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ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: Π. ΑΡΑΒΙΔΟΥ

ΤΗΛ.: 2313 303145
FAX: 2313 303060
e-mail: aravidou.paraskevi@n3.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
υπ’ αριθμ.

70 /2017

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, σε συνέχεια:
Α) Της με αριθμ. 808/2017 απόφασης, που έλαβε ο Διοικητής του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 6ΓΨΜ469064-ΚΘΞ)
και
Β) Της υπ’ αριθμ. 2203/2017 απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω2ΛΧ469064-Τ86)
προτίθεται να προβεί στην εφάπαξ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ του είδους που σημειώνεται στον παρακάτω Πίνακα.
Προς το σκοπό αυτό, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς κάθε Οικονομικό Φορέα που ενδιαφέρεται
να υποβάλει την οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προμήθεια δύο (2 ) απινιδωτών.
ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ:
Κατηγορία CPV

33182100-0 Απινιδωτής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

11.000,00€ (ένδεκα χιλιάδες ευρώ) πλέον του ΦΠΑ 24% στον ΚΑΕ 9745

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Σε έντυπη μορφή κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται:
 Ο τίτλος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 70/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ»
 Τα στοιχεία της εταιρείας (Επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας)
 Η διευκρίνιση: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ»
Ο φάκελος πρέπει να κατατεθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου,
επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη 1, ΤΚ 546 36 Θεσσαλονίκη.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινά με την ανάρτηση της παρούσας
πρόσκλησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν
έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017 ώρα
14:00, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου.

Προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν δεκτές.
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:
 Την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, δηλαδή τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, που
πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος
και
 Την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, δηλαδή τα
οικονομικά στοιχεία της
προσφοράς, ως εξής:
 Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ.
 Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση και
εγκατάσταση του εξοπλισμού ελεύθερου στον τόπο και με τον τρόπο
που προβλέπεται από την παρούσα Πρόσκληση.
 Σε ιδιαίτερη στήλη θα πρέπει να αναγράφεται ο αναλογούν ΦΠΑ. Σε
περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται
από το Νοσοκομείο.
 Για τη σύγκριση των Προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς
ΦΠΑ.
Επίσης, η προσφορά θα πρέπει να φέρει ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ του νόμιμου εκπροσώπου.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017
και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον αρμόδιας
Επιτροπής και παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους, εφόσον το επιθυμούν.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ–
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, προβαίνει στην αξιολόγηση των
προσφορών και συντάσσει πρακτικό με το οποίο προτείνει την κατακύρωση σε
συγκεκριμένο ανάδοχο.
Το Πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών κοινοποιείται
σε κάθε
προσφέροντα, και καλείται ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει εντός
προθεσμίας, δέκα (10) ημερών,
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σε
σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
 Ο τίτλος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 70/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ»
 Τα στοιχεία της εταιρείας
 Η διευκρίνιση: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ»
και θα περιέχει:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
υφίσταται τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73
παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του
τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι ήταν και είναι
ενήμεροι τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά
την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως προς τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν
ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης της
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πρόσκλησης για υποβολής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης
γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση. Τα πιστοποιητικά να είναι έκδοσης του
τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται η
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους/αντικείμενο της
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας το οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση
να περιλαμβάνει το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης. Επίσης, να
προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και
ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης από την αρμόδια Επιτροπή
διενέργειας και αξιολόγησης, το οποίο μαζί με το Πρακτικό αξιολόγησης
επικυρώνεται με σχετική Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

ΤΡΟΠΟΣ – ΤΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η Παράδοση των ειδών θα γίνει εφάπαξ ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στην
αποθήκη υλικού του Νοσοκομείου. Ο Προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα
είδη εντός 10 ημερών από την αποστολή του δελτίου παραγγελίας από το
Νοσοκομείο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για 120
ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται:
 Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)
 Στην ιστοσελίδα του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ (www.ahepahosp.gr)

Θεσσαλονίκη, 23-10-2017
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΜΕ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ
1. Ο απινιδωτής να είναι σύγχρονης τεχνολογίας όχι πέραν τον 4 ετών και να
περιλαμβάνει σε ενιαία συσκευή τον απινιδωτη το Μόνιτορ και το Καταγραφικό.
2. Να λειτουργεί με ρεύμα τάσης 220V/50Hz και με επαναφορτιζομενες μπαταρίες .Ο
χρόνος φόρτισης των μπαταριών από το ενσωματωμένο τροφοδοτικό να είναι
μικρότερος των 4 ωρών.
3. Να διαθέτει φωτεινές ενδείξεις για την κατάσταση των μπαταριών.
.
4. Να παρέχεται διφασική ενέργεια μέγιστης ισχύος τουλάχιστον 250 joules.
5. Σε κατάσταση πλήρους φόρτισης του συσσωρευτή να δίνει τουλάχιστον 60 απινιδώσεις
στη μέγιστη ισχύ του απινιδωτή ή 2,5 ώρες συνεχούς λειτουργίας σαν Μόνιτορ.
6. Για την εκτέλεση αποτελεσματικής απινίδωσης να διαθέτει στις κουτάλες φωτεινές
ενδείξεις για τον έλεγχο της αντίστασης επαφής ηλεκτρόδιου - δέρματος.
7. Να εκτελεί συγχρονισμένη απινίδωση με εξωτερικά και εσωτερικά ηλεκτρόδια καθώς
και με αυτοκόλλητα μιας χρήσεως .
8. Να συνοδεύεται με Padlles ενηλίκων και παίδων.
9. Να εμφανίζει μήνυμα ‘ SYNC’ και ένδειξη πάνω στο σύμπλεγμα QRS όπου να
αναγνωρίζει το σημείο εκφόρτισης του απινιδωτή στο R – κύμα του ασθενή σε χρόνο
περίπου 60 msec.
10. Να μπορεί να επιλέγει τη λειτουργία AED (αυτόματος εξωτερικός απινιδωτης)
ανιχνεύοντας ρυθμό που απαιτεί απινίδωσης με προγραμματιζόμενη αυτόματη
επιλογή των επιπέδων ενέργειας, τρεις φορές.
11. Για να επιβεβαιώνεται ότι ο απινιδωτής βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια να πραγματοποιεί ελέγχους όπως : έλεγχος
εκκένωσης, έλεγχος κυματομορφής απινίδωσης, έλεγχος καταγραφέα, έλεγχος
συσσωρευτή .
12. Το Μόνιτορ να διαθέτει φίλτρα απόρριψης υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων όπως AC
filter , ESU filter , φίλτρο απόρριψης παλμών βηματοδοτησης.
13. Να διαθέτει οπτικοακουστικό σήμα τού συμπλέγματος QRS.
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14. Να έχει δυνατότητα λήψης ΗΚΓραφηματος με τριπολικο και πενταπολικο καλώδιο με
δυνατότητα απεικόνισης ως και 12 απαγωγές .Ανταπόκριση συχνότητας μέσω καλωδίου
ΗΚΓ από 0,05 έως 80 Hz , CMRR (λόγος απόρριψης κοινής λειτουργίας) άνω των 100db
15. Να εκτελεί αναίμακτη διαθωρακική βηματοδότηση με ρυθμό ρυθμιζόμενο 40 - 180 ppm
και ενέργεια εξόδου 0-200 mA.
16. Να διαθέτει demand και fixed τρόπο βηματοδότησης.
17. Σε περίπτωση παραβίασης των άνω και κάτω ορίων της καρδιακής συχνότητας να δίνει
οπτικοακουστικό συναγερμό (alarm)
18. Να διαθέτει οθόνη TFT –LCD τουλάχιστον 5,5΄΄, 2 καναλιών με ταχύτητα σάρωσης 25
mm/sec (δεύτερη ταχύτητα θα εκτιμηθεί ανάλογα) στην οποία να απεικονίζονται ο
καρδιορυθμος, οι απαγωγές, κατάσταση συναγερμών, λειτουργίες AED, βηματοδοτησης,
συγχρονισμένης απινιδωσης κλπ.
19. Να διαθέτει ενσωματωμένο καταγραφικό δύο καναλιών υψηλής ανάλυσης με
δυνατότητα χειροκίνητης καταγραφής οποιαδήποτε στιγμή , αυτόματης καταγραφής
πριν ή μετά από την εκκένωση , μετά από συναγερμό ή περιοδική καταγραφή. Η
ταχύτητα χαρτιού να είναι 25mm/sec (δεύτερη ταχύτητα θα εκτιμηθεί ανάλογα) . Επίσης
να έχει δυνατότητα καταγραφής λίστας περιοδικής αναφοράς, λίστας συμβάντων,
λίστα συναγερμών και καταγραφής της κυματομορφης απινιδωσης καθώς και τα
δεδομένα εκκένωσης.
20. Να συνοδεύεται από τροχήλατη βάση.
21. Να μπορεί να δεχθεί ενισχυτή SpO2 για μέτρηση οξυμετρίας με αισθητήρα δακτύλου.
22. Επίσης να μπορεί να αναβαθμιστεί με ενισχυτή μέτρησης καπνογραφίας και σε μη
διασωληνομένους ασθενείς.
23. Να καλύπτει τους αντιστοίχους κανόνες ασφάλειας και να συνοδεύεται από τα
αντίστοιχα πιστοποιητικά.
24. Να έχει τη δυνατότητα να μεταφερθούν τα δεδομένα σε υπολογιστή.
25. Να συνοδεύεται από τριπολικο καλώδιο και από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την
πλήρη λειτουργία του μηχανήματος
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-SERVICE
Ο προσφέρων υποχρεώνεται να καταθέσει υπεύθυνη
δηλώνει την ύπαρξη:

δήλωση με την οποία θα
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1. Ανταλλακτικών για (10) δέκα τουλάχιστον χρόνια και διάθεση τους σε κάθε ζήτηση
από το Νοσοκομείο.
2. Αναλωσίμων όπου απαιτείται και παράδοση σε κάθε ζήτηση από το Νοσοκομείο.
3. Συνεργείου συντήρησης με εκπαιδευμένους τεχνικούς στον συγκεκριμένο ΙΕ που
προσφέρει και αποδεικνυομένης με πιστοποιητικό εκπαίδευσης του
Κατασκευαστικού Οίκου που θα επισυνάπτεται στην υπεύθυνη δήλωση.
4. Τον Χρόνο προσέλευσης τεχνικού ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από
τρεις (3)ώρες.
Η μη κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης είναι λόγος απόρριψης της προσφοράς.
Β. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
Ο χορηγητής υποχρεώνεται και δεσμεύεται μαζί με τον Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού(Ι.Ε)
και όχι μετά το πέρας της εγκατάστασης να παραδώσει, σε πρωτότυπα :
1) service manual 2) operator's manual 3) εργοστασιακό parts list 4)Τιμοκατάλογο
ανταλλακτικών σε νόμισμα της χώρας κατασκευής ή / και € σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή
Η μη τήρηση των όρων του άρθρου αυτού σημαίνει κατ αρχήν μη παραλαβή του ΙΕ
από την επιτροπή παραλαβής ακόμη δε περαιτέρω και επιστροφή του ΙΕ με όλες τις κατά νόμο
σχετικές συνέπειες για την εταιρία.
Ό,τι αναφέρεται στον κωδικοποιημένο κατάλογο ανταλλακτικών (χωρίς καμία εξαίρεση) θα
διατίθεται προς πώληση στο Νοσοκομείο για τα δέκα επόμενα χρόνια
Γ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Η τιμή της προσφοράς να περιλαμβάνει μεταφορά, εγκατάσταση και παράδοση σε
λειτουργία. Η μόνη υποχρέωση του Νοσοκομείου είναι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Το
κόστος δοκιμών επιβαρύνει τον προμηθευτή.
Δ. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ο απαιτούμενος χρόνος προσφερόμενης εγγύησης είναι κατ' ελάχιστον τρία (3)
έτη ανεξάρτητα από το εάν αναγράφεται στην προσφορά και στις υποχρεώσεις του
προμηθευτή περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες από τον κατασκευαστή προληπτικές και
τακτικές συντηρήσεις καθώς και η αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιασθεί στον ΙΕ με
αντικατάσταση των απαιτούμενων ανταλλακτικών και αναλώσιμων. Κάθε ανταλλακτικό ή
αναλώσιμο που θα χρησιμοποιείται θα είναι στην αρχική εργοστασιακή του συσκευασία. Θα
ανοίγεται παρουσία αρμοδίου του Νοσοκομείου. Αυτή η τελευταία διαδικασία θα ισχύει καθ
όλη την διάρκεια ζωής του ΙΕ.
Ο προμηθευτής υποχρεούται με την προσφορά του να προσφέρει και τιμή ετήσιας
συντήρησης η οποία θα ισχύσει εφόσον το επιθυμεί το Νοσοκομείο μετά τη λήξη του χρόνου
εγγύησης.
Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η Προμηθεύτρια εταιρεία αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει πλήρως στον συγκεκριμένο ΙΕ
και στους χώρους εγκατάστασής του, τους χειριστές-χρήστες, ιατρούς που θα λειτουργούν τον
ΙΕ μόλις εγκατασταθεί πλήρως. Ειδικά για το τεχνικό προσωπικό η εκπαίδευση θα αρχίσει από
την φάση εγκατάστασης.

Σελίδα 6 από 7
ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Στίλπ. Κυριακίδη 1, ΤΚ 546 36 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2313-3303101 & 2313-303102, Φαξ: 2310-993096,
Web site: www.ahepahosp.gr, E-mail: ahepahos@med.auth.gr

17PROC002131423
2017-10-23
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

_______________________________________________________________________________________

Μετά την εκπαίδευση των χρηστών και ιατρών θα παραδοθεί από την προμηθεύτρια
εταιρία στην Τεχνική Υπηρεσία επίσημη και υπογραμμένη κατάσταση όλων των εκπαιδευμένων.
Επί πλέον υποχρεούται ο προμηθευτής να παρέχει χωρίς πρόσθετη αμοιβή, πλήρη
εκπαίδευση στον ΙΕ ενός (1) Τεχνικού υπαλλήλου του Νοσοκομείου.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Ο κατασκευαστής-προμηθευτής θα παραδώσει τον κατακυρωθέντα ΙΕ αναβαθμισμένο
σε software και hardware μέχρι ένα μήνα πριν την παράδοση
Η απόδειξη της αναβάθμισης θα γίνεται μόνο με επίσημη επιστολή του κατασκευαστή οίκου.
Απόκρυψη παράδοσης βελτιωμένου-αναβαθμισμένου μοντέλου συνεπάγεται παράταση του
χρόνου εγγύησης μέχρις παραδόσεως του βελτιωμένου.
Μαζί με τον ΙΕ παραδίνεται
 το σχετικό software
 το hardware και software επικοινωνίας με Η/Υ, όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα,
προκειμένου να γίνεται η διάγνωση, συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Να πληροί όλους του κανόνες ασφαλείας σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε. και να
φέρει σήμανση CE mark με αριθμό πιστοποίησης καθώς και πιστοποιητικό από επίσημο
φορέα.
2. Κάθε σύστημα, συσκευή, εξάρτημα, αναλώσιμο που αναφέρεται στην προσφορά είναι
έγκυρο μόνο εάν αναφέρεται εκτός από τον τύπο του, ο κωδικός εργοστασίου και η
προσφερόμενη τιμή.
3. Όλες οι προσφορές θα συνοδεύονται απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού με φύλλο
συμμόρφωσης προς όλες τις προδιαγραφές, στο οποίο ο προσφέρων θα απαντά σε όλα
τα σημεία των προδιαγραφών διατηρώντας την ίδια αρίθμηση. Κάθε απάντηση θα
περιγράφεται και θα αιτιολογείται κατ αρχήν στα Ελληνικά και κατόπιν θα
επιβεβαιώνεται με αναφορές σε πρωτότυπα Εργοστασιακά-κατασκευαστικά φυλλάδια
στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Σημεία που δεν απαντώνται στο φύλλο συμμόρφωσης
ή διατυπώνονται μόνο στα πρωτότυπα κατασκευαστικά φύλλα (prospectus, Data sheets
κ.λ.π.) θα απορρίπτονται.
ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ - ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
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