ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
Σν παξφλ Παξάξηεκα πεξηιακβάλεη ηνπο εηδηθνχο φξνπο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε
ζπλδπαζκφ κε ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ζα εθηειεζζεί ε παξνχζα
πξνκήζεηα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ςεθηαθνχ ζηεθαληνγξάθνπ, απνηειεί δε αλαπφζπαζην
ηκήκα απηήο.
ΑΡΘΡΟ 1Ο - ΠΑΡΑΓΟΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΧΝ ΔΗΓΧΝ
1.1. Ζ παξάδνζε-παξαιαβή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο πξνυπνζέηεη νξηζκέλεο ελέξγεηεο ζε
ρξνληθή αιιεινπρία ηφζν απφ ηελ Αλάδνρν φζν θαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (ή
θνξέαο, ήηνη ην ΓΝΑ «ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ»). Οη ελέξγεηεο (θάζεηο) απηέο αλαιπηηθά είλαη νη
αθφινπζεο :
Α. Σα γεληθά ζρέδηα θαη γεληθά ζηνηρεία, πνπ ζα ζπλππνβιεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά,
ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα …… ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ζα αλαζπληαρζνχλ,
ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ δηαηηζέκελνπ απφ ηνλ θνξέα ρψξνπ, ζα ζπκπιεξσζνχλ
θαη ζα πξνζαξκνζζνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, κε κέξηκλα ηεο αξκφδηαο
ππεξεζίαο ηνπ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αλάδνρν εληφο δέθα (10)
εκεξώλ ην αξγφηεξν, απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο,
ψζηε λα δηακνξθσζνχλ απφ ηνλ θνξέα ηειηθά ζρέδηα εθαξκνγήο, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ
πιήξε ζηνηρεία, ζην βαζκφ πνπ απαηηνχληαη απφ ηε θχζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο γηα φιεο ηηο
ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο, πξνο πιήξε αλάπηπμε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη άλεηε αλακνλή –
δηαθίλεζε - εμππεξέηεζε εζσηεξηθψλ ή εμσηεξηθψλ αζζελψλ, σο θαη ιεπηνκεξή ζηνηρεία
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ρψξνπ, ζε ζρέζε κε ηηο ρξήζεηο ησλ γεηηνληθψλ ρψξσλ, ηηο
απνζηάζεηο, ηελ δηαρείξηζε ηνμηθψλ απνβιήησλ θ.ιπ.
Μέρξη ηελ ιήμε ηεο ΦΑΖ Α σο άλσ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη απνμειψζεη ην
πθηζηάκελν παιαηφ ζπγθξφηεκα, λα ην έρεη απνκαθξχλεη απφ ηνλ ρψξν πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο θαη λα ηνλ έρεη απνζέζεη ζε ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη
ην ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ.
Β. Σν ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ππνρξενχηαη θαη δεζκεχεηαη, λα έρεη νινθιεξψζεη κε δηθή ηνπ
θξνληίδα θαη δαπάλεο, ηελ δηακφξθσζε θαη εηνηκαζία ησλ ρψξσλ πνπ έρεη επηιέμεη γηα
εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηνπο νπνίνπο αλαθέξεη ζαθώο ζηελ δηαθήξπμε,
(Παξάξηεκα …….), ην αξγόηεξν εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο
ΦΑΖ Α αλσηέξσ θαη ηνπ άξζξνπ …….. ηνπ Παξαξηήκαηνο ….. ηεο απφθαζεο
δηαθήξπμεο. Οη ρψξνη απηνί πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηηο ηειηθέο πξνηάζεηο θαη ζρέδηα ηεο
ΦΑΖ Α, λα ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή ηηο
ππνδείμεηο ηνπ πξνκεζεπηνχ απφ ηελ άπνςε εκβαδψλ, αληνρήο, θιηκαηηζκνχ (κφλν ησλ
ρψξσλ) αθηηλνπξνζηαζίαο θαη δηθηχσλ ππνδνκήο, σο χδξεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο,
απνρέηεπζεο, θ.ιπ., θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο σο θαη
ηελ άλεηε δηαθίλεζε πξνζσπηθνχ - αζζελψλ. ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο νινθιήξσζεο
ηεο ηειηθήο δηακφξθσζεο ησλ ρψξσλ απφ ην ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ, σο αλσηέξσ,
εθαξκφδνληαη γηα ηελ παξάδνζε, νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη
κεηαηίζεηαη θαηά ηα αληίζηνηρα ρξνληθά δηαζηήκαηα ε παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο.
Μέζα ζην δηάζηεκα απηφ ηεο εηνηκαζίαο θαη δηακφξθσζεο ησλ ρψξσλ κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί ε πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ λένπ
ζπγθξνηήκαηνο θαηά ηα πεξηγξαθφκελα ζην εδάθην …… ηνπ Παξαξηήκαηνο …. ηεο
απφθαζεο δηαθήξπμεο.
Γ. Ο αλάδνρνο ζηνλ ρξφλν πνπ απνκέλεη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή (πεξίπνπ
πελήληα (50) εκέξεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο πεξηγξαθείζεο θάζεηο) νθείιεη λα έρεη
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νινθιεξψζεη ηηο δηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο φπσο κεηαθνξά ηνπ λένπ ζπγθξνηήκαηνο εληφο
ηνπ ρψξνπ ηνπνζέηεζεο, εγθαηάζηαζή ηνπ, ζπλδέζεηο, ξπζκίζεηο, δνθηκέο, εθπαίδεπζε
πξνζσπηθνχ, θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ κεραλήκαηνο
Γ. Ζ ζεηξά ησλ ελεξγεηψλ θιείλεη κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο απφ ηνλ
θνξέα ζχκθσλα κε ην εδάθην ……. ηνπ παξαξηήκαηνο …… ηεο απφθαζεο δηαθήξπμεο.
1.2. O αλάδνρνο νπδεκία νηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή θαηαζθεπαζηηθή ζπκκεηνρή έρεη γηα
ηηο εξγαζίεο δηακφξθσζεο ησλ ρψξσλ θαη ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ
ππνδνκήο, πξνο ππνδνρή - εγθαηάζηαζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο δεδνκέλνπ φηη νη ζρεηηθέο
εξγαζίεο απνηεινχλ ππνρξέσζε ηνπ θνξέα.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ θξνληίδα θαη δαπάλεο λα απνμειψζεη ην ππάξρνλ
ζπγθξφηεκα θαη λα ην απνζέζεη ζην ζεκείν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ην ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ.
Ο αλάδνρνο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πξνζθνξάο ηνπ, γηα ηελ πξνκήζεηα – εγθαηάζηαζε –
παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία, ππνρξενχηαη απφ άπνςε θαηαζθεπψλ, λα ππνδείμεη ζην
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ην αθξηβέο ζεκείν δηάλνημεο ησλ θαλαιηψλ θαισδίσζεο γηα ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ ζπγθξνηήκαηνο θαη ηηο δηαζηάζεηο απηψλ, ελψ ε εξγαζία απηή
θαζψο θαη νη ινηπέο εξγαζίεο ππνδνκψλ ή επελδχζεσλ (ςεπδνξνθέο, επελδχζεηο ή
δηαθνζκήζεηο, πιατλά, Ζ/Μ, βαθέο, αθηηλνπξνζηαζία – φπσο κειέηεο, αδεηνδνηήζεηο,
πξνεγθξίζεηο απφ ΔΔΑΔ, θαηαζθεπέο, άδεηεο ιεηηνπξγίαο θ.ιπ.) αλήθνπλ θαη’
απνθιεηζηηθφηεηα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θνξέα.
1.3. Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο θαη λα ην παξαδψζεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία, κε δηθφ ηνπ εηδηθεπκέλν θαη
αζθαιηζκέλν πξνζσπηθφ θαη δηθή ηνπ νινθιεξσηηθά επζχλε, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο
ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, 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 αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη
απνδεδεηγκέλα ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά
ηεο πξνζθνξάο, ην δε ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ νθείιεη λα ειέγμεη ηε ζρεηηθή ζπκκφξθσζε, ψζηε
λα δηαζθαιηζζνχλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γεκνζίνπ.
1.4. Ζ παξαιαβή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο (νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) ζα γίλεη κε ηελ
εγθαηάζηαζε θαη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο, σο εηδηθφηεξα νξίδεηαη απφ ηελ
ζρεηηθή θείκελε λνκνζεζία θαη ηα ππφινηπα παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη
πεξηγξαθφκελεο ζηε ζχκβαζε δπλαηφηεηεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 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.
1.5. Όια ηα είδε θαη πιηθά, πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν αλάδνρνο ζην ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ γηα ηελ
εγθαηάζηαζε θαη πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα ζπγθξνηήκαηνο, πξέπεη λα είλαη
θαηλνχξγηα ακεηαρείξηζηα ρσξίο ειαηηψκαηα θαη λα ηθαλνπνηνχλ φινπο ηνπο φξνπο
ζχκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν, ηελ θαηεγνξία & ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
1.6. Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα δψζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πξνέιεπζεο ησλ πιηθψλ
ήζειε δεηήζεη ν θνξέαο γηα δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο.
1.7. Ο θνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη θάζε πξνζθνκηδφκελν πιηθφ θαη ν
αλάδνρνο 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.
1.8. Ο ρξφλνο παξάδνζεο, ν νπνίνο ζα αλαθεξζεί νπσζδήπνηε ζηελ αξρηθή πξνζθνξά,
θαζνξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν …… ηνπ Παξαξηήκαηνο ……
ηεο απφθαζεο δηαθήξπμεο, ζε εθαηόλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο.
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ΑΡΘΡΟ 2Ο - ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΔΓΓΤΖΔΧΝ,
ΤΝΣΖΡΖΔΧ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ - ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ Κ.Λ.Π.
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, εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο, θχιιν/α ζπκκφξθσζεο, πηζηνπνηεηηθά ή
βεβαηψζεηο γηα ην εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ ή εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, εμαζθάιηζε
καθξφρξνλεο παξνρήο αληαιιαθηηθψλ, εμαζθάιηζε καθξφρξνλεο παξνρήο ππεξεζηψλ,
εγθαηάζηαζεο, service, εθπαίδεπζεο θ.ι.π. εγγπήζεηο ή θαιχςεηο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο
θχζεο θιπ ζηνηρεία ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα θξηζνχλ,
ραξαθηεξηζζνχλ θαη αμηνινγεζνχλ πξέπεη λα είλαη νπσζδήπνηε επηβεβαησκέλαηεθκεξησκέλα απφ ηνλ αληίζηνηρν θαηαζθεπαζηή ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν
ηνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ Οδεγία 93/42/EEC, ν νπνίνο ζα
δηαζέηεη νπσζδήπνηε θαη ηελ αλαγθαία νηθνλνκνηερληθή αλάπηπμε-ππνδνκή ζηελ
Διιάδα.
Δπίζεο ζα ππνβιεζεί νξγαλφγξακκα ηνπ πξνκεζεπηή, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη
ππεξεζίεο (γηα ηα αληίζηνηρα είδε).
‘Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα πνηφηεηαο ΔΝ ΗSO
9001:08 ή EN ISO 13485:03, κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ
πξντφλησλ θαη EN ISO 13485:03, 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)(επί πνηλή απνθιεηζκνύ).
α. ηνηρεία θσηνηππεκέλα, αφξηζηα, ειιεηπή ή αζαθή δελ ζα ιακβάλνληαη ππ’ φςε 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, βαζκνιφγεζε, πξνκήζεηα –
εγθαηάζηαζε – παξάδνζε – εθπαίδεπζε - δηαζθάιηζε ζπληήξεζεο, εγγπήζεσλ,
αληαιιαθηηθψλ, αλαισζίκσλ, εθπαηδεπκέλνπ (ηερληθνχ ή εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ)
θιπ., θαη ηα νπνία ζα είλαη πξσηφηππα, ζα πεξηιακβάλνληαη πιήξε ζηνηρεία, θαηά
πεξίπησζε, ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ Οδεγία 93/42/EEC, (Γηεχζπλζε,
ηειέθσλν, Fax, θιπ.) θαη ηνπ ππνγξάθνληνο Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ πξνκεζεπηή
(φλνκα - ηδηφηεηα).
Ζ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΟ ΚΑΗ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΑ ΤΠΟΒΛΖΘΟΤΝ Δ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΜΟΡΦΖ (ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ).
ΑΡΘΡΟ 3Ο - ΟΡΟΗ ΔΓΓΤΖΔΧΝ – ΤΝΣΖΡΖΖ
3.1. Ο δηαγσληδφκελνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζηελ Διιάδα κφληκα θαηάιιεια
εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, κε πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο θαη εμνπζηνδφηεζεο απηνχ απφ
ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ηνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ Οδεγία 93/42/EEC, γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ
κεραλεκάησλ. Ζ ζχλζεζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο θαζψο θαη ηα ηππηθά θιπ.
πξνζφληα ησλ απαζρνινπκέλσλ ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά,
ζηνλ θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο, θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα δηαθξηβσκέλα πξνο ηηο
αλσηέξσ ελέξγεηεο ζπληήξεζεο-επηζθεπήο φξγαλα.
Αζάθεηεο ή ανξηζηίεο, σο πξνο ηνλ αξηζκφ, πξνζφληα, εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ,
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ηνπο φξνπο εγγπήζεσλ ή ηε ζπληήξεζε, ηα νπνία είλαη ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνληαη,
απαξάβαηνη φξνη, νδεγνχλ ζε απόξξηςε ησλ πξνζθνξψλ.
3.2. Ο δηαγσληδφκελνο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο
γηα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ (πεξίνδνο εγγχεζεο
θαιήο ιεηηνπξγίαο) θαηά ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, σο θαη
ηελ εμαζθάιηζε δηάζεζεο αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα ηνπιάρηζηνλ (10) ζπλνιηθά έηε απφ ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ, κε έγγξαθε δέζκεπζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ
εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε φπσο απηνί νξίδνληαη
ζηελ Οδεγία 93/42/EEC. ε πεξίπησζε πξνζθνξάο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο
πέξαλ ησλ δχν εηψλ, ε ζρεηηθή πέξαλ ησλ δχν εηψλ επηβεβαίσζε ζα γίλεηαη κε έγγξαθε
δέζκεπζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ Οδεγία 93/42/EEC, θαη νπσζδήπνηε κε
εηδηθή αλαθνξά γηα ηνλ αληίζηνηρν δηαγσληζκφ ή ηελ επαλάιεςε ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα
ηεο εγγχεζεο ην ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ δελ ζα επζχλεηαη γηα θακία βιάβε ηνπ φινπ
ζπγθξνηήκαηνο πξνεξρφκελε απφ ηε ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα
επηβαξχλεηαη κε θαλέλα πνζφ γηα ηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά, θ.ιπ., φπσο
πξνβιέπεη ην ζπλεκκέλν ζρέδην ζχκβαζεο πιήξνπο ζπληήξεζεο-επηζθεπήο (Παξάξηεκα
…… ηεο απφθαζεο δηαθήξπμεο), εθηφο αλαισζίκσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε φηη
εμαηξνχληαη. ηελ πιήξε εγγχεζε πεξηιακβάλεηαη ππνρξέσζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη
γηα πξνιεπηηθφ έιεγρν ζπληήξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Καηαζθεπαζηηθνχ
Οίθνπ, ψζηε ην ζπγθξφηεκα λα είλαη πάληα ζε θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο, φ,ηη δειαδή
αθξηβψο πξνβιέπεη ην ζρέδην ζχκβαζεο πιήξνπο ζπληήξεζεο - επηζθεπήο.
ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΗΥΤΟΤΝ ΟΗ ΠΟΗΝΗΚΔ
ΡΖΣΡΔ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΛΖΡΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ – ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΟΗ
ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ Δ ΑΤΣΖΝ, ΚΑΣΑ ΣΑ ΑΡΘΡΑ ΣΖ : 1 (ΤΝΣΖΡΖΖ), 2
(ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ – ΔΠΗΚΔΤΔ ΒΛΑΒΧΝ – ΥΡΟΝΟ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΖ),
ΚΑΗ 3 (ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ).
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ππφρξενο θνξέαο γηα ηελ έγθαηξε παξάδνζε ηνπ έηνηκνπ
ρψξνπ, πξνο εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο, δελ ζπκκνξθσζεί εκπξφζεζκα θαη δελ
εηνηκάζεη ην ρψξν (ζχκθσλα κε ηηο αλαγθαίεο απαηηήζεηο ηνπ πξνκεζεπηή, βιέπε ζρεηηθά
Παξάξηεκα ….. ηεο απφθαζεο δηαθήξπμεο θαη Άξζξν ….. ησλ Δηδηθψλ Όξσλ), ην
αξγφηεξν εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ιήμε ηεο θάζεο Α ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1.1 ηνπ
παξφληνο παξαξηήκαηνο, ηφηε ε κελ παξάδνζε ησλ εηδψλ αθνινπζεί ηηο αληίζηνηρεο
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ε δε νξηζηηθή παξαιαβή κεηαηίζεηαη θαηά ηελ
αληίζηνηρε θαζπζηέξεζε.
3.3. Καηά ηε δηάξθεηα ηφζν ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο φζν θαη ηεο
πεξηφδνπ πιήξνπο ζπληήξεζεο-επηζθεπήο, ζα ηεξείηαη εκεξνιφγην ιεηηνπξγίαο,
ζπληήξεζεο, βιάβεο θιπ. πνπ ζα παξαθνινπζείηαη θαη ζα κνλνγξάθεηαη απφ ηνπο
ππεχζπλνπο ηνπ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ (ηαηξφ ή ειεθηξνληθφ) θαη ηνλ ηερληθφ ηνπ αλαδφρνπ.
ην εκεξνιφγην ζα αλαγξάθνληαη νη βιάβεο, ηα αίηηα ηνπο θαη νη ελέξγεηεο
απνθαηάζηαζήο ηνπ απφ ηνλ αλάδνρν θαζψο θαη ε δηάξθεηα αθηλεηνπνίεζεο (down time)
ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Ο αλάδνρνο ζα εηδνπνηείηαη ηειεθσληθά γηα ηελ βιάβε θαη εη δπλαηφλ
γηα ην είδνο ηεο θαη ζα ζηέιλεηαη Fax, νπφηε απφ ηελ 08.00 ηεο επφκελεο εξγάζηκεο
εκέξαο (κε ηελ ηήξεζε ησλ νξηδφκελσλ ζην άξζξν ….. ηνπ ρεδίνπ Πιήξνπο χκβαζεο
πληήξεζεο-Δπηζθεπήο – Παξάξηεκα ……) ζα αξρίδεη λα κεηξά ν ρξφλνο
αθηλεηνπνίεζεο. ην ηέινο εθάζηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ζα αζξνίδνληαη
νη ψξεο αθηλεηνπνίεζεο ιφγσ βιάβεο νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη ζα
ηζρχζεη φηη πξνβιέπεη ην ζπλεκκέλν ζρέδην ζχκβαζεο πιήξνπο ζπληήξεζεο –
επηζθεπήο θαηά ηα άξζξα …….. απηνχ.
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3.4. Καηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
παξαδψζεη πιήξε ζεηξά ηεπρψλ (εηο δηπινχλ) κε 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 ζπγθξνηήκαηνο.
3.5. Μεηά ηε ιήμε ηνπ σο άλσ ρξφλνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο
ππνρξεψλεηαη, εθ’ φζνλ ην επηζπκεί ε Αλαζέηνπζα Αξρή, λα αλαιάβεη ηε ζπληήξεζε θαη
ηελ επηζθεπή ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ παξειθφκελνπ εμνπιηζκνχ),
κέρξη ηε ζπκπιήξσζε δέθα (10) εηψλ απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζε
θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, έλαληη ηδηαίηεξεο εηήζηαο ακνηβήο, ηελ νπνία ζα έρεη θαζνξίζεη
νπσζδήπνηε ζηελ αξρηθή νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά θαη κε ηελ ζχκθσλε έγγξαθε
δήισζε-εγγχεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ Οδεγία 93/42/EEC, ε νπνία ζα θαηαηεζεί
κεηά ηεο πξνζθνξάο θαη ζα αλαθέξεηαη ζηελ αληίζηνηρε Γηαθήξπμε, σο θαη ζην
πθηζηάκελν ηερληθφ δπλακηθφ ζηελ ρψξα καο γηα service θιπ, κε βάζε ην ζπλεκκέλν
ζρέδην ζχκβαζεο πιήξνπο ζπληήξεζεο-επηζθεπήο.
3.6. ρεηηθά κε ηελ παξνρή εγγπήζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο πξνκήζεηαο θαη ζπληήξεζεο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα :
α. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ν αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα
αληηθαηαζηήζεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ κε άιιε εγγπεηηθή
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ίζε κε ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%)
ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα ζπγθξνηήκαηνο (ρσξίο Φ.Π.Α.).
β. Μεηά ηελ εθπλνή ηνπ ρξφλνπ ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ν αλάδνρνο
ππνρξεψλεηαη, εθ’ φζνλ ζα ηνπ έρεη αλαηεζεί θαηά ηα αλσηέξσ ε πιήξεο ζπληήξεζεεπηζθεπή κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθή ζχκβαζεο, λα αληηθαηαζηήζεη ηελ σο άλσ
εγγπεηηθή επηζηνιή, κε άιιε ηήξεζεο ησλ φξσλ πιήξνπο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο, ίζε
κε δέθα ηηο εθαηφ (10%) ηεο αληίζηνηρεο εηήζηαο ζπκβαηηθήο ακνηβήο ζπληήξεζεοεπηζθεπήο. Ζ εγγπεηηθή απηή επηζηνιή πιήξνπο ζπληήξεζεο – επηζθεπήο ζα παξακείλεη
κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ επφκελνπ έηνπο, ζην θνξέα γηα ηνλ
νπνίν πξννξίδεηαη ην είδνο. Ζ ακνηβή γηα ηελ ζπληήξεζε ζα θαηαβάιιεηαη ζην ηέινο ηεο
εηήζηαο δηάξθεηαο πιήξνπο ζπληήξεζεο - επηζθεπήο θαη αθνχ ζα έρνπλ αθαηξεζεί ηπρφλ
ξήηξεο.
γ. ε πεξίπησζε αθαίξεζεο ηεο εμνπζηνδφηεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή ηνπ
εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε φπσο απηνί νξίδνληαη
ζηελ Οδεγία 93/42/EEC, πξνο ηνλ αλάδνρν, γηα παξνρή αληαιιαθηηθψλ - ζπληεξήζεσλ ηερληθήο ππνζηήξημεο - εγγπήζεσλ θ.ι.π. θαη εληφο ηεο απαηηνχκελεο δεθαεηίαο, ζα
πξέπεη λα θαηαηεζεί βεβαίσζε δέζκεπζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ
αληηπξνζψπνπ ηνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ Οδεγία
93/42/EEC, γηα ηελ ζπλερή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, κε ηνπο
ίδηνπο δεηνχκελνπο φξνπο κέρξηο ζπκπιήξσζεο ηεο δεθαεηίαο ηνπιάρηζηνλ.
ΑΡΘΡΟ 4Ο - ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ –ΠΛΖΡΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ
4.1 Ο δηαγσληδφκελνο ππνρξενχηαη λα ζπλππνβάιιεη κε πνηλή απνθιεηζκνχ,
νπσζδήπνηε κεηά ηεο πξνζθνξάο ηνπ (ζηνλ επί κέξνπο θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο) ηα
παξαθάησ, πξνθεηκέλνπ αθ’ ελφο κελ ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία λα αμηνινγεζνχλ –
βαζκνινγεζνχλ θαη αθ’ εηέξνπ δε λα εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο εθκεηαιιεπζηκφηεηα ησλ
δπλαηνηήησλ θαη απνδφζεσλ ησλ εηδψλ θαη θχξηα λα δηαζθαιίδεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο ε
θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη ηαπηφρξνλα λα πξνζηαηεχεηαη ε Γεκφζηα
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Τγεία κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ εθάζηνηε ζηνηρείσλ, θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ
εμεηάζεσλ :
α. Πιήξεο εγρεηξίδην κε ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 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 ζπγθξνηήκαηνο, ελψ ζηελ αξρηθή πξνζθνξά
(ζηνλ επί κέξνπο θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο) κπνξεί λα δνζεί ζηελ Αγγιηθή θαη θαηά
πξνηίκεζε θαη ζηελ Διιεληθή.
β. Πιήξεο αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ρξήζηεο (ηαηξνχο – λνζειεπηέο)
φπσο θαη γηα ηνπο ηερληθνχο ηνπ ηκήκαηνο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο (δχν ηερληθνί
ηνπιάρηζηνλ ζα εθπαηδεπηνχλ θαη ζα παξαθνινπζνχλ φιεο ηηο κεηεθπαηδεχζεηο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηνπο ηερληθνχο ηνπ νίθνπ, ζα ηνπο ρνξεγεζεί δε πηζηνπνηεηηθφ
ψζηε λα κπνξνχλ λα επεκβαίλνπλ γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε), σο θαη αληίγξαθν ησλ
αλαγθαίσλ βνεζεκάησλ ή πηλάθσλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
4.2. Ο δηαγσληδφκελνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη φηη δηαζέηεη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν
πξνζσπηθφ (πέξαλ θαη αλεμάξηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ γηα παξνρή
ππεξεζηψλ εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο, θ.ιπ.) γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πξνζθεξνκέλσλ
εηδψλ θαη επίδεημε – εθκάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ (ηαηξψλ –
λνζειεπηψλ - ηερληθψλ) ηφζν επί ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εηδψλ φζν θαη επί ησλ δπλαηνηήησλ
απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη επσθειέζηεξεο εθκεηάιιεπζεο θαη αλάπηπμεο ηεο απφδνζήο
ησλ, πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο.
Σν ππ’ φςε εθπαηδεπηηθφ σο θαη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ζα αλαθεξζνχλ ρσξηζηά κε ηνλ
αληίζηνηρν ρξφλν ελαζρφιεζήο ηνπο, ηα πξνζφληα, εθπαίδεπζε θ.ιπ. θαη ζα
ζπλππνβιεζνχλ ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά εηδηθήο πξνο ηνχην εθπαίδεπζεο θαη αληίζηνηρεο
εμνπζηνδφηεζεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ηνπ ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ Οδεγία 93/42/EEC, ψζηε λα
ηεθκεξηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπο, αληίζηνηρα, γηα ηελ πιήξε εθπαίδεπζε ηαηξψλ /
θπζηθψλ / ηερλνιφγσλ 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 ππ’ φςε εηδψλ.
Ζ ππ’ φςε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ (ηαηξψλ – λνζειεπηψλ - ηερληθψλ) ζα είλαη
δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, άλεπ πξφζζεηεο ακνηβήο
ηνπ αλαδφρνπ, κε έλαξμε κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, θαη ζα έρεη
νινθιεξσζεί πξηλ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απηνχ.
Πέξαλ ηνχηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη, άλεπ πξφζζεηεο ακνηβήο, λα επαλαιάβεη ηελ σο
άλσ εθπαίδεπζε γηα ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ, φηαλ θαη εάλ απηφ δεηεζεί απφ ην
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ, κέζα ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο.
4.3. Ο δηαγσληδφκελνο 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 παξάζρεη επί πιένλ
κία ηνπιάρηζηνλ αλάινγε εθπαίδεπζε χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ θνξέα ρσξίο ηελ
θαηαβνιή πξφζζεηεο ακνηβήο γηα ηπρφλ επαλάιεςε ηεο εθπαίδεπζεο κεηαγελέζηεξα,
πξνο εθπαίδεπζε λένπ πξνζσπηθνχ (ηαηξψλ, λνζειεπηψλ,ηερληθψλ).
4.4. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδφκελνο δελ δηαζέηεη ην πξνζσπηθφ ηεο παξαγξάθνπ
4.2, πξέπεη ζηελ πξνζθνξά λα ππάξρεη έγγξαθν ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ
εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξφζσπνπ ηνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε φπσο απηνί νξίδνληαη
ζηελ Οδεγία 93/42/EEC, φηη ε εθπαίδεπζε ζα γίλεη απφ δηθφ ηνπ εμεηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ
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άξζξν 4.
ΑΡΘΡΟ 5Ο - ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ – ΑΝΑΛΧΗΜΑ – SERVICE
5.1. Σα αληαιιαθηηθά ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απεξηόξηζηνπ αξηζκνύ αθηηλνινγηθψλ
ιπρληψλ θ.ιπ., πεξηέρνληαη νπσζδήπνηε, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, καδί κε ηα πάζεο
θχζεσο πιηθά θαη εξγαηηθά ζηελ πξνζθεξφκελε εηήζηα ηηκή πιήξνπο ζπληήξεζεο –
επηζθεπήο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο κεηά ηνπ παξειθφκελνπ εμνπιηζκνχ. Δμαηξνχληαη ηα
αλαιψζηκα, ηα νπνία είλαη:
 κέζα απνζήθεπζεο (dvd, cd), θηικ, ραξηί, ειεθηξφδηα θαη ζθηαγξαθηθά
5.2. Ο δηαγσληδφκελνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ χπαξμε ακεηαρείξηζησλ
αληαιιαθηηθψλ θαη θχξηα ηε δηάζεζε απηψλ, σο θαη ησλ αληίζηνηρσλ θαηάιιεισλ πιηθψλ
γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία θαη απφδνζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο κε ηνλ παξειθφκελν
εμνπιηζκφ, επί δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ζπλνιηθά έηε. Ζ αλάινγε δέζκεπζε ζα γίλεηαη κε
θαηάζεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ
αληηπξνζψπνπ ηνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ Οδεγία
93/42/EEC, ζηνλ επί κέξνπο θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
πξνζθνξάο, δεδνκέλνπ φηη θξίλεηαη σο νπζηψδεο απαίηεζε ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ
νκαιή, απξφζθνπηε θαη καθξφρξνλε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.
5.3. ηνλ επί κέξνπο θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο, πέξα απφ ηελ βαζηθή ζχλζεζε ηνπ
πξνζθεξφκελνπ ζπγθξνηήκαηνο ζα αλαγξάθνληαη νπσζδήπνηε ζε ιίζηα φια ηα
απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.
ΑΡΘΡΟ 6Ο - ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΚΟΣΟ ΔΞΟΓΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ – ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
6.1. Ο δηαγσληδφκελνο ππνρξενχηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαθέξεη ηελ
ζπγθεθξηκέλε εηήζηα ηηκή ησλ εμφδσλ πιήξνπο ζπληήξεζεο - επηζθεπήο (σο 5.1
αλσηέξσ), νπσζδήπνηε κε πνηλή απνθιεηζκνύ, γηα ην πξψην έηνο, κεηά ηε ιήμε ηεο
πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, (αλεμάξηεηα ησλ ινηπψλ φξσλ εγγχεζεο θάζε
πξνζθνξάο νη νπνίνη ζα αμηνινγεζνχλ θαηά πεξίπησζε). ηε ζπλέρεηα ε ηηκή ζα
αλαπξνζαξκφδεηαη - αλαζεσξείηαη εηήζηα, θαη εθ’ φζνλ ην επηζπκεί ε Α.Α., σο θαησηέξσ
πεξηγξάθεηαη κέρξη ζπκπιεξψζεσο ζπλνιηθά δεθαεηίαο απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο
παξαιαβήο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.
6.2. Ζ πξνζθεξφκελε αξρηθή εηήζηα ηηκή πιήξνπο ζπληήξεζεο-επηζθεπήο (Σ1) γηα ην
πξψην έηνο κεηά απφ ηελ ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ζα
πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη ζα αλαζεσξείηαη-αλαπξνζαξκφδεηαη αλά έηνο, θαη κέρξη
ηε ζπκπιήξσζε δεθαεηίαο απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, κε
ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ αλαπξνζαξκνγήο επί ηεο ηηκήο ηεο εηήζηαο πιήξνπο
ζπληήξεζεο-επηζθεπήο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ψζηε λα πξνθχπηεη ε αλαγθαία θαηά
πεξίπησζε λέα εηήζηα ηηκή. Σν πνζνζηφ (%) απηφ αλαπξνζαξκνγήο θαη γηα θάζε έηνο, ζα
ηζνχηαη κε ην πνζνζηό κεηαβνιήο ηνπ Γείθηε Σηκώλ Καηαλαισηή πνπ δίλεη ε
ΔΛ.ΣΑΣ γηα ηελ αληίζηνηρε πξνεγνύκελε 12κελε πεξίνδν πνπ κόιηο έιεμε (δει.
γηα ηνλ κήλα ππνγξαθήο ηεο λέαο εηήζηαο ζύκβαζεο ελ ζρέζεη κε ηνλ αληίζηνηρν
κήλα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο), θαη ην νπνίν πνζνζηό δεκνζηεύεηαη ζηνλ
δηθηπαθό ηεο ηόπν www.statistics.gr.
6.3. Οη νηθνλνκνηερληθνί φξνη ή πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε πξνζθνξά,
φηαλ αθνξνχλ ζε παξνρή ζηνηρείσλ θ.ιπ. γηα ηνλ ππνινγηζκφ, γηα κηα δεθαεηία, ησλ
ζπλνιηθψλ εμφδσλ πιήξνπο ζπληήξεζεο - επηζθεπήο, ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα
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ηθαλνπνηνχλ θαη’ ειάρηζηνλ ηηο επηκέξνπο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο, σο πξνο ηα
πεξηιακβαλφκελα ζηε ζπληήξεζε θαη σο πξνο ηα ηερληθά ζηνηρεία εγγπήζεσλ-θαιχςεσλ
ησλ πιηθψλ, ψζηε ηειηθά λα θαζίζηαηαη δπλαηή αθ’ ελφο ε αμηνιφγεζε - βαζκνιφγεζε ησλ
ηερληθψλ φξσλ ή απαηηήζεσλ θαη αθ’ εηέξνπ ε δηακφξθσζε ζπκςεθηζηηθά ηεο ζπλνιηθήο
ηηκήο πιήξνπο ζπληήξεζεο - επηζθεπήο, γηα κηα δεθαεηία.
ΑΡΘΡΟ 7Ο - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ
7.1 Ζ ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α., ηεο πιήξνπο ζπληήξεζεο-επηζθεπήο, γηα ηα ππφινηπα
έηε πνπ απνκέλνπλ απφ ηελ ιήμε ηνπ πξνζθεξφκελνπ ρξφλνπ εγγχεζεο θαιήο
ιεηηνπξγίαο θαη κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε δεθαεηίαο, φπσο ζα έρεη ππνινγηζζεί κε βάζε
ππνινγηζκνχ ηελ πξνζθεξφκελε αξρηθή εηήζηα ηηκή Σ1 γηα ην πξψην έηνο κεηά ηελ ιήμε
ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζα έρεη ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ζην
πεδίν «ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΠΛΖΡΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ – ΔΠΗΚΔΤΖ (νινγξάθσο), » ηεο
γξακκήο α/α 3 θαη ηεο ζηήιεο 3 (ρσξίο Φ.Π.Α.) ηνπ πίλαθα Π2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ε΄ ηεο
απφθαζεο δηαθήξπμεο, πνιιαπιαζηαζκέλε επί ηνλ ζπληειεζηή 0,75 πξνθεηκέλνπ νη
κειινληηθέο δαπάλεο λα αλαρζνχλ ζε παξνχζεο αμίεο ζα ιεθζεί ππ’ φςε ζηελ νηθνλνκηθή
αμηνιφγεζε.
Ζ ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΠΛΖΡΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ – ΔΠΗΚΔΤΖ, ρσξίο Φ.Π.Α., , πξέπεη
λα ηζνχηαη κε ην γηλφκελν ηεο αξρηθήο εηήζηαο ηηκήο ζπληήξεζεο – επηζθεπήο (Σ1) ρσξίο
ΦΠΑ επί ηνλ αξηζκφ (10-ξ) ησλ εηψλ πιήξνπο ζπληήξεζεο – επηζθεπήο απφ ηελ ιήμε ηεο
πξνηεηλφκελεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε δεθαεηίαο,
δει  = Σ1 * (10-ξ), φπνπ ξ ε δηάξθεηα ζε έηε ηεο πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ δηαγσληδφκελν
πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, βιέπε θαη §…. ηνπ Παξαξηήκαηνο …. ηεο
απφθαζεο δηαθήξπμεο.
7.2 Ζ ζπλνιηθή ηηκή Κ, ε νπνία πξνθχπηεη σο άζξνηζκα :
α) ηεο ηηκήο πξνκήζεηαο– εγθαηάζηαζεο – παξάδνζεο ηνπ κεραλήκαηνο ζε πιήξε
ιεηηνπξγία Π, σο πξναλαθέξζεθε ρσξίο Φ.Π.Α. θαη
β) ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο (νπσζδήπνηε γηα δέθα ζπλνιηθά έηε απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή
ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ θιπ. φξσλ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο)
ηεο αληίζηνηρεο πιήξνπο ζπληήξεζεο-επηζθεπήο , σο πξναλαθέξζεθε ζην 7.1
αλσηέξσ, ρσξίο Φ.Π.Α. πνιιαπιαζηαζκέλεο επί 0,75,
ζα ιεθζεί ππ’ φςε θαη ζα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία αλάδεημεο ηεο ζπκθεξφηεξεο
πξνζθνξάο ζε ζπζρεηηζκφ πάληνηε κε ηελ, θαηά πξνζθνξά, ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία.
ηερληθήο πξνζθνξάο
ΑΡΘΡΟ 8Ο - ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΠΡΟΦΟΡΑ
8.1 Οη πξνζθνξέο γηα λα ραξαθηεξηζζνχλ θαηαξρήλ απνδεθηέο θαη λα αμηνινγεζνχλ ζα
πξέπεη κε πνηλή απνθιεηζκνύ 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 ζπγθξνηεκάησλ θ.ιπ. πξέπεη λα είλαη πιήξσο
ηεθκεξησκέλα ψζηε λα παξέρεηαη ε επρέξεηα βαζκνιφγεζεο, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ
ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηερληθέο θ.ιπ.
απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο, ησλ πνηνηηθψλ, πνζνηηθψλ, ιεηηνπξγηθψλ απνδφζεσλ θαη
πιενλεθηεκάησλ ησλ εηδψλ, σο επίζεο ησλ εγγπήζεσλ, ηεο ηερληθήο ππνδνκήο γηα
παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηεο εμαζθάιηζεο – πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ ή αλαισζίκσλ,
ηεο δπλαηφηεηαο γηα παξνρή εθπαίδεπζεο γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ή ηηο αλάγθεο
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παξνρήο ππεξεζηψλ ζέξβηο θ.ιπ.
8.2 Ο επί κέξνπο θάθεινο ηεο ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζα πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε
πιήξε αλαιπηηθή «Σερληθή Πεξηγξαθή» ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε –
παξαπνκπή (αλά θεθάιαην θαη παξάγξαθν) κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
Γηαθήξπμεο.
Δπίζεο ζα ζπλππνβάιιεηαη πιήξεο «Φχιιν πκκφξθσζεο – Σεθκεξίσζεο» κε βάζε ην
πξνηππσκέλν έληππν ηνπ Παξαξηήκαηνο …… ηεο απφθαζεο δηαθήξπμεο, ην νπνίν ζα
πεξηιακβάλεη κε πιεξφηεηα γηα ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ φιεο ηηο
απαληήζεηο (αλά πεδίν ηνπ πίλαθα ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ) ζε πιήξε αληαπφθξηζε –
παξαπνκπή, γηα ηεθκεξίσζε, ζηα ζπλεκκέλα ηερληθά εγρεηξίδηα θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα
prospectus ή δηθαηνινγεηηθά (ζε πξσηφηππα) ψζηε λα επηηπγράλεηαη αληηθεηκεληθή
αμηνιφγεζε. Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζα αληηγξάθνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
δηαθήξπμεο ή ζα απαληνχλ κνλνιεθηηθά ΝΑΗ ή ζπκθσλνχκε θ.ι.π. ρσξίο ηεθκεξίσζε θαη
πιήξε παξαπνκπή – αληηζηνηρία κεηαμχ θεηκέλνπ, αλά παξάγξαθν θαη prospectus, ζα
απνθιείνληαη.
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 θ.ιπ. ζα πξέπεη απαξαίηεηα :
α. Να είλαη πξσηφηππεο (φρη θσηνηππίεο) ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ
αληηπξνζψπνπ ηνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ Οδεγία.
93/42/EEC.
β. Να αλαγξάθνληαη πιήξε ζηνηρεία ηνπ εθδφηε, ηνπ ππνγξάθνληνο θαη ηνπ λνκίκνπ
εθπξνζψπνπ (ηίηινο, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ) γηα δπλαηφηεηα επαιήζεπζεο θαη
γ. Να ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή
8.3. Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζηελ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ή ζην ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ
– ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ θ.ιπ. ζα είλαη αφξηζηεο, αζαθείο ή ειιεηπείο θαη δελ ζα πιεξνχλ φιεο
ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, γηα ηεθκεξίσζε, ζα ραξαθηεξίδνληαη κε νπζηψδεηο
απνθιίζεηο θαη ζα απνθιείνληαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο.
8.4. Γηα δηεπθφιπλζε θαη δηαζθάιηζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ην ζχλνιν ησλ
ζηνηρείσλ ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο (ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ, ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ
– ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ, ΠΡΟΠΔΚΣΟΤ / ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ θ.ιπ., ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ, ΓΖΛΧΔΗ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ – ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ) ζα ππνβάιινληαη νπσζδήπνηε
κε αξίζκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θάζε θαθέινπ θαη αληίζηνηρν επξεηήξην ζε ειεθηξνληθή
κνξθή.
8.5. Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, λα θαηαζέζνπλ κε ηελ
πξνζθνξά (ζηνλ επί κέξνπο θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο) θαη ηα αληίζηνηρα
πηζηνπνηεηηθά ISO (ΔΝ ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:03, κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ
δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη EN ISO 13485: 2003 γηα ηελ ηερληθή
ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ), ηα πηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE γηα ηνλ
πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ησλ
ζρεηηθψλ νδεγηψλ ηεο Δ.Δ. (Οδεγία 93/42/EEC, φπσο ηζρχεη ζήκεξα) θαη ηελ βεβαίσζε
ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηελ ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ. 1348 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη
Πξφλνηαο: Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ (ΦΔΚ 32Β/16-1-2004).
ΑΡΘΡΟ 9Ο - ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ - ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ
9.1 Ο αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν γηα ηελ θαηαζηξνθή ή θζνξά ηνπ ζπγθξνηήκαηνο
κέρξη ηελ πξνζθφκηζή ηνπ θαη ηελ ππνβνιή ζηελ Τπεξεζία ηνπ ζεσξεκέλνπ
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απνδεηθηηθνχ πξνζθφκηζεο θαηά ην άξζξν ….. ηνπ Παξαξηήκαηνο ….. ηεο απφθαζεο
δηαθήξπμεο.
9.2
Ο αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε
ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή
δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
9.3 Σα θαηαηηζέκελα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus), φηαλ απηά δεηνχληαη, πξέπεη λα
επαιεζεχνπλ ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο πξνζθνξέο.
Πξέπεη λα είλαη απζεληηθά επίζεκα πξσηφηππα (φρη θσηνηππίεο) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ
νίθνπ. Πξέπεη λα είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νίθνο θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο, ζην
πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ ηνπ ζηηο αγνξέο (ηδησηηθέο θαη
Γεκνζίνπ) ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ.
9.4 Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα ππνθαηαζηαζεί απφ ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν
ελ φισ ή ελ κέξεη ζηα δηθαηψκαηα ή ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε
πνπ ζα ζπλππνγξαθεί κε ην ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ, νχηε ηνπ επηηξέπεηαη ε εθρψξεζε κέξνπο ή
φιεο ηεο ππνγξαθείζαο χκβαζεο ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην.
9.5 Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο, βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, θφξνπο, ηέιε
θαη θξαηήζεηο φπσο απηά ηζρχνπλ θάζε θνξά, εθηφο ηνπ Φ.Π.Α.
9.6 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο πξνκεζεπηέο λα παξέρνπλ ζρεηηθέο
δηεπθξηλίζεηο γηα ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ (άξζξν 51 Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ).
9.7 Οη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα αλαιάβνπλ ηελ δηεθπεξαίσζε θάζε εξγαζίαο ζην
Σεισλείν θαη ζε θάζε άιιε Αξρή, εθ’ φζνλ απαηηεζεί, γηα ηελ απαιιαγή ηνπ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ απφ ηνπο δαζκνχο θ.ιπ.
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ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
ΔΓΑΦΗΟ Γ.1 ΓΔΝΗΚΑ – ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Ζ αμηνιφγεζε φζσλ πξνζθνξψλ έγηλαλ απνδεθηέο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία
ζπκκεηνρήο, ζα γίλεη κε βάζε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1α ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ ΠΓ 60/2007. Οη ηηκέο ρσξίο Φ.Π.Α. ζα
ιεθζνχλ ππ΄ φςηλ γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο
πξνζθνξάο, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ηνπ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ζα πξνβεί ζε
Σερληθή θαη θαηφπηλ ζε Οηθνλνκηθή Αμηνιφγεζε. Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε βάζε ηελ
δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Β΄.
ΔΓΑΦΗΟ Γ.2 ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ - ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΟΓΖΓΗΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Ζ αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ζπλίζηαηαη ζηελ βαζκνιφγεζε ησλ Κξηηεξίσλ
Αμηνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ. Αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ
θξηζεί σο ηερληθά απνδεθηέο θαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαηά ην
ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο. Ζ βαζκνιφγεζε απηή ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Κ
πνπ αθνινπζεί θαη κε ηηο απαηηήζεηο πνπ ζέηνπλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (Παξάξηεκα Δ΄)
θαη ηα ινηπά παξαξηήκαηα ηεο απφθαζεο δηαθήξπμεο βάζεη φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ
ζπλππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά θαη πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ αηηηνινγεκέλα ζε
ζρεκαηηζκφ ζαθνχο εηθφλαο απφ ηελ Δ.Γ.Γ. ηνπ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ.
Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο νκαδνπνηνχληαη ζε δχν επί κέξνπο Οκάδεο Κξηηεξίσλ, ηελ Οκάδα
Α θαη ηελ Οκάδα Β. Οη νκάδεο απηέο κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο θάζε κηαο
ζην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο, έρνπλ σο αθνινχζσο :
ΟΜΑΓΑ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ
Α : ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ, ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΠΟΓΟΖ κε
ζπληειεζηή βαξχηεηαο νκάδαο 70% ζην ζχλνιν (εβδνκήληα ηνηο εθαηφ).
ΟΜΑΓΑ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ
Β : ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΚΑΛΤΦΖ κε ζπληειεζηή
βαξχηεηαο νκάδαο 30% ζην ζχλνιν (ηξηάληα ηνηο εθαηφ).

Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο (Δ.Γ.Α) ηνπ Γηαγσληζκνχ ηνπ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ,
γηα θάζε δηαγσληδφκελν πνπ έρεη θζάζεη κέρξη απηφ ην ζηάδην, αμηνινγεί ην πξνζθεξφκελν
κεράλεκα ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Κ πνπ αθνινπζεί, ν νπνίνο πεξηέρεη αλαιπηηθά ηα
θξηηήξηα κε ηνλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο εθάζηνπ εμ απηψλ.

ΠΗΝΑΚΑ Κ : Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο απηώλ
ΟΜΑΓΑ Α : ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ, ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΠΟΓΟΖ
Α/Α
i = 1

ΚΡΗΣΖΡΗΟ i ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ
ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ, βi

ΤΝΣΔΛΔΣΖ
ΒΑΡΤΣΖΣΑ
ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ, ζi
8%
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ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΖ ΛΤΥΝΗΑ (κία γηα θάζε
επίπεδν)
ΑΓΓΔΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΡΣΖΖ ΜΔ ΦΖΦΗΑΚΟ
i = 3
ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ
i = 4 ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ
ΦΖΦΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ
i = 5
ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ
ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ
ΦΖΦΗΑΚΟ
ΤΣΖΜΑ
i = 6
ΑΓΓΔΗΟΓΡΑΦΗΑ
ΣΑΘΜΟ
ΦΖΦΗΑΚΖ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
i = 7
ΔΗΚΟΝΑ ΚΑΗ ΓΗΑΓΝΧΖ
i = 8 ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ
πληειεζηήο Βαξύηεηαο Οκάδαο Α ζην ζύλνιν
i = 2

8%
16%
5%
12%
12%
7%
2%
70 %

ΟΜΑΓΑ Β : ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΚΑΛΤΦΖ
Α/Α
i = 9

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Υξφλνο Παξάδνζεο

Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ρξήζηεο
(ηαηξνχο – λνζειεπηέο) θαη ηνπο ηερληθνχο
Β.Η.Σ.: δνκή θαη πιεξφηεηα εθπαίδεπζεο,
πξνζθεξφκελα βνεζήκαηα, πξνηεηλφκελε
δηάξθεηα εθπαίδεπζεο θαη αξηζκφο αηφκσλ
(ηερληθνί - ρξήζηεο) πνπ πξνηείλεηαη λα
εθπαηδεπηνχλ,
πηζαλή
πξφηαζε
γηα
i = 10
πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο εθπαηδεχζεηο ζε
πξνζσπηθφ (ρξήζηεο) ηνπ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ
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
Πεξίνδνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο :
i = 11
Γηάξθεηα
Πεξίνδνο πιήξνπο ζπληήξεζεο - επηζθεπψλ :
Γηάξθεηα θαη φξνη : πξνηεηλφκελε δηάξθεηα ζε
έηε, πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο κεηά ηελ
πψιεζε (after sales service) δει. εγγχεζε
εμαζθάιηζεο αληαιιαθηηθψλ πέξαλ ηεο
i = 12 δεθαεηίαο απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή,
πξνηεηλφκελνο ρξφλνο αθηλεηνπνίεζεο ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο (down time), πξνηεηλφκελεο
πνηληθέο ξήηξεο ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
ζπληήξεζεο
θαη
ρξφλνο
πξνζέιεπζεο
ηερληθψλ ζε πεξίπησζε θιήζεο βιάβεο.
πληειεζηήο Βαξύηεηαο Οκάδαο Β ζην ζύλνιν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ, βi

ΤΝΣΔΛΔΣΖ
ΒΑΡΤΣΖΣΑ
ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ, ζi
3%

4%

15 %

8%

30 %
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Γηα θάζε πξνζθνξά βαζκνινγνχληαη ηα επί κέξνπο θξηηήξηα ησλ νκάδσλ απηφλνκα
κε βάζε ηνπο 100 βαζκνχο. Ζ βαζκνινγία ελφο θξηηεξίνπ είλαη 100 γηα ηηο πεξηπηψζεηο
πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο νη φξνη θαη νη απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Ζ
βαζκνινγία απηή κπνξεί λα απμάλεηαη κέρξη 110 βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ
ππεξθαιχπηνληαη νη σο άλσ φξνη θαη απαηηήζεηο.
Αθνχ γίλεη ε βαζκνιφγεζε ησλ ππνθξηηεξίσλ ηνπ θάζε θξηηεξίνπ (φπσο απηά αλαιπηηθά
δίδνληαη ζηνλ πίλαθα ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ……) γηα ηελ Οκάδα Α
θαη ζην Παξάξηεκα ….. θαη Πίλαθα Κ γηα ηελ Οκάδα Β), αζξνίδεηαη ε βαζκνινγία ησλ
ππνθξηηεξίσλ θαη αθνινχζσο εμάγεηαη ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο αλά θξηηήξην.
Ο κέζνο φξνο απηφο ζπληζηά ηελ βαζκνινγία βi ηνπ θάζε θξηηεξίνπ.
ε φινπο ηνπο αλσηέξσ ππνινγηζκνχο ε ζηξνγγπινπνίεζε θζάλεη ζην δεχηεξν δεθαδηθφ
ςεθίν. Σν ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν απνθφπηεηαη φηαλ έρεη ηηκέο, 1, 2, 3, 4, ζηξνγγπιεχεηαη δε
πξνο ηα άλσ φηαλ έρεη ηηκέο 5, 6, 7, 8, 9.
H ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ i θξηηεξίνπ ηψξα, είλαη ην γηλφκελν ηεο βαζκνινγίαο βi
ηνπ θξηηεξίνπ πνπ ιακβάλεη απφ ηελ Δ.Γ.Α. επί ηνλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο ζi ηνπ θξηηεξίνπ
φπσο απηφο δίλεηαη ζηνλ αλσηέξσ Πίλαθα Κ, ήηνη :
ηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ i θξηηεξίνπ = (βi * ζi)

(ΣΤΠΟ 1)

φπνπ i = 1,2,3….17 , ν α/α ηνπ θξηηεξίνπ
Ζ πλνιηθή Βαζκνινγία (Βj) ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ j πξνζθέξνληνο είλαη ην
άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ πνπ πεξηέρεη ν σο άλσ
Πίλαθαο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ Σχπν 1 αλσηέξσ, ήηνη :
πλνιηθή Βαζκνινγία Βj ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ j πξνζθέξνληνο =
17
Βj =  (βi * ζi)
i =1

(ΣΤΠΟ 2)

φπνπ :
j = 1, 2 … αξηζκφο πξνζθεξφλησλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θζάζεη κέρξη απηφ ην
ζηάδην θαη δελ απεξξίθζεζαλ θαηά ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε
i = 1, 2, …,17 ν αχμσλ αξηζκφο (α/α) ηνπ ππφ αλάιπζε θξηηεξίνπ
ΔΓΑΦΗΟ Γ.3 ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Αθνινπζεί ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο / ειέγρνπ ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ, ε Δ.Γ.Α. ηνπ Γηαγσληζκνχ ηνπ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ππνινγίδεη, ηηο αλεγκέλεο
ηηκέο ζχγθξηζεο Λj ησλ απνδεθηψλ πξνζθνξψλ θαη θαηαηάζζεη ηηο πξνζθνξέο απηέο ζε
πγθξηηηθφ Πίλαθα κε αχμνπζα ζεηξά ηνπ Λj, ιακβαλνκέλσλ ππ’ φςηλ κέρξη δχν (2)
δεθαδηθψλ ςεθίσλ, απνθφπηνληαο ην ηξίην ή ζηξνγγπιεχνληαο πξνο ηα πάλσ φπσο
αλαθέξεηαη θαη πξνεγνπκέλσο, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ ηχπν :

Λj = Κj / Βj

(ΣΤΠΟ 3)

φπνπ :
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Λ j ε Αλεγκέλε Σηκή ύγθξηζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ j πξνζθέξνληνο, φπσο πξνθχπηεη
Kj
Kj

απφ ηνλ ηχπν (3) άλσ
ε πλνιηθή Σηκή Πξνζθνξάο ηνπ j πξνζθέξνληνο ε νπνία δίδεηαη απφ ηνλ ηχπν :

= Π j + [  j * 0,75 ] = Π j + [ Σ1 j * (10-ξ j) ] * 0,75

(ΣΤΠΟ 4)

δειαδή πξνθχπηεη σο άζξνηζκα :
α) ηεο πξνηεηλφκελεο ηηκήο πξνκήζεηαο – εγθαηάζηαζεο – παξάδνζεο ζε πιήξε
ιεηηνπξγία, Πj, φπσο απηή ζπκπιεξψζεθε απφ ηνλ j πξνζθέξνληα ζην πεδίν :
«ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΗΓΟ ΥΧΡΗ ΦΠΑ, (νινγξάθσο), Π» ηνπ
ΠΗΝΑΚΑ Π1 ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ …… ηεο απφθαζεο δηαθήξπμεο θαη πεξηέρεηαη
ζηνλ επηκέξνπο θάθειν κε ηελ έλδεημε : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ θαη
β) ηεο πξνηεηλφκελεο ζπλνιηθήο ηηκήο πιήξνπο ζπληήξεζεο γηα κία δεθαεηία, j,
φπσο απηή ζπκπιεξψζεθε απφ ηνλ j πξνζθέξνληα ζην πεδίν «ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ
ΠΛΖΡΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ - ΔΠΗΚΔΤΖ (νινγξάθσο), » ηεο ζηήιεο 3 (ρσξίο
ΦΠΑ) θαη ηεο γξακκήο α/α 3, ηνπ ΠΗΝΑΚΑ Π2 ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ ….. ηεο
απφθαζεο δηαθήξπμεο, πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν :  j = Σ1 j * (10-ξ j) θαη πεξηέρεηαη
ζηνλ επηκέξνπο θάθειν κε ηελ έλδεημε : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ,
πνιιαπιαζηαζκέλε επί ηνλ ζπληειεζηή 0,75
φπνπ j = 1, 2 … αξηζκφο πξνζθεξφλησλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θζάζεη κέρξη
απηφ ην ζηάδην θαη δελ απεξξίθζεζαλ θαηά ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε
Σ1j είλαη ε εηήζηα ηηκή πιήξνπο ζπληήξεζεο – επηζθεπήο, ρσξίο Φ.Π.Α., γηα ηα
πξψην έηνο κεηά ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ πξνηείλεη ν
j πξνζθέξσλ θαη ζπκπιεξψλεη ζην αληίζηνηρν πεδίν (ζηήιε 3 θαη γξακκή α/α 1) ηνπ
πίλαθα Π2 ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ …… ηεο απφθαζεο δηαθήξπμεο.
ξj ε δηάξθεηα ζε έηε ηεο πξνηεηλφκελεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ε
νπνία πξέπεη λα αλαγξαθεί απφ ηνλ j πξνζθέξνληα ζην πεδίν ηεο ζηήιεο 6 θαη ηεο
γξακκήο α/α 1, ηνπ πίλαθα Π2 ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ ….. ηεο απφθαζεο δηαθήξπμεο.

Βj ε πλνιηθή Βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ j πξνζθέξνληνο, φπσο
πξνθχπηεη απφ ηνλ Σχπν (2) αλσηέξσ

Χο πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, είλαη εθείλε πνπ
παξνπζηάδεη ηνλ κηθξόηεξν ιόγν ηεο πλνιηθήο Σηκήο Πξνζθνξάο Kj πξνο ηελ
πλνιηθή Βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο Βj δει. εθείλε κε ηελ κηθξόηεξε
αλεγκέλε ηηκή ζύγθξηζεο Λj.
ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πεξηζζφηεξσλ απφ κία πξνζθνξψλ, απηέο θαηαηάζζνληαη θαηά
θζίλνπζα ζεηξά ηεο πλνιηθήο Βαζκνινγίαο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο Βj θαη
πξνθξίλεηαη ε πξνζθνξά κε ηελ κεγαιχηεξε πλνιηθή Βαζκνινγία Σερληθήο Πξνζθνξάο.
ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο θαη ζηελ πλνιηθή Βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, κπνξεί
λα εθαξκνζηεί ην άξζξν 21 εδάθην β ηνπ ΠΓ 118/2007.
Με βάζε ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηελ παξαπάλσ
δηαδηθαζία, πξνθξίλεηαη σο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ ν πξψηνο ζηελ θαηάηαμε
ηνπ πγθξηηηθνύ Πίλαθα.
Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα αλσηέξσ θξηηήξηα.
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Αληηθείκελν ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ηηο Δπξσπατθέο Κνηλνηηθέο
Οδεγίεο, ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο θ.ιπ.), νη νπνίεο πξέπεη λα ιεθζνχλ
ππ’ φςε απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο (πξνζθέξνληεο). Οη απαξαίηεηεο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο, νη απαηηήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα
ηεξνχλ φινη νη δηαγσληδφκελνη είλαη σο αθνινχζσο.
ΓΔΝΗΚΑ
Σν πξνζθεξφκελν ζπγθξφηεκα πξέπεη λα είλαη ην πιένλ ζχγρξνλν κνληέιν παξαγσγήο ηνπ
θάζε θαηαζθεπαζηή.
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνο πξνκήζεηα ζπγθξνηήκαηνο δίδνληαη ππφ ηελ κνξθή ηνπ
πίλαθα πνπ αθνινπζεί.
ηε ηήιε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ», πεξηγξάθνληαη νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη,
ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο από
ηνλ δηαγσληδόκελν. (Σαπηφρξνλα ε ζηήιε απηή ζπληζηά θαη ηα θξηηήξηα - κε ηα ππνθξηηήξηα
ηνπο – ηα νπνία απνηεινχλ ηελ Οκάδα θξηηεξίσλ Α ηνπ Παξαξηήκαηνο ….. ηεο απφθαζεο
δηαθήξπμεο).
ηε ζηήιε «ΑΠΑΗΣΖΖ» έρεη ζπκπιεξσζεί ή έλαο αξηζκφο πνπ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθφ
αξηζκεηηθφ κέγεζνο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη απαηηεί ζπκκφξθσζε, ζεσξνχκελνο σο
απαξάβαηνο όξνο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε ή αλαθέξεηαη ε θξάζε «λα δνζεί»,
«λα αλαθεξζεί», «λα δνζνχλ ηηκέο πξνο αμηνιφγεζε», «λα δνζνχλ ραξαθηεξηζηηθά» θ.ιπ.
Πξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.
Ο δηαγσληδόκελνο νθείιεη λα θαιύςεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηα αξηζκεηηθά κεγέζε (ηηο
κέγηζηεο ή ηηο ειάρηζηεο ηηκέο ή ηα εχξε) ηεο ζηήιεο ΑΠΑΗΣΖΖ θαη λα ζπκπιεξώζεη φια ηα
αληίζηνηρα πεδία ηεο ζηήιεο ΑΠΑΗΣΖΖ κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή, πιεξόηεηα θαη
ηεθκεξίσζε θαη ηδίσο ζηα ζεκεία ηνπ εθείλα πνπ αλαγξάθεηαη «λα δνζεί», «λα αλαθεξζεί»,
«λα δνζνχλ ηηκέο πξνο αμηνιφγεζε», «λα δνζνχλ ραξαθηεξηζηηθά» θιπ ψζηε λα γίλεη πιήξεο
αμηνιφγεζε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
Ζ ζπκπιήξσζε απηή ζα γίλεη ζην Φχιιν πκκφξθσζεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (Πίλαθαο
1) ηνπ Παξαξηήκαηνο ….. ηεο απφθαζεο δηαθήξπμεο, ην νπνίν έρεη ζπληαζεί θαηά ηελ ίδηα
ζεηξά θαη πεξηερφκελν κε ηνλ πίλαθα ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ αθνινπζεί.
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ΠΗΝΑΚΑ ΣΔΥΝΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΣΔΦΑΝΗΟΓΡΑΦΟΤ ΔΝΟ
ΔΠΗΠΔΓΟΤ
.Β.
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ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
πγθξφηεκα Φεθηαθήο Αγγεηνγξαθίαο απνηεινχκελν απφ :
1. Γελλήηξηα αθηίλσλ –Υ
2.

Αθηηλνινγηθή ιπρλία

3. Αγγεηνγξαθηθή αλάξηεζε (ζηαηψ) κε Φεθηαθφ αληρλεπηή
4. Δμεηαζηηθή ηξάπεδα
5. Φεθηαθφ ζχζηεκα αγγεηνγξαθηθήο απεηθφληζεο
6. Τπνινγηζηηθφ ςεθηαθφ ζχζηεκα αγγεηνγξαθίαο
7. ηαζκφ ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο εηθφλαο θαη δηάγλσζεο
8. Παξειθφκελν εμνπιηζκφ
Σν ζπγθξφηεκα λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαηάιιειν γηα θάζε είδνπο αγγεηνγξαθηθέο & λεπξν -αθηηλνινγηθέο
εμεηάζεηο/επεκβάζεηο, λα ελζσκαηψλεη φιεο ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ςεθηαθήο
απεηθφληζεο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο δφζεο αθηηλνβνιίαο, παξάγνληεο, νη νπνίνη ζα απνηειέζνπλ βαζηθφ θξηηήξην
επηινγήο.
1. ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ

8%

Σχπνο

- Σειεπηαίαο ηερλνινγίαο
- Αλφξζσζεο
πνιπθνξπθψλ
πςειήο
ζπρλφηεηαο,
πιήξσο
ειεγρφκελε
απφ
κηθξνεπεμεξγαζηέο
- Καηάιιειε γηα παικηθή Αθηηλνζθφπεζε κε
έιεγρν απφ ηελ ιπρλία, πςειφ ηνληζκφ
αληίζεζεο,
αθαηξεηηθή αγγεηνγξαθία, ςεθηαθή αθαηξεηηθή
αγγεηνγξαθία, θιπ.
- Πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε κε
απηφκαηε ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ έθζεζεο
kV, mA

8%

Ηζρχο, kW

≥100

Δχξνο, kV

50-120

Μέγηζηε ηηκή, mA

≥1000

πρλφηεηα παικηθήο αθηηλνζθφπεζεο, pps

έσο 30 pps (λα αλαθεξζνύλ πξνο
αμηνιόγεζε νη ελδηάκεζεο ζπρλόηεηεο)

χζηεκα Απηφκαηνπ Διέγρνπ Έθζεζεο (AEC)

ΝΑΗ (λα αλαθεξζεί ν ηύπνο)

Διάρηζηνο ρξφλνο έθζεζεο, ms

≤2

χζηεκα ειέγρνπ ππεξθφξησζεο ηεο ιπρλίαο

ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

Μέζνδνο κέηξεζεο δφζεσλ

DAP

Φεθηαθέο ελδείμεηο ζηνηρείσλ έθζεζεο (kV, mA, msec, DAP)

ΝΑΗ (λα αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά)

2. ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΖ ΛΤΥΝΗΑ
Σχπνο
Θεξκνρσξεηηθφηεηα αλφδνπ, MHU
Ρπζκφο ζεξκναπαγσγήο

1

Πεξηζηξεθφκελεο αλφδνπ, ηαρχζηξνθε, κε δχν
(2), ηνπιάρηζηνλ, εζηίεο
≥2
Μέγηζηνο δπλαηφο
αλαθεξζεί)

πεξίπνπ

10000

W(λα

Συντελεστής Βαρφτητας (Συνολικό άθροισμα 70%

16

Σερληθέο ειαρηζηνπνίεζεο ηεο δφζεο αθηηλνβνιίαο

ΝΑΗ (λα αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά)

Φίιηξα

ΝΑΗ (λα αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά)

Γηαθξάγκαηα
16% 3. ΑΓΓΔΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΡΣΖΖ ΜΔ ΦΖΦΗΑΚΟ ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ

ΝΑΗ (λα αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά)

Αγγεηνγξαθηθή αλάξηεζε

Σχπνπ C, Οξνθήο/δαπέδνπ κε θαιή πξφζβαζε
γχξσ απφ ηελ ηξάπεδα

Βάζνο C-arm

Να αλαθεξζεί

Γπλαηφηεηα ιήςεσλ απφ φιεο ηηο γσλίεο & θαηεπζχλζεηο

ΝΑΗ

Κίλεζε ηνπ ζηαηψ

ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
Ζιεθηξνθίλεηε
(λα
αλαθεξζεί
πεξηζηξνθήο, πξνο αμηνιόγεζε)

Κηλήζεηο ηνπ βξαρίνλα

Ζιεθηξνθίλεηεο, ειεγρφκελεο απφ
απνζπψκελν ρεηξηζηήξην

Άλεηε πξφζβαζε ζηνλ αζζελή απφ φιεο ηηο πιεπξέο

Κηλήζεηο ηνπ LAO/RAO
βξαρίνλα
CRAN/CAU
Δχξνο SID

ε

Γωλία

Να δνζνχλ ζηνηρεία (ζα αμηνινγεζνχλ νη κέγηζηεο
γσληψζεηο θαη νη κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο θίλεζεο ησλ
βξαρηφλσλ)
Να δνζνχλ ζηνηρεία

ΝΑΗ (λα αλαθεξζεί ην πιήζνο)
Απνζήθεπζε/αλάθιεζε & εθηέιεζε πξνεπηιεγκέλσλ ζέζεσλ
Μεραληζκνί
- Δπείγνπζα εηδνπνίεζε θαη πξνζηαζία απφ
Αζθαιείαο
ζπγθξνχζεηο θαη ηαρεία απνκάθξπλζε ζηαηψ ΝΑΗ (λα πεξηγξαθνύλ αλαιπηηθά)
ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε ζε πεξηπηψζεηο θηλδχλνπ
Φεθηαθφο
Αληρλεπηήο

- Σερλνινγία αληρλεπηή

Flat panel

- Μέγεζνο αληρλεπηή

>25Υ25cm

- Μεγέζε (δηαζηάζεηο) πεδίσλ

≥ 25x25 , 20x20cm&15Υ15cm

- DQE (0) IEC62220

≥65%

- Βάζνο κήηξαο ςεθηαθήο ιήςεο

≥1024x1024, κε βάζνο εσο θαη 16 bit

- Μέγεζνο pixel

≤200 κm

- Γηαθξηηηθή ηθαλφηεηα πςειήο αληίζεζεο

Να αλαθεξζεί πξνο αμηνιφγεζε

- Γπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο αληρλεπηή

Δπηζπκεηή (λα αλαθεξζεί)

12% 4. ΦΖΦΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΓΓΔΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ

Τπνινγηζηηθφ ζχζηεκα

Τςειψλ πξνδηαγξαθψλ
αλαιπηηθά)

(λα

πεξηγξαθεί

Σαρχηεηα ιήςεο εηθφλσλ (κήηξαο ≥1024x1024)

έσο θαη 30 fps (λα αλαθεξζνχλ πξνο αμηνιφγεζε
νη ελδηάκεζεο ηαρχηεηεο)

χζηεκα απηφκαηεο ξχζκηζεο δφζεο θαηά ηελ αθηηλνζθφπεζε

ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί)

χζηεκα κείσζεο ηεο δφζεο αθηηλνβνιίαο & ζθηαγξαθηθψλ

ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί)

Monitors ζηελ αίζνπζα εμεηάζεσλ

≥3 TFT ≥18’’ πςειήο επθξίλεηαο, flickerfree, (ζε
βξαρίνλα νξνθήο 4-6 ζέζεσλ, κε δπλαηφηεηα
κεηαθίλεζεο θαηά κήθνο ηεο εμεηαζηηθήο ηξάπεδαο
θαη θαζ’ χςνο)

Απεηθφληζε

- πξνβνιψλ, SID, κεγέζνπο πεδίνπ, θιπ
- δφζεσλ αθηηλνβνιίαο
- αγγείσλ κε αθαηξεηηθή ηερληθή (subtraction),
ζπζθεπψλ stent
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Φεθηαθφ zoom (ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή ηεο εηθφλαο)
Monitors ζην Control Room

ΝΑΗ
3 TFT ≥18’’ πςειήο επθξίλεηαο, flicker free

5% 5. ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Γηαζηάζεηο επηθάλεηαο

Nα αλαθεξζνχλ (ζε cm)

Τιηθφ

Να
εμαζθαιίδεη
ηε
κέγηζηε
δπλαηή
αθηηλνδηαπεξαηφηεηα (εθπεθξαζκέλε ζε mmAl)

ηξψκα

Να εμαζθαιίδεη άλεηε & μεθνχξαζηε παξακνλή
ηνπ εμεηαδφκελνπ

Μέγηζην επηηξεπφκελν βάξνο αζζελνχο

200 kg

Πξφβιεςε γηα θαξδηνπλεπκνληθέο αλαηάμεηο (CPR)

ΝΑΗ (λα αλαθεξζεί αλαιπηηθά)

Κηλήζεηο ηξάπεδαο - Γηακήθεο δηαδξνκή

120 cm

- Δγθάξζηα δηαδξνκή
- Καζ’ χςνο δηαδξνκή (απφ ην έδαθνο)
- Κιίζε (tilt)

14 cm
απφ ≤80 cm ... έσο ≥100 cm
ν
Αλ δηαηίζεηαη λα αλαθεξζεί ε γσλία ( ) πξνο αμηνιφγεζε
ν

- Πεξηζηξνθή πεξί ην άθξν ζπγθξάηεζεο
- Panning
- Ζιεθηξνκαγλεηηθά θξέλα ζε φιεο ηηο
θηλήζεηο
Τπνδνρείο γηα ζχλδεζε βνεζεηηθψλ εμαξηεκάησλ
12%.

Να αλαθεξζεί ε γσλία ( ) πξνο αμηνιφγεζε
ΝΑΗ
ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
ΝΑΗ (λα αλαθεξζνύλ)

6. ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΦΖΦΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΓΓΔΗΟΓΡΑΦΗΑ
- Φεθηαθή αθηηλνζθφπεζε πςειήο δηαθξηηηθφηεηαο
Δμεηάζεηο:

ΝΑΗ

- Φεθηαθή αθαηξεηηθή αγγεηνγξαθία (DSA)
ΝΑΗ
- Φεθηαθή πεξηθεξηθή DSA & ςεθηαθή πεξηθεξηθή
ΝΑΗ
αγγεηνγξαθία κε απηφκαην ή δηαδξαζηηθφ ηξφπν

Βάζνο κήηξα ςεθηαθήο εηθφλαο (ιήςε, επεμεξγαζία, ζέαζε, απνζήθεπζε ) ≥ 8 bit
Τςειψλ πξνδηαγξαθψλ (λα πεξηγξαθεί
αλαιπηηθά)
Τπνινγηζηηθφ ζχζηεκα
Γπλαηφηεηα:
- απνζήθεπζεο κεγάινπ αξηζκνχ ςεθηαθψλ εηθφλσλ ΝΑΗ (≥20.000 εηθφλεο κέγηζηεο αλάιπζεο)
- απεηθφληζεο cineloop
- απεηθφληζεο πνιιψλ εηθφλσλ πξνο επηινγή ησλ
εηθφλσλ αλαθνξάο θαηά ηελ αγγεηνπιαζηηθή

ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
- εθαξκνγή θίιηξσλ (motion correction, θιπ)
- απνζήθεπζε & απεηθφληζε ηθαλνχ αξηζκνχ δπλακηθψλ
ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
αθνινπζηψλ αθηηλνζθνπηθψλ εηθφλσλ
Λνγηζκηθφ επεμεξγαζίαο ςεθηαθψλ εηθφλσλ

ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

Λνγηζκηθφ κεηξήζεσλ αγγεηνγξαθηθψλ εηθφλσλ

ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

Κνλζφια ρεηξηζκνχ (control room)

Γηαζπλδεζηκφηεηα
7%

Να πεξηιακβάλεη :
- ≥2 monitor ≥19’’ πςειήο επθξίλεηαο,
- πιεθηξνιφγην γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ
επεμεξγαζία & αξρεηνζέηεζε εηθφλσλ
- ζχζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο κε ηελ
αίζνπζα εμεηάζεσλ
Πιήξεο DICOM 3.0

7. ΣΑΘΜΟ ΦΖΦΗΑΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΗΚΟΝΑ ΚΑΗ ΓΗΑΓΝΧΖ
Λνγηζκηθφ επεμεξγαζίαο ςεθηαθήο εηθφλαο

ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

Λνγηζκηθφ δηαρείξηζεο εηθφλσλ

ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

Γπλαηφηεηα εγγξαθήο ςεθηαθψλ εηθφλσλ ζε CD/DVD

ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
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2%

Αλεμάξηεηνο ζηαζκφο επεμεξγαζίαο κε πξνγξάκκαηα
ππνινγηζκνχ αξηζηεξήο θνηιίαο, ζηεθαληαίσλ αγγείσλ (LVA,
QCA)

NAI (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

Γηαζπλδεζηκφηεηα

Πιήξεο DICOM 3.0

8. ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ
NAI
Φεθηαθή Αθαηξεηηθή αγγεηνγξαθία (DSA)
ΝΑΗ
Γπλαηφηεηα πεξηζηξνθηθή ιήςε ηξηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο
Πξφγξακκα θαη ζηαζκφο αλεμάξηεηνο ηνπνζέηεζεο θαη αλάδεημεο stent
ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν
ΝΑΗ (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
Δμνπιηζκφο αθηηλνπξνζηαζίαο
Ρπζκηδφκελεο ξνήο ειεθηξνληθά (κε
πζθεπή έγρπζεο ζθηαγξαθηθνχ πιηθνχ
παξάγνληεο ην κήθνο θαη ηε δηάκεηξν
ηνπ θαζεηήξα, ηνλ φγθν ηεο ζθηεξάο
νπζίαο, ηνλ ρξφλν θαη ηελ πίεζε
έγρπζεο)
Δμνπιηζκφο Αθηηλνπξνζηαζίαο
(Α) Πνδηά αθηηλνπξνζηαζίαο εμεη. ηξάπεδαο
(Β) Αθηηλνπξνζηαηεπηηθή δηάηαμε νξνθήο απνηεινχκελε απφ
πξνζηαηεπηηθφ κνιπβδχαιν & ηζρπξή ζθηαιπηηθή ιπρλία
9. ΚΑΣ’ ΔΠΗΛΟΓΖΝ (ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟ

ΝΑΗ (λα αλαθεξζεί αλαιπηηθά)
ΝΑΗ (λα αλαθεξζεί αλαιπηηθά)

χζηεκα ηξηζδηάζηαηεο (3D) πεξηζηξνθηθήο αγγεηνγξαθίαο
Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά
Καηαγξαθηθφ ζχζηεκα αηκνδπλακηθψλ παξακέηξσλ ελζσκαησκέλν
ζην ζχζηεκα
Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά
Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ζχζηεκα απηφκαηεο έγρπζεο
Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά
Σα service ηνπ κεραλήκαηνο ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζε κε εξγάζηκεο εκέξεο (αξγίεο θαη αββαηνθχξηαθα).
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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ
ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΧΖ
1. Ζ νξγάλσζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζε κνξθή πίλαθα (φπσο απηφο δίδεηαη ζην
πξνεγνχκελν Παξάξηεκα Δ΄) έγηλε γηα νκνηνκνξθία ζηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ην έξγν ηεο αμηνιφγεζεο. Με ηελ ίδηα δνκή ζπληάρζεθε
θαη ην αληίζηνηρν θχιιν ζπκκφξθσζεο. Οη δηαγσληδφκελνη, επνκέλσο, ππνβάιινπλ
ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνύ ην θχιιν ζπκπιεξσκέλν θαη κε πιήξεηο
παξαπνκπέο ζηελ ζειίδα/ζειίδεο ηνπ επηκέξνπο θαθέινπ ηερληθήο πξνζθνξάο (ζηελ
αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή είηε ζηα ζπλεκκέλα ζρεηηθά θείκελα ή εγρεηξίδηα ή έγγξαθα ή
prospectus / manuals θ.ι.π).
2. Κάζε ηερληθή πξνζθνξά φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην Παξάξηεκα Β΄ ηεο απφθαζεο
δηαθήξπμεο, πξέπεη λα πεξηέρεη φια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηπρφλ πηζηνπνηεηηθά,
prospectus, εγρεηξίδηα θαη θσηνγξαθίεο, ζρέδηα, ππνινγηζκνχο θ.ι.π. ησλ πξνζθεξνκέλσλ
εηδψλ, εθ’ φζνλ απηέο δελ ελππάξρνπλ ζηα ηερληθά θπιιάδηα. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ζα
πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε αθξηβήο ζέζε ησλ θσηνγξαθηψλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ
εληφο ηνπ ηερληθνχ θπιιαδίνπ.
3. Γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ Πίλαθα (Φχιινπ) πκκφξθσζεο 1 ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ, ηζρχνπλ ηα παξαθάησ:
o ηε ηήιε «ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ», πεξηγξάθνληαη νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο ή
επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο.
o ηελ ζηήιε «ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ» ν δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη λα απαληήζεη αλαιπηηθά
αθνινπζψληαο ηελ ζεηξά θαη ζπκπιεξψλνληαο φια ηα αληίζηνηρα πεδία ηεο ζηήιεο κε
αλαιπηηθή πεξηγξαθή, πιεξόηεηα θαη ηεθκεξίσζε θαη ηδίσο ζηα ζεκεία ηνπ εθείλα
πνπ ζην αληίζηνηρν πεδίν ηνπ πίλαθα ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ αλαγξάθεηαη «λα δνζεί»,
«λα αλαθεξζεί», «λα δνζνχλ ηηκέο πξνο αμηνιφγεζε», «λα δνζνχλ ραξαθηεξηζηηθά»
θ.ι.π. ψζηε λα γίλεη πιήξεο αμηνιφγεζε απφ ηελ Α.Α.
o ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ» ζα θαηαγξαθεί απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ε ζαθήο παξαπνκπή
(κε αξηζκφ ζειίδαο/ζειίδσλ) ζηελ αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ή/θαη ζηα απαξαίηεηα
ηερληθά θπιιάδηα, prospectus, εγρεηξίδηα θ.ι.π. πνπ απηφο έρεη πεξηιάβεη ζηνλ επί κέξνπο
θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ή ζηνλ ηπρφλ επηπιένλ θάθειν κε ηα ηερληθά ζηνηρεία πνπ
ζπλνδεχεη ηνλ θπξίσο θάθειν (βιέπε Παξάξηεκα Β΄ ηεο απφθαζεο δηαθήξπμεο), πνπ
θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο.
o Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο
πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Σερληθφ Φπιιάδην 3, ει. 4
Παξάγξαθνο 4, θ.ι.π.). Αληίζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιάδην ή ζηελ αλαιπηηθή ηερληθή έθζεζε
ηνπ επηκέξνπο θαθέινπ ηερληθήο πξνζθνξάο, ζα ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ
ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία θαη ζα ζεκεησζεί ε αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ Πίλαθα
πκκφξθσζεο 1 ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε πξνδηαγξαθή (π.ρ. Σερληθή
Πξνδηαγξαθή Α/Α 4.5).
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Α/Α
1.
1.1
1.2

ΠΗΝΑΚΑ 1 – ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ
ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ
(ΚΡΗΣΖΡΗΑ –ΤΠΟΚΡΗΣΖΡΗΑ)
Γελλήηξηα
Σχπνο
Ηζρχο, Kw

ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ
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ΠΗΝΑΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΗΝΑΚΑ Π1
(ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ-ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ)

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
(ΣΗΜΔ Δ €)
ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ :
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ : Γ.Ν.ΑΘΖΝΧΝ ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ»
ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ : ……./……..
ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ : «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΟ (1) ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΦΖΦΗΑΚΟΤ
ΣΔΦΑΝΗΟΓΡΑΦΟΤ»

Α/Α

1

ΠΟΟΣΖΣΑ
Δ ΣΔΜΑΥΗΑ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ

ΦΖΦΗΑΚΟ ΣΔΦΑΝΗΟΓΡΑΦΟ

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΑ Δ
€, ΥΧΡΗ
Φ.Π.Α.
(αξηζκεηηθώο)

ΓΑΠΑΝΖ Δ €
ΥΧΡΗ Φ.Π.Α.
(αξηζκεηηθώο)

1

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΗΓΟ ρσξίο Φ.Π.Α.
(αξηζκεηηθώο)
(ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θάζε άιιε επηβάξπλζε
θαζώο θαη νη ππέξ ηξίηωλ θξαηήζεηο γηα πξνκήζεηα,
κεηαθνξά, παξάδνζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκέο θαη ζέζε ζε
πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζηνλ ηόπν θαη κε
ηνλ ηξόπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ δηαθήξπμε)
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΙΔΟ, συπίρ Φ.Π.Α.
(ολογπάθυρ), Π
ΠΟΟΣΟ Φ.Π.Α.

23%

ΠΟΟ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ κε Φ.Π.Α. ΓΗΑ ΣΟ ΔΗΓΟ
(αξηζκεηηθώο)
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ κε Φ.Π.Α. ΓΗΑ ΣΟ ΔΗΓΟ
(νινγξάθσο)
Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ / Ζκεξνκελία
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ΠΗΝΑΚΑ Π2
(ΠΛΖΡΖ ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ)
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΛΖΡΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ – ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
(ΣΗΜΔ Δ €)
ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ :
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ : Γ.Ν.ΑΘΖΝΧΝ ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ»
ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ : ……. /……….
ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ :
ΣΔΦΑΝΗΟΓΡΑΦΟΤ»
1
2
α/α

1

2

3

4

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

ΣΗΣΛΟ

ΚΑΗ

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ

3
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΔ
ΣΗΜΔ ΠΛΖΡΟΤ**
ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΠΗΚΔΤΖ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ζε €,
ρσξίο ΦΠΑ

ΔΝΟ

4
Φ.Π.Α 23%
ζε €

(1)

ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ

5=3+4
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΔ
ΣΗΜΔ ΠΛΖΡΟΤ**
ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΠΗΚΔΤΖ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ζε €, κε Φ.Π.Α.

ΦΖΦΗΑΚΟΤ

6
ΓΗΑΡΚΔΗΑ Δ ΔΣΖ
ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ
ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, ξ***

ΑΡΥΗΚΖ ΣΗΜΖ Σ1
ν
(ΓΗΑ ΣΟ 1 ΔΣΟ *
)
ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ
ΠΛΖΡΟΤ
ΤΝΣΖΡΖΖΔΠΗΚΔΤΖ ****
(αξηζκεηηθώο)
ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ
ΠΛΖΡΟΤ
ΤΝΣΖΡΖΖΔΠΗΚΔΤΖ, 
****
(νινγξάθσο)
Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ /
Ζκεξνκελία

ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΑ Π2
*
1ο ΕΣΟ : Ννείηαη ην πξώην έηνο κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνηεηλόκελεο πεξηόδνπ εγγύεζεο
θαιήο ιεηηνπξγίαο.
Σ1 είλαη ε εηήζηα ηηκή πιήξνπο ζπληήξεζεο – επηζθεπήο, ρωξίο Φ.Π.Α., γηα ηα πξώην έηνο
κεηά ηελ ιήμε ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ πξνηείλεη ν δηαγωληδόκελνο θαη
ζπκπιεξώλεη ζην αληίζηνηρν πεδίν (ζηήιε 3 θαη γξακκή α/α 1) ηνπ παξόληνο πίλαθα Π2.
** Σηκέο νη νπνίεο πεξηέρνπλ νπωζδήπνηε, με ποινή αποκλειζμού, ηα αληαιιαθηηθά
(αμεηασείπιζηα, ζςμπεπιλαμβανομένυν ακηινολογικών λςσνιών θ.ιπ.), καδί κε ηνλ
παξειθόκελν εμνπιηζκό θαη καδί κε ηα πάζεο θύζεωο πιηθά θαη εξγαηηθά και ανεξαπηήηυρ
απιθμού εξεηάζευν ηο σπόνο, θαζώο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε θαη ηηο ππέξ ηξίηωλ
θξαηήζεηο ζύκθωλα κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε.
*** ξ = ε δηάξθεηα ζε έηε ηεο πξνηεηλόκελεο πεξηόδνπ εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ε νπνία
πξέπεη λα αλαγξαθεί από ηνλ δηαγωληδόκελν ζην πεδίν ηεο ζηήιεο 6, θαη ηεο γξακκήο α/α 1,
ηνπ παξόληνο πίλαθα Π2.
**** Αλαγξάθεηαη από ηνλ δηαγωληδόκελν ε ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΤ ΤΝΣΗΡΗΗ –
ΕΠΙΚΕΤΗ,  γηα ηα πξνηεηλόκελα έηε ζπληήξεζεο, αξρήο γελνκέλεο από ηελ ιήμε ηεο
πξνηεηλόκελεο πεξηόδνπ εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη κέρξη ηελ ζπκπιήξωζε δέθα εηώλ
από ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ κεραλήκαηνο.
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Η ζπλνιηθή απηή ηηκή ζα πξέπεη – επί ποινή απόππιτηρ ηηρ πποζθοπάρ υρ
απαπάδεκηηρ - λα ηαπηίδεηαη κε ηελ ηηκή πνπ πξνθύπηεη από ηνλ ηύπν : ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ
ΠΛΗΡΟΤ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΕΠΙΚΕΤΗ,  = Σ1 * (10-π). Η ηηκή απηή αλαγξάθεηαη
αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθωο (γξακκέο α/α 2 θαη 3 αληίζηνηρα), ηόζν ζηα πεδία ηεο ζηήιεο 3
(ηηκέο ρωξίο ΦΠΑ) όζν θαη ζηα πεδία ηεο ζηήιεο 5 (ηηκέο κε ΦΠΑ) ηνπ παξόληνο πίλαθα Π2.
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