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ΘΕΜΑ: «∆ηµόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισµού για την προµήθεια τεσσάρων (4) 

Χειρουργικών Προβολέων Οροφής (CPV: 33167000-8)»  

ΣΧΕΤ.: Α. Η υπ΄ αρ. 14980/22-07-19 απόφαση ∆ιοικητή περί συγκρότησης Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια 

τεσσάρων (4) Χειρουργικών Προβολέων Οροφής (Α∆Α:ΨΩΗΓ4690ΩΖ-ΜΜΞ) 

Β. Το υπ.αρ.πρωτ. 19215-26/9/2019  πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω επιτροπής  

 

Το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Πειραιά «Μεταξά», σε εφαρµογή των άρθρων 46 και 47 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες 

Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», προκειµένου να 

διενεργήσει διαγωνισµό για την προµήθεια τεσσάρων (4) Χειρουργικών Προβολέων Οροφής (CPV: 33167000-8) συνολικού 

εγκεκριµένου προϋπολογισµού 70.000€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%), καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς 
φορείς να υποβάλλουν σχόλια-παρατηρήσεις-απόψεις, επί των τεχνικών προδιαγραφών που τίθενται σε ανοιχτή ∆ηµόσια 

∆ιαβούλευση.  

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστηµα 15 ηµερολογιακών ηµερών από την ανάρτηση της παρούσας 

ανακοίνωσης στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ). Μετά το πέρας της 

ανωτέρω προθεσµίας θα αξιολογηθούν οι εισηγήσεις-προτάσεις που θα κατατεθούν στον ιστότοπο του ΕΣΗ∆ΗΣ και θα γίνει η 

τελική διαµόρφωση των προδιαγραφών, οι οποίες θα ενσωµατωθούν στο πλήρες σώµα της διακήρυξης, η οποία θα υπάρχει 

αναρτηµένη: 

- στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου: www.metaxa-hospital .gr και 

- στο ΕΣΗ∆ΗΣ και 

- στη διαύγεια  

 

Οι απόψεις και οι εισηγήσεις που θα κατατεθούν στη δηµόσια διαβούλευση οφείλουν να τηρούν τους όρους σχετικά µε 

την υποβολή σχολίων, όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ. Το νοσοκοµείο δε δεσµεύεται να υιοθετήσει τις 

προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η 

µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των υπό προµήθεια ειδών.  
Μετά το πέρας της προθεσµίας της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του νοσοκοµείου µας και 

συγκεκριµένα στη διαδροµή Προµήθειες-∆ιαβουλεύσεις-Γνωστοποίηση αποτελεσµάτων Τεχνικών Προδιαγραφών, σχετική 

ανακοίνωση µε τα στοιχεία των οικονοµικών φορέων που συµµετείχαν στη διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν. 

Σηµειώνεται ότι τα σχόλια των οικονοµικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ.  

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(ΕΣΗ∆ΗΣ) (http://www.promitheus.gov.gr) στο σύνδεσµο ∆ιαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Ειδικού Αντικαρκινικού 

Νοσοκοµείου Πειραιά «Μεταξά» (www.metaxa-hospital.gr) ακολουθώντας την εξής διαδροµή: Προµήθειες-∆ιαβουλεύσεις-

Προσκλήσεις. 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

                                                                                                                  ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΣΙΜΩΤΑ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
-Το β σχετ. 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ   ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ 

Οι κάτωθι Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν τη συνολική προµήθεια ΤΕΣΣΑΡΩΝ  Προβολέων Χειρουργείου για το 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ. 

Α) Σύστηµα αποτελούµενο από κύριο και δορυφόρο προβολέα χειρουργείου. 

Β) Σύστηµα αποτελούµενο από κύριο και δυο (2) δορυφόρους προβολείς χειρουργείου. 

 

Α) Σύστηµα αποτελούµενο από κύριο και δορυφόρο προβολέα χειρουργείου (τεµάχια 3), µε τα κάτωθι τουλάχιστον 

χαρακτηριστικά: 

1. Το υπό προµήθεια είδος θα πρέπει να είναι καινούριο (µε πρώτο έτος κυκλοφορίας από το 2016 και έπειτα), αµεταχείριστο, 

άριστης αντοχής, τελευταίας τεχνολογίας, κατάλληλο για χειρουργείο. Να είναι σε πλήρη συµφωνία µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο 

Ασφαλείας για χειρουργικά φωτιστικά σώµατα. 

2. Να είναι σύστηµα το οποίο να αποτελείται από τον κυρίως προβολέα και το δορυφόρο προβολέα και να φέρει κατάλληλο 

σχεδιασµό και τεχνολογία  για χειρουργικές επεµβάσεις Γ. Χειρουργικής ,Θωρακοχειρουργικής  , Γυναικολογίας, Ουρολογίας και 

Ω.Ρ.Λ 

4. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας LED και η παραγωγή φωτός να πραγµατοποιείται από LED µόνο λευκού φωτός. 

5. Να αναφερθεί ο αριθµός LED σε κάθε προβολέα ξεχωριστά.  

6. Ο παραγόµενος φωτισµός να είναι έµµεσος µέσω κατάλληλων ανακλαστήρων στα κάτοπτρα του κάθε προβολέα και να 

εξασφαλίζει ψυχρό φωτισµό µε βάθος, αποδίδοντας πιστά τις αποχρώσεις των χρωµάτων. 

7. Το όλο σύστηµα να στερεώνεται στην οροφή οµοαξονικά. Ο κάθε βραχίονας να µπορεί να κινείται περιµετρικά, πάνω – κάτω 

και να παίρνει επιθυµητές θέσεις και κλίσεις. Το όλο σύστηµα φωτισµού να µπορεί να λάβει θέση παράλληλα µε το χειρουργικό 

τραπέζι. Να συνυποβληθεί µε τη προσφορά σχέδιο από το κατασκευαστικό οίκο για το προσφερόµενο σύστηµα µε τις 

δυνατότητες των κινήσεων 

8. Το σύστηµα κίνησης και ανάρτησης να παρέχει µεγάλη ευκολία κίνησης και σταθερότητα στην επιθυµητή θέση χωρίς την 

χρήση φρένων ή αντίβαρων. 

 9. Όλες οι κινήσεις να γίνονται εύκολα τόσο από:  1- ενσωµατωµένη χειρολαβή περιµετρικά στο κέλυφος κάθε προβολέα, 2 - 

από αποσπώµενη χειρολαβή στο κέντρο του κάθε προβολέα η οποία να µπορεί να αποστειρώνεται σε κοινούς κλιβάνους. 

10. Ο κύριος προβολέας και ο δορυφόρος να µπορούν να κινούνται περιµετρικά, στον κάθετο άξονα και να παίρνουν 

οποιαδήποτε κλίση και θέση µέσω διπλών συστηµάτων ανάρτησης και περιστροφής της κεφαλής  (double Cardan Joint) 

11. Οι χρησιµοποιούµενες λυχνίες LED να είναι µεγάλου χρόνου ζωής, 40.000 ωρών  τουλάχιστον, για απώλεια έντασης 

φωτισµού αυτών 20% της µέγιστης. 

12. Η ποιότητα και η ισχύς του αποδιδόµενου φωτισµού να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Α. Φωτεινή ένταση (Lux) Κύριος προβολέας: 150.000 Lux τουλάχιστον ∆ορυφόρος :120.000 Lux τουλάχιστον.  

Β. Χρωµατική θερµοκρασία άνω των 4.700 Κ σε απόσταση 1m. Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής της χρωµατικής θερµοκρασίας 

σε διάφορες τιµές. 

Γ. ∆είκτης αποδιδόµενου χρώµατος 94 τουλάχιστον 

13 . Η Αποδιδόµενη Ισχύς φωτός ρυθµιζόµενη από 50.000 Lux (±10%), έως 150.000 Lux τουλάχιστον, σε απόσταση 1m. 

14 . ∆υνατότητα ενδοσκοπικού φωτισµού και έγχρωµου περιβάλλοντος φωτισµού  

15. Να επιτυγχάνουν ρύθµιση της διαµέτρου του φωτιζόµενου πεδίου και  χειροκίνητα, µέσω της περιστροφής της  

αποστειρούµενης  χειρολαβής η οποία βρίσκεται στο κέντρο του κάθε προβολέα. Συγκεκριµένα ο κύριος προβολέας να διαθέτει  

ρύθµιση από 200 έως 400mm (±10%), και ο δορυφόρος από 180 έως 220mm (±10%),. 



16. . Να είναι σκιαλυτικός, τόσο ο κύριος όσο και ο δορυφόρος, ακόµα και αν παρεµβάλλεται 

εµπόδιο στην πορεία της φωτεινής δέσµης 

17. Βάθος Φωτισµού σύµφωνα µε IEC 60601-2-41, (L1+L2), σε 20% της κεντρικής φωτεινής ροής (Εc): 1.000mm τουλάχιστον. 

18. Η µεταβολή της φωτεινής έντασης να γίνεται από ηλεκτρονικό panel τοποθετηµένο στο φωτιστικό σώµα του κάθε προβολέα 

ξεχωριστά 

19. Προαιρετικά να παρέχεται η δυνατότητα το σύνολο των λειτουργιών του κάθε προβολέα (on/off, ρύθµισης έντασης 

φωτισµού, κτλ), να ελέγχονται και από ασύρµατο χειριστήριο και από επιτοίχια κονσόλα. Στην περίπτωση αυτή, να προσφερθούν 

προς επιλογή. 

20. . Στο κέντρο του κυρίως προβολέα να δύναται να φέρει κάµερα για την καταγραφή των χειρουργικών επεµβάσεων και τη 

µετάδοση εικόνων.  

Προαιρετικά να προσφερθεί προς επιλογή  µε ξεχωριστή τιµή τόσο η προ-τοποθέτηση της καλωδίωσης όσο και η κάµερα. Η 

κάµερα να είναι τύπου Plug &Play, να προσφερθεί προς επιλογή µε ξεχωριστή τιµή και να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά της . 

Η ασύρµατη µετάδοση εικόνας θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα 

21. Εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία έτη(3) τουλάχιστον και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.  

Ο προµηθευτής να είναι εκπαιδευµένος ως προς το προσφερόµενο είδος και ικανός για την τεχνική του υποστήριξη και 

συντήρηση του. (Να κατατεθεί βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής για την κάλυψη της ανωτέρω προδιαγραφής στο 

ακέραιο). 

Β) Σύστηµα αποτελούµενο από κύριο και 2 δορυφόρους προβολείς  χειρουργείου (τεµάχιο 1), µε τα κάτωθι τουλάχιστον 

χαρακτηριστικά: 

Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές του συστήµατος  Α   και προστίθεται οµοαξονικά και δεύτερος  δορυφόρος προβολέας. 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Όλα τα είδη και υλικά που θα προσκοµίσει ο προµηθευτής στο Νοσοκοµείο για την εγκατάσταση και λειτουργία του υπό 

προµήθεια εξοπλισµού πρέπει να είναι καινούργια αµεταχείριστα χωρίς ελαττώµατα και να ικανοποιούν όλους τους όρους της 

διακήρυξης και της σύµβασης που θα συναφθεί, που θα καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά 

του. 

 Τα κατατιθέµενα prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. 

Tα prospectus θα πρέπει να είναι αυτά που χρησιµοποιεί ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα 

µε δυνατότητα εξακρίβωσης της γνησιότητας τους (πχ. παραποµπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του επίσηµου site του 

κατασκευαστικού οίκου).  

Οι προσφορές για να χαρακτηρισθούν καταρχήν αποδεκτές και να αξιολογηθούν, θα πρέπει µε ποινή αποκλεισµού τους να είναι 

πλήρεις, σαφείς, αναλυτικές, τεκµηριωµένες και δεόντως υπογεγραµµένες και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τεχνικές ή 

πληρότητας, βεβαιώσεων κ.λ.π. που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Τα στοιχεία των προσφερόµενων µηχανηµάτων 

κ.λ.π. πρέπει να είναι πλήρως τεκµηριωµένα, ώστε να παρέχεται η ευχέρεια αξιολόγησης των τεχνικών χαρακτηριστικών των 

προσφερόµενων ειδών σε σύγκριση µε τις τεχνικές κ.λ.π. 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 αναλώσιµων, της δυνατότητας για παροχή εκπαίδευσης, για λειτουργικές ανάγκες ή 

ανάγκες παροχής υπηρεσιών service κ.λ.π.  

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς, θα περιλαµβάνει οπωσδήποτε πλήρη αναλυτική "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ", του 

προσφερόµενου εξοπλισµού, συνοδεία prospectus, operation manual ή ότι άλλο θεωρεί ο συµµετέχον ότι µπορεί να αποδείξει την 

τεχνική ικανότητα/αρτιότητα του εξοπλισµού. Επίσης θα συνυποβάλλεται πλήρες "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ", το οποίο θα περιλαµβάνει αναλυτικές απαντήσεις, για το σύνολο των όρων της διακήρυξης 

(γενικών, ειδικών, τεχνικών προδιαγραφών κ.λ.π.) Σε ότι αφορά την απόδειξη ανταπόκρισης/συµµόρφωσης στις τεχνικές 

προδιαγραφές του διαγωνισµού, το φύλλο συµµόρφωσης θα συνταχθεί υποχρεωτικά µε απαντήσεις (ανά παράρτηµα, κεφάλαιο, 

παράγραφο κ.λ.π.) µε ευκρινή παραποµπή, για τεκµηρίωση στα συνηµµένα τεχνικά εγχειρίδια (π.χ. βλέπε prospectus No……., 

σελίδα ……) και λοιπά δικαιολογητικά. Εφόσον γίνεται παραποµπή στο operation manual ο συµµετέχον θα εκτυπώσει µόνο την 

αναφερόµενη σελίδα επί της οποίας θα γίνει παραποµπτή. Επί ποινή απόρριψης θα πρέπει να κατατεθεί (cd) και σε ηλεκτρονική 



µορφή το συνολικό αρχείο του operation manual του εξοπλισµού. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης ή θα απαντούν µονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συµφωνούµε" κ.λ.π.), χωρίς τεκµηρίωση και πλήρη 

παραποµπή – αντιστοιχία, µεταξύ κειµένου ανά παράγραφο και prospectus/βεβαίωσης οίκου κατασκευής θα αποκλείονται. 

 Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα περιληφθεί αντίγραφο οικονοµικής προσφοράς του προσφερόµενου εξοπλισµού χωρίς 

αναγραφή της προσφερόµενης τιµής. Η οικονοµική προσφορά χωρίς τιµή επί ποινή αποκλεισµού δεν θα έχει καµία 

διαφοροποίηση µε την οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντα πέραν της µη αναγραφής προσφερόµενων τιµών. Η προσφορά 

πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, µε την οποία ο προµηθευτής θα δηλώνει 

εάν η προσφορά του έχει ή όχι αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης και σε 

καταφατική περίπτωση θα αναφέρει αναλυτικά τις αποκλίσεις αυτές. Προσφορές οι οποίες στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ τους ή 

στο ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ κ.λ.π. είναι αόριστες, ασαφείς ή ελλιπείς και δεν θα πληρούν όλες τις 

παραπάνω προϋποθέσεις για τεκµηρίωση, θα θεωρούνται ως έχουσες ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και 

θα αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης. Για τη 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. Οι προµηθευτές πρέπει να περιλαµβάνουν στην οικονοµική προσφορά τιµοκατάλογο των τυχόν αναλωσίµων, των 

βασικών ανταλλακτικών και των περιφερειακών συσκευών του εξοπλισµού καθώς και του κόστους ετήσιας παροχής υπηρεσιών 

συντήρησης µε και χωρίς ανταλλακτικά, µετά την λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας. Αντίγραφο του καταλόγου 

αυτού (χωρίς τιµές) θα περιλαµβάνεται και στην τεχνική προσφορά. Πιστοποιητικά. 

 Οι προµηθευτές πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού τους, να καταθέσουν µαζί µε την τεχνική προσφορά τα κάτωθι πιστοποιητικά 

ποιότητας: Πιστοποιητικό EN ISO 9001 ή EN ISO 13485 µε πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

και EN ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων (µεταφρασµένα στα ελληνικά και νοµίµως 

επικυρωµένα),  Πιστοποιητικά σήµανσης CE για τον προσφερόµενο εξοπλισµό ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις 

των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (Οδηγία 93/42/EEC όπως ισχύει σήµερα (µεταφρασµένα στα ελληνικά και νοµίµως 

επικυρωµένα),  Βεβαίωση συµµόρφωσης σύµφωνα µε την ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ. 1348/04 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας 

: «Αρχές και κατευθυντήριες γραµµές ορθής πρακτικής διανοµής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32Β/16-1-2004) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  Πιστοποιητικό ένταξης του οικονοµικού φορέα σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων 

ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (AHHE) σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Αριθ.Η.Π 23615/651/Ε.103/8 (ΦΕΚ 

τ.Β’ 1184/9-5-14), όταν ο συµµετέχων στο διαγωνισµό είναι κατασκευαστής ή εισαγωγέας (έµπορος) των υπό προµήθεια ειδών. 

Σε περίπτωση που ο συµµετέχων στο διαγωνισµό δεν είναι κατασκευαστής ή εισαγωγέας (έµπορος) αλλά απλός διακινητής τότε 

οφείλει να προσκοµίσει έγγραφο το οποίο θα αποδεικνύει ότι διακινεί προϊόντα που προέρχονται από τους κατασκευαστές ή 

εισαγωγείς (εµπόρους) του εκάστοτε προϊόντος, συµβεβληµένους µε εγκεκριµένο πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ. 

Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επί 

ποινή αποκλεισµού, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συµµόρφωσης πρέπει να κατατεθούν στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Να 

κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας, 

στην οποία θα δηλωθεί:  ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση 

και την αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού.  η επιχειρηµατική µονάδα στην οποία 

θα παραχθεί το προϊόν και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι του συµµετέχοντα την 

εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.  ο 

χρόνος παράδοσης του εξοπλισµού.  το χρονικό διάστηµα εγγύησης καλής λειτουργίας του προσφερόµενου εξοπλισµού [µε 

ελάχιστη απαίτηση τα τρία (3) έτη από την παραλαβή του] για το οποίο δεσµεύεται ο οικονοµικός φορέας.  το χρονικό διάστηµα 

για το οποίο ο οικονοµικός φορέας δεσµεύεται για παροχή ανταλλακτικών, αναλωσίµων και τεχνικής υποστήριξης {µε ελάχιστη 

απαίτηση τα δέκα (10) έτη [οριζόµενη ως Περίοδος Τεχνικής Εξυπηρέτησης (SERVICE)] από την παράδοση του εξοπλισµού}, 

συνοδευόµενη από αντίστοιχη (ως προς τη διάρκεια) βεβαίωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου αυτού 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε), όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC 8 (εφόσον ο συµµετέχων δεν είναι ο ίδιος 

κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Ε.Ε.) προκειµένου να διασφαλίζεται η πλήρης, 

ανελλιπής και οµαλή λειτουργία των υπό προµήθεια ειδών.  δέσµευση για την προσκόµιση της προβλεπόµενης βιβλιογραφίας, 

εγχειριδίων {χρήσης, λειτουργίας [του µητρητικού κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) µε αναλυτική περιγραφή των 

αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρµογές], συντήρησης, επισκευής κλπ}, καταλόγων, 

σχεδίων, κλπ κατά την παράδοση των ειδών. Επισηµαίνεται ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά θα προσκοµισθούν κατά την 

παράδοση-παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας και δεν θα υποβληθούν µε την τεχνική 

προσφορά.  δέσµευση για την επισκευή, συντήρηση, τυχόν βαθµονόµηση, την τεχνική πληροφόρηση κ.λ.π. του συµβατικού 

αντικειµένου καθώς και για την τεχνική εξυπηρέτηση µετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας.  ο αριθµός και 

ειδικότητες του κατάλληλα εκπαιδευµένου και έµπειρου τεχνικού και επιστηµονικού προσωπικού του συµµετέχοντα για την 

τεχνική υποστήριξη του συµβατικού αντικειµένου, προκειµένου να αποδεικνύεται η ικανότητα, επάρκεια και καταλληλότητα του 



για υποστήριξη του συµβατικού αντικειµένου (ανταλλακτικά, συντήρηση, επισκευή, βαθµονόµηση, κλπ) Παροχή 

ανταλλακτικών/τεχνικής υποστήριξης και χορήγηση εγγύησης καλής λειτουργίας. Η προµηθεύτρια εταιρεία πρέπει απαραίτητα 

να παρέχει πλήρη δυνατότητα επισκευής και συντήρησης του υπό προµήθεια εξοπλισµού. Προς το σκοπό αυτό και για τον 

προσδιορισµό της ικανότητάς και της επάρκειας του να υποστηρίζει τα προσφερόµενα είδη µε ανταλλακτικά, επισκευές, 

συντήρηση, βαθµονόµηση κ.λπ. πρέπει:  Να παρέχεται τεχνική υποστήριξη µε οργανωµένο service από έµπειρο, κατάλληλα 

εκπαιδευµένο προσωπικό, κάτοχοι πιστοποιητικού εκπαίδευσης από τον µητρικό κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση των 

αντίστοιχων µηχανηµάτων. Να κατατεθούν τα αναφερόµενα πιστοποιητικά εκπαίδευσης έκδοσης κατασκευαστικού οίκου, του 

προσωπικού του προµηθευτή.  Να υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις και υποδοµές και τεχνικός εξοπλισµός ούτως ώστε να 

εξασφαλίζεται η τεχνική κάλυψη του εξοπλισµού και η άµεση έλευση ανταλλακτικών στο χώρο του Νοσοκοµείου εντός 24 

ωρών από την επίσηµη αναγγελία της βλάβης.  Να κατατεθεί έγγραφο του κατασκευαστικού οίκου στο οποίο να δηλώνεται ο 

εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος για την τεχνική υποστήριξη του υπό προµήθεια εξοπλισµού στην Ελλάδα και το χρονικό 

διάστηµα για το οποίο θα είναι εξουσιοδοτηµένος.  Ο προµηθευτής να αναφέρει στην προσφορά του λεπτοµερώς τη διαδικασία 

και τον τρόπο επικοινωνίας για αναγγελία βλαβών-τεχνική κάλυψη. Ο προµηθευτής µε την αποδοχή της προµήθειας εγγυάται τη 

δυνατότητα εφοδιασµού της Υπηρεσίας µε ανταλλακτικά για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια από την οριστική παραλαβή αυτού, 

ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και οµαλή λειτουργία του εξοπλισµού.  

Να κατατεθεί βεβαίωση τόσο του προµηθευτή όσο και του κατασκευαστικού οίκου στην οποία να δηλώνεται η δέσµευση 

εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και 

απόδοση του εξοπλισµού για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή αυτού ακόµα και στις περιπτώσεις : α) 

διακοπής της συνεργασίας του προµηθευτή µε τον κατασκευαστή και β) διακοπής της λειτουργίας του προµηθευτή. Ο 

προσφερόµενος εξοπλισµός θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, τριών (3) ετών κατ΄ ελάχιστον από την ηµεροµηνία 

οριστικής παραλαβής του συγκροτήµατος, και θα καλείται «περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας-συντήρησης-επισκευής». Η 

δέσµευση χορήγησης εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον θα γίνεται µε κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης α) του 

ιδίου του προµηθευτή και β) του νοµίµου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στο 

προσφερόµενο είδος. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκοµείο δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του όλου 

εξοπλισµού ή των µερών αυτού προερχόµενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται µε κανένα ποσόν για 

εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης, εκτός των αναλώσιµων. Η εγγύηση καλής 

λειτουργίας– συντήρησης – επισκευής της παραγράφου καλύπτει κάθε ελάττωµα ή προβληµατική λειτουργία, που οφείλεται σε 

λανθασµένο σχεδιασµό, ατέλειες της κατασκευής και ελαττωµατικό εξάρτηµα ή παρελκόµενο (πρόωρη φθορά, συστηµατική 

βλάβη κ.α.), εκτός των αναλωσίµων, η αντικατάσταση ή επισκευή του οποίου βαρύνει τον προµηθευτή (υλικά, εργατικά, 

µεταφορικά κλπ.). Ο προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας– 

συντήρησης – επισκευής, όλες τις επικαιροποιήσεις του λογισµικού (updates, patches) του Κατασκευαστικού Οίκου σε 

υπάρχοντα προγράµµατα (software, hardware κλπ). 

 Κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας– συντήρησης – επισκευής, ο προµηθευτής υποχρεούται, 

άνευ πρόσθετης αµοιβής, να επαναλάβει την εκπαίδευση του αρµόδιου προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ιατρούς-

νοσηλευτές) για ίδιο χρονικό διάστηµα τουλάχιστον µε την αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Στην εγγύηση περιλαµβάνεται η υποχρέωση του προµηθευτή και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου ή σε συχνότερα χρονικά διαστήµατα εφ’ όσον απαιτηθεί, ανάλογα µε 

τη χρήση του, ώστε ο εξοπλισµός να είναι πάντα σε κατάσταση ετοιµότητας.  

Άρνηση του προµηθευτή για αποστολή συνεργείου επισκευής κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, δίνει το 

δικαίωµα στην Υπηρεσία µετά την παρέλευση πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση και χωρίς 

άλλη υπενθύµιση, να αναθέσει την επισκευή του εξοπλισµού σε άλλη εταιρεία και το κόστος δαπάνης θα επιβαρύνει τον 

προµηθευτή. Ο  προµηθευτής παραιτείται του δικαιώµατος προσφυγής ή κατά οποιοδήποτε τρόπο αµφισβήτησης της 

υποχρέωσης καταβολής της δαπάνης επισκευής. 

 Κατά τη διάρκεια της εγγύησης θα τηρείται ηµερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλαβών κ.λ.π. που θα παρακολουθείται και θα 

µονογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκοµείου και τον τεχνικό του προµηθευτή. Στο ηµερολόγιο θα αναγράφονται οι 

βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινητοποίησης του µηχανήµατος. Όταν αποδεδειγµένα ο υπό προµήθεια εξοπλισµός λόγω 

βλαβών παραµείνει κατά τον χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας– συντήρησης – επισκευής εκτός λειτουργίας πέραν του 20% 

του προσφερόµενου χρόνου εγγύησης, τότε αυτός θεωρείται από τη φύση του ελαττωµατικός και ο προµηθευτής είναι 

υποχρεωµένος να τον αντικαταστήσει ολοκληρωτικά. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν τον αντικαταστήσει, η Υπηρεσία 

διατηρεί το δικαίωµα να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Εγκατάσταση – παράδοση 1. Ο εξοπλισµός θα εγκατασταθεί µε ευθύνη του 

προµηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί από το Νοσοκοµείο. Η αποξήλωση του παλαιού/υφιστάµενου εξοπλισµού και η 

εναπόθεση του σε σηµείο που θα του υποδειχθεί από το Νοσοκοµείο αποτελεί συµβατική υποχρέωση του προµηθευτή. 2. Ο 

προµηθευτής οφείλει να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του εξοπλισµού και να το παραδώσει σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία, µε δικό του ειδικευµένο και ασφαλισµένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύµφωνα µε τις οδηγίες 

και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τις οδηγίες των αρµοδίων υπηρεσιών του Νοσοκοµείου. 3. Η παραλαβή του 



εξοπλισµού θα γίνει µετά την εγκατάσταση αυτού, σε πλήρη/κανονική λειτουργία του. Ειδικότερα, για την οριστική παραλαβή 

του εξοπλισµού πρέπει να προηγηθούν όλοι οι απαιτούµενοι έλεγχοι, οι µετρήσεις, η επίδειξη λειτουργίας και γενικά η 

επαλήθευση των τεχνικών του δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών. 4. Όλα τα είδη και υλικά που θα προσκοµίσει ο προµηθευτής 

για την εγκατάσταση και λειτουργία του υπό προµήθεια εξοπλισµού, πρέπει να είναι καινούργια, αµεταχείριστα, χωρίς 

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

χαρακτηριστικά του. 5. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε 

ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους. 6. Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος πρέπει να 

αναφέρεται οπωσδήποτε στην αρχική προσφορά, καθορίζεται σε εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της σύµβασης. Συνοδευτικά Έγγραφα κατά την παράδοση του εξοπλισµού. Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει :  Πλήρη σειρά τευχών (εις 

διπλούν) µε οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.  ∆ύο (2) Εγχειρίδια 

Λειτουργίας (Operation Manuals) στην ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, για κάθε παραδοτέο µηχάνηµα. Εκπαίδευση προσωπικού – 

πλήρης λειτουργία µηχανηµάτων 11 Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν πλήρες αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης για 

τους χρήστες (ιατρούς- τεχνολόγους), ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθηµάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα. Η 

εκπαίδευση των χειριστών και δύο τεχνικών του Νοσοκοµείου, θα πραγµατοποιηθεί εντός µίας (1) εργάσιµης ηµέρας µετά την 

εγκατάσταση του εξοπλισµού, άνευ πρόσθετης αµοιβής του προµηθευτή.  

 


