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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

1 η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

υπ’ αριθμ. 65/2020 

 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, σε συνέχεια: 

 

1. Της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την υπ΄αριθμ. 

17η/29.8.2019 (θέμα 105o) τακτική Συνεδρίαση (ορθή επανακοινοποίηση), με ΑΔΑ: 60ΣΠ469064-

1Τ7, με την οποία εγκρίθηκε η 3η τροποποίηση – συμπλήρωση του Πίνακα Προγραμματισμού 

Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2019 του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ. 

2. Της υπ’ αριθμ. 221/03.03.2020 Απόφασης Διοικητή, με ΑΔΑ: 64Δ1469064-Θ34, η οποία 

επικυρώθηκε κατά την 2η/02.04.2020 (θέμα 93
ο
) τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Νοσοκομείου, με ΑΔΑ: 6Π47469064-ΚΑΓ, με την οποία αποφασίστηκε η επαναπροκήρυξη νέου 

διαγωνισμού με σύνταξη νέων τεχνικών προδιαγραφών.  

3. Της υπ’ αριθμ. 1249/03.12.2020 Απόφασης Διοικητή, με ΑΔΑ: Ω9ΗΛ469064-ΓΩΓ, με την οποία 

εγκρίθηκαν οι νέες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

4. Της με αριθμό 2017/2020 Απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ για το έτος 2020, με 

ΑΔΑ: 6758469064-Γ2Η. 

 

Προτίθεται να προβεί στην εφάπαξ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝOΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (CPV 

33157000-5) όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.  

 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 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

Προμήθεια (3) Συσκευών οξυγονοθεραπείας, δύο (2) για την Κλινική 

Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘΑ) και μία (1) για την Α΄ 

Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής (ΠΡΧ) του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ 

Κατηγορία CPV CPV «Συσκευές οξυγονοθεραπείας και υποβοήθηση της αναπνοής» (331570000-5)» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
11.160,00 € (Έντεκα χιλιάδες εκατό εξήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  

στον ΚΑΕ 9745 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

 

             Σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται: 

 Ο τίτλος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 65/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (3) ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» 

 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 

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2313 303063 FAX: 2313 303060 

ΑΡΜΟΔΙΑ: Β. Χατζηκυριάκου E-mail:  xatzikiriakou.barbara@n3.syzefxis.gov.gr 

http://www.ahepahosp.gr/
mailto:ahepahos@med.auth.gr
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σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 14η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 14:00, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου.  

Προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν δεκτές. 

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει: 

 Την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, εις διπλούν, δηλαδή τα τεχνικά στοιχεία της 

προσφοράς, που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του 

Παραρτήματος Α και 

 Την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, εις διπλούν, 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 είναι ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΑ ΦΥΛΛΟ και να φέρει 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ του νόμιμου εκπροσώπου ο οποίος θα 

ονομάζεται σαφώς. 

* Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ν Σ Η: Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν στην εν 

λόγω διαγωνιστική διαδικασία, έχουν την δυνατότητα να συμπεριλάβουν 

στον φάκελο προσφοράς τους και σφραγισμένο υπο-φάκελο με τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης που περιγράφονται  παρακάτω. 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 15η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη 

και ώρα 10:00, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον αρμόδιας 

Επιτροπής παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων τους εφόσον το επιθυμούν.  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να λάβουν γνώση των λοιπών προσφορών την 

ημέρα αποσφράγισής τους έως και την επομένη. 

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.  

Στη συνέχεια, o προσωρινός ανάδοχος καλείτε 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. 65/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (3) ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» 

 Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα 

 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 

http://www.ahepahosp.gr/
mailto:ahepahos@med.auth.gr
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ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως προς τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Τα πιστοποιητικά να έχουν ημερομηνία 

έκδοσης  μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής Δικαιολογητικών κατακύρωσης. Κατ΄ εξαίρεση πιστοποιητικά, που 

εκδόθηκαν προ της ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

Δικαιολογητικών κατακύρωσης, μπορούν να υποβληθούν εφόσον είναι ακόμη σε 

ισχύ. 

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. 

Η Απόφαση αυτή μαζί με τα δυο προαναφερόμενα Πρακτικά  κοινοποιούνται σε 

όλους τους συμμετέχοντες. Στη συνέχεια, καλείται ο προσωρινός Ανάδοχος για την 

υπογραφή της Σύμβασης, με κατάθεση αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

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

ΤΡΟΠΟΣ – ΤΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η Παράδοση των τριών Συσκευών Οξυγονοθεραπείας, θα γίνει εφάπαξ ενώπιον 

αρμόδιας Επιτροπής στην αποθήκη υλικού του Νοσοκομείου. Ο Προμηθευτής 

οφείλει να παραδώσει το υπό προμήθεια είδος εντός 5 ημερών από την  

αποστολή του  δελτίου παραγγελίας από το Νοσοκομείο. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι 

(120) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

τους.  

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 

        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, 08.12.2020 

 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

                                                   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ 

http://www.ahepahosp.gr/
mailto:ahepahos@med.auth.gr
http://www.ahepahosp.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 

 

Για την προμήθεια συσκευής οξυγονοθεραπείας, παροχής υψηλής ροής με δυνατότητα 

προσθήκης Ο2 έως και 100% σύγχρονου τύπου, για την αποδέσμευση των ασθενών από τον μηχανικό 

αερισμό (και ιδιαίτερα αυτών που έχουν βαριά συνυπάρχουσα παθολογία), θα πρέπει: 

1. Να διαθέτει ενσωματωμένο υγραντήρα. 

2. Να διαθέτει θερμαινόμενο αναπνευστικό κύκλωμα με ενσωματωμένο αισθητήρα ελέγχου 

θερμοκρασίας χωρίς εξωτερικά καλώδια και αυτοτροφοδοτούμενο θάλαμο νερού με δύο φλοτέρ για 

διαρκή και ασφαλή θεραπεία του ασθενούς. 

3. Nα απεικονίζεται σε οθόνη η θερμοκρασία του κυκλώματος, η ροή (L/min) και το ποσοστό οξυγόνου 

που λαμβάνει ο ασθενής. 

- Να ρυθμίζεται η θερμοκρασία από 31oC έως 37oC   

- Nα παρέχει ροή από 2 L/min έως 60 L/min και να μην απαιτείται επιτοίχια παροχή αέρα, για 

δυνατότητα εφαρμογής και σε κοινό θάλαμο κλινικής ή άλλο χώρο χωρίς τη δυνατότητα επιτοίχιας 

παροχής. 

- Να έχει δυνατότητα παροχής Ο2 από 21% έως και 100%  

- Να διαθέτει αυτόματο σύστημα απολύμανσης της συσκευής ανά ασθενή  μέσω ειδικού  λογισμικού 

προγράμματος όπου να ενημερώνεται ο χρήστης για: 

 τον εναπομείναντα χρόνο αλλά και για το πέρας της απολύμανσης  

 αν η συσκευή είναι έτοιμη και ασφαλής προς χρήση για τον επόμενο ασθενή με ειδική 

ένδειξη στην οθόνη. 

 Η μέθοδος της απολύμανσης να βασίζεται στην μετατροπή της συσκευής σε  κλίβανο υψηλής 

θερμοκρασίας και να είναι πιστοποιημένη από ανεξάρτητο εργαστήριο για τον Covid-19. 

- Να υπάρχει η δυνατότητα κλειδώματος της οθόνης. 

- Να διαθέτει φίλτρο καθαρισμού του ατμοσφαιρικού αέρα που εισέρχεται στη συσκευή και να 

εμφανίζεται στην οθόνη ένδειξη όταν απαιτείται αλλαγή. 

- Να έχει ενσωματωμένους συναγερμούς με φωτεινές και ηχητικές ενδείξεις.  

- Να είναι φορητό μικρού βάρους. 

- Να συνοδεύεται από στατώ, βάση στήριξης της συσκευής στο στατώ και καλάθι αποθήκευσης 

αναλωσίμων. 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 

 

α) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-SERVICE 

Ο προσφέρων υποχρεώνεται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει την 

ύπαρξη: 

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.  

Η μη κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης είναι λόγος απόρριψης της προσφοράς. 

 

β) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

Ο χορηγητής υποχρεώνεται και δεσμεύεται μαζί με τον ΙΕ και όχι μετά το πέρας της εγκατάστασης 

να παραδώσει, σε πρωτότυπα : 

1. service manual 
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2. operator's manual 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. 

 

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 δύο (2) 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. 

 Επί πλέον υποχρεούται ο προμηθευτής να παρέχει χωρίς πρόσθετη αμοιβή, πλήρη εκπαίδευση 

στον ΙΕ ενός (1) Τεχνικού υπαλλήλου του Νοσοκομείου.  

 

στ) 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  

1. το σχετικό software 

2. το hardware και software επικοινωνίας με Η/Υ, όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα, προκειμένου να 

γίνεται η διάγνωση, συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού.  

 

ζ) 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 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 
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συμμόρφωσης ή διατυπώνονται μόνο στα πρωτότυπα κατασκευαστικά φύλλα (prospectus, Datasheets 

κ.λ.π.)  θα απορρίπτονται. 

4. Να υπάρχει υποκατάστημα και τμήμα service της προμηθεύτριας εταιρείας στην Βόρεια Ελλάδα. 
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