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Αξ. Πξση.:

37.201
ΠΡΟ:

ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ
ΘΔΜΑ: Πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξώλ ηνπ επαναληπτικού 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 ηνλ ΦΠΑ (Αξ.Γηαθ.Π13/2019).
Έρνληαο ππόςε:
Α) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Υπεξεζηψλ» (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη.
Β) Τελ ππ’ αξηζ. 545ε/24.07.2019 (Θέκα 16ν) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζρεηηθά κε ηελ
έγθξηζε ηεο αθχξσζεο ηνπ αξρηθνχ δηαγσληζκνχ κε αξηζκφ δηαθήξπμεο Π09/2019, δηφηη απέβε άγνλνο, θαζψο δελ
ππεβιήζε θακία πξνζθνξά θαη ηεο δηελέξγεηαο επαλαιεπηηθνχ ζπλνπηηθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ηηο λέεο
ηξνπνπνηεκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Σαο 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 ηνλ Φ.Π.Α., δηελεξγεί επαναληπτικό 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.
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Δηδηθνί όξνη:
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζε έλα ζηάδην, δειαδή θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ζα απνζθξαγηζηνχλ θαη νη
ηερληθέο θαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο.
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 ή θαηαιόγνπο έξγσλ 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.
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Πηζηνπνηήζεηο πνηόηεηαο, ελ ηζρύεη, ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη’ ειάρηζην, γηα ηελ ηήξεζε νξζψλ πξαθηηθψλ ζε
εγθαηαζηάζεηο/ζπληεξήζεηο ζπζηεκάησλ αζζελψλ ξεπκάησλ, θαηά ISO 9001:2015 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 ηεο παξ. 1.5. ησλ
Τερληθψλ 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 ηξεηο (3) κήλεο.
Η 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 Τ.Υ. ηνπ Ννζνθνκείνπ.
vii. Φύιιν ζπκκόξθσζεο, -κε πνηλή απφξξηςεο- 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
Φεηξνπξγεία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα δίδεηαη ζε επξψ θαη ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο λφκηκεο
θξαηήζεηο, ηέιε, εηζθνξέο θ.ιπ. (εθηφο ηνπ ΦΠΑ).
Σηελ πξνζθεξφκελε ηηκή γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ηνπ νπνίνπ ηα ηερληθά θαη
ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2. ησλ Τερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηνπ
Παξαξηήκαηνο Α΄, ζσμπεριλαμβάνονηαι:
α) φιεο νη εξγαζίεο απνζχλδεζεο, απνμήισζεο θαη παξάδνζεο ζηελ Τερληθή Υπεξεζία 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 Τερληθψλ 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 ΚΥΑ 36529/1757/Δ103/2010
(ΦΔΚ 1312 Β΄) θαη ηεο εγθπθιίνπ κε αξ. πξση. νηθ. 4834/25.01.2013 ηνπ Υ.Π.Δ.Κ.Α.).
Τν 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.
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. Η 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.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν θάζε ελδηαθεξφκελνο δχλαηαη λα ππνβάιεη πξνζθνξά απνθιεηζηηθά γηα ηελ αληηθαηάζηαζε
ηνπ ζπλόινπ ηνπ εμνπιηζκνύ.
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.
Η αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή γηα ην ζύλνιν ηνπ πξνζθεξόκελνπ
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εμνπιηζκνύ. Η ζπλνιηθή αμία ηνπ εμνπιηζκνχ δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ
δηαγσληζκνχ.
Η παξάδνζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ζηηο απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ην
αξγφηεξν εληφο ηξηώλ (3) κελώλ από ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ αλάδνρν, κε ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο αλάζεζεο. Η 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 Τ.Υ. 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 Τ.Υ. 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.
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). Η 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.
Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε βάζε ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή θαη κεηά ηελ πηζηνπνίεζε απφ ηελ Τερληθή
Υπεξεζία 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. Η εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεη εληφο ην πνιχ ηεηξακήλνπ έσο εμακήλνπ απφ ηελ
ππνβνιή ηνπ. Σε 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 Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο (Ν.3580/2007 – άξζξν 3 – εδ. ε΄ - πεξ. εε΄).

0,07% ππέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Ν.4013/2011 & Ν.4605/2019). Σην 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.). Σην πνζφ ηεο θξάηεζεο απηήο
επηβάιιεηαη θαη ηέινο ραξηνζήκνπ 3% πιένλ εηζθνξά 20% ππέξ ΟΓΑ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ.
Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν.
Γηα θάζε πιεξσκή είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο.
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).
Η παξνχζα πξφζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην ΚΗΜΓΗ θαη ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ.

Παξαθαινύκε όπσο θαηαζέζαηε ηελ Σερληθή θαη 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 17εο επηεκβξίνπ 2019 (εκέξα Σξίηε).
Ηκεξνκελία θαη ώξα απνζθξάγηζεο Σερληθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ:
ε 17ε επηεκβξίνπ 2019, ψξα 12.00 (εκέξα Σξίηε).
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΑΠΑ
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Παράρτημα Α΄
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ
Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ»

ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ςτα ΚΕΝΣΡΙΚΑ
ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΑ του ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

1.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΟΝΣΑ ΑΝΑΔΟΧΟΤ – ΗΜΑΝΕΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ – ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

1.1.

Με το παρόν προβλζπεται θ αντικατάςταςθ του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ ενδοεπικοινωνίασ των

κεντρικϊν χειρουργείων του Νοςοκομείου με ςφγχρονο ςφςτθμα, το οποίο κα διαςυνδεκεί μζςω του ζτοιμου
δικτφου καλωδίων ftp cat5e.
1.2.

Σο ςφςτθμα κα αποτελείται από:

1.2.1.

Κεντρικι Μονάδα Ελζγχου, θ οποία δφναται να είναι και κεντρικό switch με 24 τουλάχιςτον κφρεσ
ΡΟΕ, εφόςον το ςφςτθμα βαςίηεται ςε τεχνολογία digital IP. Στην περίπτωςη αυτή ςτην προςφορά
θα πρέπει να περιλαμβάνεται και να περιγράφεται και το απαιτοφμενο επίτοιχο ικρίωμα.

1.2.2.

Δζκα τζςςερισ (14) εντοιχιςμζνουσ τακμοφσ Χειρουργικϊν Αικουςϊν, με hands-free λειτουργία.

1.2.3.

Σρεισ (3) επιτραπζηιουσ/επίτοιχουσ τακμοφσ Γραφείων ι Γκιςζ.

1.3.

Σα βαςικά τεχνικά χαρακτθριςτικά του νζου εξοπλιςμοφ περιγράφονται ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ.

Σονίηεται όμωσ ότι το ςφςτθμα και θ λειτουργία του κα πρζπει να περιγράφονται αναλυτικά ςτισ προςφορζσ.
1.4.

τθν αμοιβι του αναδόχου κα περιλαμβάνονται όλεσ οι εργαςίεσ αποςφνδεςθσ, αποξιλωςθσ και

παράδοςθσ ςτθν Σ.Τ. του Νοςοκομείου του αντικακιςτάμενου εξοπλιςμοφ και οι εργαςίεσ, μαηί με όλα τα
απαραίτθτα υλικά, για τθν πλιρθ εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ, ρφκμιςθ και παράδοςθ του νζου εξοπλιςμοφ ςε
πλιρθ λειτουργία.
1.5.

Οι διαγωνιηόμενοι, επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ, κα πρζπει να αποδείξουν τθν εμπειρία

τουσ ςτθν προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ παρομοίου είδουσ και μεγζκουσ, με κατάλλθλεσ βεβαιϊςεισ
ι πιςτοποιθτικά ι αντίγραφα ςυμβάςεων ι καταλόγουσ ζργων τθσ τελευταίασ πενταετίασ.
1.6.

Θα πρζπει επίςθσ οι διαγωνιηόμενοι να διακζτουν κατ’ ελάχιςτο εν ιςχφει πιςτοποίθςθ για τθν τιρθςθ

ορκϊν πρακτικϊν ςε εγκαταςτάςεισ/ςυντθριςεισ ςυςτθμάτων αςκενϊν ρευμάτων, κατά ISO 9001:2015 ι
ιςοδφναμθ.
1.7.

Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ κα πρζπει να διακζτει τισ προβλεπόμενεσ από τισ ςυναφείσ ευρωπαϊκζσ

οδθγίεσ, πρότυπα και κανονιςμοφσ πιςτοποιιςεισ και ιδιαίτερα αυτζσ που αναφζρονται ςτθν οδθγία
2018/1972 για θλεκτρομαγνθτικζσ εκπομπζσ και ςτθν οδθγία 73/23/EEC για τισ ςυςκευζσ χαμθλισ τάςθσ.
1.8.

Σα δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ των προβλεπόμενων ςτισ παρ. 1.5 ζωσ 1.7 (πιςτοποιθτικά,

βεβαιϊςεισ, δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ κλπ.) κα πρζπει να ςυνυποβλθκοφν με τισ τεχνικζσ προςφορζσ,
προκειμζνου να αξιολογθκοφν.
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1.9.

Κάκε διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να ςυμπεριλάβει –με ποινι απόρριψθσ- ςτθν προςφορά του ΦΤΛΛΟ

ΤΜΜΟΡΦΩΗ προσ τισ παροφςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ςτο οποίο κα δίδονται απαντιςεισ ςτα ηθτοφμενα
με τιρθςθ τθσ ίδιασ αρίκμθςθσ και κα γίνονται παραπομπζσ ςε ςυνυποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια, όταν
πρόκειται για τεκμθρίωςθ τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν.
1.10.

Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει είτε να διακζτουν ζδρα ι υποκατάςτθμα εν λειτουργία ςτθν περιοχι

τθσ Θεςςαλονίκθσ, είτε να δθλϊνουν υπεφκυνα, ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά, τον τοπικό φορζα με τον
οποίο κα ςυνεργαςτοφν, ςε περίπτωςθ ανάλθψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Θα επιςυνάπτεται αντίςτοιχθ υπεφκυνθ
διλωςθ αποδοχισ του τοπικοφ φορζα, ο οποίοσ κα πρζπει να διακζτει επίςθσ τισ επαγγελματικζσ
προχποκζςεισ τθσ ανωτζρω παρ. 1.5.
1.11.

Κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν αντικατάςταςθσ τα χειρουργεία του νοςοκομείου κα πρζπει

να ευρίςκονται ςε κανονικι λειτουργία, οι δε ενδεχόμενεσ διακοπζσ κα πρζπει να είναι ολιγόλεπτεσ, ϊςτε να
γίνονται οι απαραίτθτεσ προετοιμαςίεσ. Για το λόγο αυτό οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να ςυνυπολογίςουν
ςτισ προςφορζσ τουσ τα ςυναφι κόςτθ κακυςτεριςεων, κακϊσ και τθν επί τόπου παρουςία ζμπειρου ςτελζχουσ
τθσ επιχείρθςθσ, κατά προτίμθςθ διπλωματοφχου μθχανικοφ, που κα ςυντονίηει τισ ςυναφείσ διαδικαςίεσ.
2.

ΣΕΧΝΙΚΑ & ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

2.1.

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

2.1.1.

Θα ελζγχει πλιρωσ τθν επικοινωνία μεταξφ των τερματικϊν ςτακμϊν, με δυνατότθτα επζκταςθσ
του ελζγχου ςε τουλάχιςτον 32 ςτακμοφσ.

2.1.2.

Θα ςυνοδεφεται από τα κατάλλθλα τροφοδοτικά και τισ λοιπζσ διατάξεισ, που κα περιγράφονται
ςτισ προςφορζσ, ϊςτε να μπορεί να υποςτθρίηει τον αρικμό των ςτακμϊν που ελζγχει.

2.1.3.

Θα πρζπει να διακζτει δυνατότθτα ψθφιακισ εγγραφισ audio files ςε ςτακμό και μετάδοςισ τθσ ςε
άλλουσ ςτακμοφσ ωσ μινυμα ι alarm, μζςω ενςωματωμζνθσ μνιμθσ ςε κάκε ςτακμό.

2.2.

ΣΕΡΜΑΣΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΑΙΘΟΤΩΝ

2.2.1.

Θα είναι εντοιχιςμζνου τφπου, μζςα ςε κυτίο από αλουμίνιο ι ςκλθρό πλαςτικό (πχ ABS), με
μεμβράνθ ςτθν πρόςοψθ, ανκεκτικι ςτα ςυνικθ απολυμαντικά χειρουργείων (disinfectant
resistant).

2.2.2.

Θα διακζτει πιςτοποίθςθ ςτεγανότθτασ, ζναντι ειςχϊρθςθσ υγρϊν, κατθγορίασ ΙΡ54 ι καλφτερθ.

2.2.3.

Θα διακζτει δυνατότθτα ζπλνκηιίαο handsfree ςε απόςταςθ ≥ 6 μζτρων.

2.2.4.

Θα είναι λειτουργίασ full duplex, για ςυνομιλία hands free με full high definition audio, με

αυτόματθ απόςβεςθ τθσ θχοφσ.
2.2.5.

Θα ζχει δυνατότθτα λειτουργίασ ςε simplex form και ρυκμιηόμενθ ζνταςθ ομιλίασ.

2.2.6.

Θα ζχει ενςωματωμζνο μεγάφωνο ιςχφοσ ≥2W και ενςωματωμζνο πυκνωτικό μικρόφωνο, με

ευαιςκθςία ≥ 93dB/1W/1m.
2.2.7.

Θα ζχει τθ δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ ζνταςθσ του μεγαφϊνου, τθσ ευαιςκθςίασ του μικροφϊνου
5

και τθσ ζνταςθσ των τόνων κλιςθσ (signaling tones).
2.2.8.

Θα διακζτει φωτιηόμενθ οκόνθ τουλάχιςτον 3 γραμμϊν των 16 χαρακτιρων ζκαςτθ και

πλθκτρολόγιο με 10-20 μπουτόν διαφόρων λειτουργιϊν και ενςωματωμζνο USB interface.
2.2.9. Θα ζχει τθ δυνατότθτα ρφκμιςθσ του χρόνου κλιςθσ και του χρόνου ςυνομιλίασ με αυτόματθ
παφςθ.
2.2.10. Θα πρζπει να διακζτει δυνατότθτα επιλογισ του βακμοφ προτεραιότθτασ (priority) του ςτακμοφ, ςε
πζντε (5) τουλάχιςτον βακμίδεσ.
2.2.11. Θα πρζπει να διακζτει δυνατότθτα κλιςθσ από κάκε ςτακμό ςε οποιοδιποτε άλλο ςτακμό και από
ςτακμό προσ περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ ςτακμοφσ του ςυςτιματοσ (group call ι all call).
2.2.12. Κάκε ςτακμόσ να ζχει δυνατότθτα προϊκθςθσ τθσ κλιςθσ (redirection) ςε άλλο ςτακμό.
2.2.13. Θα πρζπει να διακζτει μετάδοςθ ειδικοφ, επαναλαμβανόμενου κατά χρονικά διαςτιματα, τόνου
beep, για ειδοποίθςθ ςε περίπτωςθ ανοικτοφ μικροφϊνου.
2.2.14. Θα πρζπει να διακζτει μνιμθ αποκικευςθσ όλων των δεδομζνων λειτουργίασ του ςτακμοφ.
2.2.15. Εφροσ ςυχνοτιτων λειτουργίασ: 200 Hz – 16 kHz.
2.2.16. Περιοχι κερμοκραςιϊν αςφαλοφσ λειτουργίασ: -10o C ζωσ +50o C ι ευρφτερθ.
2.2.17. Εφόςον το ςφςτθμα βαςίηεται ςε τεχνολογία digital IP:
 Όλοι οι ςτακμοί ςυνδζονται ςε ΙΡ network connection.
 DHCP addressing, DNS connection, SIP integration.
 Communication protocols: NKKPF, SIP, IAX2, H323 ι ιςοδφναμα.
 Speech transmission codecs: G711, G722, PCM16, PCM32, PCM48.
 Net wear protocols: IP, TCP, UDP, SIP απαραίτθτα και επικυμθτά ARP, IGMP, RTP, SNMP, HTTP, TFTP.
 Operating voltage: PoE/ class “O”, με μζγιςτθ κατανάλωςθ 4W.

2.3.

ΣΕΡΜΑΣΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ι ΕΠΙΣΟΙΧΟΙ

Οι τερματικοί ςτακμοί τθσ κατθγορίασ αυτισ κα πρζπει να διακζτουν όλα

τα λειτουργικά και τεχνικά

χαρακτθριςτικά των εδαφίων 2.2.4 ζωσ και 2.2.17 τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου.
3.

ΕΓΓΤΗΗ – ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ

3.1.

Όλα τα μζρθ του ςυςτιματοσ κα πρζπει να προςφερκοφν με εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ

τριϊν (3) ετϊν τουλάχιςτον, ςτθν οποία κα περιλαμβάνεται το ςφνολο των ανταλλακτικϊν για τυχόν
επιςκευζσ βλαβϊν ι/και δυςλειτουργιϊν, μθ εξαιρουμζνθσ και τθσ, κατά τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ και ρφκμιςθσ λειτουργίασ. Ακόμθ κα προςφερκοφν με εγγφθςθ παροχισ
ανταλλακτικϊν για δζκα (10) τουλάχιςτον ζτθ από τθν εγκατάςταςι τουσ.
3.2.

Κατά τθν διάρκεια του χρόνου τθσ εγγφθςθσ, ο χρόνοσ άφιξθσ του ςυνεργείου του αναδόχου, από

τθν πρϊτθ τθλεφωνικι του κλιςθ, δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τισ τζςςερισ (4) ϊρεσ, εφόςον θ κλιςθ
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δοκεί ζωσ ϊρασ 14.00 κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ, άλλωσ θ ϊρα άφιξθσ δεν μπορεί να είναι αργότερα από
τθν 08.30 τθσ επόμενθσ εργάςιμεσ θμζρασ. Συχόν παραβίαςθ των χρονικϊν αυτϊν ορίων για περιςςότερεσ
από δφο φορζσ κατ’ ζτοσ ςυνιςτά ςοβαρό λόγο για τθν εκ μζρουσ του Νοςοκομείου μονομερι καταγγελία
τθσ ςφμβαςθσ, με όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ αυτισ.

4.

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ – ΕΠΙ ΣΟΠΟΤ ΤΝΘΗΚΕ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΕΙ

4.1.

τισ προςφορζσ κα δθλϊνεται, δεςμευτικά για τον υποψιφιο ανάδοχο, ο χρόνοσ παράδοςθσ του

εξοπλιςμοφ ςτισ αποκικεσ του Νοςοκομείου, ο οποίοσ δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τουσ τρεισ (3) μινεσ. Η
εγκατάςταςθ και οι δοκιμζσ/ρυκμίςεισ των ςυςκευϊν κα γίνουν εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ το πολφ ενόσ
(1) μθνόσ από τθν παράδοςι τουσ, με βάςθ πρόγραμμα που κα ςυμφωνθκεί από κοινοφ με το τμιμα των
κεντρικϊν χειρουργείων και τθν Σ.Τ. του Νοςοκομείου.
4.2.

Οι ενδιαφερόμενοι, πριν τθν ςφνταξθ και υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, κα πρζπει να λάβουν

γνϊςθ των επιτόπου ςυνκθκϊν και τθσ υφιςτάμενθσ καλωδίωςθσ, ερχόμενοι ςε επικοινωνία, κατά τισ
εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ, με τουσ κ.κ. Κουρτηανίδθ (τθλ. 2313323103) ι Παπανικολάου (τθλ.
2313323105).
4.3.

Ο ανάδοχοσ, κατά τον χρόνο εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ, κα πρζπει να εκπαιδεφςει το

προςωπικό των χειρουργείων ςτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ και δφο (2) τουλάχιςτον άτομα από
το προςωπικό τθσ Σ.Τ. του Νοςοκομείου ςτθν χειριςμοφσ και τισ ρυκμίςεισ λειτουργίασ του
εξοπλιςμοφ. Επίςθσ, με τθν παραλαβι τθσ εγκατάςταςθσ, κα πρζπει να παραδϊςει τα εγχειρίδια
χριςθσ και ςυντιρθςθσ (user & service manuals) του εξοπλιςμοφ.

Θεςςαλονίκθ, Ιοφλιοσ 2019
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