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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
      1 η Υ. ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
   ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ ` ΛΑΙΚΟ 
  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ   : ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 17- ΓΟΥ∆Η 
  ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ : 115 27                            ΑΘΗΝΑ 1-9-2010 
  ΤΜΗΜΑ       : Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ             ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.11741 
  ΓΡΑΦΕΙΟ     : Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν                   
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΡΙΚΟΥ 
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ    : 210-7456550 
  FAX         : 213-2061778 
  e-mail      : promithion@laiko.gr 
                    
 
 
 
 
 
 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 
 

Αρ. διακήρυξης 59/2010 
 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
  ΕΝΟΣ  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 
 
 
 

  

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαµηλότερη τιµή  
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηµεροµηνία:21 Σεπτεµβρίου 2010 

Ηµέρα:Τρίτη 
΄Ωρα:12:30 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 

3-9-2010 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  02101-69890 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 45.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τεµάχια 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτηµα Β 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Εφάπαξ 
 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Νοσοκοµείο 
ΓΛΩΣΣΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΚΑΝΟΝΙΚΗ                
ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΥΡΩ 
ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 120 Ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες 

από την εποµένη της διενέργειας του 
διαγωνισµού  

Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΒΑΡΥΝΕΙ 

Τον προϋπολογισµό της 1ης Υ.Πε. Αττικής 
Οικονοµικού έτους 2009 (ΚΑΕ 2329) 

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΥΝΕΙ Τον συµβασιούχο 
ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Υ.Α. 01/01-02-2010 
ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ. 9/05-05-2010 (θέµα 14 ο) & 

11/18-3-09 (θέµα 1ο ΕΗ∆) έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών 
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Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  
1.1. Του Π.∆. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».  
1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 
/4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα.  
1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήµερα.  
1.4. Του Ν.2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήµερα.  
1.5. Του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974)  
1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών ∆ηµοσίων υπαλλήλων και άλλες 
διατάξεις».  
1.7. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των ∆απανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις».  
1.8. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες ∆ιατάξεις» .  
1.9. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 4  
1.10. Του Π.∆. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2000/35/29–6–2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές».  
1.11. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) όπως ισχύει σήµερα.  
1.12. Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την 
ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35.  
1.13. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συµφωνίας περί ∆ηµοσίων συµβάσεων Προµηθειών» (ΦΕΚ Α’ 
139/27.6.97)  
2. Τις αποφάσεις:  
2.1. Την µε αριθ. 18130/11-7-2007 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισµός ηµερησίων και 
εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών), ηµερησίων και εβδοµαδιαίων τοπικών 
εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα 
καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ Β’ 1226/17-7-2007).  
2.2 Την µε αριθ. ∆Υ7/2351/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς 
την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εµφυτεύσιµα 
Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 639/Β/26-8-94 & ΦΕΚ 703/Β/19-9-94).  
2.3 Την µε αριθ. ∆Υ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς 
την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά 
Προιόντα» (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 757/Β/10-10-94).  
2.4  Την µε αριθ. 1/01-02-2010 ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης, Οικονοµικών και Οικονοµίας, 
ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε την οποία εντάχθηκε  η προµήθεια µε τίτλο «Συσκευαί αναισθησίας 
τροχήλατοι» στο ΠΠΥΥ 2010.  
2.5 Τις υπ’ αριθµ. 9/05-05-2010 (θέµα 14ο) &  12/01-04-2009 (θέµα 10ο)  Αποφάσεις ∆.Σ. του Νοσοκοµείου 
για την έγκριση διενέργειας του παρόντα διαγωνισµού και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών.  
2.6 Την υπ’ αριθµ. 7144/7-7-2010 Απόφαση της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας για την έγκριση του προτύπου 
σχεδίου διακήρυξης .. 
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Π ρ ο κ η ρ ύ σ ο υ µ ε 
 

1. Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την προµήθεια ενός αναισθησίολογικού 
µηχανήµατος για τις ανάγκες του εξωτερικού Ουρολογικού Ιατρείου , µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. 

2. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί δηµοσίως 21 Σεπτεµβρίου 2010  ηµέρα Τρίτη και ώρα  
12:30µ.µ στο γραφείο Προµηθειών του Λαϊκού Νοσοκοµείου( Αγ. Θωµά 17 - Γουδή). 

3. Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται η  21η Σεπτεµβρίου 2010  ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 12:30µ.µ 

4. Προσφορές που καταθέτονται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από τον φορέα του διαγωνισµού. Οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να παραλαµβάνουν  διακηρύξεις από το Γρ. Προµηθειών του Νοσοκοµείου 
καθηµερινά (εκτός αργιών) και ώρες 08:00 – 14:00. 

5. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
α)  Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 
β)  Συνεταιρισµοί, 
γ)  Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, 
δ)  Κοινοπραξίες προµηθευτών. 
 
6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε το Π.∆. 118/2007 και µε τα τµήµατα, 
που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.  
 
7.   Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δηµοσίευση στις εφηµερίδες: 

 
1. « ΕΞΠΡΕΣ »  την  Παρασκευή  3 Σεπτεµβρίου    2010 
 
2. « ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ»  την   Παρασκευή  3 Σεπτεµβρίου    2010 

      
3. «ΓΕΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ » Παρασκευή  3 Σεπτεµβρίου    2010 

 
 
     Τα έξοδα δηµοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν το Νοσοκοµείο.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ :  Λ 62002180                   ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.:  ΤΕΜ.                    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :   1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ  
1. Να είναι της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, να είναι στερεάς και ανθεκτικής κατασκευής, 

κατάλληλη για νοσοκοµειακή χρήση σε περιβάλλον χειρουργείων.  

2. Να λειτουργεί µε τάση δικτύου 220V / 50ΗΖ.  

3. Να φέρεται σε τροχήλατο άριστης κατασκευής και του ίδιου κατασκευαστικού Οίκου, µε 

φρένα στους τροχούς, µε συρτάρι και εταζέρα για την τοποθέτηση των διαφόρων υλικών.  

4. Να αποτελείται από τα ακόλουθα:  

• Κυρίως µηχάνηµα αναισθησίας  

• Αναπνευστήρα  

• Monitor αναπνευστικών και καρδιολογικών παραµέτρων απαραίτητα του ίδιου Οίκου.  

5. Να είναι εύχρηστη παρέχοντας την µµέγιστη δυνατή ασφάλεια και προστασία, ασθενούς 

και χρηστών.  

6. Να ενσωµατώνεται σε δίκτυο µε Κεντρικό Σταθµό και µε εκτυπωτή για την δηµιουργία 

πλήρους φακέλου αναισθησίας.  

 
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
Ι. ANAIΣΘHΣIOΛOΓlKO ΜΗΧΑΝΗΜΑ  
1. Να φέρει σωλήνες τροφοδοσίας (µε adaptors για αυτόµατες λήψεις), από κεντρική παροχή 

Ο2, Ν2Ο και αέρα (µε µειωτήρα από 35 - 80 PSI πίεση δικτύου), ως και εφεδρικό σύστηµα 

τροφοδοσίας και µειωτήρες για λήψη των αερίων Ο2 & Ν2Ο από ισάριθµες ενσωµατωµένες 

εφεδρικές φιάλες, µε αντίστοιχα µανόµετρα ασφάλειας και µανόµετρα ενδείξεων των 

κεντρικών παροχών αερίων µε κωδικοποιηµένο ΡΙΝ ΙΝΟΕΧ που θα καθιστά αδύνατη τη 

λανθασµένη σύνδεση της παροχής αερίων.  

2. Να έχει βαλβίδες αντεπιστροφής αερίων και προστασία από υψηλές πιέσεις της κεντρικής 

παροχής.  

3. Να διαθέτει διάταξη αποφυγής παροχής υποξικού µίγµατος στον ασθενή.  

Σε περίπτωση διακοπής της παροχής Ο2 να ενεργοποιείται σύστηµα αυτόµατης διακοπής του 

Ν2Ο µε ταυτόχρονο ηχητικό ALARM.  

4. Να διαθέτει LOW FLOW αναισθησία µε δυνατότητα ελέγχου διαρροών.  

Να φέρει ψηφιακά ροόµετρα για Ο2 Ν2Ο και αέρα, υψηλής ακρίβειας και αξιοπιστίας .  

5. Να φέρει σύστηµα προσαρµογής εξαερωτή όλων των τύπων ηλεκτρονικά ελεγχόµενο, 
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υψηλής ακρίβειας - αξιοπιστίας µε τις ελάχιστες κατά το δυνατόν απαιτήσεις για service, 

ρυθµιζόµενης παροχής (ισοφλουρανίου, σεβοφλουρανίου, δεσφλουρανίου), το οποίο θα 

ανταποκρίνεται κατ' ελάχιστο στα κατωτέρω ζητούµενα:  

 

• Σύγχρονης τεχνολογίας  

• Αυτόµατη αντιστάθµιση της ροής έναντι µεταβολών πίεσης και θερµοκρασίας και για την 

τεχνική LOW FLOW  

• ∆ιάταξη ασφαλούς πλήρωσης πτητικού. Το µηχάνηµα να δύναται να αναγνωρίζει και να 

απεικονίζει την συγκέντρωση του πτητικού. Να γίνεται αδύνατη ή ταυτόχρονη παροχή 

περισσότερων του ενός πτητικού.  

6. Να διαθέτει επί πλέον ενσωµατωµένους σταθεροποιητές, ώστε οι αποδιδόµενες ροές να µην 

επηρεάζονται από µεταβολές των πιέσεων τροφοδοσίας.  

7. ∆υνατότητα παροχής ροής οξυγόνου 100 % µε αυτόµατη επαναφορά της βαλβίδας στη θέση 

ηρεµίας.  

8. Να διαθέτει κύκλωµα επανεισπνοής µε :  

• Κάνιστρο νατρασβέστου, πολλαπλών χρήσεων εύκολης αντικατάστασης και κατά την 

διάρκεια της εγχείρησης, κατάλληλο και για LOW  FLOW.  

• Βαλβίδα ασφαλείας πίεσης ασθενούς  

• Ηλεκτρονική Μέτρηση όγκου  

•    Να δέχεται όλα τα κοινά αναπνευστικά συστήµατα (ενηλίκων &                                               

παίδων).  

9. Να διαθέτει βαλβίδα απαγωγής αερίων νάρκωσης.  

10.  Να έχει ηλεκτρική αυτονοµία σε περίπτωση διακοπής της παροχής ισχύος του δικτύου, της 

τάξης των 30 λεπτών τουλάχιστον, µε ενσωµατωµένη µπαταρία.  

 

ΙΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ.  

1. Κατάλληλος για αναισθησιολογική χρήση.  

2. Σύγχρονης τεχνολογίας, κατασκευής του ίδιου οίκου µε το αναισθησιολογικό.  

3. Ηλεκτρική λειτουργία υπό τάση 220V/50Hz, µε αυτονοµία (µε ενσωµατωµένη µπαταρία) 

διάρκειας 30 λεπτών τουλάχιστον και πνευµατική λειτουργία µε αέρα ή Ο2.  

4. Να είναι κατάλληλος για ενήλικες & παιδιά, µε αυτόµατη προσαρµογή χωρίς επεµβάσεις από 

τον χειριστή.  

5. Κατάλληλος για εφαρµογή LOW FLOW.  

6. Εξελιγµένη και εύχρηστη διάταξη ασκού, αποσπώµενη µε ευκολία στις περιπτώσεις 

καθαρισµού - αποστείρωσης.  

7. Τα µέρη που επιµολύνονται από εκπνεόµενα αέρα να µπορούν να αποστειρώνονται σε 
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κλίβανο ατµού µε θερµοκρασία άνω των 1200 C.  

8. Να διαθέτει λειτουργία ελεγχόµενης, χειροκίνητης, αυτόµατης αναπνοής και SIMV και να έχει 

δυνατότητα αναβάθµισης µε νέους τρόπους αερισµού.  

9. Αυτόµατη αντιστάθµιση του παρεχόµενου ζωτικού όγκου, παρακάµπτοντας τις µεταβολές 

ροής των αεραγωγών και της ενδοτικότητας του ασθενούς.  

10.  Όλες οι λειτουργίες να είναι ηλεκτρικά επιτηρούµενες, οι δε τιµές, οι γραφικές παραστάσεις και 

τα διάφορα µηνύµατα να απεικονίζονται σε εγχρωµη οθόνη υψηλής διακριτικής ικανότητας 

µεγέθους 12" .  

11.  Το πληκτρολόγιο χειρισµού να είναι κατά προτίµηση αδιάβροχο.  

12.  Ρυθµιζόµενα µέγιστα και ελάχιστα όρια συναγερµού για:  

• Πιέσεις  

• Όγκους  

• Πυκνότητα χορηγούµενου 02.  

• Στένωση ή αποσύνδεση του κυκλώµατος   

•  ∆υνατότητα ρύθµισης από τον χρήστη:  

• Συχνότητας 2-60 ΒΡΜ  

• Ι: Ε 2 : 1 έως 1 : 4,5 τουλάχιστον  

• ΤΝ 20-1400 cmH2Οτουλάχιστον  

• ΡΕΕΡ έως 20 cmH2Ο τουλάχιστον  

• Εισπνευστικής παύσης 0-60%  

• TRIGGER πίεσης -0.5 - -5 cmH2Ο 

13. ∆υνατότα ελεγχόµενης αναπνοής µε σύστηµα ασφαλείας έναντι υπερπιέσεων.  

14. Εύκολη µεταλλαγή από την χειροκίνητη στην αυτόµατη λειτουργία. Με µια µόνο κίνηση.  

15.  Ενδείξεις για όλες τις λειτουργίες του (να γίνει σχετική αναφορά). Όλες οι ρυθµίσεις και 

µετρήσεις του αναπνευστήρα θα πρέπει να είναι ηλεκτρικά ελεγχόµενες και διενεργούµενες, να 

µεταδίδονται δε στο αναπνευστικό ή καρδιολογικό monitor. 

 

ΙΙΙ. ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑI KAP∆IOΛOΓlKΩN ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ  

1. Λειτουργία µε τάση 220V/50Hz. Σε περίπτωση πτώσης της τάσης, να διαθέτει µνήµη 

δεδοµένων για 15 λεπτά τουλάχιστον.  

2. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, κατασκευής του ιδίου οίκου µε το αναισθησιολογικό, 

βυσµατουµενου τύπου και να δέχεται τρεις τουλάχιστον οθόνες για απεικόνιση διαφόρων 

παραµέτρων και ιστογραµµάτων ανεξάρτητα µε την κύρια οθόνη.  

3. Να δίδει µµετρήσεις και γραφικές παραστάσεις των πιο κάτω παραµέτρων:  

• Καπνογράφου για ανίχνευση του ETCΟ2, FiΟ2.  

• Πίεσης σε σχέση µε όγκο και της ροής σε σχέση µε όγκο (βρόγχοl).  
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• Ενδοπνευµονικών πιέσεων ΜΑΧ - PLATEAU, ΜΙΝ ή ΡΕΕΡ.  

• Μετρήσεις της αναπνευστικής συχνότητας, όγκων, ροών, ενδοτικότητας και αντιστάσεων.  

• Μετρήσεις αερίων εισπνεόµενων και εκπνεόµενων Ο2, CO2, Ν2Ο, πτητικών 

αναισθητικών, µε ρυθµιζόµενο ALARM µε αυτόµατη αναγνώριση ταυτότητας και 

υπολογισµό MAC. (Οι µετρήσεις του Ο2 να γίνονται µε παραµαγνητικό ανιχνευτή).  

• Κορεσµού οξυγόνου SpΟ2 µε δυνατότητα απεικόνισης και του πληθυσµο- γραφήµατος 

µεγάλης ευαισθησίας.  

• Καρδιογραφήµατος µε ένδειξη χρήσης βηµατοδότη µε ταυτόχρονη απεικόνιση όλων των 

απαγωγών και ανάλυση του ST. Σε περίπτωση αποκόλλησης ηλεκτροδίου ο καρδιακός 

ρυθµός να λαµβάνεται από άλλο φαινόµενο.  

• ∆ύο αιµατηρών πιέσεων (ΒΡ).  

• Μια αναίµακτης πίεσης (ΝΙΒΡ), µε δυνατότητα προγραµµατισµού χρόνων µέτρησης. Να 

αναφερθούν οι χρόνοι. Επίσης να διατίθενται όλα τα µεγέθη περιχειρίδων (ενηλίκων και 

παίδων).  

• ∆ύο θερµοκρασιών Τ1 - Τ2.  

4. Να διαθέτει οθόνη TFT 12" τουλάχιστον, έγχρωµη, υψηλής ανάλυσης και αντίθεσης.  

5. Να δύναται να απεικονίζει ταυτόχρονα οκτώ (8) τουλάχιστον κυµατοµορφές, µετά των 

αριθµητικών τιµών τους, µε ξεχωριστό χρώµα για κάθε απεικονιζόµενη παράµετρο.  

6. Να έχει δυνατότητα απεικόνιστης καµπυλών παρελθόντος χρόνου (TRENDS), για όλες τις 

παραµέτρους, για 24h µε ψηφιακή και γραφική απεικόνιση.  

7. Το όλο σύστηµα να είναι προστατευµένο από παράσιτα διαθερµίας και απινίδωσης  

8. Οι ζητούµενες ενισχυτικές βαθµίδες να προσφερθούν µε όλα τα παρελκόµενά τους (καλώδια 

ασθενούς, κλπ.)  

9. Να προσφερθούν προς επιλογή (εφόσον διατίθενται) οι παρακάτω ενισχυτικές βαθµίδες:  

• Μέτρησης βαθµού µυοχάλασης.  

• Ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατος.  

• Καρδιακή παροχή.  

• Μέτρηση κορεσµού φλεβικού οξυγόνου.  

• Βάθος αναισθησίας.  

• Βάθος αναισθησίας & διεγερσιµότητας εγκεφάλου  

10.  Ρυθµιζόµενα όρια συναγερµού για όλες τις µετρούµενες παραµέτρους.  

11.  Να µην επηρεάζεται από παράσιτα διαθερµίας, ρεύµατα απινίδωσης µέχρι 350 joules, καθώς 

και από µεταβολές της τάσης.  

12.  Το monitor θα προσφερθεί µε όλα τα παρελκοµενά του, ως και αναλυτικές τιµές αυτών για 

επιλογή.» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

1. Ο προµηθευτής οφείλει να διαθέτει κατάλληλα οργανωµένο και στελεχωµένο τεχνικό τµήµα 

στην περιοχή της έδρας του Νοσοκοµείου, το οποίο θα παρέχει ταχεία και αποτελεσµατική τεχνική 

εξυπηρέτηση. Ο προµηθευτής οφείλει να προσκοµίζει κάθε πρόσφορο στοιχείο, από το οποίο θα 

αποδεικνύεται ότι πληροί τις πιο πάνω απαιτήσεις (διεύθυνση εγκατάστασης, απασχολούµενο 

προσωπικό, τεχνικά µέσα κ.λ.π.). Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τµήµα στην περιοχή 

της έδρας του Νοσοκοµείου (ή τουλάχιστον στην περιφέρεια, οφείλουν να εκθέτουν στην 

προσφορά τους τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να ανταποκριθούν έγκαιρα στις εκάστοτε 

ανακύπτουσες ανάγκες του Νοσοκοµείου. 

2. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να υποβάλουν µε την προσφορά τους βεβαίωση ή άλλο αντίστοιχο 

έγγραφο του οίκου κατασκευής των προσφερόµενων ειδών, από το οποίο θα προκύπτει ότι η 

προσφέρουσα εταιρία είναι εξουσιοδοτηµένη για την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστηµονικής 

υποστήριξης των ειδών αυτών (service, ανταλλακτικά κ.λ.π.) ή ότι έχει τέτοια δυνατότητα. 

3. Οι συµµετέχοντες  οφείλουν  να  προσκοµίσουν  στοιχεία  που να αποδεικνύουν τον βαθµό, τη 

συχνότητα και τον τρόπο εκπαίδευσης του τεχνικού τους προσωπικού.  

4. Το Νοσοκοµείο έχει δικαίωµα να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις των συµµετεχόντων, ώστε να 

βεβαιωθεί για τη δυνατότητα αυτών να ανταποκριθούν σε όσα ζητούνται µε την διακήρυξη. 

5. Ο προµηθευτής έχει υποχρέωση: 

5.1. Να συνοδεύει την τεχνική του προσφορά µε οδηγίες χρήσης και συντήρησης των προς 

προµήθεια ειδών στην Ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το 

πρωτότυπο κείµενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή. 

5.2. Να παρέχει κατά την παράδοση των ειδών εκπαίδευση στο ιατρικό, παραϊατρικό και τεχνικό 

προσωπικό για τη χρήση, συντήρηση και επισκευή αυτών.   

6. Ο προµηθευτής οφείλει να υποβάλει έγγραφη δήλωση ότι εγγυάται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύµβασης την προσφερόµενη ποιότητα των υλικών, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την 

οποία προορίζονται και γενικά την ανταπόκρισή τους στις τεχνικές απαιτήσεις τις διακήρυξης, 

καθώς και ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέτει εξειδικευµένο υπάλληλο, ο οποίος θα 

επιδείξει στο προσωπικό του Νοσοκοµείου, εφόσον απαιτείται, τον τρόπο λειτουργίας και 

χειρισµού των ειδών, καθώς και τα προστατευτικά µέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού, των 

ασθενών και των εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου.  

7. Μαζί µε την τεχνική προσφορά πρέπει να κατατεθεί δήλωση του συµµετέχοντος ότι µπορεί να 

λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η 

χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή 
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ενδεχοµένως και άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγµάτων και εξοπλισµού. 

8.  Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή απόρριψης αυτών, από αναλυτικό φύλλο 

συµµόρφωσης, στο οποίο θα δίνονται αναλυτικές απαντήσεις σε όλα τα σηµεία των Τεχνικών 

Προδιαγραφών (µε τη σειρά που αναγράφονται στο σχετικό παράρτηµα), καθώς και σε κάθε άλλη 

τεχνική απαίτηση του Νοσοκοµείου που περιέχεται στη διακήρυξη. Τα αναγραφόµενα στο φύλλο 

συµµόρφωσης πρέπει να  τεκµηριώνονται µε παραποµπές στα επίσηµα τεχνικά φυλλάδια 

(prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή µε την προσκόµιση επίσηµων βεβαιώσεων του 

κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσηµων εγγράφων για ό,τι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια.  

9.  Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσµευτικοί, µε ποινή απόρριψης της προσφοράς σε 

περίπτωση µη συµµόρφωσης σε κάποιον από αυτούς. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Αντικείµενο  

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια ενός αναισθησιολογικού µηχανήµατος για τις 

ανάγκες του εξωτερικού ουρολογικού ιατρείου µε τη µέθοδο του πρόχειρου µειοδοτικού 

διαγωνισµού. 

2. Εγκατάσταση 

    Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τον προς προµήθεια εξοπλισµό πλήρως 

εγκατεστηµένο και σε λειτουργία στον προβλεπόµενο από το Νοσοκοµείο χώρο. Για την 

εγκατάσταση του νέου εξοπλισµού ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί µε δαπάνη του σε όλες 

τις συµπληρωµατικές βοηθητικές εγκαταστάσεις και κατασκευές (ηλεκτρική εγκατάσταση 

τροφοδοσίας των µηχανηµάτων, πάσης φύσεως καλωδιώσεις κλπ.΄Ολες οι εργασίες 

εγκατάστασης θα αναφέρονται σαφώς στην προσφορά κάθε προµηθευτή. Ο προµηθευτής  

αναλαµβάνει έτσι  πλήρως την ευθύνη για τη σωστή και απρόσκοπτη  λειτουργία του εξοπλισµού. 

΄Ολες οι εργασίες του προµηθευτή θα γίνουν µε τη συνεργασία της ∆/νσης Τεχνικού του 

Νοσοκοµείου. 

      Ο προµηθευτής θα υποχρεούται, αµέσως µετά την ολοκλήρωση της εγκαταστάσεως και µε εξ 

ολοκλήρου  δική το ευθύνη  και έξοδα, να  πραγµατοποιήσει και να τεκµηριώσει όλους τους 

τεχνικούς και ποιοτικούς ελέγχους οι οποίοι προβλέπονται, για τον συγκεκριµένο τύπο του 

εξοπλισµού, από τους Νόµους και κανονισµούς του Ελληνικού κράτος και από τα διεθνή και 

Ελληνικά πρότυπα. Τα πρωτόκολλα διεξαγωγής καθώς και τα αποτελέσµατα των ανωτέρω 

ελέγχων, θα τεκµηριωθούν, από τον  προµηθευτή σε ενιαία τεχνική έκθεση η οποία θα υποβληθεί 
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στο Νοσοκοµείο αµέσως µετά την ολοκλήρωσή τους. ΄Ολες οι εργασίες ελέγχων του εξοπλισµού, 

από τον προµηθευτή, θα πραγµατοποιηθούν υπό την επίβλεψη  της ∆/νσης Τεχνικού του 

Νοσοκοµείου. 

3. Παράδοση - Παραλαβή 

    Ο προµηθευτής θα υποχρεούται, αµέσως µετά την ολοκλήρωση όλων των τεχνικών και 

ποιοτικών ελέγχων, να παραδώσει τον εξοπλισµό στα αρµόδια όργανα του Νοσοκοµείου. Η έννοια 

της παράδοσης εµπεριέχει τις εξής, εκ µέρους του προµηθευτή ενέργειες: 

 Την παράδοση του εξοπλισµού, σε πλήρη σύνθεση και λειτουργία. 

 Την ολοκλήρωση όλων των απαιτούµενων ποιοτικών ελέγχων και ελέγχων καλής 

λειτουργίας του εξοπλισµού. 

 Την υποβολή των τεχνικών εκθέσεων, οι οποίες τεκµηριώνουν την διενέργεια στον 

εξοπλισµό των ως άνω ελέγχων, (συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών αναλυτικών 

αποτελεσµάτων) και την υποβολή του συνόλου των εγχειριδίων, του λογισµικού και των λοιπών 

βοηθηµάτων, τα οποία αναφέρονται κατωτέρω. 

 Ο ακριβής χρόνος παράδοσης του εξοπλισµού, στις εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου, θα 

καθοριστεί στην προσφορά µε ακρίβεια και σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι µεγαλύτερος των 90 

ηµερολογιακών ηµερών.   

 Η παραλαβή του εξοπλισµού σε πλήρη λειτουργία, θα πραγµατοποιηθεί από τα αρµόδια όργανα 

του Νοσοκοµείου, εντός τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών από την παράδοση του εξοπλισµού.  

∆ιευκρινίζεται ρητώς ότι η σύµβαση δεν θα προβλέπει  τµηµατική παράδοση / παραλαβή του 

εξοπλισµού.  

4.Εγγύηση – Συντήρηση  

   Ο προµηθευτής  υποχρεούται να διαθέτει  µόνιµα,  κατάλληλα εκπαιδευµένο  προσωπικό µε 

πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον κατασκευαστικό οίκο για 

την συντήρηση του εξοπλισµού. 

 ∆ιευκρινίζεται ρητά ότι, κατά την διάρκεια  του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας ο οποίος 

ορίζεται στα δύο (2) έτη τουλάχιστον  από  την παραλαβή του συγκροτήµατος ο προµηθευτής θα 

αναλάβει χωρίς ουδεµία πρόσθετη αµοιβή: 

   - Την διορθωτική συντήρηση του εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων των εργασιών επισκευής 

βλαβών και δυσλειτουργικών, για απεριόριστο αριθµό  κλήσεων και της προµήθειας και 

αντικατάστασης όλων, ανεξαρτήτως, των ανταλλακτικών και των υλικών συντήρησης. 

   -Την προληπτική συντήρηση του εξοπλισµού σε τακτά χρονικά διαστήµατα  σύµφωνα, µε τις 

οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 

   -Την ενσωµάτωση µετατροπών, αναβαθµίσεων και βελτιώσεων (software & hardware), οι οποίες 

προσφέρονται  δωρεάν στο συµβατικό χρόνο. 
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    Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας θα τηρείται φάκελος λειτουργίας και 

συντηρήσεως του εξοπλισµού, ο οποίος θα ενηµερώνεται και θα παρακολουθείται αφενός από  

εκπρόσωπο της ∆/νσης Τεχνικού του Νοσοκοµείου, και αφετέρου από τον υπεύθυνο τεχνικό της 

προµηθεύτριας. 

  Μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης, ο προµηθευτής θα υποχρεούται, εφόσον του ανατεθεί, να 

αναλάβει έναντι ιδιαιτέρας ετήσιας αµοιβής την πλήρη συντήρηση και επισκευή του όλου 

εξοπλισµού, µέχρι της συµπληρώσεως δέκα (10) ετών τουλάχιστον από της παραδόσεως του 

συγκροτήµατος σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. Η εν λόγω ετήσια αµοιβή, θα καθορίζεται 

οπωσδήποτε στην αρχική οικονοµική προσφορά του προµηθευτή, µε δεδοµένο ότι η πλήρης 

συντήρηση µε παροχή εργατικών, ανταλλακτικών και λοιπών εξαρτηµάτων ή υλικών, πλην 

αναλωσίµων, θα γίνεται µε τους ίδιους όρους οι οποίοι ισχύουν για το χρόνο εγγύησης καλής 

λειτουργίας, θα αναπροσαρµόζεται δε ετησίως σε ποσοστό ίσο µε το ύψος του επίσηµου  

τιµαρίθµου του προηγουµένου έτους. 

  Ο προµηθευτής υποχρεούται να παράσχει εγγύηση διαθεσιµότητας ανταλλακτικών, διάρκειας 

τουλάχιστον δέκα  (10) ετών. 

  Σχετικά µε την παροχή εγγυήσεων από τον προµηθευτή για την τήρηση των όρων της σύµβασης 

αγοράς και συντήρησης του εξοπλισµού, θα ισχύουν τα ακόλουθα: 

Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο προµηθευτής υποχρεούται  να καταθέσει εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης όλων των όρων της σύµβασης, ίση προς το δέκα 10% της συνολικής αξίας του 

εξοπλισµού (χωρίς ΦΠΑ). 

 Πριν την από την αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύµβασης ο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή τραπέζης για την καλή 

λειτουργία του µηχανήµατος (ποσοστού ίσου µε το 2,5% της συµβατικής αξίας του µηχανήµατος 

χωρίς ΦΠΑ).και για χρονικό διάστηµα  που καλύπτει τη συµβατική εγγύηση καλής λειτουργίας του 

µηχανήµατος  

  Μετά την εκπνοή του χρόνου εγγύησης και εφόσον του ανατεθεί να αναλάβει την πλήρη 

συντήρηση του εξοπλισµού, ο προµηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγυητική 

επιστολής καλής λειτουργίας µε άλλη, για την τήρηση των όρων πλήρους συντήρησης και 

επισκευών, το ύψος της οποίας θα είναι ίσο µε το δέκα (10%) της αντίστοιχης αµοιβής. Η 

εγγυητική αυτή επιστολή θα παραµείνει στο Νοσοκοµείο µέχρι της αντικαταστάσεώς της από την 

αντίστοιχη του εποµένου έτους κ. ο .κ. 

 

5.Εκπαίδευση προσωπικού 

  Ο προµηθευτής θα υποχρεούται, χωρίς πρόσθετη αµοιβή µετά την εγκατάσταση του εξοπλισµού 

σε λειτουργία, να διαθέσει έµπειρο τεχνικό προσωπικό για την επιτόπια εκπαίδευση των χρηστών 

σε θέµατα χειρισµού. 
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   Ο προµηθευτής υποχρεούται, άνευ πρόσθετης αµοιβής, να παράσχει τεχνική εκπαίδευση 

(service training) . 

Η εκπαίδευση αυτή θα πραγµατοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου ή στα εργαστήρια 

του αντιπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου και θα περιλαµβάνει όλους τους τύπους των 

µηχανηµάτων τα οποία ο προµηθευτής θα έχει προµηθεύσει στο Νοσοκοµείο. 

6.Εγχειρίδια  - Λογισµικό – Βοηθήµατα 

Κατά την παράδοση του εξοπλισµού σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ο προµηθευτής 

υποχρεούται να παραδώσει, για τον υπόψη εξοπλισµό: 

-  Πλήρη σειρά των εγχειριδίων λειτουργίας (operation manuals). Τα  εγχειρίδια αυτά που θα 

παραδοθούν σε δύο (2) πρωτότυπα αντίτυπα, θα πρέπει πέραν των οδηγιών χρήσης του 

εξοπλισµού και των υποσυστηµάτων του, να περιέχουν τις απαραίτητες προειδοποιήσεις και 

συστάσεις οι οποίες διασφαλίζουν την ασφάλεια των χρηστών του και του προσωπικού και 

συστάσεις για τις ακολουθητέες µεθόδους, διαδικασίες και µέσα καθαρισµού του εξοπλισµού. 

-  Πλήρη σειρά των εγχειριδίων συντήρησης (service manuals). Τα εγχειρίδια αυτά, που θα 

παραδοθούν σε δύο (2) πρωτότυπα αντίτυπα, θα πρέπει να περιλαµβάνουν πλήρη κατάσταση 

των τµηµάτων και εξαρτηµάτων που συνθέτουν τον εξοπλισµό και τα επιµέρους υποσυστήµατά 

του, πληροφορίες διενέργειας ελέγχου ασφαλείας τους, και αναλυτικές οδηγίες για την διενέργεια 

επιθεωρήσεων ελέγχων λειτουργίας και απόδοσης και την εκτέλεση διαγνωστικών διαδικασιών 

εντοπισµού βλαβών.  

7.∆υσµενή περιστατικά-Ανακλήσεις 

  Ο προµηθευτής θα υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως το Νοσοκοµείο,  για την ανακοίνωση 

οποιουδήποτε δεσµενούς περιστατικού (hazard/safety alert) ή/και ανάκλησης (recall) που 

σχετίζεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο µε τον υπό προµήθεια εξοπλισµό. Η εν λόγω ενηµέρωση θα 

πρέπει να πραγµατοποιείται εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από τη πρώτη ανακοίνωση του 

δυσµενούς περιστατικού ή/και της ανάκλησης, σε οποιανδήποτε χώρα του κόσµου, από 

εκπρόσωπο του κατασκευαστή, ή αρµόδια αρχή (Compitent Authority). 

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η Τεχνική περιγραφή θα περιλαµβάνει: 

α)Περιγραφή εξοπλισµού. 

Αναλυτική κατάσταση του προσφερόµενου εξοπλισµού στην οποία εκτός των άλλων θα 

περιλαµβάνονται για κάθε τµήµα του: 

Ο κατασκευαστής, ο τύπος (µοντέλο), η χώρα και το έτος κατασκευής του,. 

Περιγραφή λειτουργίας του. 

Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. 

β)Υλικό τεκµηρίωσης Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Πλήρη σειρά πρωτότυπων prospectus & data sheets, 
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Αντίγραφα τµηµάτων των λειτουργικών και τεχνικών εγχειριδίων για το σύνολο των τµηµάτων του 

προσφερόµενου εξοπλισµού τα οποία θα τεκµηριώνουν την πληρότητα των απαιτούµενων 

προδιαγραφών. 

Αντίγραφα πιστοποιητικών προτύπων ασφαλείας CE-marking. 

γ)Φύλλο συµµόρφωσης εξοπλισµού & προσφοράς. 

δ)Φύλλο συµµόρφωσης, του µεν προσφερόµενου εξοπλισµού ως προς τις τεχνικές 

προδιαγραφές, της δε τεχνικής προσφοράς ως προς τους ειδικούς τεχνικούς όρους, µε σχολιασµό 

παράγραφο προς παράγραφο. 

ε)Στοιχεία αξιολόγησης υποψηφίων προµηθευτών. 

Αναλυτική κατάσταση της σύνθεσης του τεχνικού προσωπικού του προµηθευτή, στο οποίο θα 

ανατεθεί η τεχνική υποστήριξη του προσφερόµενου εξοπλισµού, συµπεριλαµβανόµενων των 

τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους (πιστοποιηµένες τεχνικές εκπαιδεύσεις). 

Κατάσταση εγκατεστηµένων συστηµάτων στην Ελλάδα παρόµοιου ή του αυτού µε τον 

προσφερόµενο τύπου εξοπλισµού µε την διευκρίνιση αν συντηρούνται από το τεχνικό προσωπικό 

του προµηθευτή. Υποβολή σχετικών συµβολαίων συντήρησης είναι απαραίτητη. 

 

9.Οικονοµική προσφορά 

Οι τιµές θα δίνονται σε ευρώ και θα αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς. 

΄Οροι αναπροσαρµογής της προσφερόµενης τιµής είναι απαράδεκτοι. 

Θα δοθεί ετήσια δαπάνη για πλήρη µε ανταλλακτικά συντήρηση του εξοπλισµού (µε τους ίδιους 

όρους που ίσχυαν κατά τον χρόνο εγγύησης) για το µετά το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας και 

µέχρι συµπληρώσεως 10 ετών από την παράδοση του συγκροτήµατος. 

Η ετήσια δαπάνη συντήρησης θα αναπροσαρµόζεται ετησίως σε ποσοστό ίσο µε την επίσηµη τιµή 

τιµάριθµου του προηγούµενου έτους. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, να υποβάλλουν 

υπεύθυνη δήλωση µε τις τρεις χαµηλότερες τιµές των προϊόντων ή των υπηρεσιών που 

προσφέρονται, στα άλλη κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης . 

Οικονοµικές προσφορές ανώτερες από το µέσο όρο των τιµών του προηγούµενου εδαφίου 

απαγορεύεται να γίνονται δεκτές από τον φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό.  

 

11.Αξιολόγηση προσφορών µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνεται υπόψη αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή. 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προµηθευτή µε την χαµηλότερη τιµή, εκ των προµηθευτών των 

οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 

όρους της διακήρυξης. 
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Ο διαγωνιζόµενος µε την κατάθεση της προσφοράς υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού θα 

καταθέτει αντίγραφο της φωτοτυπίας της απόδειξης αγοράς της διακήρυξης. 

Οι προσφορές τεχνικές και οικονοµικές να δοθούν και σε ηλεκτρονική µορφή σε  cd σε µορφή 

excel  στον αντίστοιχο φάκελο της κάθε προσφοράς.  

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ∆΄ 
Τρόπος πληρωµής – ∆ικαιολογητικά 

 
1. Η πληρωµή της αξίας θα γίνεται από το Νοσοκοµείο µε χρηµατικό ένταλµα σε ΕΥΡΩ  µετά 

την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδους ύστερα από την  υποβολή 

πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής  παραλαβής από την  αρµόδια προς τούτο συσταθείσα 

επιτροπή   βάσει: 

Α)Τιµολογίου του προµηθευτή 

Β)Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εισαγωγής τους είδους στην αποθήκη 

του Νοσοκοµείου . 

Κατά την πληρωµή του προµηθευτή θα γίνουν οι εξής κρατήσεις: 

1)Σε ποσοστό 1,5% υπέρ ΜΤΠΥ πλέον του νόµιµου τέλους χαρτοσήµου. 

2)2% επί των κρατήσεων του ΜΤΠΥ, και 20% ΟΓΑ χαρτοσήµου. 

3)4% φόρος εισοδήµατος βάσει του άρθρου 24 του Ν. 2198/94.  

4)3,5% επί των ειδών που εντάσσονται στο Π. Π. Υ. Υ σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3β του 

άρθρου 8 του Ν.2430/10-7-96 156 τ.Α. 

5)2%ο βάσει του άρθρου 6 παρ. 7 του Ν. 3580/07. 

6)2% επί της αξίας των τιµολογίων µετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. Ν. 3580/άρθρο 3 (ΦΕΚ 

134/α/18-7-07) ΚΥΑ 6Α/Γ.Π.οικ.36392/17-3-09 ΦΕΚ 545 Β΄/24-3-2009. 

2. Απαγορεύεται η εκχώρηση της σχετικής σύµβασης καθώς και ενεχυρίαση της, µε την 

 επιφύλαξη   των κειµένων σχετικών διατάξεων του νόµου. 

3. Ως προς τα δικαιολογητικά του τιµολογίου πληρωµής και λοιπά συνοδευτικά στοιχεία του, 

ισχύουν τα αναφερόµενα στο  άρθρο 35 του Π.∆. 118/07. 

 
 
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ      Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ            Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ     
                                   ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     ΥΠ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ     ∆/ΝΣΗΣ ∆ΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                        
 
 
 

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 


