
                                                                                            

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                    Πάτρα  : 17-10-2016

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,                                          Αρ.Πρωτ.:31470

ΗΠΕΙΡΟΥ &∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ                                               

Tµήµα :Oικονοµικό                                                              

Γρ.Προµηθειών 

Πληροφορίες  : ∆.Κοκοβίκα

Τηλ.:  2610 - 227871

Fax:   2610 - 227896

e-mail: d.kokobika@agandreashosp.gr

    

Α∆Α:  ............................                             Α∆ΑΜ:...............................................

α/α δεσµευσης :2036                   και Α∆ΑΜ αυτού: .6ΥΡΘ46906Λ-ΧΡΠ

                       

                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ  ∆Ω∆ΕΚΑΝΑΛΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΜΟΝΑ∆Α  ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΜΑΣ  ,

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.472 €  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΦΠΑ.

ΣΧΕΤ:

1. Το Ν. 3329/05 άρθρο 7 περί αρµοδιοτήτων ∆.Σ Νοσοκοµείου, 

2. Το Ν. 3527/07 Κεφάλαιο Β’ (λοιπές διατάξεις) τρίτο άρθρο παρ. 22, 

3. Το Ν. 4412/2016 περι ∆ηµοσίων Συµβάσεων  Έργων ,Προµηθειών και Υπηρεσιών, 

4. Το  Ν.  3580/07  σχετικά  µε  προµήθειες  φορέων  Εποπτευοµένων  από  το  Υπουργείο  Υγείας  και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

5. Το Ν. 3846/2010 συµπληρωµατικό του Ν. 3580/2007, 

6. Την υπ’ αρ. 1/2010 Εγκύκλιο µε αριθµό πρωτ.: 4516/25-5-2010 της ΕΠΥ, 

7. Το αριθ.742/22-02-2016  αίτηµα  προµήθειας της ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 

8. Η  άρια.8ης/2016  µε  Α∆Α:  Ω19Μ46906Λ-ΡΙΩ  απόφαση  ∆Σ,  ορισµός  µελών  επιτροπής  συνταξης
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τεχνικών προδιαγραφών. 

9. Οι αριθµ.πρωτ. 20827/01-07-2016 τεχνικές προδιαγραφές , 

10.Οι  αριθµ.πρωτ.  22257/14-07-2016  &  23205/25-07-2016   παρατηρήσεις  των  εταιρειών  GE

Healthcare A.E  & ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ αντίστοιχα ,που κατατέθηκαν

στα πλαίσια της ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών σε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση, 

11.Τo αριθµ.πρωτ.26097/30-08-2016  πρακτικό  της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών. 

12.Οι αριθµ.πρωτ. 26130/30-08-2016 τροποποιηµένες  τεχνικές προδιαγραφές 

13.Οι  αριθµ.πρωτ.  27481/12-09-2016  παρατηρήσεις  της  εταιρείας  GE Healthcare A.E  που

κατατέθηκαν  στα  πλαίσια  της   δεύτερης  ανάρτησης  των  τεχνικών  προδιαγραφών  σε  ∆ηµόσια

∆ιαβούλευση, 

14.Τo αριθµ.29451/28-09-2016  πρακτικό  της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

15.η υπ αριθ.672/04-10-2016 απόφαση διοικητή περι έγκριση σκοπιµότητας και προµήθειας .

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το  Γενικό  Νοσοκοµείο  Πατρών,  σύµφωνα  µε  την  αριθµ.   672/04-10-2016   απόφαση ∆ιοικητή    µε

Α∆Α:69ΡΟ46906Λ-ΑΡ2  προτίθεται  να  προβεί  στην  προµήθεια,  µε  τη  διαδικασία  της  δηµοσίευσης  στο

διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να

είναι  υψηλότερη αυτής του Παρατηρητηρίου Τιµών της Ε.Π.Υ) για το παρακάτω είδος, προϋπολογισµού

τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδοµήντα δύο ευρώ  (3.472,00 € ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ :

Στην περίπτωση που η τιµή προσφοράς σας είναι υψηλότερη αυτής του Π.Τ παρακαλούµε όπως αποστείλετε

Υπεύθυνη ∆ήλωση, βάσει οδηγιών της Ε.Π.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

∆Ω∆ΕΚΑΚΑΝΑΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΟΥ

A.ΓΕΝΙΚΑ

Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλος για έντονη νοσοκοµειακή χρήση. Να συνοδεύονται από

όλα τα εξαρτήµατα για πλήρη λειτουργία καθώς και από εργονοµικό τροχήλατο, σταθερό και ασφαλές

στην µετακίνηση.  

B.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 

1.       Να λειτουργεί µε ρεύµα και

επαναφορτιζόµενες µπαταρίες  µέσω

τροφοδοτικού 

Να αναφερθεί η αυτονοµία του

2.       Φίλτρα απόρριψης παρασίτων
Υψηλών προδιαγραφών baseline filter, φίλτρο τάσης

δικτύου, low pass filter ( Να αναφερθούν)

3.       Αριθµός καναλιών 12

4.       Αντίσταση εισόδου > 10 ΜΩ ή σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ANSI/AAMI
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E51 ή σύµφωνα µε τις απαιτήσεις EN 60601-2-25:

2011 

5.       Απόκριση συχνότητας 0,05 - 150 Hz

6.       Ρυθµός δειγµατοληψίας λήψης

σήµατος
> 1000 samples/ sec

7.       Ανίχνευση εµφυτευµένου

βηµατοδότη
ΝΑΙ

8.       Ενσωµατωµένο πρόγραµµα

µετρήσεων και ανάλυσης του

ΗΚΓφήµατος

ΝΑΙ    

9.       Αυτόµατη και χειροκίνητη επιλογή

απαγωγών
ΝΑΙ

10.   Αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο

εισαγωγής στοιχείων
ΝΑΙ

11.   Αρχειοθέτηση καρδιογραφηµάτων σε

ψηφιακή µορφή, σύνδεση µε το

πρόγραµµα για αρχειοθέτηση σε

υπολογιστή 

ΝΑΙ

12.   Να υπάρχει διάταξη προστασίας του

ασθενή και της συσκευής από τυχαία

διαρροή ρεύµατος ή από χρήση

απινιδωτή.

ΝΑΙ

Γ.ΟΘΟΝΗ
 

1.       Υγρών κρυστάλλων ΝΑΙ

2.       Κανάλια απεικόνισης   3-6 και 12

3.       Μέγεθος Να αναφερθεί 

4.       Απεικόνιση παραµέτρων λήψης,

καρδιορυθµού, αποκόλληση

ηλεκτροδίων

ΝΑΙ

5.       Υψηλή διακριτική ικανότητα Να αναφερθεί

∆.ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ  

1.       Ταυτόχρονη καταγραφή σε κανάλια 6 & 12

2.       Πυκνότητα καταγραφής Να αναφερθεί

3.       Πλάτος χαρτιού  Να αναφερθεί

4.       Ταχύτητα καταγραφής Τουλάχιστον τρείς . Οπωσδήποτε οι 25 και 50mm/sec

5.       Ευαισθησία 0,5, 1, 2 cm/mV

 
 

16PROC005246223 2016-10-17

ΑΔΑ: 79ΡΑ46906Λ-9ΙΦ



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   : 2800 Ευρώ + ΦΠΑ   

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1.  Ο προµηθευτής  υποχρεώνεται  να  εκτελέσει  πλήρως την εγκατάσταση του µηχανήµατος  και  να  το

παραδώσει σε λειτουργία, µε δικό του ειδικευµένο και ασφαλισµένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά

ευθύνη, σύµφωνα µε τους τεχνικούς & επιστηµονικούς κανόνες, τους κανονισµούς του ελληνικού κράτους,

µε τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρµοδίων υπηρεσιών του

φορέα,  στο  χώρο  που  διαθέτει.  Ο  προµηθευτής  υποχρεούται  να  χρησιµοποιήσει  αποδεδειγµένα  το

εξειδικευµένο προσωπικό το οποίο περιλαµβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε Νοσοκοµείο

οφείλει να ελέγξει τη σχετική συµµόρφωση, ώστε να διασφαλισθούν τα συµφέροντα του ∆ηµοσίου.

1.2. Η παράδοση-παραλαβή του µηχανήµατος (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει, µε την εγκατάσταση

και  σε  κατάσταση πλήρους  λειτουργίας,  ως  ειδικότερα ορίζεται  από την  σχετική  κείµενη  νοµοθεσία.  Οι

περιγραφόµενες  στη  σύµβαση δυνατότητες  του  µηχανήµατος  θα  ελεγχθούν  σε  κάθε  περίπτωση µε  τα

απαιτούµενα εργαλεία και όργανα µετρήσεων και ελέγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και όπου

αυτό δεν είναι δυνατό σε πραγµατικές συνθήκες, µε την διαδικασία των εξετάσεων σε ασθενείς, (αφορά την

διαδικασία οριστικής παραλαβής).

1.3. Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκοµίσει ο προµηθευτής στο Νοσοκοµείο για την εγκατάσταση και

λειτουργία του υπό προµήθεια µηχανήµατος, πρέπει να είναι καινούργια αµεταχείριστα χωρίς ελαττώµατα και

να ικανοποιούν όλους τους όρους σύµβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα

χαρακτηριστικά του.

1.4. Ο προµηθευτής υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει ο

φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους.

1.5. Ο φορέας διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει κάθε προσκοµιζόµενο υλικό και ο προµηθευτής υποχρεώνεται

να υπακούσει σε οποιεσδήποτε εντολές των αρµοδίων υπηρεσιών του, για υλικό το οποίο δεν εκπληρώνει

τους συµβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του.

1.6.  Στην  προσφορά  θα  αναφερθούν  αναλυτικά  παρόµοια  µηχανήµατα  που  έχουν  εγκατασταθεί  και

λειτουργούν σε Ελληνικά Νοσοκοµεία, κλινικές κλπ., µε ιδιαίτερη έµφαση στα δηµόσια Νοσοκοµεία και αν τα

µηχανήµατα αυτά συντηρούνται από έγκριτο και κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό της προµηθεύτριας

εταιρείας.

1.7. Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην αρχική προσφορά καθορίζεται από την

ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης σε ΕΞΗΝΤΑ (60) ηµερολογιακές ηµέρες.

2.  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ,  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ,

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΛΠ.

2.1. Άπαντα τα σχετικά συνυποβαλλόµενα, µε την προσφορά στοιχεία, από τους «προµηθευτές», και κύρια

τα  στοιχεία  τα  οποία  κρίνονται,  όπως  τεχνική  περιγραφή,  γενικοί-ειδικοί  όροι,  φύλλο  συµµόρφωσης,

πιστοποιητικά  ή  βεβαιώσεις  για  το  εξειδικευµένο  τεχνικό  ή  εκπαιδευτικό  προσωπικό,  εξασφάλιση

µακρόχρονης παροχής ανταλλακτικών ή αναλωσίµων µονοπωλιακού χαρακτήρα, εξασφάλιση µακρόχρονης
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παροχής υπηρεσιών, εγκατάστασης, service, εκπαίδευσης κλπ. εγγυήσεις ή καλύψεις τεχνικής ή οικονοµικής

φύσης κλπ. στοιχεία τα οποία αναφέρονται στα παραρτήµατα της ∆ιακήρυξης,  προκειµένου να κριθούν,

χαρακτηρισθούν  και  αξιολογηθούν  πρέπει  να  είναι  οπωσδήποτε  επιβεβαιωµένα-τεκµηριωµένα  από  τον

αντίστοιχο µητρικό κατασκευαστικό οίκο ή κατ’ ελάχιστον από τον επίσηµα αναγνωρισµένο στη χώρα µας

και σε πλήρη λειτουργία επί τριετία τουλάχιστον θυγατρικό οίκο, ο οποίος θα διαθέτει οπωσδήποτε και την

αναγκαία οικονοµοτεχνική ανάπτυξη-υποδοµή στην Ελλάδα.

Για να χαρακτηρίζεται ο «προµηθευτής» ως θυγατρικός οίκος, πρέπει στο διακριτικό του τίτλο να έχει και τον

τίτλο του  µητρικού οίκου ή να υποβάλλει  στοιχεία  που να  βεβαιώνουν τον ισχυρισµό αυτό.  Επίσης  θα

υποβάλλει  οργανόγραµµα  µητρικού  και  θυγατρικού  οίκου,  το  οποίο  θα  περιλαµβάνει  υπηρεσίες  (για  τα

αντίστοιχα είδη).

Όλοι οι συµµετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστηµα ποιότητας  EN ΙSO 9001:2008 ή EN ISO

13485:03 µε πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και όσον αφορά την τεχνική

υποστήριξη ιατροτεχνολογικών  προϊόντων το EN ISO  13485:03,  µε  πιστοποιητικό  επίσηµου οργανισµού

πιστοποίησης, το οποίο και κατατίθεται µε την προσφορά.

Σελίδα: 3

Επίσης να διαθέτει Βεβαίωση Συµµετοχής σε Εγκεκριµένο Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΑΗΗΕ

(σύµφωνα µε το Ν. 2939/2001 και το Π.∆. 117/2004 και 15/2006).

 Στοιχεία φωτοτυπηµένα αόριστα ελλιπή ή ασαφή δεν θα λαµβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση.

Ο νόµιµος εκπρόσωπος του Οίκου κατασκευής δύναται να βεβαιώνει τα ανωτέρω περιγραφόµενα στοιχεία µε

υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον του έχει δοθεί προς τούτο από τον Μητρικό κατασκευαστικό οίκο επίσηµη

πρωτότυπη εξουσιοδότηση.(σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 4.1.1). 

β. Στο περιεχόµενο των πάσης φύσεως βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών, ή δικαιολογητικών, ή εγγυήσεων-

καλύψεων (χρονικές – ποιοτικές – ποσοτικές - παροχής όρων συντήρησης – ανταλλακτικών - αναλωσίµων

κλπ.), τα οποία θα αναφερθούν & κατατεθούν από τους «προµηθευτές» για την αξιολόγηση, βαθµολόγηση,

προµήθεια – εγκατάσταση – παράδοση – εκπαίδευση - διασφάλιση συντήρησης, εγγυήσεων, ανταλλακτικών,

αναλωσίµων, εκπαιδευµένου (τεχνικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού) κλπ. , και τα οποία θα είναι πρωτότυπα

ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα θα περιλαµβάνονται πλήρη στοιχεία, κατά περίπτωση, του µητρικού ή

θυγατρικού ελληνικού οίκου (∆/νση, τηλέφωνο, Fax,  κλπ.) και του υπογράφοντος Νοµίµου Εκπροσώπου

(όνοµα-ιδιότητα).

Ειδικά  για  τα  πιστοποιητικά  ISO  και  CE  τα  οποία  είναι  µοναδικά  και  παραµένουν  στην  κατοχή  του

προµηθευτή  γίνονται  δεκτά  νοµίµως  επικυρωµένα  αντίγραφα.  Τα  πιστοποιητικά  συµµόρφωσης  που

εκδίδονται  από τον κατασκευαστή δεν εµπίπτουν στην εξαίρεση αυτή και  πρέπει  να είναι  πρωτότυπα ή

νοµίµως επικυρωµένα.
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Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΣΟ  ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑ ΠΑΡΑ∆ΟΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΜΟΡΦΗ  ΣΤΟΥΣ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ  ΦΑΚΕΛΟΥΣ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΕΝΤΥΠΕΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  (  ΕΠΙ  ΠΟΙΝΗ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ).

2.2. ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

2.2.1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα µόνιµα κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό, µε

πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον µητρικό κατασκευαστικό οίκο, για την

συντήρηση των αντίστοιχων µηχανηµάτων. Η σύνθεση του συνεργείου συντήρησης καθώς και τα τυπικά

κλπ. προσόντα των απασχολουµένων να αναφερθούν αναλυτικά στην προσφορά ως και τα αντίστοιχα

διακριβωµένα προς τούτο όργανα.

Ασάφειες ή αοριστίες, ως προς τον αριθµό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού τους όρους εγγυήσεων ή

τη συντήρηση κλπ. θα χαρακτηρίζονται, απαράβατοι όροι και οι προσφορές θα αποκλείονται.

2.2.2.  Ο  προµηθευτής  υποχρεούται  να  εγγυηθεί  την  καλή  λειτουργία  του  µηχανήµατος  για  τρία  (3)

τουλάχιστον χρόνια από την παράδοση του κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις, ως

και  την  εξασφάλιση  διάθεσης  ανταλλακτικών  για  δέκα  τουλάχιστον  (10)  συνολικά  έτη,  µε  έγγραφη

επιβεβαίωση του µητρικού κατασκευαστικού οίκου.   Κατά τη διάρκεια της εγγύησης το Νοσοκοµείο δεν θα

ευθύνεται για καµία βλάβη του όλου µηχανήµατος προερχόµενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν

θα επιβαρύνεται µε κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά κλπ.

2.2.3.  Κατά  την  υπογραφή  του  πρωτοκόλλου  παραλαβής  σε  κατάσταση  λειτουργίας  ο  προµηθευτής

υποχρεούται  να  παραδώσει:  Πλήρη  σειρά  τευχών  (εις  διπλούν)  µε  οδηγίες  συντήρησης  και  επισκευής

(SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, καθώς και όλα τα σχεδιαγράµµατα των επιµέρους

τµηµάτων του µηχανήµατος.

3. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ –ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

3.1 Ο προµηθευτής υποχρεούται να συνυποβάλλει µε ποινή αποκλεισµού, οπωσδήποτε µετά της προσφοράς

του τα παρακάτω, προκειµένου αφενός µεν τα αντίστοιχα στοιχεία να αξιολογηθούν – βαθµολογηθούν και

αφετέρου δε να εξασφαλίζεται η πλήρης εκµεταλλευσιµότητα των δυνατοτήτων και αποδόσεων των ειδών

και κύρια να διασφαλίζεται από τους χρήστες η κανονική λειτουργία των µηχανηµάτων και ταυτόχρονα να

προστατεύεται  η  ∆ηµόσια  Υγεία  µε  την  χρησιµοποίηση  των  αναγκαίων  εκάστοτε  στοιχείων,  κατά  τη

διενέργεια των εξετάσεων :

α.  Πλήρες  εγχειρίδιο  µε  σαφείς  οδηγίες  χρήσεως  και  λειτουργίας  του  µητρικού  κατασκευαστικού  οίκου

(Operation Manuals) µε αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις

αντίστοιχες  εφαρµογές  µεταφρασµένο  οπωσδήποτε  στην  Ελληνική  γλώσσα  κατά  την  παράδοση  του

µηχανήµατος,  ενώ στην αρχική προσφορά µπορεί  να δοθεί  στην Αγγλική και  κατά προτίµηση και  στην

Ελληνική.

β. Πλήρες αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης για τους χρήστες όπως και για τους τεχνικούς του τµήµατος

βιοϊατρικής τεχνολογίας ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθηµάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα.
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3.2. Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει ότι διαθέτει στην Ελλάδα µόνιµο και κατάλληλα εκπαιδευµένο

προσωπικό  (πέραν  και  ανεξάρτητα  του  αντίστοιχου  τεχνικού  προσωπικού  για  παροχή  υπηρεσιών

εγκατάστασης, συντήρησης, κλπ) για την υποστήριξη των προσφεροµένων ειδών από άποψη λειτουργική και

επίδειξη – εκµάθηση του προσωπικού των Νοσοκοµείων  τόσο επί της λειτουργίας των ειδών όσο και επί των

δυνατοτήτων αποτελεσµατικότερης και επωφελέστερης εκµετάλλευσης και ανάπτυξης της απόδοσής των,

ποιοτικής και ποσοτικής.

3.3.  Ο  προµηθευτής  υποχρεούται  να  φέρει  το  µηχάνηµα  στο  Νοσοκοµείο  για  επίδειξη  και  δοκιµή  σε

διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δέκα εργάσιµων ηµερών από την λήψη σχετικού ενηµερωτικού. 

4. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4.1 Οι προσφορές για να χαρακτηρισθούν καταρχήν αποδεκτές και να αξιολογηθούν θα πρέπει µε ποινή

αποκλεισµού  της  προσφοράς,  να  είναι  πλήρεις,  σαφείς,  αναλυτικές,  τεκµηριωµένες  και  δεόντως

υπογεγραµµένες και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τεχνικές ή πληρότητας, βεβαιώσεων κλπ που αναφέρονται

στην παρούσα διακήρυξη.

Τα  στοιχεία  των  προσφεροµένων  µηχανηµάτων  κλπ  πρέπει  να  είναι  πλήρως  τεκµηριωµένα  ώστε  να

παρέχεται  η  ευχέρεια  βαθµολόγησης,  κατά  την  αξιολόγηση  των  τεχνικών  χαρακτηριστικών  των

προσφεροµένων  ειδών,  σε  σύγκριση  µε  τις  τεχνικές  κλπ.  απαιτήσεις  της  διακήρυξης  των  ποιοτικών,

ποσοτικών,  λειτουργικών  αποδόσεων  και  πλεονεκτηµάτων  των  ειδών,  ως  επίσης  των  εγγυήσεων,  της

τεχνικής υποδοµής για παροχή υπηρεσιών και αποθήκευση – προµήθεια ανταλλακτικών ή αναλωσίµων, της

δυνατότητας για παροχή εκπαίδευσης για τις λειτουργικές ανάγκες ή τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών σέρβις

κλπ.

 

4.1.1  Ο φάκελος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,  θα περιλαµβάνει  οπωσδήποτε  πλήρη αναλυτική «Τεχνική

Περιγραφή» στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση – παραποµπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο)

σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης και τα συνυποβαλλόµενα prospectus ή βεβαιώσεις

(σε πρωτότυπα) ώστε να επιτυγχάνεται αντικειµενική αξιολόγηση.

Επίσης θα συνυποβάλλεται πλήρες «Φύλλο Συµµόρφωσης – Τεκµηρίωσης» το οποίο θα περιλαµβάνει µε

πληρότητα το σύνολο των όρων της διακήρυξης (γενικών, ειδικών, τεχνικών κλπ) όλες τις απαντήσεις ( ανά

παράρτηµα, κεφάλαιο, παράγραφο κλπ) µε παραποµπή, για τεκµηρίωση, στα συνηµµένα τεχνικά εγχειρίδια

αναγράφοντας την σχετική παράγραφο της τεχνικής προδιαγραφής.

Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης ή θα απαντούν µονολεκτικά

ΝΑΙ  ή  συµφωνούµε  κλπ.  χωρίς  τεκµηρίωση και  πλήρη  παραποµπή  –  αντιστοιχία  µεταξύ  κειµένου,  ανά

παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

Η προσφορά πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπου

ο προµηθευτής θα αναγράφει – δηλώνει εάν η προσφορά έχει αποκλίσεις από την τεχνική περιγραφή κλπ.

όρους της διακήρυξης και σε καταφατική περίπτωση να αναφέρονται – σηµειώνονται αναλυτικά.

Σε  περιπτώσεις  κατά  τις  οποίες  οι  συµµετέχοντες  καταθέτουν  βεβαιώσεις  ή  πιστοποιητικά  για  τεχνικά
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χαρακτηριστικά ή δυνατότητες των προσφεροµένων ειδών ή για το εκπαιδευτικό ή τεχνικό προσωπικό ή για

τις εγγυήσεις – καλύψεις χρονικές – λειτουργικές ή για σέρβις ή για ανταλλακτικά κλπ θα πρέπει απαραίτητα:

α.  Να  είναι  πρωτότυπες  ή  νοµίµως  επικυρωµένα  αντίγραφα  του  µητρικού  κατασκευαστικού  οίκου  ή

ελληνικού θυγατρικού οίκου (όχι τοπικού αντιπροσώπου ή άλλου εκπροσώπου)

β. Να αναγράφονται πλήρη στοιχεία του εκδότη, του υπογράφοντος και του νοµίµου εκπροσώπου (τίτλος,

∆/νση, τηλ/νο, φαξ) για δυνατότητα επαλήθευσης και

γ.  Να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική

 

4.1.2. Προσφορές οι οποίες στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ή στο ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

κλπ.  θα  είναι  αόριστες,  ασαφείς  ή  ελλιπείς  και  δεν  θα  πληρούν  όλες  τις  παραπάνω  προϋποθέσεις,  για

τεκµηρίωση, θα χαρακτηρίζονται µε ουσιώδεις αποκλίσεις και θα αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας

αξιολόγησης.

 

4.1.3. Για διευκόλυνση και διασφάλιση της διαδικασίας αξιολόγησης, το σύνολο των στοιχείων της Τεχνικής

Προσφοράς (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) θα υποβάλλονται οπωσδήποτε σε δύο πλήρεις χωριστές

σειρές,  σε  χωριστούς  φακέλους  –  ντοσιέ  µε  αρίθµηση του  περιεχοµένου  κάθε  φακέλου  και  αντίστοιχο

ευρετήριο και σε ηλεκτρονική µορφή επί ποινή αποκλεισµού.

 

4.2. Οι συµµετέχοντες πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού της προσφοράς, να καταθέσουν µε την προσφορά:

α)  τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO του προµηθευτή, για την διακίνηση  ΕΝ  ISO 9001:2008 ή  EN ISO

13485:03  και όσον αφορά την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων το  EN ISO 13485:03. 

β)  πλήρη τεκµηριωµένα πιστοποιητικά σήµανσης CE, ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των

σχετικών  οδηγιών  της  Ε.Ε.  (οδηγία  93/42/ΕΟΚ,  όπως  ισχύει  σήµερα)  καθώς  και  τα  πιστοποιητικά

συµµόρφωσης µε την ∆Υ8/1348/04.

γ)  πιστοποιητικό IEC 60601-51 ή αντίστοιχο σχετικά µε την ασφάλεια των ηλεκτροκαρδιογράφων. 

δ)  πλήρες  πρωτόκολλο  ηλεκτρικής  ασφάλειας  κατά  την  παράδοση  και  υπεύθυνη  δήλωση  για  έκδοση

πρωτόκολλου ηλεκτρικής ασφάλειας έπειτα από κάθε επισκευή ή συντήρηση.

ε)  τα σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης των οργάνων µετρήσεων και ελέγχου για την διασφάλιση της

ασφαλούς επισκευής και λειτουργίας των προσφερόµενων µηχανηµάτων.

Τα  προσφερόµενα  είδη  πρέπει  να  συµµορφώνονται  µε  τις  απαιτήσεις  των  ∆ιεθνών  και  Ευρωπαϊκών

προτύπων  και  να  φέρουν  την  προβλεπόµενη  σήµανση  CE.  Σηµειώνεται  πως  αν  κριθεί  απαραίτητο  ,το

Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει προσκόµιση δειγµάτων των ζητούµενων ειδών.
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ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

  Οι  προσφορές   να  αποστέλλονται  κλειστές µέχρι   την  ηµέρα  Πέµπτη  στις  20-10-2016  στο

Ταχύρυθµο κτήριο, στον 2ο όροφο Γρ. Προµηθειών  και να αναγράφεται  απαραιτήτως ο αριθµός

πρωτοκόλλου του εγγράφου, ο Α/Α του είδους,  καθώς επίσης ο κωδικός CPV του προϊόντος (όπου

αυτός υπάρχει)  ο κωδικός και η τιµή του Παρατηρητηρίου Τιµών της Ε.Π.Υ.,  όπως και ο  κωδικός

GMDN στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

 Όπου και  το  άνοιγµα  των  προσφορών θα  πραγµατοποιηθεί  ενώπιον  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  όπως

ορίσθηκε  µε  την  αριθ.   672/04-10-2016   απόφαση ∆ιοικητή    µε  Α∆Α:69ΡΟ46906Λ-ΑΡ2   του  Γενικού

Νοσοκοµείου Πατρών.

                                                         O ∆ιοικητής του Γ.Ν. Πατρών 

                                                                     

                                                                   Θεόδωρος Σερεµέτης 
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