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ΠΡΟ:
ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ
ΘΔΜΑ: Πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξώλ ηνπ ζπλνπηηθνύ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα θαη
εγθαηάζηαζε ελόο (1) ζαιάκνπ αθνπνκεηξίαο ζηε Β’ ΧΡΛ θιηληθή Α.Π.Θ. ηνπ Ννζνθνκείνπ, (CPV: 33141625-7),
πξνϋπνινγηζηηθήο δαπάλεο 20.000,00€ πιένλ Φ.Π.Α. ήηνη 24.800,00€ κε Φ.Π.Α. 24% (Αξ.Γηαθ.Π15/2019).
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. 546ε/22.08.2019 (Θέκα 5ν) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζρεηηθά κε ηελ
έγθξηζε ηεο δηελέξγεηαο, ησλ ζρεηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ δέζκεπζε ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο ηνπ
δηαγσληζκνχ, απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2019.
αο γλσξίδνπκε φηη ην Ννζνθνκείν, πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμεη πξνκεζεπηή, γηα ηελ αλαθεξφκελε ζην ζέκα
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο ζαιάκνπ αθνπνκεηξίαο, πξνϋπνινγηζηηθήο δαπάλεο 24.800,00€ κε ηνλ Φ.Π.Α. 24%,
δηελεξγεί ζπλνπηηθφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν.4412/2016.
Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνθχςεη σο o κεηνδφηεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο θιηληθνχ ζαιάκνπ
αθνπνκεηξίαο, ζηε Β’ ΧΡΛ θιηληθή Α.Π.Θ. ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηνλ επηζπλαπηφκελν Πίλαθα Σερληθώλ
Πξνδηαγξαθώλ (Παράρηημα), ν νπνίνο απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.
1)
2)

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 ηνπ ζπκκεηέρνληα φηη: α) απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, β) ε
πξνζθνξά ηνπ ηζρχεη γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξψλ, γ) ν ζάιακνο ζα πξνζθεξζεί κε
εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηριών (3) εηών ηοσλάτιζηον, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ
αληαιιαθηηθψλ γηα ηπρφλ επηζθεπέο, ν εηήζηνο έιεγρνο σο πξνο ηελ αθνπζηηθή κφλσζε θαη ζα εγγπεζνχλ ηελ
δηαζεζηκφηεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έηε απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζαιάκνπ θαη δ)
ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ
Ν.4412/2016.
ii.
Πηζηνπνηήζεηο πνηόηεηαο, ελ ηζρύεη, ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη’ ειάρηζην, ν θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα
δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO9001:2015 θαη 14001:2015 θαη λα δηαηίζεηαη απφ αληηπξφζσπν κε πηζηνπνίεζε
θαηά ISO 9001:2015 ή/θαη ISO 13485:2012 ή ηζνδχλακεο. Δπηπιένλ νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα
δειψλνπλ φηη ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/07.01.2004
(«Αξρέο & θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» – ΦΔΚ Β΄
32/16.01.2004).
iii.
Πηζηνπνηήζεηο γηα ηνλ πξνζθεξόκελν ζάιακν, λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή θαη
επξσπατθά πξφηππα αζθαιείαο θαη λα δηαζέηεη απαξαηηήησο πηζηνπνηεηηθφ ζήκαλζεο CE (νδεγία 93/42 EEC, φπσο
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ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2007/47/EC θαη ηζρχεη θιπ.).
iv.
Έγγξαθε δήισζε, η οποία θα είναι δεζμεσηική για ηον σπουήθιο προμηθεσηή, γηα ηνλ ρξφλν παξάδνζεο
ηνπ ζαιάκνπ ζε ρψξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ, ν νπνίνο δελ ζα πξέπεη
λα ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο.
v.
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 ή ηερληθέο πεξηγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή, φηαλ
πξφθεηηαη γηα ηεθκεξίσζε ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.
vi.
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά, πνπ ζα αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ζαιάκνπ
αθνπνκεηξίαο,
ζηε Β’ ΩΡΛ θιηληθή Α.Π.Θ. ηνπ Ννζνθνκείνπ. Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα δίδεηαη ζε επξψ θαη ζα
πεξηιακβάλεη φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο, ηέιε, εηζθνξέο θ.ιπ. (εθηφο ηνπ Φ.Π.Α.). ηηο πξνζθνξέο ζα πξέπεη
απαξαίηεηα λα πεξηιακβάλεηαη ρσξηζηά θαη ε εηήζηα ακνηβή ηνπ πξνκεζεπηή γηα ζχλαςε ζχκβαζεο
ζπληήξεζεο/ηερληθήο θάιπςεο ηνπ ζαιάκνπ, κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο ηριεηούς θαη’ ειάρηζην εγγχεζεο,
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ αληαιιαθηηθψλ θαζψο θαη ηνλ εηήζην έιεγρν σο πξνο ηελ αθνπζηηθή κφλσζε, ρσξίο
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξαγξάθσλ 3.1. θαη 3.2. ησλ Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ. Η ηηκή απηή ζα είλαη ζηαζεξή θαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ αλάδνρν γηα ηα δέθα (10) πξώηα έηε ιεηηνπξγίαο
ηνπ ζαιάκνπ, κε επηδερφκελε άιιεο αλαπξνζαξκνγήο, πιελ ηεο ηπρφλ ηηκαξηζκηθήο.
ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ζαιάκνπ, ηνπ νπνίνπ ηα ηερληθά θαη
ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2. ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηνπ
Παξαξηήκαηνο Α΄, ζσμπεριλαμβάνονηαι: ε κεηαθνξά θαη ζπλαξκνιφγεζε / εγθαηάζηαζε ηνπ ζαιάκνπ, καδί κε φια
ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε, ξχζκηζε θαη παξάδνζε ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ ζε πιήξε
ιεηηνπξγία.
(Αλαθνξηθά κε ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ απφ ηηο εξγαζίεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ν
πξνκεζεπηήο 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
πξνκεζεπηήο.
Οη ηηκέο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη θαηά ηελ παξαιαβή θαη
εγθαηάζηαζε ηνπ ζαιάκνπ, ε νπνία ζα πηζηνπνηεζεί απφ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ. Απνθιείεηαη
αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ ζπλνιηθνχ
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.
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 ηελ πξνκήζεηα ηνπ πξνζθεξόκελνπ
ζαιάκνπ. Η ζπλνιηθή αμία ηνπ ζαιάκνπ δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ δηαγσληζκνχ.
Η αλάδεημε ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή ζην ζπλνιηθό θόζηνο θηήζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζαιάκνπ αθνπνκεηξίαο, θαζψο ε ηηκή ζχγθξηζεο ζα πξνθχςεη σο άζξνηζκα ηεο ηηκήο
πξνζθνξάο ηνπ ζαιάκνπ, ζπλ ην θφζηνο ζπληήξεζήο ηνπ γηα ηα πξψηα δέθα (10) έηε ιεηηνπξγίαο,
πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο.
Η παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ζαιάκνπ αθνπνκεηξίαο ζηε Β’ ΩΡΛ θιηληθή ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηεζεί ην αξγφηεξν εληφο ηξηώλ (3) κελώλ από ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ πξνκεζεπηή, κε ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο αλάζεζεο. Δπίζεο, κε ηελ εγθαηάζηαζε, ζα πξέπεη λα παξαδψζεη ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο
θαη ζπληήξεζεο (user & service manuals) ηνπ ζαιάκνπ ζηελ Διιεληθή ή ηελ Αγγιηθή γιψζζα.
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Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο 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 Φ.Π.Α. 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 ζαιάκνπ, 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 πξνκεζεπηή ζα γίλεη κε βάζε ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή θαη κεηά ηελ πηζηνπνίεζε θαη έθδνζε
πξσηνθφιινπ παξαιαβήο απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ
ζαιάκνπ αθνπνκεηξίαο, 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. 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.
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 ηεο ζέζεο
εγθαηάζηαζεο ηνπ ζαιάκνπ, εξρφκελνη ζε επηθνηλσλία, θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, κε ηνπο θα Κνπηζνζίκνπ
Αηθαηεξίλε (ηει. 2313 32.3106) ή θν Πειηέθε Υξηζηφδνπιν (ηει. 2313 32.3102).
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 25εο επηεκβξίνπ 2019 (εκέξα Σεηάξηε).
Ηκεξνκελία θαη ώξα απνζθξάγηζεο Σερληθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ:
ε 25ε επηεκβξίνπ 2019, ψξα 12.00 (εκέξα Σεηάξηε).
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΑΠΑ
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Παξάξηεκα

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ «ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ»

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ

ΙΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ:

ΚΛΙΝΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΑΚΟΤΟΜΔΣΡΙΑ

1. ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ - ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ
1.1. Θάιακνο αθνπνκεηξίαο, ζπκπαγνχο θαηαζθεπήο, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ψζηε λα παξέρεη αθξηβείο κεηξήζεηο
αθνπνινγηθψλ εμεηάζεσλ, πιήξεο, πεξηιακβάλνληαο φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηε δηελέξγεηα κίαο πιήξνπο
εμέηαζεο, πξνο θάιπςε ησλ δηαγλσζηηθψλ αλαγθψλ ηνπ αθνπνινγηθνχ εξγαζηεξίνπ ηεο παλεπηζηεκηαθήο ΩΡΛ Κιηληθήο ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
1.2. Ο ζάιακνο ζα ζπλαξκνινγεζεί απφ ηνλ αλάδνρν επί ηφπνπ, ζηε ζέζε πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Σ.Τ. ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιαβαίλνπλ γλψζε ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο, πξηλ ηελ ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπο,
θαζεκεξηλά απφ 09.00 έσο θαη 15.00, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ θ. Κνπηζνζίκνπ (ηει. 2313323106) ή ηνλ θ. Πειηέθε (ηει.
2313323102).
1.3. Θα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή θαη επξσπατθά πξφηππα αζθάιεηαο θαη λα δηαζέηεη
απαξαηηήησο πηζηνπνηεηηθφ ζήκαλζεο CE (νδεγία 93/42 EEC, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2007/47/EC θαη ηζρχεη
θιπ.).
1.4. Ο θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO9001:2015 θαη 14001:2015 θαη λα δηαηίζεηαη απφ
αληηπξφζσπν κε πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001:2015 ή/θαη ISO 13485:2012 ή ηζνδχλακεο. Δπηπιένλ νη ππνςήθηνη αλάδνρνη
ζα πξέπεη λα δειψλνπλ φηη ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/07.01.2004
(«Αξρέο & θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» – ΦΔΚ Β΄ 32/16.01.2004).
1.5. Κάζε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη –επί πνηλή απφξξηςεο- απφ θχιιν ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο παξνχζεο
πξνδηαγξαθέο, φπνπ ζα ηεθκεξηψλνληαη νη απαληήζεηο ηνπ δηαγσληδφκελνπ κε ζαθείο παξαπνκπέο ζηα ηερληθά θπιιάδηα ή
ηερληθέο πεξηγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
2. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ - ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
2.1.

Οη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζαιάκνπ λα είλαη απφ 230 cm Υ 230 cm έσο 240 cm Υ 240 cm (ΠxΜ), ψζηε λα

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο εμεηάζεσλ ζε θιηλήξεηο αζζελείο, κε ηελ παξνπζία ηαηξνχ.
2.2.

Ο ζάιακνο ζα εδξάδεηαη επί αληηθξαδαζκηθήο βάζεο.

2.3.

Η ζπλνιηθή θαηαζθεπή ζα παξέρεη πηζηνπνηεκέλε κείσζε ζνξχβνπ, ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζαιάκνπ, θαηά ηνπιάρηζηνλ 30

dΒ(Α), ζηα 1000-2000 Hz.
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2.4.

Να δηαζέηεη πφξηα πνπ ζα αλνίγεη πξνο ηα έμσ, ψζηε λα κε κεηψλεηαη ν σθέιηκνο ρψξνο ηνπ ζαιάκνπ, κε θιείζηξν

αζθαιείαο. Θα δηαζέηεη επηπιένλ εζσηεξηθά κπάξα παληθνχ ή ηζνδχλακν κεραληζκφ αλνίγκαηνο ηνπ θιείζηξνπ εθ ησλ έζσ.
2.5.

Να δηαζέηεη εζσηεξηθφ θσηηζκφ ειεγρφκελν απφ δηαθφπηε παξαπιεχξσο ηεο πφξηαο θαη παξάζπξν παξαηήξεζεο ηνπ

αζζελή, κε δηπιφ ερνκνλσηηθφ παινπίλαθα.
2.6.

Να δηαζέηεη εζσηεξηθά πίλαθα ζχλδεζεο αθνπνκέηξσλ δηαθφξσλ ηχπσλ θαη ζχξα USB.

2.7.

Να δηαζέηεη ξεπκαηνδφηεο γηα ειεθηξηθή ηξνθνδφηεζε εμσηεξηθψλ ζπζθεπψλ.

2.8.

Να δηαζέηεη ζχζηεκα αεξηζκνχ κε αζφξπβν θηλεηήξα ζπλερνχο ξνήο αέξνο, κε ξπζκφ ελαιιαγήο ≥ 5 θνξέο/ψξα.

2.9.

Ο ζάιακνο ζα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιιειν εμσηεξηθφ ηξαπεδίδην γηα ηνπνζέηεζε ηνπ αθνπνκεηξεηή.

2.10. Σάζε ηξνθνδφηεζεο 220V±10%/50Hz.
3. ΔΓΓΤΗΗ – ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ - ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
3.1.

Ο ζάιακνο, φπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα πξνζθεξζεί κε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο

δηάξθεηαο ηξηψλ (3) εηψλ ηνπιάρηζηνλ, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ αληαιιαθηηθψλ γηα ηπρφλ επηζθεπέο.
ηελ εγγχεζε ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ν εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ εηήζηνο έιεγρνο σο πξνο ηελ αθνπζηηθή κφλσζε.
3.2.

Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα εγγπεζνχλ ηελ δηαζεζηκφηεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) εηψλ

απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζαιάκνπ.
3.3.

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη θαη πξνζθνξά πιήξνπο ηερληθήο θάιπςεο ηνπ ζαιάκνπ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζε θχζεο αληαιιαθηηθψλ πξνιεπηηθήο θαη επηζθεπαζηηθήο ζπληήξεζεο, θαζψο θαη ησλ
ηαθηηθψλ ξπζκίζεσλ – ειέγρσλ θαιήο ιεηηνπξγίαο, κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο. Σν ζρεηηθφ εηήζην ηίκεκα ζα
παξακέλεη ακεηάβιεην κέρξη ηε ζπκπιήξσζε δέθα (10) εηψλ απφ ηελ παξαιαβή ζε πιήξε ιεηηνπξγία, κε επηδερφκελν
αλαπξνζαξκνγήο, πιελ ηεο ελδερφκελεο εηήζηαο ηηκαξηζκηθήο.
3.4.

Ο ζάιακνο ζα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκα εγρεηξίδηα ρξήζεο (USER MANUAL) θαη ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ

νίθνπ (SERVICE MANUAL) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ζηελ Διιεληθή ή ηελ Αγγιηθή γιψζζα.
3.5.

Ο αλάδνρνο, θαηά ηε κεηαθνξά θαη ζπλαξκνιφγεζε/εγθαηάζηαζε ηνπ ζαιάκνπ, νθείιεη λα ιαβαίλεη φια ηα αλαγθαία

κέηξα ψζηε λα απνθεπρζεί νπνηνδήπνηε αηύρεκα ή δεκία ζε πξφζσπα ή πξάγκαηα γεληθά θαη γηα ηα νπνία αηπρήκαηα ή
δεκίεο θέξεη νπσζδήπνηε αθέξαηα θάζε αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ζα
εμαζθαιίδεη ηελ αθίλδπλε ιεηηνπξγία εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ θαη γεληθά ζα ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα
απνηξνπή ηνπ θηλδχλνπ αηπρεκάησλ ή δεκηψλ.

Θεζζαινλίθε, επηέκβξηνο 2019
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