
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 
 

 

 « Του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ενός  χειρουργικού τραπεζιού ( CPV  : 33192230-3)   
για τις ανάγκες  του  Γ.Ν Πέλλας (Ν.Μ Γιαννιτσών)  ». 
 
ΣXET : 
 
1. Το από 06-04-2020  έγγραφο της εταιρείας «ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν.  ΑΕ »  στην ιστοσελίδα του 

ΕΣΗΔΗΣ . 
2. Το από 10-04-2020  έγγραφο της εταιρείας « RONTIS HELLAS ΑΕΒΕ  » στην ιστοσελίδα του 

ΕΣΗΔΗΣ. 
3. Το από 16-04-2020  έγγραφο της εταιρείας « X. ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ –Π.ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ ΜΕDEL 

O.E  » στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ. 
4. Το από 14-04-2020  έγγραφο της εταιρείας « ΠΝΟΗ Κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε » στην ιστοσελίδα 

του ΕΣΗΔΗΣ. 
5. Το από 16-04-2020  έγγραφο της εταιρείας « ΜΕDIC PLAN – MEDIZINE TECHNIK » στην 

ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ. 
6. Το από 09-04-2020  έγγραφο της εταιρείας « ΑΝΔΡΙΩΤΗ Ε.Κ.ΣΙΑ Ε.Ε. » στην ιστοσελίδα του 

ΕΣΗΔΗΣ. 
 
 
Η Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών έλαβε γνώση των παραπάνω σχετικών εγγράφων 

αναφορικά με τις παρατηρήσεις των  εταιρειών ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν.  ΑΕ, RONTIS HELLAS ΑΕΒΕ , X. 

ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ –Π.ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ ΜΕDEL O.E  , ΠΝΟΗ Κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε, ΜΕDIC PLAN – 

MEDIZINE TECHNIK  &  ΑΝΔΡΙΩΤΗ Ε.Κ.ΣΙΑ Ε.Ε.  επί των τεχνικών προδιαγραφών της 1ης δημόσιας 

διαβούλευσης και αφού συνεδρίασε, αποφάσισε  τροποποιήσει τις τεχνικές προδιαγραφές στα 

παρακάτω σημεία: 

 

1. Στην §3 «Να δέχεται ασθενείς με βάρος τουλάχιστον/ έως  350 κιλών» μετατρέπεται σε: << 
Να δέχεται ασθενείς με βάρος έως και 250 κιλά τουλάχιστον χωρίς κανέναν απολύτως 
περιορισμό στις κινήσεις και στο εύρος των κινήσεων της όταν πραγματοποιούνται 
μεμονωμένα και συνδυαστικά. Να δύναται να πραγματοποιεί επεμβάσεις με ασθενείς και µε 
βάρος τουλάχιστον/ έως   350 κιλών. Να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστικού Οίκου 
για την προσφερόμενη σύνθεση της χειρουργικής τράπεζας>>. 

2. Στην  §5 στο α. Ενσύρματο χειριστήριο προσθέτουμε την φράση … με LCD οθόνη. 
3. Στην  §7 «….Το ενσωματωμένο χειριστήριο να βρίσκεται πλευρικά κατά μήκος της 

τράπεζας, ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμο.» αλλάζει σε: «Το ενσωματωμένο χειριστήριο  
να βρίσκεται σε κατάλληλο σημείο της τράπεζας, ώστε  να είναι άμεσα προσβάσιµο από 
όλες τις πλευρές της.» 

4. Στην  § 8 «…Απαραίτητα να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης χειροκίνητης απασφάλισης 
(emergency release) της χειρουργικής τράπεζας σε περίπτωση εμπλοκής του 
ηλεκτρομηχανικού συστήματος απασφάλισης» αφαιρούμε την λέξη χειροκίνητη. Επίσης, 
αφαιρείται η φράση : «Για λόγους ασφαλείας, να διαθέτει αυτόματο σύστημα εμπλοκής 
απασφάλισης της τράπεζας, όταν η επιφάνεια είναι σε κλίση άνω των 5» 

5. Στην  § 9 στο δ. τμήμα κεφαλής  διπλής άρθρωσης  αφαιρούμε την φράση:  διπλής 
άρθρωσης.   

6. Στην  § 10 αλλάζουμε την φράση αφρώδες υλικό σε viscoelastic υλικό. Επίσης, αλλάζουμε 



την φράση «…σύστημα υποδοχής ακτινολογικής κασέτας.» σε «…σύστημα συγκράτησης 
ακτινολογικής κασέτας.» 

7. Στην  § 11 στο α. ρύθμιση ύψους  από 68 cm έως 102 cm τουλάχιστον αλλάζει σε : α. 
ρύθμιση  ύψους (χωρίς τα μαξιλάρια) < 60cm  έως  >100 cm  τουλάχιστον 
Στο δ. τμήμα πλάτης  πάνω και κάτω +80°/-60° τουλάχιστον αλλάζει σε ….τμήμα πλάτης 
πάνω και κάτω +80°/-40°  τουλάχιστον. 
Στο ε. τμήμα ποδιών πάνω και κάτω +80°/ -90° τουλάχιστον αλλάζει σε ….τμήμα ποδιών 
πάνω και κάτω +20°/ -90° τουλάχιστον.  
Προσθέτουμε τα εξής: θ. Να φέρει μπουτόν πανικού για την άμεση διακοπή όλων των 
ηλεκτρικών κινήσεων  
ι. θέσεις απομνημόνευσης για διαμόρφωση από τον χρήστη (τουλάχιστον τρεις). 

8.  Στην  § 13 στο α. 2 στηρίγματα βραχίονα αναισθησίας με δυνατότητα ρύθμισης ύψους και 
περιστροφής, αλλάζει σε:  2 στηρίγματα βραχίονα αναισθησίας με δυνατότητα ρύθμισης 
περιστροφής 
Προσθέτουμε τα εξής εξαρτήματα: δ. 3 πλευρικά στηρίγματα σώματος, συνοδευόμενα με: i) 
1 μαξιλάρι στέρνου-πλάτης, διαστάσεων 120 x 100 mm περίπου,ii) 1 μαξιλάρι γλουτών, 
διαστάσεων 200 x 100 mm περίπου, iii) 1 μαξιλάρι ηβικού οστού  (διαστάσεων: 50 x 50 mm 
περίπου) 
ε. 1 στήριγμα βραχίονα όταν ο ασθενής βρίσκεται σε πλευρική θέση, μεταβλητού ύψους με 
δυνατότητα περιστροφής 

9.   Τέλος προσθέτουμε τις εξής παραγράφους: 
 
      14. Να προσφερθεί ξεχωριστά στην οικονομική προσφορά προς επιλογή πλήρης σειρά 

εξαρτημάτων για όλες τις δυνατές χρήσεις της χειρουργικής τράπεζας. 
15. Να διαθέτει σύστημα για την αποφυγή σύγκρουσης της χειρουργικής επιφάνειας με το 

δάπεδο σε περίπτωση λάθους χειρισμού από το χρήστη. 
16.Να αναφερθούν συστήματα ασφαλείας τις χειρουργικής τράπεζας σε περιπτώσεις 

υπέρβαρων ασθενών.  
17. Η βάση, η κολώνα (εκτός από τα τμήματα που φέρουν ελαστική επικάλυψη) καθώς και 

όλα τα υπόλοιπα μεταλλικά τμήματα της τράπεζας να είναι κατασκευασμένα από 
ανοξείδωτο χάλυβα για τη μέγιστη δυνατή αντιδιαβρωτική προστασία.  

18. Να συνοδεύεται με σύστημα (ενσωματωμένο ή προσθαφαιρούμενο) για την εκτέλεση των 
ηλεκτρικών κινήσεων σε περιπτώσεις βλάβης. 

19. Να περιγραφούν τα συστήματα ασφαλείας που διαθέτει η χειρουργική τράπεζα κατά τη 
μετακίνησή της. 

20. Να είναι κατασκευασμένη από υλικά ποιότητας και αντοχής, ώστε να είναι κατάλληλη για 
Νοσοκομειακή χρήση. Να υπόκειται στους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς 
ασφαλείας και αξιοπιστίας. Συγκεκριμένα να είναι ιατρική συσκευή class I, τύπος Β. 
Βαθμός προστασίας IPx4 σύμφωνα με IEC 529 κατάλληλη για λειτουργία σε εκρηκτικό 
περιβάλλον χειρουργείου και με ασφάλεια εγκατάστασης σε παρουσία εύφλεκτου 
αναισθητικού αερίου κατηγορίας ΑΡ. 

Στους Γενικούς Όρους: 
1. Στην §1 προσθέτουμε την φράση : «H  προμηθεύτρια  εταιρεία   να   είναι  

πιστοποιημένη με ISO 14001 και…» 
2. Στην §2 αφαιρούμε την φράση «ISO 9001» και αλλάζουμε το ISO 13485/16 σε ISO 

13485. 
3. Στην §4 προσθέτουμε την φράση: «Ανταπόκριση εντός 4 ωρών στις εργάσιμες ημέρες 

και εντός 8  ωρών τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες» 
4. Στην §7 προσθέτουμε την λέξη «τουλάχιστον» για την εγγύηση καλής λειτουργίας 
5. Στην §9 προσθέτουμε την φράση: «…. (και την προσφορά του προμηθευτή)…» 



6. Στην §12 προσθέτουμε την φράση: «…. (manual, datasheet κλπ – τα οποία να είναι 
πλήρη και όχι αποσπάσματα)…» 

 
  
 
Κατόπιν τούτου, οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού προμήθειας  ενός  χειρουργικού 

τραπεζιού ( CPV  : 33192230-3), του Γ.Ν Πέλλας (Ν.Μ Γιαννιτσών) έχουν ως εξής: 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

                    ΔΑΠΑΝΗ €45.000 ΜΕ ΦΠΑ 

  

 

 

Τα προσφερόμενα να είναι πλήρες, σύγχρονης οπωσδήποτε  τεχνολογίας. Τα τεχνικά  κλπ. 

χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν απαραίτητα στην τεχνική περιγραφή να τεκμηριώνονται µε 

αντίστοιχα  prospectus, κλπ. στοιχεία για να αξιολογηθούν. 

 

1. Η τράπεζα να είναι σύγχρονης  ηλεκτρομηχανικής ή ηλεκτροϋδραυλικής τεχνολογίας ή και 

συνδυασμός αυτών.  Να είναι κατασκευασμένη από υλικά ποιότητας και αντοχής, ώστε  να είναι 

κατάλληλη για Νοσοκομειακή χρήση. Να πληροί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. 

2. Να είναι κατάλληλη  για επεμβάσεις γενικής  χειρουργικής αλλά  και για όλες  τις άλλες επεμβάσεις 

µε την προσθήκη των κατάλληλων  εξαρτημάτων 

3. Να δέχεται ασθενείς με βάρος έως και 250 κιλά τουλάχιστον χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό 

στις κινήσεις και στο εύρος των κινήσεων της όταν πραγματοποιούνται μεμονωμένα και 

συνδυαστικά. Να δύναται να πραγματοποιεί επεμβάσεις με ασθενείς και µε βάρος τουλάχιστον/ εώς   

350 κιλών. Να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστικού Οίκου για την προσφερόμενη σύνθεση 

της χειρουργικής τράπεζας 

4. Η τράπεζα να λειτουργεί  µε τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος DC, η οποία να παρέχεται από 

ενσωματωμένες στην  κολόνα  maintenance free επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, καθώς επίσης και 

από ενσωματωμένο τροφοδοτικό συνδεόμενο στο ηλεκτρικό δίκτυο. 

5. Οι διάφορες κινήσεις της να εκτελούνται   ηλεκτρικά και να ενεργοποιούνται από: 

α. Ενσύρματο χειριστήριο με LCD οθόνη 

β. Ασύρματο  τηλεχειριστήριο 

γ. Ποδοδιακόπτη τριών κινήσεων 

6. Η τράπεζα να συνοδεύεται από το ενσύρματο χειριστήριο. Το ασύρματο χειριστήριο  και ο 

ποδοδιακόπτης να προσφερθούν προς επιλογήν. 

7. Οπωσδήποτε ο χειρισμός όλων  των κινήσεων  να είναι δυνατός και µέσω  χειριστηρίου 

ενσωματωμένου   στην    κολώνα    της    τράπεζας   το    οποίο   να    λειτουργεί    µέσω 

δευτερεύοντος ηλεκτρονικού κυκλώματος σε περίπτωση βλάβης του πρωτεύοντος . Το 

ενσωματωμένο χειριστήριο  να βρίσκεται σε κατάλληλο σημείο της τράπεζας, ώστε  να είναι άμεσα 

προσβάσιµο από όλες τις πλευρές της. Να διαθέτει ενδείξεις για την κατάσταση των µπαταριών. 



8. Η βάση  να φέρει  4 διπλούς  αντιστατικούς τροχούς ασφαλείας.  Να διαθέτει  ηλεκτρικό κεντρικό  

σύστημα κεντρικής  πέδησης και σταθεροποίησής της  το οποίο να ενεργοποιείται µέσω  του  

χειροπληκτρολογίου. Απαραίτητα να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης απασφάλισης (emergency 

release) της χειρουργικής τράπεζας σε περίπτωση  εμπλοκής του  ηλεκτρομηχανικού συστήματος 

απασφάλισης. 

9. Η χειρουργική επιφάνεια να είναι ακτινοδιαπερατή και να αποτελείται από τουλάχιστον έξι (6) 

χωριστά τμήματα: 

α. τμήμα λεκάνης 

β. τμήμα  κάτω πλάτης  

γ. τμήμα άνω πλάτης 

δ. τμήμα κεφαλής 

ε. δύο τμήματα ποδιών µε δυνατότητα πλάγιας απαγωγής 

10. Όλα τα παραπάνω να είναι µε προσθαφαιρούµενα καλύμματα από αντιστατικά μαξιλάρια από 

viscoelastic υλικό, για να διευκολύνεται  ο καθαρισμός  και η απολύμανσή τους.  Θα  εκτιμηθεί αν 

το μαξιλάρι των  τμημάτων   πλάτης και λεκάνης  είναι ενιαίο.  Επίσης να φέρει  σύστημα 

συγκράτησης ακτινολογικής  κασέτας. 

11. Να εκτελεί ηλεκτρικά τις κινήσεις : 

α. ρύθμιση  ύψους (χωρίς τα μαξιλάρια)< 60cm  έως  >100 cm  τουλάχιστον 

β. ρύθμιση  Trendelenburg /Anti-Trendelenburg +30°/- 30° τουλάχιστον 

γ. ρύθμιση  πλευρικής κλίσης της επιφάνειας δεξιά – αριστερά +/- 25° τουλάχιστον 

δ. τμήμα πλάτης πάνω και κάτω +80°/-40°  τουλάχιστον  

ε. τμήμα ποδιών πάνω και κάτω +20°/ -90° τουλάχιστον.  

στ. Θέσεις  flex/reflex µε το πάτημα ενός κοµβίου. 

ζ.   Θέση  (0) όλων  των  ηλεκτροκίνητων τμημάτων  της  επιφάνειας µε το πάτημα ενός κοµβίου 

άπαξ 

η. Οριζόντια ολίσθηση κατά 32 εκατοστά  τουλάχιστον. 

θ. Να φέρει μπουτόν πανικού για την άμεση διακοπή όλων των ηλεκτρικών κινήσεων  

ι. θέσεις απομνημόνευσης για διαμόρφωση από τον χρήστη (τουλάχιστον τρεις) 

12. Χειροκίνητα να ρυθμίζονται 

α.  το τμήμα κεφαλής  κατά +/- 30° περίπου 

β. πλάγια απαγωγή των τμημάτων  ποδιών κατά 90° έκαστο 

13. Να συνοδεύεται από τα κάτωθι εξαρτήματα  γενικής χειρουργικής 

α. 2 στηρίγματα  βραχίονα αναισθησίας µε δυνατότητα περιστροφής 

β. 1 αναισθησιολογικό  τόξο 

γ. 1 ιμάντα πρόσδεσης σώματος 

δ. 3 πλευρικά στηρίγματα σώματος, συνοδευόμενα με: i) 1 μαξιλάρι στέρνου-πλάτης, διαστάσεων 

120 x 100 mm περίπου,ii) 1 μαξιλάρι γλουτών, διαστάσεων 200 x 100 mm περίπου, iii) 1 μαξιλάρι 

ηβικού οστού  (διαστάσεων: 50 x 50 mm περίπου) 

ε. 1 στήριγμα βραχίονα όταν ο ασθενής βρίσκεται σε πλευρική θέση, μεταβλητού ύψους με 

δυνατότητα περιστροφής. 

14. Να προσφερθεί ξεχωριστά στην οικονομική προσφορά προς επιλογή πλήρης σειρά εξαρτημάτων για 

όλες τις δυνατές χρήσεις της χειρουργικής τράπεζας. 

15. Να διαθέτει σύστημα για την αποφυγή σύγκρουσης της χειρουργικής επιφάνειας με το δάπεδο σε 

περίπτωση λάθους χειρισμού από το χρήστη. 

16. Να αναφερθούν συστήματα ασφαλείας τις χειρουργικής τράπεζας σε περιπτώσεις υπέρβαρων ασθενών.  



17. Η βάση, η κολώνα (εκτός από τα τμήματα που φέρουν ελαστική επικάλυψη) καθώς και όλα τα 

υπόλοιπα μεταλλικά τμήματα της τράπεζας να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα για τη 

μέγιστη δυνατή αντιδιαβρωτική προστασία. 

18.  Να συνοδεύεται με σύστημα (ενσωματωμένο ή προσθαφαιρούμενο) για την εκτέλεση των ηλεκτρικών 

κινήσεων σε περιπτώσεις βλάβης. 

19. Να περιγραφούν τα συστήματα ασφαλείας που διαθέτει η χειρουργική τράπεζα κατά τη μετακίνησή 

της. 

20. Να είναι κατασκευασμένη από υλικά ποιότητας και αντοχής, ώστε να είναι κατάλληλη για 

Νοσοκομειακή χρήση. Να υπόκειται στους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας και 

αξιοπιστίας. Συγκεκριμένα να είναι ιατρική συσκευή class I, τύπος Β. Βαθμός προστασίας IPx4 

σύμφωνα με IEC 529 κατάλληλη για λειτουργία σε εκρηκτικό περιβάλλον χειρουργείου και με 

ασφάλεια εγκατάστασης σε παρουσία εύφλεκτου αναισθητικού αερίου κατηγορίας ΑΡ. 

 

 

                                                                    ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. H  προμηθεύτρια  εταιρεία   να   είναι  πιστοποιημένη με ISO 14001 και να είναι ενταγμένη   σε   

σύστημα  εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων  ειδών   ηλεκτρικού   και  ηλεκτρονικού εξοπλισμού  

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

2. Ο  κατασκευαστικός  οίκος  να  είναι  πιστοποιημένος  µε  ISO13485 και το προσφερόμενο είδος  

να φέρει πιστοποίηση CE. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά). 

3. Η  προμηθεύτρια εταιρεία  θα  πρέπει  απαραίτητα  να  διαθέτει  πιστοποίηση κατά  ISO  9001  και 

ISO  13485  για εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική  υποστήριξη. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά) 

4. Ο Προμηθευτής θα  πρέπει να διαθέτει  μόνιμο οργανωμένο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης στην Β. 

Ελλάδα  , µε τουλάχιστον ένα τεχνικό για άμεση  ανταπόκριση στις βλάβες. Ανταπόκριση εντός 4 

ωρών στις εργάσιμες ημέρες και εντός 8  ωρών τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες. 

5. Επί   της   τεχνικής   προσφοράς  να   αναφέρεται   απαραίτητα  η   έδρα   του εργοστασίου 

κατασκευής τους,  το έτος  πρώτης κυκλοφορίας του  συστήματος από τον κατασκευαστικό οίκο µε 

βεβαίωσή του μεταφρασμένη στην Ελληνική. Επίσης να αναφερθεί η συνέπεια και εμπειρία του  

προμηθευτή στη  συντήρηση (αριθμός  ήδη εγκατεστημένων  και  συντηρούμενων  ιδίου  τύπου  

μηχανημάτων σε  Δημόσια   και Ιδιωτικά  Νοσηλευτικά   Ιδρύματα,   αριθμός εκπαιδευμένων  

τεχνικών   στο προσφερόμενο σύστημα). 

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

εγκατάσταση και λειτουργία  του υπό προμήθεια μηχανήματος, θα πρέπει απαραίτητα να είναι 

καινούργια, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους  τους όρους σύμβασης, 

που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα  χαρακτηριστικά του.  Η μεταφορά και 

παράδοση του  εξοπλισμού στις  Κεντρικές  Αποθήκες του  Νοσοκομείου θα  γίνεται  από 

προσωπικό, µε μέσα, έξοδα  και ευθύνη   του  προμηθευτή. Ευθύνη του  προμηθευτή θα  υπάρχει 

και για τυχόν  βλάβες οι οποίες  μπορεί  να  προκληθούν στους  χώρους του  Νοσοκομείου κατά   

την  μεταφορά  και  εγκατάσταση  του   εξοπλισμού  στο   χώρο  χρήσης.  Θα υποβληθεί στην 

Τεχνική Υπηρεσία για έλεγχο  και έγκριση  αναλυτική  έκθεση  µε όλα τα απαραίτητα τεχνικά 



στοιχεία  και απαιτήσεις για την εγκατάσταση και τοποθέτηση του εξοπλισμού στο χώρο 

λειτουργίας. 

7. Να παρέχεται  από τον  προμηθευτή εγγύηση καλής  λειτουργίας για δύο  (2) έτη τουλάχιστον,  

αρχόµενης από την ημερομηνία  του  πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής του συστήματος από  την  

αρμόδια   επιτροπή,  καθώς  και  τεχνικής   υποστηρίξεως  σε ανταλλακτικά  και SERVICE  για 

δέκα (10) έτη τουλάχιστον. Η προσφοράς εγγύησης καλής   λειτουργίας  των   δύo   (2)   ετών   θα   

γίνεται   µε   έγγραφη  δέσμευση  του κατασκευαστή, ή της θυγατρικής του εάν αυτή λειτουργεί 

στην Ελλάδα  ή του εξουσιοδοτημένου   αντιπροσώπου  του   στην   Ευρωπαϊκή  Ένωση  όπως   

αυτοί ορίζονται  στην Οδηγία  93/42/EEC. Η εγγύηση θα καλύπτει πάσης φύσεως ανάγκες σε 

εργασία και υλικά απαραίτητων για την επισκευή, συντήρηση και διατήρηση του εξοπλισμού  

(περιλαμβανομένου  του   παρελκόμενου εξοπλισμού)  σε   πλήρη  και ασφαλή λειτουργία,  

σύμφωνα µε  τις  οδηγίες του  κατασκευαστικού οίκου.  ∆εν  θα καλύπτει βλάβες οι οποίες μπορεί 

να προέρχονται από κακό χειρισμό,  χρήση ακατάλληλων  υλικών,   µη  τήρηση   των   οδηγιών  του   

κατασκευαστικού  οίκου   ή επέμβαση τρίτων µη εξουσιοδοτημένων ατόμων. 

8. Μετά   τη   λήξη   του   ως    άνω    χρόνου   εγγύησης   καλής    λειτουργίας,  ο προμηθευτής 

υποχρεώνεται, να αναλάβει  την πλήρη συντήρηση και την επισκευή του ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού , μέχρι τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών  από την οριστική παραλαβή του 

συγκροτήματος σε κατάσταση λειτουργίας, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας  αμοιβής,  την οποία θα έχει 

καθορίσει  οπωσδήποτε στην αρχική  οικονομική του  προσφορά. Θα  καλύπτει πάσης φύσεως 

ανάγκες σε  εργασία και υλικά απαραίτητων για την επισκευή, συντήρηση και διατήρηση του 

εξοπλισμού σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία,  σύμφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 

∆εν θα καλύπτει βλάβες οι οποίες μπορεί να προέρχονται από κακό χειρισμό,  χρήση ακατάλληλων  

υλικών,   µη  τήρηση   των   οδηγιών  του   κατασκευαστικού  οίκου   ή επέμβαση τρίτων µη 

εξουσιοδοτημένων ατόμων. 

9. Σε περίπτωση αφαίρεσης της εξουσιοδότησης του κατασκευαστικού οίκου ή του  εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου  του  στην   Ευρωπαϊκή Ένωση, προς  τον προμηθευτή, για παροχή  ανταλλακτικών - 

συντηρήσεων - τεχνικής  υποστήριξης - εγγυήσεων κλπ.  και  εντός  της  απαιτούμενης  δεκαετίας, 

θα  πρέπει  να  κατατεθεί βεβαίωση δέσμευσης του  κατασκευαστή ή  του  εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία  του 

συγκροτήματος,  µε  τους   ίδιους   ζητούμενους  όρους (και την προσφορά του προμηθευτή) μέχρι   

συμπλήρωσης  της δεκαετίας  τουλάχιστον. 

10. Χρόνος    παράδοσης  του   μηχανήματος  ορίζεται   έως    90   ημερολογιακές ημέρες. 

11. Κατά    την    παράδοση   ο    προμηθευτής αναλαμβάνει   την    υποχρέωση εκπαιδεύσεως  του  

προσωπικού  στο  τρόπο  χρήσης,  καθημερινής φροντίδας και επισκευής-συντήρησης του  

μηχανήματος για  όσο  διάστημα  απαιτηθεί  και πιθανά άνω της μιας φοράς χωρίς άλλη 

αποζημίωση του προμηθευτή, καθώς επίσης και να παραδώσει  σε  έντυπη και  ηλεκτρονική   

μορφή   τα  επίσημα εγχειρίδια   χρήσης (2 αντίγραφα μεταφρασμένα στην Ελληνικά Γλώσσα και 1 

αντίγραφο στην Αγγλική), τα τεχνικά εγχειρίδια  (ServiceManual) μαζί µε τα ηλεκτρικά, 

ηλεκτρονικά, ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια  και τον κατάλογο  εξαρτημάτων (Partlist) τουλάχιστον 

στην  Αγγλική  Γλώσσα.  Ο  προμηθευτής  οφείλει,  για  διάρκεια   10  ετών   από  την οριστική  

παραλαβή, να  αποστέλλει  στο  Τμήμα  Βιοϊατρικής  Τεχνολογίας, οποιοδήποτε από τα παραπάνω 

εγχειρίδια  ο κατασκευαστικός οίκος  επικαιροποιεί σε έντυπη και ηλεκτρονική  μορφή. 

 



12. Επί  ποινή αποκλεισμού η τεχνική  προσφορά θα  συνοδεύεται  υποχρεωτικά από φύλλο  

συμμόρφωσης στο οποίο θα δίδονται  απαντήσεις εκ μέρους  των συμμετεχόντων για όλες  τις 

προαναφερόμενες προδιαγραφές µε την ίδια ακριβώς σειρά   και  θα   πρέπει  να  είναι  αναλυτικές   

και  όχι  μονολεκτικές   καθώς  και  να αποτυπώνουν πλήρως και µε λεπτομέρεια την συμμόρφωση 

ή µη µε τα ζητούμενα. Για κάθε  απάντηση που αφορά τεχνικά χαρακτηριστικά θα πρέπει 

υποχρεωτικά να υπάρχει παραπομπή στο επίσημο πρωτότυπο διαφημιστικό  φυλλάδιο (brochure) ή 

τα  εγχειρίδια  του  κατασκευαστή (manual, datasheet κλπ – τα οποία να είναι πλήρη και όχι 

αποσπάσματα)  και  όπου αυτό  δεν  είναι  εφικτό  σε  πρωτότυπη δήλωση του κατασκευαστή µε 

υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του. 

13. Επί  ποινή αποκλεισμού,  ο  προμηθευτής θα  καταθέσει   υπεύθυνη δήλωση στην   οποία  θα   

δηλώνει    ότι   «όλα   τα   υποβληθέντα  έγγραφα  στον   παρόντα διαγωνισμό, από τον οίκο 

κατασκευής, έχουν  ελεγχθεί  από τον προμηθευτή για την ορθότητα και ακρίβειά τους  και φέρει 

πλήρη ευθύνη  για την εγκυρότητα αυτών». Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διασταυρώσει 

(µε κάθε πρόσφορο τρόπο) οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από τους προμηθευτές. 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 18/05/2020 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:  

 

Γεωργιάδου Θεοδώρα 

 

Λιγάσης Κων/νος 

 

Σκουρτανιώτη Άρτεμις 

 


