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Αναρτητέα στο Διαδίκτυο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ. Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ
Προμήθεια:

Ταχ. Δ/νση:
Τ.Κ.:
Πληροφορίες:

Βασ. Σοφίας 114
115 27
Χρυσούλα Κουλύρα

Email:
Τηλέφωνο:

prom@hippocratio.gr
213 2088715

Ταξινόμηση κατά CPV:
Αριθμός Διακήρυξης:
Διαδικασία:

Αθήνα,
ΑΠ:

Μηχανήματων Υποθερμίας /
υπερθερμίας και Μηχανής
εξωσωματικής κυκλοφορίας
καρδιάς
33190000-8, 33186000-7
Φ64/2021
Πρόσκληση σε διαδικασία
διαπραγμάτευσης
26/05/2021
8065

«Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την
προμήθεια μηχανημάτων υποθερμίας/υπερθερμίας (CPV: 33190000-8 - Διάφορες ιατρικές
συσκευές και προϊόντα) και μηχανής εξωσωματικής κυκλοφορίας καρδιάς (CPV: 331860007 - Μονάδα εξωσωματικής κυκλοφορίας) ως συμπληρωματικού ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού των κλινών ΜΕΘ της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) του Γ.Ν.Α.
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” για την αντιμετώπιση των συνεπειών της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, προϋπολογισθείσας δαπάνης 228.160,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, διάρκειας ενός (1)
μήνα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης (α. 32, παρ. 2, εδ. γ’ & το
α. 32Α του Ν.4412/2016)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου
Κύρια δραστηριότητα: Υγεία
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.: 11527
Αρμόδιος για πληροφορίες: Χρυσούλα Κουλύρα
Τηλέφωνο:+302132088715
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@hippocratio.gr
http://www.hippocratio.gr/
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη,
πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στην ανωτέρω διεύθυνση
Προμήθεια Μηχανήματων Υποθερμίας / υπερθερμίας και
Μηχανής εξωσωματικής κυκλοφορίας καρδιάς
Φ64/2021
33190000-8- Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα,
33186000-7- Μονάδα εξωσωματικής κυκλοφορίας
228.160,00€ συμπ/νου ΦΠΑ (Αξία χωρίς ΦΠΑ 184.000,00€)
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή)
ΟΧΙ
Ενός (1) μήνα
120 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού
ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (Βασ. Σοφίας 114, Αθήνα)
ΕΦΑΠΑΞ
Απαιτείται Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
Ημερομηνία: 07/06/2021

ΕΔΡΑ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ AΝΑΦΟΡΑΣ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ CPV:
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:
ΔΕΙΓΜΑΤΑ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Σελίδα 1 από 18

21PROC008663864 2021-05-26
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ
ΓΝΑΙ:

Ημέρα:
ΔΕΥΤΕΡΑ
Ώρα:
10:00π.μ.
Στην έδρα του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο)
Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων προμηθευτών
θα γίνει την ΔΕΥΤΕΡΑ 07/06/2021, ώρα 11:00π.μ.
www.promitheus.gov.gr
www.hippocratio.gr
Τμήμα
Προμηθειών
Θέματα
Προμηθειών Προμήθειες Διαγωνισμοί
26/05/2021
26/05/2021

Έχοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα δημοσίευσης
της πρόσκλησης:

1. Το ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
2. Το ν.4542/2018 (Α’ 95) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης … και λοιπές διατάξεις»,
άρθρο τέταρτο παρ. 2β).
3. Το ν.4523/2018 (ΦΕΚ Α’ 41) «Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις».
4. Το ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
5. Το 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.
6. Την 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».
7. Το ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».
8. Το 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».
9. Το ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/Α΄/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις».
10. Το ΠΔ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία».
11. Το ΠΔ 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.
12. Την υπ. αρ. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/Β’/23.05.2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
13. Την υπ. αρ. Γ4β/Γ.Π.: 88838/19 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας «Διορισμός νέου Διοικητή στο
Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο”» (ΦΕΚ 16/ΥΟΔΔ/14.01.2020).
14. Την υπ. αρ. Υ4α/11974 (ΦΕΚ 299/Β/14.02.2013) Κ.Υ.Α σχετικά με τον «Οργανισμό του Γ.Ν.Α.
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».
15. Την Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», άρθρο 16, «Έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών έκτακτων προμηθειών για κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας». (ΦΕΚ
55/Α’/11.03.2020)
16. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 24 της ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 01/15-04-2020 της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) με θέμα «Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων
στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19, καθώς και των μέτρων για
την αποτροπή της διασποράς του». (ΑΔΑ: ΨΟΗ0ΟΞΤΩ-ΦΔ7)
17. Την υπ. αρ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 5965 Απόφαση του Υπουργού Υγείας σχετικά με την συγκρότηση και τον
ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», αρμοδιότητας 1ης
Διεύθυνσης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 72/ΥΟΔΔ/04.02.2021).
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18. Την υπ. αρ. πρωτ. 15648/15-12-2020 Πρόσκληση του Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε. (ΕΣΗΔΗΣ: 104061).
(20PROC007854143 2020-12-15)
19. Το υπ. αρ. πρωτ. 2415/12-02-2021 έγγραφο της Γραμματείας του Κε.Σ.Υ.Πε σχετικά με το 1ο
απόσπασμα του πρακτικού της 5ης/2021 Συνεδρίασης Κε.Σ.Υ.Πε, 5ο Θέμα Ε.Η.Δ. «Προμήθεια
απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των ΜΕΘ των νοσοκομείων της δωρεάς του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος».
20. Την υπ. αρ. 7/19-04-2021, θέμα 8ο, Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση
διενέργειας της πρόσκλησης (ΑΔΑ: 6ΣΒ94690ΩΣ-ΚΤΟ, ΑΔΑΜ: 21REQ008656715 2021-05-25).
21. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη η οποία θα ανέρχεται συνολικά έως του ποσού
των 228.160,00€ και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Φορέα σύμφωνα με την υπ. αρ.
1315/20.05.2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω1Ψ54690ΩΣ-Τ06, ΑΔΑΜ: 21REQ008656839
2021-05-25).
ΚΑΛΕΙ
τους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά, για την προμήθεια μηχανημάτων
υποθερμίας/υπερθερμίας (CPV: 33190000-8 - Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα) και μηχανής
εξωσωματικής κυκλοφορίας καρδιάς (CPV: 33186000-7 - Μονάδα εξωσωματικής κυκλοφορίας) ως
συμπληρωματικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των κλινών ΜΕΘ της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος (ΙΣΝ) του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” για την αντιμετώπιση των συνεπειών της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, προϋπολογισθείσας δαπάνης 228.160,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, διάρκειας ενός (1)
μήνα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή).
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ114
11527 ΑΘΗΝΑ

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
07/06/2021 ημέρα
ΔΕΥΤΕΡΑ
Και μέχρι ώρα 10:00π.μ.

Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
07/06/2021 ημέρα
ΔΕΥΤΕΡΑ
Και μέχρι ώρα 11:00π.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης των προσφορών, είναι εκπρόθεσμες
και επιστρέφονται.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό υποβάλλοντας μια και μοναδική προσφορά.
Αρμόδια για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών είναι η τριμελής Επιτροπή
Διενέργειας και Αξιολόγησης, η οποία θα συγκροτηθεί με Απόφαση Διοίκησης ειδικά για το σκοπό αυτό
και η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των
συλλογικών οργάνων.
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ΜΕΡΟΣ Α'
ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια μηχανημάτων υποθερμίας/υπερθερμίας (CPV: 331900008 - Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα) και μηχανής εξωσωματικής κυκλοφορίας καρδιάς (CPV:
33186000-7 - Μονάδα εξωσωματικής κυκλοφορίας) ως συμπληρωματικού ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού των κλινών ΜΕΘ της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) του Γ.Ν.Α.
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” για την αντιμετώπιση των συνεπειών της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
προϋπολογισθείσας δαπάνης 228.160,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, διάρκειας ενός (1) μήνα, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),
όπως αναλυτικά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του Μέρους Β'.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
α/
α

CPV

1 33190000-8 Διάφορες ιατρικές
συσκευές και προϊόντα
2 33186000-7 Μονάδα εξωσωματικής
κυκλοφορίας

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΘ- ΜΑΦ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΤΟΥ ΙΣΝ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ

Μηχάνημα Υποθερμίας / υπερθερμίας

Τεμ.

2

42.160,00€

Μηχανή
καρδιάς

Τεμ.

1

186.000,00€

εξωσωματικής

κυκλοφορίας

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

228.160,00€

Στους οικονομικούς φορείς δίνεται η δυνατότητα να καταθέσουν προσφορά για ένα ή και όλα τα είδη
και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη
μειοδότρια εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται
κατόπιν κλήρωσης.
Άρθρο 2: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η παράδοση όλων των ειδών θα πρέπει να γίνει εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης.
Άρθρο 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
O προϋπολογισμός του παρόντος Διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 228.160,00€ συμπ/νου ΦΠΑ
(Αξία χωρίς ΦΠΑ 184.000,00€).
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εκ του νόμου επιβαλλόμενες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, στην οποία θα υποβληθεί ο οικονομικός φορέας για την παρεχόμενη υπηρεσία στον τόπο
και με τον τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου, ύστερα από την
κατάθεση πρακτικού οριστικής παραλαβής από επιτροπή που θα οριστεί για τον σκοπό αυτό.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται
από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Άρθρο 4: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 (όπως η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 και προστέθηκε η
παρ. 2 του άρθρου 267 του Ν.4738/2020 και 74) του Ν.4412/2016.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το Νοσοκομείο αποκλείει έναν
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οικονομικό φορέα, όταν αποδειχθεί ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν
είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 -3 του άρθρου 73 Ν. 4412/2016.

Άρθρο 5: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς:
α) η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
γ) ο τίτλος της παρούσας,
δ) η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών,
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Στον φάκελο της προσφοράς, οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τα παρακάτω:
1.

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
1.1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη από τον οικονομικό φορέα,
στην οποία θα αναφέρεται ότι ο οικονομικός φορέας:
α. δεν εμπίπτει στους λόγους αποκλεισμού των άρθρων 73 (όπως η παρ. 2 αντικαταστάθηκε
με την παρ. 1 και προστέθηκε η παρ. 2 του άρθρου 267 του Ν.4738/20) και 74 του Ν.
4412/2016
β. ότι δεν τελεί υπό πτώχευση και υπό αναγκαστική διαχείριση, και δεν έχει υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης και πτωχευτικού συμβιβασμού ή προκειμένου
περί αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει
από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους
προέλευσής του, ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα σχετικά με την άσκηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας, ότι δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα που του
στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς, ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση εφόσον
του ζητηθούν για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που
αποδεικνύουν τα παραπάνω
γ. ότι έχει λάβει γνώση για τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεται
ανεπιφύλακτα
δ. ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του, 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.
1.2. 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 οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, το

Σελίδα 5 από 18

21PROC008663864 2021-05-26
οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
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.
1.3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, που
να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε
αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του, από το
οποίο να προκύπτει πως οι οικονομικοί φορείς είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους
οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών. Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό
ασφαλιστικής ενημερότητας:
• αφορά τους φορείς κύριας & επικουρικής ασφάλισης,
• αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.
Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή
ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το ίδιο το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά
πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με τη
εταιρεία.
1.4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που
να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε
αυτό χρόνο ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το
οποίο να προκύπτει πως οι οικονομικοί φορείς είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις.

1.
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η οποία θα περιλαμβάνει τα έγγραφα και στοιχεία που ζητούνται στο
Μέρος Β' της παρούσας.
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
στο Μέρος Β' της πρόσκλησης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης,
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Μέρος Β’.
Οι οικονομικοί φορείς στην προσφορά τους θα περιλαμβάνουν τον όρο ότι τα προσφερόμενα είδη
μπορούν να παραδοθούν εντός ενός (1) μήνα από την παραγγελία.
2. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Στην τιμή
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, στην οποία θα υποβληθεί ο
οικονομικός φορέας για την προμήθεια και εγκατάσταση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται
από την παρούσα.
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή και δεν αναπροσαρμόζονται για κανένα
λόγο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 388 Α.Κ. και των επομένων του.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Το αποτέλεσμα θα κατακυρωθεί στον προσφέροντα, που θα προσφέρει την πλέον συμφερότερη από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Σελίδα 6 από 18

21PROC008663864 2021-05-26
Εφόσον υφίστανται ισότιμες οικονομικές προσφορές, διενεργείται δημόσια κλήρωση από την Επιτροπή
Διαγωνισμού, κατόπιν προσκλήσεως των διαγωνιζομένων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίοι
δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.

Άρθρο 6: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Λόγω του επείγοντος η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση
σταδίων/φάσεων σε μία συνεδρίαση στις 07/06/2021 ώρα 11:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή
Διενέργειας και Αξιολόγησης
Η Επιτροπή αξιολογεί τις υποβληθείσες προσφορές σε κλειστή συνεδρίαση της και συντάσσει σχετικό
πρακτικό, το οποίο διαβιβάζεται αρμοδίως προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
Λόγω του κατεπείγοντος η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να αξιολογήσει αποκλίσεις από τις τεχνικές
προδιαγραφές ως επουσιώδεις μόνον εφόσον το αιτιολογήσει ειδικώς.

Άρθρο 7: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το Νοσοκομείο με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει
προσφορά, ιδίως όταν:
1. Υποβλήθηκε κατά παράβαση των όρων της παρούσας περί σύνταξης και υποβολής της
προσφοράς, θεωρούμενων όλων ως ουσιωδών.
2. 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 τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
3. Ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας.
4. Είναι εναλλακτική ή τελεί υπό αίρεση.

Άρθρο 8: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ύστερα από γνώμη
της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016.
Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού
και την ανάθεση της σύμβασης.

Άρθρο 9: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική
επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή
σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.
Η εγγύηση κατατίθεται προ της υπογραφής της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ τα ακόλουθα:
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1. Την ημερομηνία έκδοσης,
2. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, το είδος της προμήθειας,
3. Τον εκδότη,
4. Τον αριθμό της εγγύησης,
5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
7. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται,
8. ότι η εγγύηση ισχύει μέχρι την επιστροφή της,
9. Τους όρους ότι:

2.

i.

Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της
ένστασης της διζήσεως.

ii.

Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον
διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) έως (5) πέντε ημέρες
μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

iii.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει
«ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ», 5% της συνολικής αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. για την
αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από τυχόν
δυσλειτουργία του εξοπλισμού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας κατατίθεται πριν την έναρξη του χρόνου εγγύησης και θα πρέπει να
περιλαμβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ τα ακόλουθα:
1. Την ημερομηνία έκδοσης,
2. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, βάσει της οποίας παραδόθηκαν τα είδη για την καλή
λειτουργία των οποίων εκδίδεται η εγγύηση,
3. Τον εκδότη,
4. Τον αριθμό της εγγύησης,
5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
7. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται,
8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης,
9. Τους όρους ότι:
i.

Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της
ένστασης της διζήσεως.

ii.

Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον
διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση.

iii.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
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Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, εφόσον οι όροι της
εγγύησης ικανοποιηθούν πλήρως.

Άρθρο 10: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ
1.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το Νοσοκομείο, για την ημερομηνία και ώρα
που προτίθεται να παραδώσει τον εξοπλισμό τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα από
την ημερομηνία της παράδοσης.

2.

Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στην Κεντρική Αποθήκη του Νοσοκομείου παρουσία της Επιτροπής
Παραλαβής, συνοδευόμενο από το τιμολόγιο και δελτίο αποστολής, όπου θα αναγράφεται το
παραδιδόμενο είδος, η ποσότητα, η τιμή αυτού και ο αριθμός της πρόσκλησης από τον οποίο
προέρχεται η προμήθεια των εν λόγω ειδών.

3.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος κατά την παράδοση του εξοπλισμού να παραδώσει δύο πλήρη
τεχνικά εγχειρίδια και δύο πλήρη εγχειρίδια χρήστη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Επίσης
υποχρεούται να παραδώσει νόμιμα αντίγραφα του λογισμικού του συστήματος όπου αυτό
εφαρμόζεται καθώς και τις αντίστοιχες άδειες χρήσης.

4.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος κατά την εγκατάσταση να παραδώσει μαζί με τα εγχειρίδια του
εξοπλισμού, λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα, οι οποίες
πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή.

5.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος κατά την παράδοση του εξοπλισμού, να παρέχει εκπαίδευση
στο ιατρικό, νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό για τη χρήση, συντήρηση και επισκευή τους,
παρέχοντας και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εγκεκριμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Ειδικότερα
για το τεχνικό προσωπικό του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας το χορηγούμενο πιστοποιητικό θα
παρέχει τη δυνατότητα επέμβασης για επισκευή και προληπτική συντήρηση. Οι ανωτέρω
εκπαιδεύσεις αποτελούν προϋπόθεση οριστικής παραλαβής του προϊόντος από το Νοσοκομείο.

6.

Η εγκατάσταση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού θα γίνει από τον προμηθευτή και αφού
σύμφωνα με τις υποδείξεις του, δοθεί από το Νοσοκομείο η απαιτούμενη παροχή ρεύματος
(230V/50Hz).

7.

Η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού κράτους.

8.

Ο προμηθευτής οφείλει να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής και επιστημονικής
υποστήριξης, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικά εκπαίδευσης από
τον κατασκευαστικό οίκο για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και υποστήριξης του
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

9.

Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει τον εξοπλισμό, αναφέρει στο σχετικό
πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους
της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εφόσον κριθεί από το αρμόδιο
όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του εξοπλισμού δεν επηρεάζουν την καταλληλόλητα του και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου μπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την Επιτροπή Παραλαβής, με έκπτωση επί της
συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί
στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην απόφαση.

10. Αν η παράδοση ή η εγκατάσταση του εξοπλισμού παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου
μετά τη λήξη του χρόνου παράδοσης που θα οριστεί και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης
που τυχόν χορηγηθεί είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με
αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου
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11. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
i.

για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% του
ανωτέρω χρονικού διαστήματος επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας
χωρίς ΦΠΑ.

ii.

για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών

12. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
13. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από το Νοσοκομείο το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

Άρθρο 11: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
1.

2.

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει σε τρία στάδια,
▪

Παραλαβή - Αποδοχή των ειδών

▪

Εγκατάσταση-Δοκιμαστική Λειτουργία των ειδών και

▪

Οριστική Παραλαβή των ειδών

Οριστική Παραλαβή θα γίνει εφόσον εγκατασταθούν και τεθούν σε λειτουργία όλα τα είδη και
συμπληρωθούν τριάντα (30) μέρες καλής λειτουργίας αυτών. Σε περίπτωση βλάβης εντός του
ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο ανάδοχος οφείλει να την αποκαταστήσει και η προθεσμία των
τριάντα (30) ημερών ξεκινάει εκ νέου μετά την αποκατάσταση της βλάβης.

Άρθρο 12: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
1. Σε περίπτωση παράβασης οιοδήποτε όρου της παρούσας, θεωρούμενων όλων ουσιωδών η αρμόδια
επιτροπή πιστοποίησης της ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης βεβαιώνει την παράβαση.
2. Το Νοσοκομείο είναι δυνατόν να επιβάλλει σε βάρος του αναδόχου, με αιτιολογημένη απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ποινικές ρήτρες, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
3. Η υποτροπή μπορεί να διπλασιάσει κάθε φορά το προηγούμενο επιβληθέν πρόστιμο.
4. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
5. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν αφαιρεί από το Νοσοκομείο το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.
6. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση, η υποχρέωση καταβολής της ποινικής βαρύνει όλα τα
μέλη της εις ολόκληρον.

Άρθρο 13: ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου:
α) στην περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση εντός της προθεσμίας που
του έχει τεθεί.
β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και
γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη
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των παρατάσεων.
2. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά
περίπτωση.
β) Προμήθεια της υπηρεσίας σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου.

Άρθρο 14: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο ανάδοχος απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του μόνο στις περιπτώσεις ανωτέρα βίας, οι οποίες
παρατίθενται περιοριστικά:
•

Πυρκαγιά

•

Πλημμύρα

•

Σεισμός

•

Πόλεμος

•

Τρομοκρατική ενέργεια

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
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ΜΕΡΟΣ Β'
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑΣ/ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑΣ
(ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΥΠΕΡ – ΥΠΟΘΕΡΜΙΑΣ)
1. Να χρησιμοποιεί ως μέσο θέρμανσης/ψύξης αποσταγμένο νερό.
2. Να συνδέεται με τουλάχιστον δύο (2) στρώματα νερού για: Να επιτρέπει τη θέρμανση πάνω και κάτω
από τον ασθενή όπου αυτό απαιτείται. Να διαθέτει συνδέσμους γρήγορης σύνδεσης - αποσύνδεσης
κουβερτών.
3. Να εξασφαλίζει υψηλή κυκλοφορία νερού 130 l/h τουλάχιστον.
4. Να διαθέτει ισχύ θέρμανσης 800 watts τουλάχιστον για ταχεία και αποτελεσματική θεραπεία
5. Η ταχύτητα ψύξης του νερού να είναι (5°C/min) ενώ η ταχύτητα θέρμανσης να είναι (3°C/min)
τουλάχιστον.
6. Η επιλογή επιθυμητής θερμοκρασίας ασθενούς να επιτυγχάνεται με τους παρακάτω τρόπους:
α. Να διαθέτει ρύθμιση Προ-επιλεγμένης μεταβλητής και Επιλογή Προγραμματιζόμενης Μεταβλητής
της Διαβάθμισης της θερμοκρασίας τόσο στην Θέρμανση όσο και στην Ψύξη ασθενών για τον
ταχύτερο και πληρέστερο έλεγχο της θερμορύθμισης του ασθενούς (ταχύτατα, ή βαθμιαία)
β. Να διαθέτει Διαβάθμιση Θερμοκρασίας (gradient setting) δίνοντας τη δυνατότητα
αναπροσαρμογής της διαβάθμισης της θερμοκρασίας της θερμορύθμισης στους 5°C εάν δεν έχουμε
την επιθυμητή θερμοκρασία εντός 30 λεπτών. Το μηχάνημα να συνεχίζει να παρακολουθεί και να
αναπροσαρμόζει τη θερμοκρασία κάθε 30 περίπου λεπτά έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή για τον
ασθενή θερμοκρασία.
γ. Να διαθέτει 3 τρόπους λειτουργίας: α) με επιλογή επιθυμητής θερμοκρασίας στον ασθενή
(automatic), β) με επιλογή επιθυμητής θερμοκρασίας στο στρώμα/κουβέρτα (manual), γ)
παρακολούθηση θερμοκρασίας ασθενούς (monitor), δ. Εύρος θερμοκρασίας νερού (manual mode)
τουλάχιστον: 5ο - 40οC ε. Εύρος θερμοκρασίας ασθενούς (automatic mode): 30ο - 40οC
στ. Η επιλογή θερμοκρασίας και ο έλεγχος αυτής να είναι υψηλής ακρίβειας -επιλογή με βήμα
προόδου α) 0,5οC για το νερό, β) 0,1οC για τον ασθενή - αποκλίσεις μικρότερες < +/- 0,6oC για το
Νερό, και < +/- 0,3οC για τον ασθενή.
7. Η συσκευή να φέρει μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο των λειτουργιών της.
8. Να φέρει μηχανισμούς ασφαλείας και οπτικοακουστικούς συναγερμούς για:
a. Υπερθέρμανση
b. Υποθέρμανση
c. Χαμηλή Στάθμη Νερού
d. Ελαττωματικό Αισθητήρα θερμοκρασίας Νερού
e. Ελαττωματικό Αισθητήρα θερμοκρασίας Ασθενούς
f. Πτώση Τάσης Δικτύου
9. Να διαθέτει δύο (2) δεξαμενές ή μία διπλή νερού για θέρμανση και ψύξη αντίστοιχα.
10. Να φέρει οπτική ένδειξη Ροής Νερού.
11. Να φέρει χειριστήριο αφής, οθόνη (status display) και οθόνες LED για:  επιθυμητή θερμοκρασία

Σελίδα 12 από 18

21PROC008663864 2021-05-26
 θερμοκρασία Νερού  θερμοκρασία ασθενούς
12. Όλα τα στοιχεία του συστήματος κυκλοφορίας νερού να είναι από υλικά που δεν διαβρώνονται.
13. Να είναι τροχήλατη.
14. Να συνοδεύεται από έναν (1) συνδετικό σωλήνα κουβερτών πολλαπλών χρήσεων μήκους 270cm,
με συνδετικά ταχείας και ασφαλούς σύνδεσης με χρωματική κωδικοποίηση. Ένα (1) στρώματα νερού
θέρμανσης/ψύξης ασθενών διαστάσεων περίπου (152Χ61cm) πολλαπλών χρήσεων.
15. Να λειτουργεί με ρεύμα τάσης 220-240 V.
16. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών.
17. Να παρέχεται τεχνική υποστήριξη και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη.
18. Να κατατεθούν πιστοποιητικά εκπαίδευσης του προσωπικού των εταιρειών από τον κατασκευαστή
διανομέα.
19. Με την παράδοση του μηχανήματος να παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης (Ελληνικά ή
Αγγλικά).
20. Να φέρει πιστοποιητικά ISO και CE MARK.
21. Ο διανομέας να φέρει πιστοποίηση διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και ISO Ποιότητος.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης για την ρητή κάλυψη κάθε όρου και προδιαγραφής, με τις
αντίστοιχες παραπομπές στα φυλλάδια, περιγραφικά έντυπα και εγχειρίδια του κατασκευαστικού
οίκου, επί ποινή αποκλεισμού.
2. Το προϊόν θα πρέπει να είναι καινούριο και αμεταχείριστο, συσκευασμένο σε σφραγισμένη
συσκευασία από το εργοστάσιο κατασκευής.
3. Η ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος να μην υπερβαίνει τα δύο έτη πριν από την ημερομηνία
εγκατάστασης του.
4. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη από τον
προμηθευτή, στην οποία να αναγράφεται:
i.

Ότι μπορεί να παρέχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη (service, ανταλλακτικά κλπ.)
καθώς και αναλώσιμα τουλάχιστον για δέκα (10) έτη.

ii. Ότι παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του προϊόντος για δύο (2) έτη τουλάχιστον χωρίς

καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.
H εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει:
a. Τους περιοδικούς ελέγχους και εργασίες συντήρησης.
b. Τις επισκευαστικές εργασίες
c. Τις εργασίες βαθμονόμησης και πιστοποίησης της ορθής λειτουργίας του συστήματος
σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή και τα Ελληνικά ή διεθνή πρότυπα.
d. Τα ανταλλακτικά και τα απαιτούμενα υλικά για τις παραπάνω εργασίες.
e. Αναβαθμίσεις υλικού και λογισμικού του συστήματος.
5. Το προϊόν να επιδέχεται αναλώσιμα πολλών κατασκευαστών και όχι αποκλειστικού τύπου. Σε
περίπτωση που το προϊόν δεν χρειάζεται αναλώσιμα, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς.
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6. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος κατά την παράδοση του προϊόντος να παρέχει εκπαίδευση στο
ιατρικό, παραϊατρικό και τεχνικό προσωπικό για τη χρήση, συντήρηση και επισκευή του. Οι ανωτέρω
εκπαιδεύσεις αποτελούν προϋπόθεση οριστικής παραλαβής του προϊόντος από το Νοσοκομείο.
7. Επίσης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος κατά την εγκατάσταση να παραδώσει μαζί με τα εγχειρίδια
του προϊόντος, λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας στην Ελληνική, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά
το πρωτότυπο κείμενο.
8. Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα να καλύπτονται με πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου σύμφωνα
με τις προβλεπόμενες διεθνείς προδιαγραφές της ΕΕ (σήμανση CE και ISO).
9. Ο προμηθευτής να διαθέτει ΕΝ ISO 9001 και να πληροί τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 ή να διαθέτει ΕΝ ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων) τουλάχιστον.
10. Ο προμηθευτής να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης,
καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΑ
1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, στέρεης και ανθεκτικής κατασκευής, όσο το δυνατόν μικρότερων
διαστάσεων, τροχήλατο, κατάλληλο για σύνθετες, πολύπλοκες και πολύωρες καρδιοχειρουργικές
επεμβάσεις ενηλίκων και παίδων.
2. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220V/50Ηz και να παρέχει αυτονομία μέσω επαναφορτιζόμενης
συστοιχίας μπαταριών UPS.
3. Να πληροί τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς κανονισμούς ιατρικής, ηλεκτρικής και μηχανικής ασφάλειας.
4. Να είναι λειτουργικό και αθόρυβο, παρέχοντας άνεση και ευκολία χειρισμών.
5. Να ανταποκρίνεται στις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές για την κάλυψη των αναγκών του
χειρουργείου καρδιάς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Να αποτελείται από τα κατωτέρω αναφερόμενα βασικά μέρη:
Α. Τροχήλατη βάση.
Β. Αντλίες αίματος.
Γ. Συσκευή ελέγχου των επί μέρους λειτουργιών (Αισθητήρες - υπολογισμοί απεικονίσεις).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Α. Τροχήλατη βάση
1. Να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι, αλουμίνιο, υψηλής ανθεκτικότητας.
2. Να διαθέτει αντιστατικούς τροχούς, ικανής διαμέτρου, μεσαίου μεγέθους, αρίστης ποιότητας, με
κατάλληλη διάταξη πέδησης και στους τέσσερις τροχούς.
3. Να διαθέτει ευέλικτο σύστημα, τόσο πλευρικών όσο και μέσου ιστού, για την καλύτερη προσαρμογή
του συστήματος κοντά στον ασθενή.
4. Εκτός των περισταλτικών αντλιών, να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με αντλία φυγοκεντρικού τύπου
σε πλήρη συνεργασία με το σύστημα.
5. Να διαθέτει τουλάχιστον 3 θέσεις σύνδεσης παροχής ρεύματος.
6. Να παρέχει αυτονομία μέσω επαναφορτιζόμενης συστοιχίας μπαταριών συσκευής UPS κ.λπ., χρόνος
λειτουργίας τουλάχιστον 60 min.
7. Να διαθέτει επίπεδη επιφάνεια τραπεζιού αντλίας.
8. Να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε όλα τα καλώδια και τις συνδέσεις στην πρόσοψη του μηχανήματος
για τον καλύτερο και άμεσο χειρισμό από τον τεχνικό εξωσωματικής κυκλοφορίας.

Β. Αντλίες αίματος
1. Οι αντλίες να διαθέτουν κεφαλή στεγανή, από ανθεκτικό ανοξείδωτο ατσάλι.
2. Η επιφάνεια των ενδείξεων και χειρισμού (PANEL) να παρέχει προστασία έναντι υγρών, τόσο στα
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όργανα ενδείξεων όσο και στο εσωτερικό της.
3. Ο μηχανισμός της ίδιας της αντλίας να προστατεύεται με διαφανές, ανθεκτικό, άκαμπτο κάλυμμα, το
άνοιγμα του οποίου να επιφέρει διακοπή της λειτουργίας της. Να μη χρειάζεται επαναρρύθμιση της
αντλίας, για την επανεκκίνησή της.
4. Να παρέχεται έλεγχος δύο ταχυτήτων περιστροφής της αντλίας μέσω αυξητικού κωδικοποιητή.
5. Να είναι εύκολη η επέμβαση, ακόμη και κατά την διάρκεια λειτουργίας της αντλίας, για αντικατάσταση
- επιδιόρθωση πιθανής προβληματικής λειτουργίας ή καθαρισμού της, χωρίς να χρειάζεται να σταματήσει
η λειτουργία του συστήματος.
6. Ο έλεγχος της λειτουργίας να βασίζεται σε διάταξη μικροϋπολογιστή.
7. Οι ενδείξεις να είναι ψηφιακές σε οθόνη LED ή LCD και να εμφανίζουν τουλάχιστον τις κατωτέρω
ενδείξεις:
Α. Ένδειξη στροφών ανά λεπτό. (RPM)
Β. Ένδειξη ροής σε LPM, μέγιστη ροή τουλάχιστον 11,0It.
Γ. Η αυτόματη αναγνώριση και ψηφιακή ανάδειξη της διαμέτρου γραμμής θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
8. Να διαθέτει τουλάχιστον 4 επιπρόσθετες εξόδους AC για εξωτερικό εξοπλισμό.
9. Οι ανωτέρω αναφερόμενες ενδείξεις προϋποθέτουν κατά βάση:
α. Την διάθεση αξιόπιστου ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενου, αθόρυβου μοτέρ,
β. Την διάθεση μετρητή ροής (εμμέσου ή άμεσου), το είδος, η αξιοπιστία και η ακρίβεια του οποίου
αναφέρονται κυρίως σε χαμηλές ροές.
10. Λειτουργία αντίστροφης, σφυγμώδους (pulsative) ροής και ροής για καρδιοπληγία.
11. Οι λειτουργίες αυτές να επιτυγχάνονται εύκολα, χωρίς να απαιτείται αλλαγή συνδεσμολογιών ή
πολύπλοκων χρονοβόρων προγραμματισμών.
12. Το μέσον άντλησης δεν θα πρέπει να τραυματίζει τα ερυθρά δημιουργώντας κινδύνους αιμολύσεων.
13. Να προσφερθούν συνολικά πέντε (5) αντλίες, με τα πιο πάνω χαρακτηριστικά, εκ των οποίων η μία
να είναι διπλής κεφαλής (Μέγιστη ταχύτητα ροής σε LPM έως 2.5 lt).
14. Η πλοήγηση των αντλιών να γίνεται απευθείας με μηχανισμό (όχι ιμάντα).
15. Εμφάνιση των ενδείξεων όλων των αντλιών στον πίνακα ελέγχου.
16. Οι αντλίες να δέχονται τοποθέτηση σωλήνων από 3/16” - 1/2" ίντσες.

Γ. Συσκευή συλλογής - ελέγχου και απεικόνισης, των επί μέρους λειτουργιών
(Αισθητήρες - υπολογισμοί - απεικονίσεις - alarms)
1. Πλήρης αυτοματοποίηση χειρισμών και ελέγχου γενικά όλου του συγκροτήματος.
2. Σύμφωνα με τα ανωτέρω να περιλαμβάνει:
α) Υπολογιστική διάταξη και απεικόνιση τιμών ροής, συνεχούς ή σφυγμώδους, με δυνατότητα
ρύθμισης του καρδιακού ρυθμού (ΒΡΜ) κατά τη διάρκεια κύκλου (Duty cycle).
β) Διάταξη παρακολούθησης και απεικόνισης πιέσεων,
γ) Διάταξη παρακολούθησης και απεικόνισης πολλαπλών θερμοκρασιών, με ειδοποίηση θερμοκρασίας
(υψηλή / χαμηλή) για όλα τα κανάλια,
δ) Διάταξη παρακολούθησης και απεικόνισης χρόνων,
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ε) Διάταξη αισθητήρων, μονάδα παρακολούθησης στάθμης αίματος, δεξαμενής οξυγονωτή, μονάδα
παρακολούθησης φυσαλίδων αέρος, όσο το δυνατόν περισσότερων, σε διάφορα μεγέθη και με τη
μεγαλύτερη δυνατόν ευαισθησία για την καλύτερη ανίχνευση τυχόν δυσλειτουργίας και την αποφυγή
εμβολών.
στ) Διάταξη παρακολούθησης χορήγησης καρδιοπληγίας, επιλογή παρακολούθησης και ελέγχου
ορθόδρομης / παλίνδρομης χορήγησης.
3. Οι ζητούμενες λειτουργίες και απεικονίσεις των παραμέτρων να γίνονται μέσω πλήρους και
σύγχρονου συστήματος Η/Υ, το οποίο θα συνδέεται άμεσα με το λοιπό συγκρότημα, θα απομνημονεύει
κάθε προτοποθετημένη παράμετρο επιλογής του Χρήστη, με σκοπό την πλήρη αυτοματοποίηση και την
μετεγχειρητική ανάκληση και επεξεργασία. Θα προτιμηθεί εξειδικευμένο λογισμικό σύστημα τύπου DMS.
α) Αξιόπιστες οπτικοακουστικές διατάξεις alarm, για όλα τα πιο πάνω αναφερόμενα φαινόμενα, με τη
δυνατότητα ακύρωσης του ακουστικού σήματος κατ’ επιθυμία του χρήστη, διατηρώντας παράλληλα
το οπτικό σήμα, για όσο χρόνο διαρκεί το αίτιο.
4. Σε περίπτωση βλάβης σε μια αντλία, να μην τίθεται εκτός λειτουργίας ολόκληρο το μηχάνημα
εξωσωματικής κυκλοφορίας.

ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. Να χορηγηθεί πλήρης εγγύηση με κάλυψη ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης για τρία (3)
χρόνια τουλάχιστον.
Μετά την εγκατάσταση και ποσοτική παραλαβή, να εκπαιδευτούν οι χειριστές και τεχνικοί του
νοσοκομείου, τόσο στην χρήση, όσο και στην συντήρηση, (επισήμανση και άρση βλαβών). Δωρεάν
εκπαίδευση των χειριστών από την εταιρεία για όση διάρκεια αυτοί θελήσουν.
2. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης να παραδοθούν όλα τα απαραίτητα εργοστασιακά εγχειρίδια
χρήσης, λειτουργίας και τεχνικής φροντίδας (Service manual).
3. Να παρέχεται 24ωρη τεχνική υποστήριξη.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης για την ρητή κάλυψη κάθε όρου και προδιαγραφής, με τις
αντίστοιχες παραπομπές στα φυλλάδια, περιγραφικά έντυπα και εγχειρίδια του κατασκευαστικού
οίκου, επί ποινή αποκλεισμού.
2. Το προϊόν θα πρέπει να είναι καινούριο και αμεταχείριστο, συσκευασμένο σε σφραγισμένη
συσκευασία από το εργοστάσιο κατασκευής.
3. Η ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος να μην υπερβαίνει τα δύο έτη πριν από την ημερομηνία
εγκατάστασης του.
4. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη από τον
προμηθευτή, στην οποία να αναγράφεται:
i.

Ότι μπορεί να παρέχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη (service, ανταλλακτικά κλπ.)
καθώς και αναλώσιμα τουλάχιστον για τρία (3) έτη.

ii. Ότι παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του προϊόντος για τρία (3) έτη τουλάχιστον χωρίς

καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.
H εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει:
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a. Τους περιοδικούς ελέγχους και εργασίες συντήρησης.
b. Τις επισκευαστικές εργασίες
c. Τις εργασίες βαθμονόμησης και πιστοποίησης της ορθής λειτουργίας του συστήματος
σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή και τα Ελληνικά ή διεθνή πρότυπα.
d. Τα ανταλλακτικά και τα απαιτούμενα υλικά για τις παραπάνω εργασίες.
e. Αναβαθμίσεις υλικού και λογισμικού του συστήματος.
5. Το προϊόν να επιδέχεται αναλώσιμα πολλών κατασκευαστών και όχι αποκλειστικού τύπου. Σε
περίπτωση που το προϊόν δεν χρειάζεται αναλώσιμα, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς.
6. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος κατά την παράδοση του προϊόντος να παρέχει εκπαίδευση στο
ιατρικό, παραϊατρικό και τεχνικό προσωπικό για τη χρήση, συντήρηση και επισκευή του. Οι ανωτέρω
εκπαιδεύσεις αποτελούν προϋπόθεση οριστικής παραλαβής του προϊόντος από το Νοσοκομείο.
7. Επίσης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος κατά την εγκατάσταση να παραδώσει μαζί με τα εγχειρίδια
του προϊόντος, λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας στην Ελληνική, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά
το πρωτότυπο κείμενο.
8. Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα να καλύπτονται με πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου σύμφωνα
με τις προβλεπόμενες διεθνείς προδιαγραφές της ΕΕ (σήμανση CE και ISO).
9. Ο προμηθευτής να διαθέτει ΕΝ ISO 9001 και να πληροί τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 ή να διαθέτει ΕΝ ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων) τουλάχιστον.
10. Ο προμηθευτής να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης,
καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ Κ. ΤΙΓΚΑΣ
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