
 

 

 

 

         ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
Γξαθείν Πξνκεζεηώλ                  
Πιεξ:   Μ. Μαξθνχιε                                                                               Θεζ/λίθε,            04/06/2019                                                    
Tει.: 2313 32.3115, fax: 2313 32.3969  

 Ζιεθηξ. Γ/λζε: pr.papageorgiou@gmail.com                                         Αξ. Πξση.:           25.998 
                                                                                                                                         

                                                                                                                                     ΠΡΟ:  

                                                                                                                    ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 
                                                                                         

ΘΔΜΑ: Πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξώλ ηνπ ζπλνπηηθνύ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε ηεο 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ελδνεπηθνηλσλίαο ζηα θεληξηθά ρεηξνπξγεία ηνπ Ννζνθνκείνπ, (CPV: 

31731000-9), ζε εθαξκνγή ηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ ησλ Πξνκεζεηώλ & Τπεξεζηώλ ηνπ έηνπο 2019, 

πξνϋπνινγηζηηθήο δαπάλεο 24.800,00 € κε ην ΦΠΑ (Αξ.Γηαθ.Π09/2019).  

Έρνληαο ππόςε: 

Α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη. 

Β) Σελ ππ’ αξηζ. 538ε/09.05.2019 (Θέκα 14ν) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζρεηηθά κε ηελ 

έγθξηζε ηεο δηελέξγεηαο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

αο γλσξίδνπκε φηη ην Ννζνθνκείν, πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμεη αλάδνρν, γηα ηελ αλαθεξφκελε ζην ζέκα 

αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ κε ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα πιηθά, πξνϋπνινγηζηηθήο 

δαπάλεο 24.800,00 € κε ην Φ.Π.Α., δηελεξγεί ζπλνπηηθφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 

άξζξνπ 117 ηνπ Ν.4412/2016. 

Ο αλάδνρνο ζα πξνθχςεη σο o κεηνδφηεο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ ζέκαηνο κε 

ηηο απαηηνύκελεο εξγαζίεο θαζώο θαη ηα απαηηνύκελα πιηθά, ζηα Κεληξηθά Υεηξνπξγεία ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

ζχκθσλα κε ηνλ επηζπλαπηφκελν Πίλαθα Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ Αληηθαηάζηαζεο ηνπ πζηήκαηνο 

Δλδνεπηθνηλσλίαο ζηα Κεληξηθά Υεηξνπξγεία ηνπ Ννζνθνκείνπ (Παράρηημα Α΄), ν νπνίνο απνηειεί αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

Δηδηθνί όξνη: 

1) Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζε έλα ζηάδην, δειαδή θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ζα απνζθξαγηζηνχλ θαη νη 

ηερληθέο θαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. 

2) Ο θάθεινο ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλεη: 

i. Τπεύζπλε Γήισζε φηη: α) απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, β) ε πξνζθνξά ηνπ ηζρχεη γηα 

δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξψλ, γ) φια ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζθέξνληαη κε εγγχεζε 

θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηριών (3) εηών ηοσλάτιζηον, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ 

αληαιιαθηηθψλ γηα ηπρφλ επηζθεπέο βιαβψλ ή/θαη δπζιεηηνπξγηψλ, κε εμαηξνπκέλεο θαη ηεο, θαηά ηηο νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη ξχζκηζεο ιεηηνπξγίαο θαη κε εγγχεζε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ γηα 

δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έηε απφ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο θαη δ) ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζα πξνζθνκίζεη ηα 

απαξαίηεηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80  ηνπ Ν.4412/2016. 

ii. Καηάιιειεο βεβαηώζεηο ή πηζηνπνηεηηθά ή αληίγξαθα ζπκβάζεσλ ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο, επί ποινή 

απόρριυης ηεο πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, κε ηα νπνία ζα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο ζηελ 

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ παξνκνίνπ είδνπο θαη κεγέζνπο.  

iii. Πηζηνπνηήζεηο πνηόηεηαο, ελ ηζρύεη, ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη’ ειάρηζην:   

α) Γηα ηελ ηήξεζε νξζψλ πξαθηηθψλ ζε εγθαηαζηάζεηο/ζπληεξήζεηο ζπζηεκάησλ αζζελψλ ξεπκάησλ, θαηά ISO 
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9001:2015 ή ηζνδχλακε. 

β) Γηα ηελ ηήξεζε νξζψλ πξαθηηθψλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, θαηά ISO 14001:2015 ή ηζνδχλακε. 

iv. Πηζηνπνηήζεηο γηα ηνλ πξνζθεξόκελν εμνπιηζκό, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο ζπλαθείο επξσπατθέο 

νδεγίεο, πξφηππα θαη θαλνληζκνχο θαη ηδηαίηεξα απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νδεγία 2018/1972 γηα 

ειεθηξνκαγλεηηθέο εθπνκπέο θαη ζηελ νδεγία 73/23/EEC γηα ηηο ζπζθεπέο ρακειήο ηάζεο. 

v. Τπεύζπλε δήισζε, ηόζν γηα ηνπο ίδηνπο όζν θαη γηα ηνλ ηνπηθό θνξέα, κε ηνλ νπνίν ζα ζπλεξγαζηνχλ, ζε 

πεξίπησζε αλάιεςεο ηεο ζχκβαζεο, εάλ νη ίδηνη νη δηαγσληδφκελνη δελ δηαζέηνπλ έδξα ή ππνθαηάζηεκα ελ 

ιεηηνπξγία ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο. Θα επηζπλάπηεηαη αληίζηνηρε ππεχζπλε δήισζε απνδνρήο ηνπ 

ηνπηθνχ θνξέα, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επίζεο ηηο επαγγεικαηηθέο πξνυπνζέζεηο ησλ παξ. 1.5 & 1.6. 

ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄.  

vi. Έγγξαθε δήισζε, η οποία θα είναι δεζμεσηική για ηον σπουήθιο ανάδοτο, γηα ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ηνπ 

εμνπιηζκνχ ζηηο απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ν νπνίνο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο δύν (2) κήλεο. 

Ζ εγθαηάζηαζε θαη νη δνθηκέο/ξπζκίζεηο ησλ ζπζθεπψλ ζα γίλνπλ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ην πνιχ ελφο (1) κελφο 

απφ ηελ παξάδνζή ηνπο, κε βάζε πξφγξακκα πνπ ζα ζπκθσλεζεί απφ θνηλνχ κε ην ηκήκα ησλ θεληξηθψλ 

ρεηξνπξγείσλ θαη ηελ Σ.Τ. ηνπ Ννζνθνκείνπ.   

vii. Φύιιν ζπκκόξθσζεο, πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ζην 

νπνίν ζα δίδνληαη απαληήζεηο ζηα δεηνχκελα κε ηήξεζε ηεο ίδηαο αξίζκεζεο θαη ζα γίλνληαη παξαπνκπέο ζε 

ζπλππνβαιιφκελα ηερληθά θπιιάδηα, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηεθκεξίσζε ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.   

viii. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά, πνπ ζα αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ζηα Κεληξηθά 

Υεηξνπξγεία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα δίδεηαη ζε επξψ θαη ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο λφκηκεο 

θξαηήζεηο, ηέιε, εηζθνξέο θ.ιπ. (εθηφο ηνπ ΦΠΑ).  

ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ηνπ νπνίνπ ηα ηερληθά θαη 

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2. ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Α΄, ζσμπεριλαμβάνονηαι: 

α) φιεο νη εξγαζίεο απνζχλδεζεο, απνμήισζεο θαη παξάδνζεο ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ ηνπ 

αληηθαζηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ θαη νη εξγαζίεο, καδί κε φια ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε, 

ζχλδεζε, ξχζκηζε θαη παξάδνζε ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ ζε πιήξε ιεηηνπξγία,  

β) ηα ζπλαθή θφζηε θαζπζηεξήζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1.11. ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, θαζψο θαη ε 

επί ηφπνπ παξνπζία έκπεηξνπ ζηειέρνπο ηεο επηρείξεζεο ηνπ αλαδφρνπ, θαηά πξνηίκεζε δηπισκαηνχρνπ 

Μεραληθνχ, πνπ ζα ζπληνλίδεη ηηο ζπλαθείο δηαδηθαζίεο.  

(Αλαθνξηθά κε ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ απφ ηηο εξγαζίεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο 

νθείιεη λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α΄), φπσο νξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36529/1757/Δ103/2010 

(ΦΔΚ 1312 Β΄) θαη ηεο εγθπθιίνπ κε αξ. πξση. νηθ. 4834/25.01.2013 ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α.). 

Σν Ννζνθνκείν δελ ππφθεηηαη ζε άιιε επηβάξπλζε, πέξαλ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ζα έρεη πξνζθέξεη ν αλάδνρνο.  

Οη ηηκέο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ 

ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εξγαζηψλ αληηθαηάζηαζεο ηνπ, ε νπνία ζα πηζηνπνηεζεί απφ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Απνθιείεηαη αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ αλαδφρνπ πέξαλ 

ηνπ ζπλνιηθνχ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο, πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε βάζε ηελ ηηκή πξνζθνξάο ηνπ. 

Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δπίζεο, εθφζνλ απφ 

ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

3) Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ: ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο από ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη ζαλ 

απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία, πξηλ απφ ηε ιήμε 

ηεο, θαηά αλψηαην φξην θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 

4) Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν θάζε ελδηαθεξφκελνο δχλαηαη λα ππνβάιεη πξνζθνξά απνθιεηζηηθά γηα ηελ αληηθαηάζηαζε 

ηνπ ζπλόινπ ηνπ εμνπιηζκνύ.  

5) Ο πξνζθέξσλ, κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ζεσξείηαη όηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο 
όινπο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξόζθιεζεο θαη δελ δύλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νπνηνλδήπνηε 
άιιν ηξόπν, λα απνθξνύζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ όξνπο.   

6) Ζ αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή γηα ην ζύλνιν ηνπ πξνζθεξόκελνπ 
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εμνπιηζκνύ. Ζ ζπλνιηθή αμία ηνπ εμνπιηζκνχ δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ 

δηαγσληζκνχ.  

7) Ζ παξάδνζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ζηηο απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ην 

αξγφηεξν εληφο δύν (2) κελώλ από ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ αλάδνρν, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

αλάζεζεο. Ζ εγθαηάζηαζε θαη νη δνθηκέο/ξπζκίζεηο ησλ ζπζθεπψλ ζα γίλνπλ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ην πνιχ 

ελφο (1) κελφο απφ ηελ παξάδνζή ηνπο, κε βάζε πξφγξακκα πνπ ζα ζπκθσλεζεί απφ θνηλνχ κε ην ηκήκα ησλ 

θεληξηθψλ ρεηξνπξγείσλ θαη ηελ Σ.Τ. ηνπ Ννζνθνκείνπ.   

Ο αλάδνρνο, θαηά ηνλ ρξφλν εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, ζα πξέπεη λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ ησλ 

ρεηξνπξγείσλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη δχν (2) ηνπιάρηζηνλ άηνκα απφ ην πξνζσπηθφ ηεο Σ.Τ. ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζηνπο ρεηξηζκνχο θαη ηηο ξπζκίζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ. Δπίζεο, κε ηελ παξαιαβή ηεο 

εγθαηάζηαζεο, ζα πξέπεη λα παξαδψζεη ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο (user & service manuals) ηνπ 

εμνπιηζκνχ. 

8) Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαζέζεη ζην Ννζνθνκείν εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, ε νπνία ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν κε πνζνζηφ 5% επί 

ηεο ζπλνιηθήο πξν ΦΠΑ ζπκβαηηθήο αμίαο, ηζρχνο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηνλ ρξφλν εγγχεζεο 

ηεο ζχκβαζεο (ηνπιάρηζηνλ 3 έηε). Ζ εγγχεζε απηή δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί κε άιιε κεησκέλε θαηά 50%, σο 

εγγχεζε «θαιήο ιεηηνπξγίαο» ηνπ εμνπιηζκνχ, κεηά ηελ επηηπρή δηελέξγεηα ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, 

ε νπνία ζα ηζρχεη γηα φιν ην ππνιεηπφκελν δηάζηεκα ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζα ηνπ επηζηξαθεί κεηά 

ηελ ιήμε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απηήο. 

9) Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε βάζε ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή θαη κεηά ηελ πηζηνπνίεζε απφ ηελ Σερληθή 

Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ νινθιήξσζε θαη παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 

200 ηνπ Ν.4412/2016. Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεη εληφο ην πνιχ ηεηξακήλνπ έσο εμακήλνπ απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ. ε θάζε πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Κ.Φ.Γ. Δπηπιένλ επηβάιινληαη νη παξαθάησ θξαηήζεηο επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ:  

 2,00% ππέξ Κεθαιαίνπ Κνηλσληθήο & Αλζξσπηζηηθήο Αληίιεςεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο (Ν.3580/2007 – άξζξν 3 – εδ. ε΄ - πεξ. εε΄). 

 0,07% ππέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ν.4013/2011 & Ν.4605/2019). ην πνζφ ηεο 

θξάηεζεο απηήο επηβάιιεηαη θαη ηέινο ραξηνζήκνπ 3% πιένλ εηζθνξά 20% ππέξ ΟΓΑ επί ηνπ ηέινπο 

ραξηνζήκνπ. 

 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.). ην πνζφ ηεο θξάηεζεο απηήο 

επηβάιιεηαη θαη ηέινο ραξηνζήκνπ 3% πιένλ εηζθνξά 20% ππέξ ΟΓΑ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ.  

Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

10) Γηα θάζε πιεξσκή είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

11) Οη ελδηαθεξφκελνη, πξηλ ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ επί ηφπνπ 

ζπλζεθψλ θαη ηεο πθηζηάκελεο θαισδίσζεο, εξρφκελνη ζε επηθνηλσλία, θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, κε ηνπο 

θ.θ. Κνπξηδαλίδε Μηράιε (ηει. 2313 32.3103) ή Παπαληθνιάνπ Αζηέξην (ηει. 2313 32.3105).  

12) Ζ παξνχζα πξφζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην ΚΗΜΓΗ θαη ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ. 

 

Παξαθαινύκε όπσο θαηαζέζαηε ηελ Οηθνλνκηθή ζαο πξνζθνξά, εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ζα 

πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ν ηίηινο θαη ν α/α ηνπ δηαγσληζκνχ, ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ έσο 

ηελ ψξα 11.00 ηεο 25εο Ινπλίνπ 2019 (εκέξα Σξίηε).            

Ηκεξνκελία θαη ώξα απνζθξάγηζεο Σερληθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ:  

ε 25ε Ινπλίνπ 2019, ψξα 12.00 (εκέξα Σξίηε).                   

                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

 

                                                                                                ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΑΠΑ       
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Παράρτημα Α΄ 

Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ» 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΔΝΓΟΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ζηα ΚΔΝΣΡΗΚΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ 

ηνπ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

 

1. ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΟΝΣΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΗΜΑΝΔΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ – ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

1.1. Με ην παξφλ πξνβιέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ελδνεπηθνηλσλίαο ησλ θεληξηθψλ 

ρεηξνπξγείσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ζχγρξνλν ζχζηεκα, ην νπνίν ζα δηαζπλδεζεί κέζσ ηνπ έηνηκνπ δηθηχνπ θαισδίσλ ftp 

cat5e.  

1.2. Σν ζχζηεκα ζα απνηειείηαη απφ: 

1.2.1. Κεληξηθή Μνλάδα Διέγρνπ, ε νπνία δχλαηαη λα είλαη θαη θεληξηθφ switch κε 24 ηνπιάρηζηνλ ζχξεο ΡΟΔ, εθφζνλ 

ην ζχζηεκα βαζίδεηαη ζε ηερλνινγία digital IP. Σηην περίπηφζη ασηή ζηην προζθορά θα πρέπει να 

περιλαμβάνεηαι και να περιγράθεηαι και ηο απαιηούμενο επίηοιτο ικρίφμα.  

1.2.2. Γέθα ηέζζεξηο (14) εληνηρηζκέλνπο ηαζκνχο Υεηξνπξγηθψλ Αηζνπζψλ, κε hands-free ιεηηνπξγία.   

1.2.3. Σξεηο (3) επηηξαπέδηνπο/επίηνηρνπο ηαζκνχο Γξαθείσλ ή Γθηζέ.  

1.3. Σα βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ πεξηγξάθνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. Σνλίδεηαη 

φκσο φηη ην ζχζηεκα θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο πξνζθνξέο.  

1.4. ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εξγαζίεο απνζχλδεζεο, απνμήισζεο θαη παξάδνζεο ζηελ 

Σ.Τ. ηνπ Ννζνθνκείνπ ηνπ αληηθαζηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ θαη νη εξγαζίεο, καδί κε φια ηα απαξαίηεηα πιηθά, γηα ηελ πιήξε 

εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε, ξχζκηζε θαη παξάδνζε ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

1.5. Οη δηαγσληδφκελνη, επί πνηλή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ζα πξέπεη λα απνδείμνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο ζηελ 

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ παξνκνίνπ είδνπο θαη κεγέζνπο, κε θαηάιιειεο βεβαηψζεηο ή πηζηνπνηεηηθά ή 

αληίγξαθα ζπκβάζεσλ ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο.  

1.6. Θα πξέπεη επίζεο νη δηαγσληδφκελνη λα δηαζέηνπλ θαη’ ειάρηζην ελ ηζρχεη πηζηνπνηήζεηο πνηφηεηαο: 

1.6.1. Γηα ηελ ηήξεζε νξζψλ πξαθηηθψλ ζε εγθαηαζηάζεηο/ζπληεξήζεηο ζπζηεκάησλ αζζελψλ ξεπκάησλ, θαηά ISO 

9001:2015 ή ηζνδχλακε. 

1.6.2. Γηα ηελ ηήξεζε νξζψλ πξαθηηθψλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, θαηά ISO 14001:2015 ή ηζνδχλακε. 

1.7. Ο πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ζπλαθείο επξσπατθέο νδεγίεο, 

πξφηππα θαη θαλνληζκνχο πηζηνπνηήζεηο θαη ηδηαίηεξα απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νδεγία 2018/1972 γηα ειεθηξνκαγλεηηθέο 

εθπνκπέο θαη ζηελ νδεγία 73/23/EEC γηα ηηο ζπζθεπέο ρακειήο ηάζεο.  

1.8. Σα δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο παξ. 1.5 έσο 1.7 (πηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο, 

δειψζεηο ζπκκφξθσζεο θιπ.) ζα πξέπεη λα ζπλππνβιεζνχλ κε ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ. 

1.9. Κάζε δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη –κε πνηλή απφξξηςεο-  ζηελ πξνζθνξά ηνπ ΦΤΛΛΟ 

ΤΜΜΟΡΦΩΖ πξνο ηηο παξνχζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζην νπνίν ζα δίδνληαη απαληήζεηο ζηα δεηνχκελα κε ηήξεζε 
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ηεο ίδηαο αξίζκεζεο θαη ζα γίλνληαη παξαπνκπέο ζε ζπλππνβαιιφκελα ηερληθά θπιιάδηα, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηεθκεξίσζε 

ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.   

1.10. Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη είηε λα δηαζέηνπλ έδξα ή ππνθαηάζηεκα ελ ιεηηνπξγία ζηελ πεξηνρή ηεο 

Θεζζαινλίθεο, είηε λα δειψλνπλ ππεχζπλα, ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά, ηνλ ηνπηθφ θνξέα κε ηνλ νπνίν ζα 

ζπλεξγαζηνχλ, ζε πεξίπησζε αλάιεςεο ηεο ζχκβαζεο. Θα επηζπλάπηεηαη αληίζηνηρε ππεχζπλε δήισζε απνδνρήο ηνπ 

ηνπηθνχ θνξέα, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επίζεο ηηο επαγγεικαηηθέο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ παξ. 1.5 & 1.6.  

1.11. Καηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ αληηθαηάζηαζεο  ηα ρεηξνπξγεία ηνπ λνζνθνκείνπ ζα πξέπεη λα 

επξίζθνληαη ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία, νη δε ελδερφκελεο δηαθνπέο ζα πξέπεη λα είλαη νιηγφιεπηεο, ψζηε λα γίλνληαη νη απαξαίηεηεο 

πξνεηνηκαζίεο. Γηα ην ιφγν απηφ νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίζνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο ηα ζπλαθή θφζηε 

θαζπζηεξήζεσλ, θαζψο θαη ηελ επί ηφπνπ παξνπζία έκπεηξνπ ζηειέρνπο ηεο επηρείξεζεο, θαηά πξνηίκεζε δηπισκαηνχρνπ 

κεραληθνχ, πνπ ζα ζπληνλίδεη ηηο ζπλαθείο δηαδηθαζίεο. 

 

2. ΣΔΥΝΙΚΑ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

2.1. ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 

2.1.1. Θα ειέγρεη   πιήξσο ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ, κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ ειέγρνπ 

ζε ηνπιάρηζηνλ 32 ζηαζκνχο.  

2.1.2. Θα ζπλνδεχεηαη απφ ηα θαηάιιεια ηξνθνδνηηθά θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο, πνπ ζα πεξηγξάθνληαη ζηηο 

πξνζθνξέο,  ψζηε λα κπνξεί λα ππνζηεξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηαζκψλ πνπ ειέγρεη.  

2.1.3. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα ςεθηαθήο εγγξαθήο audio files ζε ζηαζκφ θαη κεηάδνζήο ηεο ζε άιινπο 

ζηαζκνχο σο κήλπκα ή alarm, κέζσ ελζσκαησκέλεο κλήκεο ζε θάζε ζηαζκφ. 

2.2. ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΩΝ ΑΗΘΟΤΩΝ 

2.2.1. Θα είλαη εληνηρηζκέλνπ ηχπνπ, κέζα ζε θπηίν απφ αινπκίλην ή ζθιεξφ πιαζηηθφ (πρ ABS), κε κεκβξάλε ζηελ 

πξφζνςε, αλζεθηηθή ζηα ζπλήζε απνιπκαληηθά ρεηξνπξγείσλ (disinfectant resistant). 

2.2.2. Θα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ζηεγαλφηεηαο, έλαληη εηζρψξεζεο πγξψλ, θαηεγνξίαο ΗΡ54 ή θαιχηεξε. 

2.2.3. Θα δηαζέηεη δπλαηφηεηα ζπλνκηιίαο handsfree ζε απφζηαζε ≥ 7 κέηξσλ. 

2.2.4. Θα είλαη ιεηηνπξγίαο full duplex, γηα ζπλνκηιία hands free κε full high definition audio, κε απηφκαηε απφζβεζε 

ηεο ερνχο.  

2.2.5. Θα έρεη δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε simplex form θαη ξπζκηδφκελε έληαζε νκηιίαο. 

2.2.6. Θα έρεη ελζσκαησκέλν κεγάθσλν ηζρχνο ≥2W θαη ελζσκαησκέλν ππθλσηηθφ κηθξφθσλν, κε επαηζζεζία ≥ 

93dB/1W/1m.  

2.2.7. Θα έρεη ηε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο έληαζεο ηνπ κεγαθψλνπ, ηεο επαηζζεζίαο ηνπ κηθξνθψλνπ θαη ηεο έληαζεο 

ησλ ηφλσλ θιήζεο (signaling tones). 

2.2.8. Θα δηαζέηεη θσηηδφκελε νζφλε ηνπιάρηζηνλ 4 γξακκψλ ησλ 16 ραξαθηήξσλ έθαζηε θαη πιεθηξνιφγην κε 10-20 

κπνπηφλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ θαη ελζσκαησκέλν USB interface. 

2.2.9. Θα έρεη ηε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηνπ ρξφλνπ θιήζεο θαη ηνπ ρξφλνπ ζπλνκηιίαο κε απηφκαηε παχζε.  

2.2.10. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ βαζκνχ πξνηεξαηφηεηαο (priority) ηνπ ζηαζκνχ, ζε έμη (6) 

ηνπιάρηζηνλ βαζκίδεο.  



6 

 

2.2.11. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα θιήζεο απφ θάζε ζηαζκφ ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζηαζκφ θαη απφ ζηαζκφ πξνο 

πεξηζζφηεξνπο ή φινπο ηνπο ζηαζκνχο ηνπ ζπζηήκαηνο (group call ή all call). 

2.2.12. Κάζε ζηαζκφο λα έρεη δπλαηφηεηα πξνψζεζεο ηεο θιήζεο (redirection) ζε άιιν ζηαζκφ. 

2.2.13. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη κεηάδνζε εηδηθνχ, επαλαιακβαλφκελνπ θαηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηφλνπ beep, γηα 

εηδνπνίεζε ζε πεξίπησζε αλνηθηνχ κηθξνθψλνπ. 

2.2.14. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη κλήκε απνζήθεπζεο φισλ ησλ δεδνκέλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ. 

2.2.15. Δχξνο ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο: 200 Hz – 16 kHz. 

2.2.16. Πεξηνρή ζεξκνθξαζηψλ αζθαινχο ιεηηνπξγίαο: -10o C έσο +50o C ή επξχηεξε. 

2.2.17. Δθφζνλ ην ζχζηεκα βαζίδεηαη ζε ηερλνινγία digital IP: 

 Όινη νη ζηαζκνί ζπλδένληαη ζε ΗΡ network connection. 

 DHCP addressing, DNS connection, SIP integration. 

 Communication protocols: NKKPF, SIP, IAX2, H323. 

 Speech transmission codecs: G711, G722, PCM16, PCM32, PCM48. 

 Net wear protocols: IP, TCP, UDP, ARP, IGMP, SIP, RTP, SNMP, HTTP, TFTP. 

 Operation system: ellan, RTOS. 

 Operating voltage: PoE/ class “O”, κε κέγηζηε θαηαλάισζε 4W. 

 

2.3. ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΟΗ ή ΔΠΗΣΟΗΥΟΗ   

Οη ηεξκαηηθνί ζηαζκνί ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ φια  ηα ιεηηνπξγηθά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εδαθίσλ  2.2.4 έσο θαη 2.2.16 ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

 

3. ΔΓΓΤΗΗ – ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ  

3.1. Όια ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα πξνζθεξζνχλ κε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 

ηξηψλ (3) εηψλ ηνπιάρηζηνλ, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ αληαιιαθηηθψλ γηα ηπρφλ επηζθεπέο βιαβψλ 

ή/θαη δπζιεηηνπξγηψλ, κε εμαηξνπκέλεο θαη ηεο, θαηά ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη 

ξχζκηζεο ιεηηνπξγίαο. Αθφκε ζα πξνζθεξζνχλ κε εγγχεζε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έηε απφ 

ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο. 

3.2. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηεο εγγχεζεο, ν ρξφλνο άθημεο ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ αλαδφρνπ, απφ ηελ πξψηε 

ηειεθσληθή ηνπ θιήζε, δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο (3) ψξεο, εθφζνλ ε θιήζε δνζεί έσο ψξαο 14.00 θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο, άιισο ε ψξα άθημεο δελ κπνξεί λα είλαη αξγφηεξα απφ ηελ 08.30 ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο. 

Σπρφλ παξαβίαζε ησλ ρξνληθψλ απηψλ νξίσλ γηα πεξηζζφηεξεο απφ δχν θνξέο θαη’ έηνο ζπληζηά ζνβαξφ ιφγν γηα ηελ 

εθ κέξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ κνλνκεξή θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο, κε φιεο ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο απηήο.  

4. ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ – ΔΠΙ ΣΟΠΟΤ ΤΝΘΗΚΔ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ 

4.1. ηηο πξνζθνξέο ζα δειψλεηαη, δεζκεπηηθά γηα ηνλ ππνςήθην αλάδνρν, ν ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ 

ζηηο απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ν νπνίνο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο δχν (2) κήλεο. Ζ εγθαηάζηαζε θαη νη 

δνθηκέο/ξπζκίζεηο ησλ ζπζθεπψλ ζα γίλνπλ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ην πνιχ ελφο (1) κελφο απφ ηελ παξάδνζή 
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ηνπο, κε βάζε πξφγξακκα πνπ ζα ζπκθσλεζεί απφ θνηλνχ κε ην ηκήκα ησλ θεληξηθψλ ρεηξνπξγείσλ θαη ηελ Σ.Τ. ηνπ 

Ννζνθνκείνπ.   

4.2. Οη ελδηαθεξφκελνη, πξηλ ηελ ζχληαμε θαη ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ 

επηηφπνπ ζπλζεθψλ θαη ηεο πθηζηάκελεο θαισδίσζεο, εξρφκελνη ζε επηθνηλσλία, θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, κε 

ηνπο θ.θ. Κνπξηδαλίδε (ηει. 2313323103) ή Παπαληθνιάνπ (ηει. 2313323105). 

4.3. Ο αλάδνρνο, θαηά ηνλ ρξφλν εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, ζα πξέπεη λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ ησλ 

ρεηξνπξγείσλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη δχν (2) ηνπιάρηζηνλ άηνκα απφ ην πξνζσπηθφ ηεο Σ.Τ. ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζηνπο ρεηξηζκνχο θαη ηηο ξπζκίζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ. Δπίζεο, κε ηελ παξαιαβή ηεο 

εγθαηάζηαζεο, ζα πξέπεη λα παξαδψζεη ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο (user & service manuals) ηνπ 

εμνπιηζκνχ. 

 

                                                                                        Θεζζαινλίθε, Απξίιηνο 2019 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 


