2015 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε «Δγθχθιην 

αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ, φπσο απηή έρεη θαζνξηζζεί 

δπλάκεη ησλ απνθάζεσλ ηεο Οινκέιεηαο  ηεο ΔΠΤ πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηελ ππ’ αξίζκ. 65/ 

17.7.2015/21.7.2015 ζπλεδξίαζε ηεο (ζέκα 1ν), (ΑΓΑ Φ11Η465ΦΤΟ-16Φ) θαη ηελ ππ’ αξίζκ. 67/ 

19.11.2015/24.11.2015 ζπλεδξίαζε ηεο (ζέκα 1ν), (ΑΓΑ 73ΜΝ465ΦΤΟ-Φ0Η)». 

4) Η κε αξίζκ. πξση. 236/19-01-2016 Οδεγία ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε «Αηηηνινγία 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ». 

5) Σν κε αξίζκ. πξση. 4662/14-09-2016 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε 

«Αξκνδηφηεηα ηεο ΔΠΤ λα εγθξίλεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Ν.4412/2016». 

6) To ππ.αξηζκ. 10725/19-09-2018 έγγξαθν κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απφ ηελ 

επηηξνπή θαηάξηηζεο πξνδηαγξαθψλ. 

7) Η αξηζκ. πξάμε 8ε ηεο 23-4-2018  απφθαζε ηνπ Γ.. Θέκα 21ν γηα ηελ  έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο ζρεηηθά κε ηε 

δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο αλαηζζεζηνινγηθνχ κεραλήκαηνο 

 

Aλαθνηλψλεη ηελ δηεμαγσγή Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ Προμήθεια ενός 

Αναιζθηζιολογικού Κητανήμαηος «CPV:33172100-7» πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηνχλ νη ηειηθέο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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   Η δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο νξίδεηαη  γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα  δέθα  (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ  

αλάξηεζε ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο ζηνλ ηζηφηνηνπν ηνπ ΔΗΓΗ. 

   Η παξνχζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) (http://www.eprocurement.gov.gr) ζην ζχλδεζκν “Γηαβνπιεχζεηο” θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο (www.hospital-agrinio.gr). 

   Σα ζρφιηα γηα ηε δηαβνχιεπζε κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ γηα ην ζχλνιν ηεο δηαβνχιεπζεο άκεζα θαη απηφκαηα, 

κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ΔΗΓΗ κε ηελ επηινγή «Καηαρψξεζε ζρνιίνπ» θαη εηζαγσγή θεηκέλνπ κε πιεθηξνιφγεζε ή 

κε αληηγξαθή γηα θάζε παξάγξαθν ή άξζξν ή γηα ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.  

   Με ηελ επηινγή απηή θαη γεληθφηεξα ζηελ πιαηθφξκα δηαβνπιεχζεσλ ηνπ ΔΗΓΗ δελ γίλεηαη επηζχλαςε 

αξρείσλ. Αξρεία κπνξνχλ λα απνζηαινχλ ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, κφλν ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο ζηνηρείσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ σο θείκελν ζηελ «Καηαρψξεζε ζρνιίνπ» θαη είλαη 

ζεκαληηθά γηα ηε δηαβνχιεπζε (π.ρ. ράξηεο, θσηνγξαθίεο θ.ιπ.).  

   Κάζε απνζηνιή ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  ζα αμηνινγείηαη. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη 

ε θαηαρψξεζε ησλ ζρνιίσλ κπνξεί λα γίλεη κε εηζαγσγή θεηκέλνπ ζην πεδίν «Καηαρψξεζε ζρνιίνπ», ηφηε δε ζα 

γίλεηαη αλάξηεζε ησλ ελ ιφγσ ζρνιίσλ απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ησλ δηαβνπιεχζεσλ, αιιά ζα ελεκεξψλεηαη ν 

απνζηνιέαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο επηινγήο απηήο, εθφζνλ επηζπκεί ηελ αλάξηεζε ησλ ζρνιίσλ ηνπ. 

   ε θάζε πεξίπησζε ηα ζρφιηα πνπ έξρνληαη ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, απνζηέιινληαη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πνπ επηζπκεί ηε δηαβνχιεπζε.  

   Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, ζα αλαξηεζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο (www.hospital-agrinio.gr) κε ηα ζηνηρεία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία θαη ζα αλαξηψληαη νη παξαηεξήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ.  

  Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα θαηαρσξεκέλα ζρφιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, αλαξηψληαη απηνχζηα ζηελ ειεθηξνληθή 

θφξκα ηνπ ΔΗΓΗ, σο ζρφιηα ηεο αλαθνίλσζεο δηελέξγεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο. 

   Η ηειηθή απφθαζε ηεο επηηξνπήο πξνδηαγξαθψλ πξέπεη λα δηαιακβάλεη, γηα λα είλαη λνκίκσο αηηηνινγεκέλε, 

δηάινγν ησλ ζπληαθηψλ ηεο κε ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο έμη (6) ζηνηρεία :  

1) Σν πιηθφ πνπ ηεο παξαδίδεηαη απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ. 

2) Σηο ελ γέλεη δηεζλείο παξαδεδεγκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα.  

3) Σηο παξαδνρέο ηεο επηζηήκεο. 

4) Σελ εκπεηξία.  

5) Σπρφλ θνηλσληθέο απαηηήζεηο. 

6) Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ  πξνεγήζεθε επί ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

θαη πξνηχπσλ.  

Παξαθαιείζζε γηα ηελ αληαπφθξηζε θαη ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο. 

 

Ο Αν. Γιοικηηής 

Παναγιώηης Δ. Παπαδόποσλος 
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 ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΠΟΟΣΖΣΔ-ΠΡΟΤΠΟΙΟΓΗΚΟ 

      ΓΔΛΗΘΔ ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Σο σπό προμήθεια αναιζθηζιολογικό μητάνημα θα πρέπει: 

 Να είλαη θαηλνχξην, ακεηαρείξηζην, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, ειεγρφκελν απφ κηθξνεπεμεξγαζηέο, θαηάιιειν 

γηα ρξήζε ζε ελήιηθεο, παηδηά θαη επηιεθηηθά ζε λενγλά. 

 

 Να θέξεηαη ζε ηξνρήιαηε βάζε κε ζχζηεκα πέδεζεο ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη λα δηαζέηεη 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο (ζπξηάξηα ή ληνπιάπηα), θσηηδφκελε επηθάλεηα γξαθήο, βξαρίνλα ζηήξημεο ησλ 

ζσιελψζεσλ – θαισδίσλ, θαζψο θαη ελζσκαησκέλνπο ξεπκαηνιήπηεο γηα ηελ ζχλδεζε επηπιένλ ζπζθεπψλ. 

 

 

 Να απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα: 

Α. ΘΤΡΗΩ ΚΖΥΑΛΖΚΑ ΑΛΑΗΘΖΗΑ 

Β. ΑΛΑΠΛΔΤΣΖΡΑ 

Γ. ΚΟΛΗΣΟΡ ΑΛΑΠΛΔΤΣΗΘΩΛ ΠΑΡΑΚΔΣΡΩΛ 

Γ. ΚΟΛΗΣΟΡ ΘΑΡΓΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΠΑΡΑΚΔΣΡΩΛ 

 

Α. ΘΤΡΗΩ ΚΖΥΑΛΖΚΑ ΑΛΑΗΘΖΗΑ 

1. Να δηαζέηεη ζσιήλεο κε ζπλδεηηθά πςειήο πίεζεο αεξίσλ κε ρξσκαηηθφ θψδηθα αζθαιείαο, γηα ηξνθνδνζία απφ 

θεληξηθή παξνρή αεξίσλ Ο2, Ν2Ο θαη  πεπηεζκέλνπ  αέξα ζπκβαηνχο κε ην ζχζηεκα παξνρήο αεξίσλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

2.  Να δηαζέηεη εθεδξηθέο θηάιεο Ο2 θαη Ν2Ο. 

3. Να έρεη ζχζηεκα βαιβίδσλ πξνζηαζίαο απφ πςειέο πηέζεηο ηεο θεληξηθήο παξνρήο. 

4. Να δηαζέηεη ελδείμεηο ζε καλφκεηξα, γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ ρεηξηζηή αλαθνξηθά κε ηε ζσζηή ηξνθνδνζία 

ηνπ κεραλήκαηνο απφ ηελ θεληξηθή παξνρή αεξίσλ θαη ην πεξηερφκελν ησλ εθεδξηθψλ θηαιψλ.  

5. Να δηαζέηεη ειεθηξνληθά ειεγρφκελν κίθηε αεξίσλ κε δηαβαζκηζκέλν εχξνο ρνξήγεζεο απφ 0,2 έσο θαη 15 

L/min. Να είλαη θαηάιιειν γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηφζν ηεο θιαζηθήο φζν ηεο Low Flow θαη Minimal 

flow αλαηζζεζίαο.  

6. Να δηαζέηεη ζχζηεκα εμαζθάιηζεο ειάρηζηεο ζπγθέληξσζεο 25% Ο2 ζηα θξέζθα αέξηα, φηαλ επηιέγεηαη κίγκα 

θξέζθσλ αεξίσλ Ο2/Ν2Ο, θαζψο θαη απνθνπήο ρνξήγεζεο ηνπ Ν2Ο φηαλ δηαθνπεί ε θεληξηθή ηξνθνδνζία ηνπ 

Ο2. 

7. Να δηαζέηεη ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ ζε πεξίπησζε κε ζσζηήο πίεζεο ηξνθνδνζίαο ηνπ Ο2 , θαζψο θαη απηφκαηε 

κεηάπησζε ζε ιεηηνπξγία κε πεπηεζκέλν αέξα ζε πεξίπησζε πηψζεο ηεο πίεζεο ηνπ Ο2. Η αιιαγή ζα γίλεηαη 

απηφκαηα ρσξίο θακία επέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή, φπσο επίζεο θαη ε επαλαθνξά ηνπ ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία, 

φηαλ απνθαηαζηαζεί ε ηξνθνδνζία ηνπ Ο2. 

8. Να θέξεη ζχζηεκα ηαπηφρξνλεο πξνζαξκνγήο δχν (2) ελεξγψλ εμαεξσηήξσλ γηα ρνξήγεζε αλαηζζεηηθψλ 

αεξίσλ, κε δηάηαμε αζθάιεηαο πνπ λα απνθιείεη ηελ ηαπηφρξνλε ελεξγνπνίεζε θαη ησλ δχν εμαεξσηήξσλ. ηελ 

βαζηθή πξνζθεξφκελε ζχλζεζε ζα εκπεξηέρεηαη έλαο εμαεξσηήξαο ζεβνθινπξαλίνπ.  



9. Να αληρλεχεη, λα αλαγλσξίδεη θαη λα κεηξά απηφκαηα ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ρνξεγνχκελνπ πηεηηθνχ 

αλαηζζεηηθνχ. 

10. Να δηαζέηεη θχθισκα επαλεηζπλνήο ελζσκαησκέλν ζηελ θπξίσο ζπζθεπή κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Θεξκαηλφκελν γηα ηελ απνθπγή πδξαηκψλ θαη ηνλ θιηκαηηζκφ ησλ εηζπλεφκελσλ αεξίσλ. Δλαιιαθηηθά 

απνδεδεηγκέλε κέζνδνο, απφ δηεζλή βηβιηνγξαθία είλαη απνδεθηή.    

 Κάληζηξν λαηξαζβέζηνπ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, γηα πνιχσξεο επεκβάζεηο. Tν θάληζηξν, κίαο ή πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ, λα αληηθαζίζηαηαη δηεγρεηξεηηθά ρσξίο λα επεξεάδεηαη ν αεξηζκφο ηνπ αζζελνχο. 

 Βαιβίδα αζθαιείαο πίεζεο αζζελή, θαηά πξνηίκεζε κε δπλαηφηεηα ηαρείαο εθηφλσζεο. 

 Σν θχθισκα λα απνζπάηαη εχθνια γηα θαζαξηζκφ θαη απνζηείξσζε ρσξίο ηε ρξήζε  εξγαιείσλ. 

 Σν θχθισκα λα είλαη ελζσκαησκέλν, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ εμσηεξηθέο θαισδηψζεηο θαη ζσιελψζεηο, πνπ 

ζα ην θαζηζηνχλ επάισην ζε δεκίεο. 

 Να ζπλδένληαη απαξαίηεηα θπθιψκαηα ελειίθσλ θαη παηδηψλ. 

11. ε πεξίπησζε πηψζεο ηεο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο θαη εμάληιεζεο θαη ηεο κπαηαξίαο λα είλαη δπλαηφο ν 

ρεηξνθίλεηνο αεξηζκφο (manual). Nα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο 100% νμπγφλνπ κε ρεηξνθίλεην αεξηζκφ 

κέζσ εμσηεξηθνχ κεραληθνχ ξπζκηζηή ξνήο.  

12. Να δηαζέηεη επηπιένλ έμνδν θξέζθσλ αεξίσλ γηα ζχλδεζε εμσηεξηθψλ θπθισκάησλ κε επαλεηζπλνήο (πρ. Magill, 

Κuhn) θαζψο θαη ζσιήλα απαγσγήο αεξίσλ. Η ξνή λα δηέξρεηαη κέζα απφ ηνλ εμαεξσηήξα γηα ρνξήγεζε θαη 

αλαηζζεηηθνχ αεξίνπ. 

13. Να δηαζέηεη βαιβίδα παξνρήο Ο2 αλάγθεο (FLUSH). 

14. Να  δηαζέηεη ζπζθεπή βξνγρηθήο αλαξξφθεζεο κε βαιβίδα ξπζκίζεσο, καλφκεηξν ελδείμεσο ππνπίεζεο θαζψο 

θαη θηάιε ζπιινγήο εθθξηκάησλ. 

15. Σν αλαηζζεζηνινγηθφ κεράλεκα ζα πξέπεη πξνηνχ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία λα θάλεη απηφκαην θαη ιεπηνκεξέζηαην 

έιεγρν ηεο εηνηκφηεηαο φισλ ησλ ειεθηξνληθψλ θαη κεραληθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ θαη λα βαζκνλνκεί απηφκαηα 

ηνπο αηζζεηήξεο ηνπ. 

 

Β. ΑΛΑΠΛΔΤΣΖΡΑ 

1. Να είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ειεθηξνληθά ειεγρφκελνο θαη λα ιεηηνπξγεί: 

Ηιεθηξηθά ππφ ηάζε 220/50Hz θαη πλεπκαηηθά κε αέξα - O2 (ηερλνινγία θπζνχλαο) ή Ακηγψο ειεθηξηθά ππφ 

ηάζε 220/50Hz (ηερλνινγία εκβφινπ) 

2. Σα κέξε πνπ επηκνιχλνληαη απφ εθπλεφκελα αέξηα λα απνζηεηξψλνληαη ζε θιίβαλν αηκνχ κε ζεξκνθξαζία άλσ 

ησλ 120°C. 

3. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία πνπ λα πξνζδίδεη ηππηθή απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ 

ελελήληα (90) ιεπηψλ. Μεγαιχηεξε απηνλνκία κπαηαξίαο ζα εθηηκεζεί ηδηαίηεξα. 

4. Να εθηειεί ηνπο παξαθάησ  ηξφπνπο αεξηζκνχ: 

 Απζφξκεην αεξηζκφ (spontaneous)  

 Υεηξνθίλεην αεξηζκφ (manual) 

 Μεραληθφ αεξηζκφ ειεγρφκελνπ φγθνπ (VC)  

 Μεραληθφ αεξηζκφ ειεγρφκελεο πίεζεο (PC) 

 πγρξνληζκέλν δηαιιεηπφκελν ππνρξεσηηθφ αεξηζκφ (SIMV) 

 Τπνζηήξημεο πίεζεο (Pressure Support) 



 Αεξηζκφ κε ζεηηθή πίεζε αεξαγσγψλ CPAP 

5. Γπλαηφηεηα ξχζκηζεο: 

 Αλαπλεπζηηθήο ζπρλφηεηαο έσο 80 bpm  

 Ι: Δ απφ 2:1 έσο 1:4 ή ρξφλν εηζπλνήο 0,2-10sec 

 Όγθνπ VT απφ 20 ml έσο 1400 ml. 

 Πίεζεο PEEP 0 mbar - 20 mbar  

 Μέγηζηε εηζπλεπζηηθή πίεζε έσο 60 mbar 

 Trigger 0,3 – 10 Ltr/min 

 Πίεζε ππνζηήξημεο έσο 60 mbar 

 

 

Γ. ΚΟΛΗΣΟΡ ΑΛΑΠΛΔΤΣΗΘΩΛ ΠΑΡΑΚΔΣΡΩΛ 

 

1. Να απεηθνλίδεη ζε ελζσκαησκέλε έγρξσκε νζφλε ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) ηληζψλ, απαξαίηεηα ηερλνινγίαο 

αθήο (touch screen) ηα παξαθάησ αλαπλεπζηηθά δεδνκέλα θαηά ηελ πνξεία ηεο αλαηζζεζίαο. 

 Σαπηφρξνλε απεηθφληζε ηξηψλ (3) θπκαηνκνξθψλ εθ ησλ: 

 πίεζεο αεξαγσγψλ,  

 εηζπλεφκελεο-εθπλεφκελεο ξνήο,  

 εθπλεφκελνπ θιάζκαηνο δηνμεηδίνπ,  

 πηεηηθψλ αλαηζζεηηθψλ παξαγφλησλ.  

  Σαπηφρξνλε απεηθφληζε δχν (2) θιεηζηψλ βξφρσλ (loops) εθ ησλ: 

  πίεζεο/φγθνπ ή πίεζεο/ξνήο 

  ξνήο/φγθνπ 

θαη κε απεηθφληζε ζχγθξηζεο κεηαμχ δηαδνρηθψλ βξφγρσλ γηα αλίρλεπζε ηεο αιιαγήο ζηε κεραληθή 

ησλ πλεπκφλσλ (reference loop). 

   Αλαπλεπζηηθέο παξακέηξνπο: 

 ζπγθέληξσζε εηζπλεφκελνπ θαη εθπλεφκελνπ O2 ςεθηαθά θαη ζε θπκαηνκνξθή.  

 ρνξεγνχκελνη φγθνη MV & VT  

 αλαπλεπζηηθή ζπρλφηεηα (f) 

 εθαξκνδφκελεο πηέζεηο (Peak, Plateau, Peep) ςεθηαθά θαη ζε θπκαηνκνξθή 

 ζπγθέληξσζε N2O, CO2 θαη πηεηηθψλ αλαηζζεηηθψλ ςεθηαθά θαη ζε θπκαηνκνξθή 

 ελδνηηθφηεηα 

 αληίζηαζε 

 ηηκή MAC ( κε ξχζκηζε ειηθίαο αζζελή ) 

2. Να δηαζέηεη απηφκαηε αλάιπζε ησλ πεξηπηψζεσλ ζπλαγεξκψλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ. Να εθηειεί απηφκαηε 

θαηάηαμε θαη απεηθφληζή ηνπο, αλάινγα κε ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπο. Να δηαζέηεη απαξαηηήησο νπηηθναθνπζηηθφ 

ζπλαγεξκφ γηα:  

 Με ζσζηή πίεζε ησλ αεξίσλ ηξνθνδνζίαο Ο2, Ν2Ο & αέξα. 

 Καηά ιεπηφ αεξηζκφ  

 Πίεζε αεξαγσγψλ  



 Γηαξξνή   

 Άπλνηα 

 Βιάβε ηεο ζπζθεπήο 

3. Να δηαζέηεη ξπζκηδφκελα φξηα ζπλαγεξκνχ γηα ηηο κεηξνχκελεο παξακέηξνπο θαη λα απεηθνλίδεη κελχκαηα 

ζπλαγεξκνχ ηαμηλνκεκέλα ζε θαηεγνξίεο πξνηεξαηφηεηαο. Να δηαζέηεη απηφκαηε πξνζαξκνγή ησλ νξίσλ 

ζπλαγεξκνχ. 

4. Να δηαζέηεη εηδηθή ιεηηνπξγία - απεηθφληζε κε ηελ νπνία ν ρξήζηεο ζα κπνξεί εχθνια, κε κία καηηά, λα γλσξίδεη 

εάλ ε πνζφηεηα ησλ θξέζθσλ αεξίσλ ηελ νπνία ρνξεγεί είλαη επαξθήο θαη θπκαίλεηαη ζε νηθνλνκηθά επίπεδα 

θαηαλάισζεο (νηθνλνκφκεηξν). 

5. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα ν ρξήζηεο λα επηιέμεη ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο θαη  παξνπζίαζεο ησλ παξακέηξσλ 

κεηαμχ: 

 Αξηζκεηηθψλ ηηκψλ 

 Κπκαηνκνξθψλ κε δπλαηφηεηα απεηθφληζεο έσο 3 ηαπηνρξφλσο  

 TRENDS παξακέηξσλ δηαθφξσλ ρξφλσλ κε δπλαηφηεηα κεγέζπλζεο (zoom) 

 ησλ θιεηζηψλ βξφρσλ (loops) 

 

Γ. ΚΟΛΗΣΟΡ ΘΑΡΓΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΠΑΡΑΚΔΣΡΩΛ 

 

1. Να είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ελήιηθεο θαη παηδηά θαη πξνο επηινγή γηα λενγλά. 

2. Να είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ρεηξνπξγείν. Να δηαζέηεη πξνζηαζία απηλίδσζεο θαη δηαζεξκίαο. 

3. Να ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220V/50Hz θαη λα δηαζέηεη επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία ελζσκαησκέλε ζην κφληηνξ γηα 

ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ψξεο.  

4. Να δηαζέηεη έγρξσκε νζφλε ηνπιάρηζηνλ 15΄΄ κε απεηθφληζε ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) δηαθνξεηηθψλ θπκαηνκνξθψλ 

ηαπηφρξνλα θαη ηηο αληίζηνηρεο ςεθηαθέο ηηκέο ησλ παξαθνινπζνχκελσλ παξακέηξσλ. Να έρεη δπλαηφηεηα 

απεηθφληζεο κεγάισλ ςεθηαθψλ ελδείμεσλ,  έηζη ψζηε λα είλαη νξαηέο απφ απφζηαζε,  κε ηαπηφρξνλε απεηθφληζε 

θαη ησλ θπκαηνκνξθψλ επηινγήο ηνπ ρξήζηε, λα έρεη δπλαηφηεηα απεηθφληζεο ησλ θπκαηνκνξθψλ κε δηάθνξα 

ρξψκαηα επηινγήο ηνπ ρεηξηζηή. Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δηαθνξεηηθψλ νζνλψλ κε δηάθνξα  

παξαθνινπζνχκελα θαηλφκελα επηινγήο ηνπ ρξήζηε. 

5. Να δηαζέηεη ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ ηαρχηεηεο απεηθφληζεο ησλ θπκαηνκνξθψλ. 

6. Ο ρεηξηζκφο ηνπ λα είλαη απιφο θαη λα γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα πεξηζηξνθηθνχ δηαθφπηε. Δπηπιένλ λα δηαζέηεη 

πιήθηξα πξφζβαζεο ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα ηνπ κφληηνξ ηα νπνία λα αλαθεξζνχλ πξνο αμηνιφγεζε. 

7. Να δηαζέηεη νπσζδήπνηε ηηο παξαθάησ εληζρπηηθέο βαζκίδεο: 

- Δληζρπηή ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο 

- Δληζρπηή αλίρλεπζεο παικνχ βεκαηνδφηε 

- Δληζρπηή αλαπλνψλ 

- Δληζρπηή θαξδηαθήο παξνρήο 

- Δληζρπηή παικηθήο νμπκεηξίαο. 

- Δληζρπηή δπν αηκαηεξψλ πηέζεσλ 

- Δληζρπηή αλαίκαθηεο κέηξεζεο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο 

- Δληζρπηή δχν ζεξκνθξαζηψλ 



-  

8. Να θέξεη ζεξκηθφ εθηππσηή κε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο θαηαγξαθήο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 

θπκαηνκνξθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ. 

9.Να απεηθνλίδεη πίλαθεο δσηηθψλ ζεκείσλ TRENDS CHARTS ηνπιάρηζηνλ γηα ζαξάληα νθηψ (48) ψξεο ,επηπιένλ 

ρξφλνο λα αλαθεξζεί πξνο αμηνιφγεζε. 

 

10.Να δηαζέηεη αμηφπηζην ζχζηεκα ζπλαγεξκψλ κε ξπζκηδφκελα αλψηεξα θαη θαηψηεξα φξηα. 

 

11. Δπηπιένλ αλαβαζκίζεηο (Καπλνγξαθία, BIS, ΝΜΣ θ.ι.π.) ηνπ κφληηνξ λα πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή κε πνηλή 

απνθιεηζκνχ. Οη αλαβαζκίζεηο λα έρνπλ απνδεδεηγκέλα ηελ δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ην κφληηνξ, αθφκε θαη εάλ 

είλαη αλεμάξηεηεο ζπζθεπέο. 

 

12. Σν κφληηνξ λα παξαδνζεί κε ηα θάησζη: 

 3πνιηθφ ή 5πνιηθφ θαιψδην ΗΚΓξαθήκαηνο ηεο επηινγήο καο 

 Σξεηο (3) πεξηρεηξίδεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ κέηξεζεο αλαίκαθηεο πίεζεο. Μία (1) παίδσλ, κία (1) ελειίθσλ 

θαη κία (1) κεγάιε ελειίθσλ 

 Γχν (2) ελδηάκεζα θαιψδηα ζχλδεζεο αηζζεηήξσλ κέηξεζεο αηκαηεξήο πίεζεο. 

 Έλα (1) αηζζεηήξα νμπκεηξίαο δαθηχινπ ελειίθσλ / παίδσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 

 Γχν (2) αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο νηζνθάγνπ/νξζνχ ή δηαδεξκηθφ ηεο επηινγήο καο  

 

 

ΔΗΓΗΘΟΗ ΟΡΟΗ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

 

1.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα ην παξαδψζεη 

ζε ιεηηνπξγία, κε δηθφ ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθφ θαη δηθή ηνπ νινθιεξσηηθά επζχλε, 

ζχκθσλα κε ηνπο ηερληθνχο & επηζηεκνληθνχο θαλφλεο, ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, κε ηηο 

νδεγίεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη ηέινο ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ θνξέα, 

ζην ρψξν πνπ δηαζέηεη. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη απνδεδεηγκέλα ην εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο, ην δε Ννζνθνκείν νθείιεη λα ειέγμεη 

ηε ζρεηηθή ζπκκφξθσζε, ψζηε λα δηαζθαιηζζνχλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γεκνζίνπ. 

1.2. Η παξάδνζε-παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο (νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) ζα γίλεη, κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζε 

θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο, σο εηδηθφηεξα νξίδεηαη απφ ηελ ζρεηηθή θείκελε λνκνζεζία. Οη πεξηγξαθφκελεο 

ζηε ζχκβαζε δπλαηφηεηεο ηνπ κεραλήκαηνο ζα ειεγρζνχλ ζε θάζε πεξίπησζε κε ηα απαηηνχκελα εξγαιεία θαη 

φξγαλα κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ, πάληνηε δε θαηά ηξφπν ηερληθά άξηην θαη φπνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφ ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, κε ηελ δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ ζε αζζελείο (αθνξά ηελ δηαδηθαζία νξηζηηθήο 

παξαιαβήο). 

1.3. Όια ηα είδε θαη πιηθά, πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο ζην Ννζνθνκείν γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα κεραλήκαηνο, πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα ακεηαρείξηζηα ρσξίο 



ειαηηψκαηα θαη λα ηθαλνπνηνχλ φινπο ηνπο φξνπο ζχκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν, ηελ θαηεγνξία 

θαη ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

1.4. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα δψζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πξνέιεπζεο ησλ πιηθψλ ήζειε δεηήζεη ν θνξέαο 

γηα δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. 

1.5. Ο θνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη θάζε πξνζθνκηδφκελν πιηθφ θαη ν πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα 

ππαθνχζεη ζε νπνηεζδήπνηε εληνιέο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ, γηα πιηθφ ην νπνίν δελ εθπιεξψλεη ηνπο 

ζπκβαηηθνχο φξνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

1.6. ηελ πξνζθνξά ζα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά παξφκνηα κεραλήκαηα πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ζε 

Διιεληθά Ννζνθνκεία, θιηληθέο θιπ., κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα δεκφζηα Ννζνθνκεία θαη αλ ηα κεραλήκαηα απηά 

ζπληεξνχληαη απφ έγθξηην θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο. 

1.7. Ο ρξφλνο παξάδνζεο, ν νπνίνο ζα αλαθεξζεί νπσζδήπνηε ζηελ αξρηθή πξνζθνξά θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ζε εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

 

2. ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΔΓΓΤΗΔΧΝ, ΤΝΣΗΡΗΔΧ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ -

ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ ΚΛΠ. 

 

2.1. Άπαληα ηα ζρεηηθά ζπλππνβαιιφκελα, κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία, απφ ηνπο «πξνκεζεπηέο», θαη θχξηα ηα 

ζηνηρεία ηα νπνία θξίλνληαη, φπσο ηερληθή πεξηγξαθή, γεληθνί-εηδηθνί φξνη, θχιιν ζπκκφξθσζεο, πηζηνπνηεηηθά ή 

βεβαηψζεηο γηα ην εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ ή εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, εμαζθάιηζε καθξφρξνλεο παξνρήο 

αληαιιαθηηθψλ ή αλαισζίκσλ κνλνπσιηαθνχ ραξαθηήξα, εμαζθάιηζε καθξφρξνλεο παξνρήο ππεξεζηψλ, 

εγθαηάζηαζεο, service, εθπαίδεπζεο θιπ. εγγπήζεηο ή θαιχςεηο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο θχζεο θιπ. ζηνηρεία ηα νπνία 

αλαθέξνληαη ζηα παξαξηήκαηα ηεο Γηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα θξηζνχλ, ραξαθηεξηζζνχλ θαη αμηνινγεζνχλ πξέπεη 

λα είλαη νπσζδήπνηε επηβεβαησκέλα-ηεθκεξησκέλα απφ ηνλ αληίζηνηρν κεηξηθφ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. 

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα πνηφηεηαο ΔΝ ISO 9001:08 ή λεφηεξεο έθδνζεο, 

κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη EN ISO 13485:03 ή λεφηεξεο έθδνζεο, κε 

πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ (κε πηζηνπνηεηηθά επίζεκνπ νξγαληζκνχ 

πηζηνπνίεζεο κεηαθξαζκέλα ζηα ειιεληθά θαη λνκίκσο επηθπξσκέλα, ηα νπνία ζα θαηαζέζνπλ ζηνλ επηκέξνπο 

θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο). Δπίζεο λα δηαζέηεη Βεβαίσζε πκκεηνρήο ζε Δγθεθξηκέλν χζηεκα Δλαιιαθηηθήο 

Γηαρείξηζεο ΑΗΗΔ (ζχκθσλα κε ην Ν. 2939/2001 θαη ην Π.Γ. 117/2004 θαη 15/2006). 

α. ηνηρεία θσηνηππεκέλα αφξηζηα ειιηπή ή αζαθή δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε.  

β. ην πεξηερφκελν ησλ πάζεο θχζεσο βεβαηψζεσλ ή πηζηνπνηεηηθψλ, ή δηθαηνινγεηηθψλ, ή εγγπήζεσλ-

θαιχςεσλ (ρξνληθέο - πνηνηηθέο - πνζνηηθέο - παξνρήο φξσλ ζπληήξεζεο -αληαιιαθηηθψλ - αλαισζίκσλ θιπ.), ηα 

νπνία ζα αλαθεξζνχλ & θαηαηεζνχλ απφ ηνπο «πξνκεζεπηέο» γηα ηελ αμηνιφγεζε, πξνκήζεηα - εγθαηάζηαζε - 

παξάδνζε - εθπαίδεπζε - δηαζθάιηζε ζπληήξεζεο, εγγπήζεσλ, αληαιιαθηηθψλ, αλαισζίκσλ, εθπαηδεπκέλνπ 

(ηερληθνχ ή εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ) θιπ. , θαη ηα νπνία ζα είλαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα 

ζα πεξηιακβάλνληαη πιήξε ζηνηρεία, θαηά πεξίπησζε, ηνπ κεηξηθνχ νίθνπ (Γ/λζε, ηειέθσλν, Fax, θιπ.) θαη ηνπ 

ππνγξάθνληνο Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ (φλνκα-ηδηφηεηα). 

Δηδηθά γηα ηα πηζηνπνηεηηθά ISO θαη CE ηα νπνία είλαη κνλαδηθά θαη παξακέλνπλ ζηελ θαηνρή ηνπ πξνκεζεπηή 

γίλνληαη δεθηά λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα. Σα πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή δελ εκπίπηνπλ ζηελ εμαίξεζε απηή θαη πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα. 



 

 

3. ΟΡΟΙ ΔΓΓΤΗΔΧΝ – ΤΝΣΗΡΗΗ 

 

1.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζηελ Διιάδα κφληκα θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, κε 

πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο θαη εμνπζηνδφηεζεο απηνχ απφ ηνλ κεηξηθφ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν, γηα ηελ ζπληήξεζε 

ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ. Η ζχλζεζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο θαζψο θαη ηα ηππηθά θιπ. πξνζφληα ησλ 

απαζρνινπκέλσλ λα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά. Αζάθεηεο ή ανξηζηίεο, σο πξνο ηνλ αξηζκφ, πξνζφληα, 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο φξνπο εγγπήζεσλ ή ηε ζπληήξεζε θιπ. ζα ραξαθηεξίδνληαη, απαξάβαηνη φξνη θαη 

νη πξνζθνξέο ζα απνθιείνληαη. 

1.2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο γηα ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ 

ρξφληα απφ ηελ παξάδνζε ηνπ θαηά ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, σο θαη ηελ εμαζθάιηζε 

δηάζεζεο αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα ηνπιάρηζηνλ (10) ζπλνιηθά έηε απφ ηε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ, κε έγγξαθε 

δέζκεπζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ην Ννζνθνκείν δελ ζα επζχλεηαη γηα θακία 

βιάβε ηνπ φινπ κεραλήκαηνο πξνεξρφκελε απφ ηε ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα επηβαξχλεηαη κε θαλέλα 

πνζφ γηα ηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά, θιπ., κε ην ζχλνιν ησλ αλαισζίκσλ θαη ηα αλαγθαία Service Kit θιπ. 

ηελ πιήξε εγγχεζε πεξηιακβάλεηαη ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή θαη γηα πξνιεπηηθφ έιεγρν ζπληήξεζεο, ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο ηνπ Καηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ, ψζηε ν ηαηξνηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο λα είλαη πάληα ζε θαηάζηαζε 

εηνηκφηεηαο. ε πεξίπησζε πξνζθνξάο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο πέξαλ ησλ ηξηψλ (3) εηψλ, ε ζρεηηθή πέξαλ 

ησλ ηξηψλ (3) εηψλ επηβεβαίσζε ζα γίλεηαη κε έγγξαθε δέζκεπζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

1.3. Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη 

λα παξαδψζεη: Πιήξε ζεηξά ηεπρψλ (εηο δηπινχλ) κε νδεγίεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη 

νδεγίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο (SERVICE MANUALS) ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα, θαζψο θαη φινπο ηνπο 

απαξαίηεηνπο θσδηθνχο ειέγρσλ θαη επηζθεπψλ θαη φια ηα ζρεδηαγξάκκαηα ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ 

ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

1.4. ε πεξίπησζε αθαίξεζεο ηεο εμνπζηνδφηεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή ηνπ 

εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, γηα παξνρή 

αληαιιαθηηθψλ - ζπληεξήζεσλ - ηερληθήο ππνζηήξημεο - εγγπήζεσλ θιπ. θαη εληφο ηεο απαηηνχκελεο 

δεθαεηίαο, ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί βεβαίσζε δέζκεπζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, γηα ηελ ζπλερή θαη απξφζθνπηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, κε ηνπο ίδηνπο δεηνχκελνπο φξνπο κέρξηο ζπκπιήξσζεο ηεο δεθαεηίαο ηνπιάρηζηνλ. 

1.5. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πιήξε ηηκνθαηάινγν ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ πιηθψλ, αληαιιαθηηθψλ, αλαισζίκσλ, θιπ. κε ζηαζεξή ηηκή γηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ 

έηε. 

 

4. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ - ΠΛΗΡΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ 

 

4.1 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ζπλππνβάιιεη κε πνηλή απνθιεηζκνχ, νπσζδήπνηε κεηά ηεο πξνζθνξάο ηνπ ηα 

παξαθάησ, πξνθεηκέλνπ αθελφο κελ ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία λα αμηνινγεζνχλ θαη αθεηέξνπ δε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

πιήξεο εθκεηαιιεπζηκφηεηα ησλ δπλαηνηήησλ θαη απνδφζεσλ ησλ εηδψλ θαη θχξηα λα δηαζθαιίδεηαη απφ ηνπο 



ρξήζηεο ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ θαη ηαπηφρξνλα λα πξνζηαηεχεηαη ε Γεκφζηα Τγεία κε ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ εθάζηνηε ζηνηρείσλ, θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ : 

α. Πιήξεο εγρεηξίδην κε ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ (Operation Manuals) κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ πξσηνθφιισλ θαη ιεηηνπξγηψλ γηα φιεο ηηο 

αληίζηνηρεο εθαξκνγέο κεηαθξαζκέλν νπσζδήπνηε ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο, 

ελψ ζηελ αξρηθή πξνζθνξά κπνξεί λα δνζεί ζηελ Αγγιηθή θαη θαηά πξνηίκεζε θαη ζηελ Διιεληθή. 

β. Πιήξεο αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ρξήζηεο (ηαηξνχο, λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, 

θιπ). 

4.2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη φηη δηαζέηεη ζηελ Διιάδα κφληκν θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν 

πξνζσπηθφ (πέξαλ θαη αλεμάξηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ γηα παξνρή ππεξεζηψλ εγθαηάζηαζεο, 

ζπληήξεζεο, θιπ) γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ απφ άπνςε ιεηηνπξγηθή θαη επίδεημε - εθκάζεζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ (ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θιπ) ηφζν επί ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εηδψλ φζν 

θαη επί ησλ δπλαηνηήησλ απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη επσθειέζηεξεο εθκεηάιιεπζεο θαη αλάπηπμεο ηεο απφδνζήο 

ησλ, πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο. 

Σν ππφςε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ζα αλαθεξζεί ρσξηζηά κε ηνλ αληίζηνηρν ρξφλν ελαζρφιεζήο ηνπο, ηα 

πξνζφληα, εθπαίδεπζε θιπ θαη ζα ζπλππνβιεζνχλ ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά εηδηθήο πξνο ηνχην εθπαίδεπζεο θαη 

αληίζηνηρεο εμνπζηνδφηεζεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, ψζηε λα ηεθκεξηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπο, αληίζηνηρα, γηα 

ηελ πιήξε εθπαίδεπζε (ηαηξνχο, λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, θιπ) επί ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θαη ηεο 

πιήξνπο εθκεηάιιεπζεο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ εηδψλ ελψ γηα ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή θαηαιιειφηεηα ηνπ γηα 

εγθαηάζηαζε, service θιπ ησλ ππφςε εηδψλ. 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη, άλεπ πξφζζεηεο ακνηβήο, λα επαλαιάβεη ηελ σο άλσ εθπαίδεπζε γηα ίδην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ, φηαλ θαη εάλ απηφ δεηεζεί απφ ην ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ, κέζα ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ ιήμε ηεο πξνηεηλφκελεο πεξηφδνπ εγγχεζεο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο κέρξη ηελ ιήμε ηνπ δηαζηήκαηνο ησλ δέθα εηψλ απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, 

λα παξέρεη επί πιένλ κία ηνπιάρηζηνλ αλάινγε εθπαίδεπζε χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ θνξέα ρσξίο ηελ θαηαβνιή 

πξφζζεηεο ακνηβήο, πξνο εθπαίδεπζε λένπ πξνζσπηθνχ (αλαηζζεζηνιφγσλ, ρεηξνπξγψλ, λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

θιπ). 

 

5. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ - ΑΝΑΛΧΙΜΑ – SERVICE 

 

5.1. Ο δηαγσληδφκελνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ χπαξμε ακεηαρείξηζησλ αληαιιαθηηθψλ, αλαιψζηκσλ 

πιηθψλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη θχξηα ηε δηάζεζε απηψλ, σο θαη ησλ αληίζηνηρσλ θαηάιιεισλ πιηθψλ γηα 

ηελ πιήξε ιεηηνπξγία θαη απφδνζε ησλ εηδψλ ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ είδνπο κε ηνλ παξειθφκελν εμνπιηζκφ, επί 

δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ζπλνιηθά έηε. Η αλάινγε δέζκεπζε ζα γίλεηαη κε θαηάζεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο 

βεβαίσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ,ζηνλ επί κέξνπο θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πξνζθνξάο, δεδνκέλνπ φηη θξίλεηαη σο νπζηψδεο απαίηεζε ηεο πξνθήξπμεο γηα ηελ νκαιή, απξφζθνπηε θαη 

καθξφρξνλε ιεηηνπξγία ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

5.2. ηνλ επί κέξνπο θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο, πέξα απφ ηελ βαζηθή ζχλζεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηνπ 

ηαηξνηερλνινγηθνχ είδνπο ζα αλαγξάθνληαη νπσζδήπνηε ζε ιίζηα φια ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ ιεηηνπξγία, 



ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (αηζζεηήξεο Ο2, αηζζεηήξεο ξνήο, θιπ., θαιψδηα - 

ζσιήλεο - ζπλδεηηθά ζχλδεζεο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ κεραλήκαηνο θαη κε ηηο παξνρέο ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

κπαηαξηψλ, ην ζχλνιν ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ θιπ.). 

5.3. Να δηαζέηεη δηαθξηβσκέλα φξγαλα γηα ηνλ έιεγρν/ζπληήξεζε/επηζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξνζθέξεηαη 

ζηελ ελ ιφγσ ελφηεηα. Να θαηαηεζεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαηάινγνο νξγάλσλ γηα φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο 

ειέγρνπο θιπ, φπσο απηνχο πξνθχπηνπλ απφ ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Να θαηαηεζνχλ 

πηζηνπνηεηηθά δηαθξίβσζεο ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ κε ηα νπνία ζα εθηεινχληαη νη ζπληεξήζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ 

πνπ πξνζθέξνληαη γηα ην ζχλνιν ηεο εθάζηνηε ελφηεηαο (επί ποινής αποκλειζμού). 

 

  6. ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΠΡΟΦΟΡΑ 

6.1 Οη πξνζθνξέο γηα λα ραξαθηεξηζζνχλ θαηαξρήλ απνδεθηέο θαη λα αμηνινγεζνχλ ζα πξέπεη κε πνηλή 

απνθιεηζκνχ ηεο πξνζθνξάο, λα είλαη πιήξεηο, ζαθείο, αλαιπηηθέο, ηεθκεξησκέλεο θαη δεφλησο ππνγεγξακκέλεο 

θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηερληθέο ή πιεξφηεηαο, βεβαηψζεσλ θιπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε. 

Σα ζηνηρεία ησλ πξνζθεξνκέλσλ κεραλεκάησλ θιπ πξέπεη λα είλαη πιήξσο ηεθκεξησκέλα θαηά ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηερληθέο θιπ. απαηηήζεηο ηεο 

δηαθήξπμεο ησλ πνηνηηθψλ, πνζνηηθψλ, ιεηηνπξγηθψλ απνδφζεσλ θαη πιενλεθηεκάησλ ησλ εηδψλ, σο επίζεο ησλ 

εγγπήζεσλ, ηεο ηερληθήο ππνδνκήο γηα παξνρή ππεξεζηψλ θαη απνζήθεπζε - πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ ή 

αλαισζίκσλ, ηεο δπλαηφηεηαο γηα παξνρή εθπαίδεπζεο γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ή ηηο αλάγθεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ζέξβηο θιπ. 

6.1.1 Ο θάθεινο ηεο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζα πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε πιήξε αλαιπηηθή «Σερληθή 

Πεξηγξαθή» ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε - παξαπνκπή (αλά θεθάιαην θαη παξάγξαθν) 

ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα prospectus ή βεβαηψζεηο (ζε 

πξσηφηππα) ψζηε λα επηηπγράλεηαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε. Δπίζεο ζα ζπλππνβάιιεηαη πιήξεο «Φχιιν 

πκκφξθσζεο - Σεθκεξίσζεο» ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη κε πιεξφηεηα ην ζχλνιν ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο 

(γεληθψλ, εηδηθψλ, ηερληθψλ θιπ) φιεο ηηο απαληήζεηο (αλά παξάξηεκα, θεθάιαην, παξάγξαθν θιπ) κε 

παξαπνκπή, γηα ηεθκεξίσζε, ζηα ζπλεκκέλα μελφγισζζα έληππα, ηερληθά εγρεηξίδηα, εγρεηξίδηα ρξήζεο θιπ. 

αλαγξάθνληαο ηελ ζρεηηθή παξάγξαθν ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο. 

Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζα αληηγξάθνπλ ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο δηαθήξπμεο ή ζα απαληνχλ κνλνιεθηηθά ΝΑΙ ή 

ζπκθσλνχκε θιπ. ρσξίο ηεθκεξίσζε θαη πιήξε παξαπνκπή - αληηζηνηρία κεηαμχ θεηκέλνπ, αλά παξάγξαθν θαη 

prospectus ζα απνθιείνληαη. 

Η πξνζθνξά πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 φπνπ ν 

πξνκεζεπηήο ζα αλαγξάθεη - δειψλεη εάλ ε πξνζθνξά έρεη απνθιίζεηο απφ ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θιπ. φξνπο 

ηεο δηαθήξπμεο θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε λα αλαθέξνληαη - ζεκεηψλνληαη αλαιπηηθά. 

ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο θαηαζέηνπλ βεβαηψζεηο ή πηζηνπνηεηηθά γηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ή δπλαηφηεηεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ή γηα ην εθπαηδεπηηθφ ή ηερληθφ πξνζσπηθφ ή γηα ηηο 

εγγπήζεηο - θαιχςεηο ρξνληθέο - ιεηηνπξγηθέο ή γηα ζέξβηο ή γηα αληαιιαθηηθά θιπ ζα πξέπεη απαξαίηεηα: 

α. Να είλαη πξσηφηππεο ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 



β. Να αλαγξάθνληαη πιήξε ζηνηρεία ηνπ εθδφηε, ηνπ ππνγξάθνληνο θαη ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ (ηίηινο, 

Γ/λζε, ηει/λν, θαμ) γηα δπλαηφηεηα επαιήζεπζεο θαη γ. Να ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ 

Διιεληθή. 

6.1.2. Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζηελ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ή ζην ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΗ - ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ θιπ. 

ζα είλαη αφξηζηεο, αζαθείο ή ειιηπείο θαη δελ ζα πιεξνχλ φιεο ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, γηα ηεθκεξίσζε, ζα 

ραξαθηεξίδνληαη κε νπζηψδεηο απνθιίζεηο θαη ζα απνθιείνληαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. 

6.1.3. Γηα δηεπθφιπλζε θαη δηαζθάιηζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηεο Σερληθήο 

Πξνζθνξάο (ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΗ - ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ - ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΧΡΙ ΣΙΜΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΥΔΙΑ) ζα ππνβάιινληαη νπσζδήπνηε ζε δχν 

πιήξεηο ρσξηζηέο ζεηξέο, ζε ρσξηζηνχο θαθέινπο - ληνζηέ κε αξίζκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θάζε θαθέινπ θαη 

αληίζηνηρν επξεηήξην θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 

6.2. Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο πξνζθνξάο, λα θαηαζέζνπλ κε ηελ πξνζθνξά: α) ηα 

αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ISO ηνπ πξνκεζεπηή, φζν θαη ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπ ππφ πξνκήζεηα 

ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ΔΝ ISO 9001:08 ή λεφηεξεο έθδνζεο, κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη EN ISO 13485:2003 ή λεφηεξεο έθδνζεο γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ. 

β) πιήξε ηεθκεξησκέλα πηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ησλ 

ζρεηηθψλ νδεγηψλ ηεο Δ.Δ. (νδεγία 93/42/ΔΟΚ, φπσο ηζρχεη ζήκεξα) γηα ηνλ ππφ πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ. 

γ) βεβαίσζε πκκεηνρήο ζε Δγθεθξηκέλν χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ΑΗΗΔ (ζχκθσλα κε ην Ν. 

2939/2001 θαη ην Π.Γ. 117/2004 θαη 15/2006) 

δ) πιήξεο πξσηφθνιιν ειεθηξηθήο αζθάιεηαο θαηά ηελ παξάδνζε θαη ππεχζπλε δήισζε γηα έθδνζε 

πξσηφθνιινπ ειεθηξηθήο αζθάιεηαο έπεηηα απφ θάζε επηζθεπή ή ζπληήξεζε. 

 

 

ΠΔΡΙΟΓΟ ΔΓΓΤΗΗ- ΤΝΣΗΡΗΗ-ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ 

Μεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο αξρίδεη ε πεξίνδνο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. Η δηάξθεηα ηεο 

εγγχεζεο νξίδεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έηε (ή φζν επηπιένλ ρξνληθφ δηάζηεκα αλαθέξεηαη ελδερνκέλσο ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή). ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο ν Πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

κεραλήκαηνο πνπ ζα πξνκεζεχζεη ην Ννζνθνκείν, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηνπο εηδηθνχο φξνπο θαη 

ηνπο ινηπνχο ζπλαθείο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο ηνπ πξνζθνξάο, ηα ηερληθά 

θπιιάδηα θαη θάζε άιιν ηερληθφ έγγξαθν πνπ έρεη πξνζθνκίζεη. Η εγγχεζε θαιχπηεη ην Ννζνθνκείν γηα φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο βιάβεο, δπζιεηηνπξγίαο ή/θαη αζπκθσλίαο ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

κεραλήκαηνο πξνο ηα ζπκθσλεζέληα. ε φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, ν Πξνκεζεπηήο νθείιεη αλαπνθάζηζηα θαη 

ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ λα απνθαζηζηά ηε βιάβε, ηε δπζιεηηνπξγία ή/ θαη αζπκθσλία 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιηθνχ, αθφκε θαη κε κεξηθή ή νιηθή αληηθαηάζηαζε απηνχ. 

ηελ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ησλ αληαιιαθηηθψλ, ησλ θηη ζπληήξεζεο ,ησλ θάζε 

είδνπο πιηθψλ θαη ηεο ακνηβήο ησλ ηερληθψλ πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κεραλήκαηνο, θαζψο επίζεο θαη ησλ εξγαζηψλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο (θαη ησλ θηη ζπληήξεζεο) πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην δηάζηεκα πνπ ηζρχεη ε εγγχεζε. Σν ζχλνιν ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο βαξχλεη ηνλ Πξνκεζεπηή. 



Ο ρξφλνο αληαπφθξηζεο ηνπ Πξνκεζεπηή γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο είλαη 48 

ψξεο απφ ηελ έγγξαθε ή ηειεθσληθή εηδνπνίεζε. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Πξνκεζεπηήο δελ ζπκκνξθψλεηαη 

κε ηηο σο άλσ ππνρξεψζεηο ηνπ, ην Ννζνθνκείν κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο (π.ρ. επηζθεπή ή 

αληηθαηάζηαζε) κε δηθά ηνπ έμνδα, κε ηαπηφρξνλε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο ιεηηνπξγίαο. Καη’ 

εμαίξεζε, ε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο δελ θαιχπηεη ηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

1. Απνδεδεηγκέλα θαθή ή κε ελδεδεηγκέλε ρξήζε ηνπ κεραλήκαηνο απφ ππαιιήινπο ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ηξίηνπο. 

2. Δπεκβάζεηο ζην κεράλεκα απφ αλαξκφδηνπο ππαιιήινπο ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ηξίηα πξφζσπα, κε εμνπζηνδνηεκέλα 

απφ ηνλ Πξνκεζεπηή. 

3. Πεξηπηψζεηο δεκίαο ή θαηαζηξνθήο πξνθαινχκελεο απφ ζενκελίεο (ζεηζκνχο, πιεκκχξεο θ.ιπ.) ή απφ αλζξψπηλεο 

ελέξγεηεο, θαθφβνπιεο ή κε (ππξθαγηέο, εθξήμεηο θ.ιπ.). 

4. Πξνζβνιή ηνπ εμνπιηζκνχ απφ θάζε είδνπο πγξά ή ρεκηθέο νπζίεο (λεξφ, αλαςπθηηθά, φμηλα ή βαζηθά δηαιχκαηα 

θ.ιπ.). 

5. Καθή ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ ζπλδεδεκέλν ην κεράλεκα, δηαθνπέο 

ξεχκαηνο, απφηνκεο πηψζεηο ηάζεο θ.ιπ. 

Η ζπληήξεζε – επηζθεπή ηνπ κεραλήκαηνο ζα γίλεηαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, ν Πξνκεζεπηήο κεξηκλά γηα ηε κεηαθνξά ηνπ εμνπιηζκνχ ζηηο δηθέο ηνπ εγθαηαζηάζεηο 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ή δπζιεηηνπξγίαο, ρσξίο επηπιένλ ρξέσζε. 

Ο Πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ηελ χπαξμε αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ κεηά ηε ιήμε ηεο εγγχεζεο, φπσο ξεηά ζα αλαθέξεηαη ζηελ 

ηερληθή ηνπ πξνζθνξά. 

 

ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΗΡΗΗ 

Μεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη, εθφζνλ πιεξνχληαη νη 

λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, λα αλαιάβεη ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ κεραλεκάησλ, κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε 

ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ, έλαληη ηδηαίηεξεο ακνηβήο, ηελ νπνία ζα έρεη θαζνξίζεη νπσζδήπνηε ζηελ αξρηθή 

νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά, κε βάζε ηα θάησζη: 

Α ΄ ηξφπνο: 

πληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ κεραλήκαηνο θαηφπηλ θιήζεσο ηνπ Ννζνθνκείνπ: ηελ πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο 

ππνρξενχηαη λα θαζνξίδεη ηελ σξηαία απνδεκίσζε ηνπ ηερληθνχ πνπ ζα πεξηιακβάλεη φια ηα έμνδά ηνπ (κεηάβαζε 

επηζηξνθή – δηακνλή –δηαηξνθή θ.ι.π.)  γηα ηελ ζπληήξεζή  θαη ηελ επηζθεπή βιαβψλ. Να αλαθέξεηαη ην πιήζνο 

ησλ ζπληεξήζεσλ αλά έηνο βάζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. Σα αληαιιαθηηθά, θηη ζπληήξεζεο θαη 

αλαιψζηκα ζα ρξεψλνληαη μερσξηζηά. [(Να θαηαηεζεί ιίζηα κε ην θφζηνο αληαιιαθηηθψλ, θηη ζπληήξεζεο θαη 

αλαισζίκσλ πνπ απαηηνχληαη θάζε έηνο  (π.ρ θηη εηήζην, δηεηέο πεληαεηέο θιπ)]. 

Β΄ ηξφπνο: 

Αλάιεςε ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο (πιήξεο): ηελ πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαζνξίζεη ηελ 

ακνηβή ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη εξγαζία θαη αληαιιαθηηθά, θηη ζπληήξεζεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ αλαισζίκσλ 

ηα νπνία απαξαίηεηα λα αλαθέξνληαη , θαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο λα γίλεηαη αλαθνξά ηεο ηηκήο ηνπο. ηελ 

πιήξε ζπληήξεζε ζα πεξηιακβάλεηαη ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή θαη γηα πξνιεπηηθφ έιεγρν ζπληήξεζεο, ψζηε ην 

κεράλεκα λα είλαη ζε θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο. ηελ πιήξε ζπληήξεζε ζα πεξηιακβάλεηαη απεξηφξηζηνο αξηζκφο 

επηζθέςεσλ ηνπ ζπληεξεηή/πξνκεζεπηή γηα ηελ επίιπζε ηερληθψλ πξνβιεκάησλ (επηζθεπψλ/βιαβψλ). 



Γ΄ ηξφπνο: 

Αλάιεςε ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο (ρσξίο αληαιιαθηηθά): ηελ πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο ζα θαζνξίδεη ηελ 

εηήζηα ακνηβή γηα φζεο θνξέο(Να αλαθεξζεί ην πιήζνο) ρξεηαζζεί λα επηιεθζεί ηεο ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο 

θαη απεξηφξηζησλ αξηζκψλ επηζθέςεσλ βιαβψλ. 

Να θαηαηεζεί κε ηελ πξνζθνξά ηηκνθαηάινγνο ησλ αληαιιαθηηθψλ, θηη ζπληήξεζεο θαη αλαισζίκσλ θαη λα 

θαζνξηζζεί ην θφζηνο σξηαίαο απνδεκίσζεο πέξαλ ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ αληαπφθξηζεο . 

 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα έρεη ζηηο απνζήθεο ηνπ ζηνθ απφ αληαιιαθηηθά, θηη service, αλαιψζηκα  θαη ηδηαίηεξα 

εθείλα πνπ ε αληηθαηάζηαζή ηνπο είλαη ζπλήζεο. ε πεξίπησζε φκσο πνπ δελ ππάξρνπλ ζηηο εδψ απνζήθεο ηνπ, 

ηφηε ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα αληαιιαθηηθά κέζα ζε 12 εκέξεο απφ ηεο εηδνπνηήζεσο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

ΥΡΔΧΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ 

Γηα ηα αληαιιαθηηθά ή εμαξηήκαηα ηνπ κεραλήκαηνο πνπ ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θξίλνληαη 

σο εθηφο απηψλ ηεο ζπληεξήζεσο θαη επηζθεπήο θαη ρξεψλνληαη απηνηειψο, απηά πξέπεη λα αλαθέξνληαη ξεηψο 

ζηελ πξνζθνξά φηη εμαηξνχληαη απφ εθείλα ηεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο κε ή ρσξίο αληαιιαθηηθά. Σα ηηκνιφγηα 

ησλ αληαιιαθηηθψλ απηψλ ή εμαξηεκάησλ ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ ζεσξεκέλν ηηκνθαηάινγν ηνπ 

εκπνξνβηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο ρψξαο παξαγσγήο ηνπο θαη πηζηνπνηεηηθφ πξνειεχζεσο. Οη δχν παξαπάλσ 

φξνη ζεσξνχληαη νπζηψδεηο θαη ζα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηεο 

πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο ζπλαθζεζνκέλεο ζπκβάζεσο πξνκήζεηαο ηνπ κεραλήκαηνο. 

 

ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

Η αθηλεηνπνίεζε (κε ιεηηνπξγία) ηνπ κεραλήκαηνο θαηά ηνλ ρξφλν πνπ θαιχπηεηαη απφ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ νθηψ (8) εκεξψλ. 

Μεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ε αθηλεηνπνίεζε ηνπ κεραλήκαηνο δελ κπνξεί λα ππεξβεί 

(ζπλνιηθά γηα θάζε ρξφλν): 

Α. Σνλ πξψην θαη δεχηεξν ρξφλν ηηο 10 εκέξεο 

Β. Σνλ ηξίην θαη ηέηαξην ρξφλν ηηο 12 εκέξεο 

Γ. Σνλ πέκπην θαη έθην ρξφλν ηηο 14 εκέξεο 

Γ. Σνλ έβδνκν θαη φγδνν ρξφλν ηηο 16 εκέξεο 

Δ. Σνλ έλαην θαη δέθαην ρξφλν ηηο 20 εκέξεο 

Γηα αθηλεηνπνίεζε πέξαλ ησλ πην πάλσ αλαθεξνκέλσλ εκεξψλ επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζηνλ πξνκεζεπηή αλεξρφκελν 

ζην πνζνζηφ 1‰ επί ηεο αγνξαζηηθήο αμίαο ηνπ κεραλήκαηνο γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο. 

Όινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα, είλαη απαξάβαηνη θαη ε νπνηαδήπνηε κε 

ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα θέξνπλ 

ζήκαλζε πηζηφηεηαο CE. Οη ζπκκεηέρνληεο ζπλππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά, 

αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ πξντφληνο, πηζηνπνηεηηθά θνηλνπνηεκέλσλ Οξγαληζκψλ, δειψζεηο ζπκκφξθσζεο, 

εθζέζεηο ή άιια αλάινγα έγγξαθα, απφ ηα νπνία πηζηνπνηείηαη ε απφιπηε θαηαιιειφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ 

πξνζθεξφκελσλ εηδψλ γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη θαη γεληθά ε ζπκκφξθσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή πξνο 

ηηο δηαηάμεηο ησλ θνηλνηηθψλ νδεγηψλ φπσο έρνπλ ελαξκνληζζεί ζην ειιεληθφ εζληθφ δίθαην.        
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