
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

Π/Υ: 20.000€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) 
ΟΜΑΔΑ Α’ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Τεχνική Προδιαγραφή Συντελεστής 
Βαρύτητας 

Το προσφερόμενο οδοντιατρικό μηχάνημα να είναι 
καινούριο, αμεταχείριστο,  ανθεκτικής κατασκευής, 
σύγχρονης τεχνολογίας. Να συνοδεύεται από όλα τα 
αναγκαία παρελκόμενα για την ασφαλή και καλή λειτουργία 
του. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση  

1. Όλα τα μέρη του μηχανήματος να  είναι ικανά να 
δεχτούν απολύμανση. Όλα τα μεταλλικά μέρη να έχουν 
ηλεκτροστατική βαφή με αντισκωριακή προστασία. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 1% 

2. Η τροφοδότηση της μονάδας να είναι χαμηλού βολτάζ 
(24V) 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

1% 

3. Ο κορμός του μηχανήματος και το πτυελοδοχείο να 
ακολουθούν τις κάθετες κινήσεις της πολυθρόνας. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

1% 

4. Οι αγωγοί ρεύματος, νερού, πεπιεσμένου αέρα να είναι 
συγκεντρωμένοι σε ιδιαίτερο κιβώτιο παροχών 
τοποθετημένο στο υποπόδιο της έδρας. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

1% 

5. Οι ηλεκτροβαλβίδες της μονάδας να είναι κατά προτίμηση 
από μπρούντζο. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

1% 

6. Οι διακόπτες να είναι στεγανού τύπου, εργονομικά 
τοποθετημένοι. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

1% 

ΚΥΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ 

Α. ΕΔΡΑ (6%) 

7. Η λειτουργία της να είναι ηλεκτρομηχανική και είναι 
ικανή να ανυψώσει βάρος 160 κιλών. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

2% 

8. Τα υλικά επένδυσης να είναι μεγάλης αντοχής, να μην 
φέρουν πτυχές και ραφές ώστε να επιδέχονται συνεχείς 
καθαρισμούς και απολύμανση και να μπορούν να 
αντικαθίστανται εύκολα. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

1% 

9. Να εκτελεί κινήσεις επάνω και κάτω, εμπρός και 
πίσω της πλάτης μέχρι οριζοντίωσης καθώς και να 
μπορεί να λάβει θέση έκτακτης ανάγκης. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

1% 

10. Να διαθέτει διακόπτη κινήσεων στον ποδοδιακόπτη και 
στην εργαλειοφόρο κεφαλή. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

1% 

11. Να διαθέτει ερεισικέφαλο το οποίο να μπορεί να εκτελεί 
μετακινήσεις της κεφαλής αυτόνομες, μεγάλης 
διαδρομής προς όλες τις κατευθύνσεις και να ασφαλίζει 
τις θέσεις αυτές.  

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

 
1% 

Β. ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (4%) 

12. Να είναι αναρτημένος σε πολύσπαστο αρθρωτό 
βραχίονα. Οι κινήσεις του να εκτελούνται σε όλους τους 
άξονες με απόλυτη σταθερότητα παρέχοντας δυνατότητα 
ευχερούς στόχευσης στο πεδίο εργασίας. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

1% 

13. Τα χερούλια να είναι αποσπώμενα για να απολυμαίνονται 
ή να αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο κλίβανο. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

1% 

14. Να  έχει led προβολέα .Να είναι σκιαλυτικός με πεδίο 
εστίασης φωτισμού 70x140 mm, ισχύος 15.000-30.000 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 2% 



lux, με ρύθμιση της φωτιστικής ισχύος. Να αναφερθεί η 
διάρκεια ισχύος της λυχνίας led για αξιολόγηση. 

αξιολόγηση 

Γ. ΤΑΜΠΛΕΤΑ  ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (10%) 

15. Να διαθέτει διακόπτες μαλακούς (soft touch),για τον 
έλεγχο του Unit, του πτυελοδοχείου, του προβολέα 
και της έδρας. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

1% 

16. Οι διαστάσεις της να είναι τουλάχιστον 25x30cm. Οι 
εξωτερικές επιφάνειες της ταμπλέτας να είναι λείες ώστε 
να καθαρίζονται εύκολα. Στη βασική σύνθεση να 
περιλαμβάνονται πέντε (5) πατάκια ταμπλέτας. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση  

1% 

17. Να διαθέτει σύστημα παροχής νερού από δοχείο. Το 
ίδιο σύστημα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
εσωτερική απολύμανση του κυκλώματος νερού. Να 
υπάρχει διακόπτης- επιλογέας ώστε ο χειριστής να 
επιλέγει νερό για τα κοπτικά εργαλεία από το δοχείο ή 
από το δίκτυο ύδρευσης. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

2% 

18. Κάθε εργαλείο, χειρολαβή, αερότορ, μικρομότορ, 
υπέρηχος αποτρύγωσης να μπορεί να λειτουργεί σε 
οποιαδήποτε θέση  της ταμπλέτας. Να είναι όλα τα 
κορδόνια των χειρολαβών ιδίου τύπου για να 
λειτουργούν όλες οι χειρολαβές. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

2% 

19. Τα κορδόνια να είναι σιλικόνης. Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

1% 

20. Να διαθέτει αυτόνομη ρύθμιση νερού για κάθε θέση 
εργαλείου χωριστά. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

1% 

21. Η ταμπλέτα να είναι εξοπλισμένη με τα εξής:  
2 γραμμές  αερότουρ με ταχυσύνδεσμο τροφοδοσlας 
LED φωτισμού 
2 γραμμές γιο μικρομότορ αέρος με φως led  και εσωτ. 
Σπρέι 
1 συσκευή φωτοπολυμερισμού επί της έδρας 
1 ενσωματωμένη συσκευή αποτρύγωσης αέρος 
1 αέρο-υδροσύριγγα inox με κλιβανιζόμενο ρύγχος αλλά 
και όλη η χειρολαβή σε αυτόκαυστο κλίβανο. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

 
 

2% 

Δ.ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΟΗΘΟΥ (3%) 

22. Να επιτρέπει την κίνηση στο οριζόντιο επίπεδο εύρους 
180ο και  να ακολουθεί την κίνηση της έδρας στον 
κατακόρυφο άξονα. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

1% 

23. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να μπορεί να 
απολυμανθεί από τα συνήθη χημικά. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

1% 

24. Στο χειριστήριο του βοηθού να είναι αναρτημένες σε 
ειδικές θέσεις το σύνολο των αναρροφήσεων 
(σιελαντλία αέρος και χειρουργική αναρρόφηση). 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

1% 

Ε. ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (5%) 

25. Να ενεργοποιεί τα κοπτικά εργαλεία (luftmotor- airotor -
απoτρύγωση) της εργαλειοφόρου κεφαλής. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

2% 

26. Να ελέγχει την παροχή νερού στα κοπτικά εργαλεία Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

1% 

27. Να διαθέτει διακόπτη κινήσεων της έδρας. Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

2% 

ΣΤ. ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟ (4%)   

28. Ο κορμός του μηχανήματος και το πτυελοδοχείο να 
ακολουθούν τις κάθετες κινήσεις της πολυθρόνας. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

1% 

29. Η λεκάνη του να  είναι από πορσελάνη ενιαία με τη 
βάση του ποτηριού για πιο εύκολο καθάρισμα. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

1% 



30. Η εντολή πλύσης της λεκάνης και η εντολή νερού στο 
ποτήρι να είναι με χρονοδιακόπτη. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

1% 

31. Ο κορμός του πτυελοδοχείου να περιστρέφεται 90 
μοίρες προς τα έξω ώστε να ανοίγει για πιο εύκολο 
καθάρισμα. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

1% 

Ζ. ΚΟΥΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (9%) 

32. Το κουτί κεντρικής τροφοδοσίας να είναι κατάλληλα 
διαμορφωμένο ώστε να διαχωρίζονται τα ηλεκτρολογικά 
από τα υδραυλικά στοιχεία. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

2% 

33. Να έχει κεντρικό διακόπτη (ON-OFF) ο οποίος θα 
ελέγχει ταυτόχρονα όλες τις παροχές προς το 
οδοντιατρικό συγκρότημα (ρεύμα, νερό, αέρας). 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

1% 

34. Να έχει φίλτρο νερού και αέρα με υδατοπαγίδα και 
δυνατότητα καθαρισμού και εξαέρωσης. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

1% 

35. Να έχει ρυθμιστή πιέσεως εισόδου προς το οδοντιατρικό 
συγκρότημα για το νερό και τον αέρα με αντίστοιχα 
ενδεικτικά όργανα. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

2% 

36. Να έχει ρυθμιστές πιέσεως διανομής προς τα επιμέρους 
στοιχεία του συγκροτήματος (ταμπλέτα και 
πτυελοδοχείο) για το νερό και τον αέρα με αντίστοιχα 
ενδεικτικά όργανα. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

2% 

37. Να έχει μετασχηματιστή τροφοδοσίας του 
συγκροτήματος 220 V-24V καθώς και ασφάλειες 
χαμηλής τάσεως για το μετασχηματιστή και όλα τα 
επιμέρους στοιχεία του συγκροτήματος. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

1% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ (20%)   

Να διαθέτει στη βασική σύνθεση ως περιφερειακό 
εξοπλισμό τα παρακάτω: 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

 

38. Καρεκλάκι βοηθού. Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

1% 

39. Χειρολαβές αερότουρ και μικρομότορ με φωτισμό. Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

1% 

40. Εντοπιστής ακρορριζίου (κατά προτίμηση πάνω στην 
έδρα) Να διαθέτει ηχητική ένδειξη απόστασης από το 
ακρορρlζιο καθώς και 3 σετ κλιπ και γεlωσης που να 
αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο κλίβανο. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

2% 

41. Ισχυρή χειρουργική ηλεκτρική αναρρόφηση με μοτέρ 
αδιάλειπτης λειτουργίας και αποχέτευσης λυμμάτων. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

2% 

42. Αεροσυμπιεστή με κάδο 24 λίτρων, ισχύος 0,75ΗΡ 
τουλάχιστον, με αερόψυκτο κινητήρα oil free και μέγιστη 
πίεση έως 7 bar. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

2% 

43. Ακτινογραφικό μηχάνημα καινούριο, αμεταχείριστο, 
ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας. Να 
συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία παρελκόμενα για την 
ασφαλή και καλή λειτουργία του. Να διαθέτει επιπλέον 
τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

 

2% 

44. Να μπορεί να στηριχθεί σε τοίχο, βραχίονα, οροφή ή να 
είναι τροχήλατο. Η λειτουργία του βραχίονα να επιτρέπει 
την απρόσκοπτη χρήση του εκ μέρους του Ιατρού-
Χειριστή 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

2% 

45. Η κατασκευή και εγκατάστασή του μηχανήματος να είναι 
τέτοια ώστε να επιτρέπεται ο χειρισμός του τεχνικά από 
απόσταση. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

1% 

46. Να λειτουργεί με ρεύμα δικτύου  220V/50Hz περίπου και 
η γεννήτρια να λειτουργεί στα 70ΚV και 7mA. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

1% 

47. Να διαθέτει εστία ακτινοβολίας 0.8 [IEC 336/1997]. Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

1% 

48. Να έχει απόσταση μεγαλύτερη των 20cm εστiας από το Να περιγραφεί αναλυτικά προς 1% 



δέρμα με διάμετρο κυκλικού ακτινοβολούμενου πεδίοu 
που δεν υπερβαίνει περίπου τα 6cm. 

αξιολόγηση 

49. Να έχει φίλτρο ισοδύναμο αλουμίνιου ≥1,5mm. Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

1% 

50. Να έχει έλεγχο πλέγματος ακτινολογικής λυχνίας για 
σταθερή έξοδο δόσεως. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

1% 

51. Να διαθέτει χρονόμετρο ελεγχόμενο από 
μικροεπεξεργαστή με δυνατότητα επιλογής  ανατομικών 
χαρακτηριστικών οδόντων ενηλίκων και παίδων καθώς 
και χαμηλής δόσεως για χρήση σε ψηφιακή απεικόνιση. 
Οι χρόνοι επιλογής να είναι από 60 ms έως 3.2 s 
περίπου. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 2% 

 
  

52. Επιπλέον δυνατότητες όλου του συγκροτήματος να 
αναφερθούν προς αξιολόγηση. Να δοθούν κατ’ επιλογή 
επεκτάσεις-αναβαθμίσεις με τιμές στην οικονομική 
προσφορά. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 3% 

ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΔΑΣ 70% 

 

ΟΜΑΔΑ Β’ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

 
Β.1 Χρόνος Παράδοσης 2,00 % 
Β.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 20,00 % 
Β.3 Ανταλλακτικά για 10 χρόνια 2,00 % 
Β.4 Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας 2,00 % 
Β.5 Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία Τεχνικής Υποστήριξης 2,00 % 
Β.6 Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και Τεχνικής Υπηρεσίας 2,00 % 

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΔΑΣ  30% 

ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΚΑΙ Β’ ΟΜΑΔΑΣ  100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

A. Prospectus και Βεβαιώσεις 

1. Τα κατατιθέμενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού κατασκευαστικού 
οίκου. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της 
πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντός του. Σε 
περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, 
πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του 
προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους. 

2. Η κατά τα άνω επιστολή του οίκου κατασκευής και κάθε σχετικό με την προμήθεια πιστοποιητικό πρέπει να 
είναι υποχρεωτικά πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και σε κάθε περίπτωση επίσημα 
μεταφρασμένα. 

3. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 

B. Υποστήριξη και ανταλλακτικά 

1.  Θα προσφερθεί πρόγραμμα-προσφορά πλήρους υποστήριξης και συντήρησης όλου του συγκροτήματος, 
με ανταλλακτικά, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και για χρονικό διάστημα δέκα (10)  
ετών από την παράδοση σε λειτουργία.  

   Τα ανταλλακτικά,  περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά 
και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης.  

2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο 
Νοσοκομείο ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση 
αυτού.  Επίσης, υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά έγγραφη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του 
κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού θυγατρικού του οίκου (η οποία θα αναφέρεται ρητώς στην παρούσα 
διακήρυξη), ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστημα δηλώνει ο 
προμηθευτής, καθώς και για τη συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην αναθέτουσα αρχή, σε 
περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου 
στη Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση, δεδομένου ότι τούτο 
κρίνεται ως ουσιώδης απαίτηση της διακήρυξης για την μακρόχρονη ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του 
μηχανήματος. 

3. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, τότε σχετικά με τη διάθεση 
ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση του προμηθευτή – κατασκευαστή. 

4. Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, 
αρκεί η δήλωση του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και δεν απαιτούνται οι δηλώσεις περί διάθεσης 
ανταλλακτικών των κατασκευαστικών οίκων των διαφόρων υποσυστημάτων.  

5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των  υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον 
τέσσερα (4) χρόνια από την οριστική παραλαβή τους , κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες 
διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης, η οποία θα αναφέρεται 
κατά τρόπο σαφή στα προσφερόμενα είδη.  

Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του 
μηχανήματος ή μέρους 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. Στην 
παρεχόμενη εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, 
σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το μηχάνημα να διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας. Η συχνότητα των 
προληπτικών ελέγχων πρέπει να καθορίζεται στην προσφορά και να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες και 
προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. 

6. Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον θα 
του έχει ανατεθεί η συντήρηση του μηχανήματος, να εξασφαλίζει την επιμελή συντήρηση και επισκευή του 
όλου συστήματος μέχρι την συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την παραλαβή του μηχανήματος, έναντι 
ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οποία θα έχει καθορίσει στην  οικονομική του προσφορά και με την σύμφωνη 
έγγραφη δήλωση - εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά και θα 
αναφέρεται στην συγκεκριμένη διακήρυξη. Η δήλωση του κατασκευαστικού οίκου πρέπει να καλύπτει και την 
περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου 
στη Ελλάδα ή γενικά πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση. 

7. Κάθε έγγραφη δήλωση - βεβαίωση του κατασκευαστή πρέπει υποχρεωτικά να είναι σε πρωτότυπη  μορφή  
ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και σε κάθε περίπτωση επίσημα μεταφρασμένη 



8. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα ανωτέρω απορρίπτονται.  

9.  Οι προμηθευτές πρέπει, με ποινή αποκλεισμού τους, να καταθέσουν μαζί με την τεχνική προσφορά τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστή, καθώς και πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης 
CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), από τα οποία να προκύπτει ότι ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των 
σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. και τα προσφερόμενα είδη διατίθενται στο εμπόριο σύμφωνα με το νόμο (Κ.Υ.Α. 
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.138648/2009 – ΦΕΚ2198 Β/2-10-2009).  

10. Οι προμηθευτές που διακινούν τα ανωτέρω μηχανήματα πρέπει να συμμορφώνονται με την  
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής 
διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».  Επί ποινή αποκλεισμού, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά 
συμμόρφωσης πρέπει να κατατεθούν στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. 

 

Γ – Εγκατάσταση (εάν απαιτείται) – παράδοση 

1. Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί με ευθύνη του προμηθευτή στον χώρο που θα του υποδειχθεί από το 
Νοσοκομείο. 

2. Οι εργασίες εγκατάστασης του νέου συγκροτήματος πρέπει να πραγματοποιηθούν έτσι ώστε να μη 
διαταραχθεί η λειτουργία των άλλων τμημάτων του Νοσοκομείου. 

3. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να λάβουν επιτόπια γνώση των συνθηκών του χώρου 
εγκατάστασης και να βεβαιώσουν τούτο εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες 
(εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) και να συμπεριληφθούν στην προσφορά τους με πλήρη τεχνική 
περιγραφή. 

4. Με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή :  

-- Θα γίνει έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης του χώρου και βελτίωση, ενίσχυση ή αντικατάσταση αυτής 
ώστε να διασφαλίζονται όλες οι απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών του Ελληνικού κράτους και η νόμιμη 
λειτουργία του νέου συγκροτήματος.  

-- Αποκατάσταση όλων των οικοδομικών και Η/Μ φθορών που τυχόν θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση του 
συγκροτήματος, καθώς και  χρωματισμός των χώρων, πριν την παράδοση σε λειτουργία. 

-- Μελέτη και κατασκευή όλων των μετατροπών, οικοδομικών και Η/Μ που θα κριθούν αναγκαίες στους 
χώρους εγκατάστασης για τη σωστή λειτουργία του συγκροτήματος και την προσαρμογή των χώρων στις 
απαιτήσεις του μηχανήματος.  

-- Ο προμηθευτής θα αναλάβει την οικονομική δαπάνη και τη διεκπεραίωση της διαμόρφωσης  των χώρων 
εγκατάστασης (εφόσον απαιτείται), θα έχει δε την πλήρη ευθύνη για τις συνθήκες λειτουργίας του 
μηχανήματος που θα εγκαταστήσει.  

5.  Ο προμηθευτής οφείλει να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του νέου μηχανήματος και να το 
παραδώσει σε λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά 
ευθύνη, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους, 
τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του 
Νοσοκομείου. Ο προμηθευτής υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό 
το οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς του. Το Νοσοκομείο έχει κάθε δικαίωμα να 
ελέγχει την συμμόρφωση του προμηθευτή προς τα ανωτέρω, με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων του 
Δημοσίου. 

6. Μετά την εγκατάσταση του νέου μηχανήματος, ο προμηθευτής υποχρεούται με δικές του δαπάνες να 
προβεί στον έλεγχο ασφαλούς λειτουργίας. 

7.  Η παραλαβή του μηχανήματος  θα γίνει μετά την εγκατάσταση αυτού σε πλήρη λειτουργία. Ειδικότερα, για 
την οριστική παραλαβή του μηχανήματος πρέπει να προηγηθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, οι μετρήσεις, η 
επίδειξη λειτουργίας και γενικά η επαλήθευση των τεχνικών του δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών. Για τον 
λόγω αυτό, μετά την πλήρη σύνδεση και εγκατάστασή του θα ακολουθήσει δοκιμαστική λειτουργία του 
συγκροτήματος για διάστημα  ενός (1) μηνός. 

8. Όλα τα είδη και υλικά που θα προσκομίσει ο προμηθευτής  για την εγκατάσταση και λειτουργία του υπό 
προμήθεια μηχανήματος, 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. 

9. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε 
ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους. 



10. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο προμηθευτής 
υποχρεώνεται να υπακούσει σε οποιεσδήποτε εντολές ή υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών του, για υλικό 
το οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά 
του. 

11. Με την τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται υποχρεωτικά πλήρης κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι 
κυριότερες παραδόσεις παρόμοιων ή ίδιων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, η αξία τους, 
οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και οι τυχόν υποχρεώσεις παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες 
(Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο Δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις 
αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή 
μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις 
βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον ίδιο 
κατάλογο διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται από συνεργείο του προμηθευτή και από πότε.  

Δ. Πληρότητα στοιχείων προσφοράς 
1. 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 βαθμολόγησης, κατά 
την αξιολόγηση 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", στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση – παραπομπή (ανά κεφάλαιο και 
παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης όσο και 
με τα συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά (σε 
πρωτότυπα όχι φωτοαντίγραφα), ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση. 

Επίσης θα συνυποβάλλεται πλήρες "φύλλο συμμόρφωσης – τεκμηρίωσης", το οποίο θα 
περιλαμβάνει με πληρότητα και αναλυτικά, για το σύνολο των όρων της διακήρυξης (γενικών, 
ειδικών, τεχνικών κ.λ.π.) όλες τις απαντήσεις – προσφορές, (ανά παράρτημα, κεφάλαιο, 
παράγραφο κ.λ.π.) με παραπομπή, για τεκμηρίωση στα συνημμένα τεχνικά εγχειρίδια (π.χ. βλέπε 
prospectus No……., σελίδα ……) και λοιπά δικαιολογητικά.  

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 θα αποκλείονται. 

Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν και θα αναγράφουν οπωσδήποτε την ισοδύναμη σύνθεση του 
συγκροτήματος, κατά τις απαιτήσεις των όρων της διακήρυξης, με αντίγραφο αντίστοιχο της 
οικονομικής προσφοράς, χωρίς όμως αναγραφή των προσφερόμενων τιμών. 

Η προσφορά πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του 
Ν.1599/86, με την οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει εάν η προσφορά του έχει αποκλίσεις από τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς  όρους της διακήρυξης και σε καταφατική περίπτωση θα 
αναφέρει αναλυτικά τις αποκλίσεις αυτές. 

2.  Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προμηθευτές καταθέτουν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά για τεχνικά 
χαρακτηριστικά ή δυνατότητες των προσφερόμενων ειδών ή για το εκπαιδευτικό ή τεχνικό 
προσωπικό ή για τις εγγυήσεις – καλύψεις  χρονικές – λειτουργικές ή για service ή για 
ανταλλακτικά κ.λ.π. θα πρέπει απαραίτητα τα έγγραφα αυτά: 

 α. Να είναι πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα των πρωτοτύπων (όχι απλές φωτοτυπίες) του 
μητρικού κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού θυγατρικού οίκου (όχι τοπικού αντιπροσώπου ή 
άλλου εκπροσώπου). 

 β. Να αναγράφονται πλήρη στοιχεία του εκδότη και του νόμιμου εκπροσώπου – υπογράφοντος 
(τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax) για τη δυνατότητα επαλήθευσης   

       γ. Να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

3. Προσφορές οι οποίες στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ τους ή στο ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΕΚΜΗ-
ΡΙΩΣΗΣ κ.λ.π. θα 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. 



4. 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. 

5. Οι προμηθευτές πρέπει να περιλαμβάνουν στην οικονομική προσφορά τιμοκατάλογο των 
αναλωσίμων και των βασικών ανταλλακτικών του συγκροτήματος και να δεσμευθούν ότι 
μελλοντικές μεταβολές θα γίνονται σύμφωνα με την αύξηση του τιμαρίθμου του προηγούμενου 
έτους. Αντίγραφο του καταλόγου αυτού (χωρίς τιμές) θα περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά. 

6.  Σήμανση CE: Τα προσφερόμενα μηχανήματα πρέπει να καλύπτονται από πιστοποιητικό 
σήμανσης CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/Ε.Ε. Οι προμηθευτές πρέπει, με ποινή αποκλεισμού 
της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά τους πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά 
σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO, ώστε να ικανοποιούνται 
οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε 

  Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ΙSO σειράς 9000 του προμηθευτή, που αφορά 
στην διακίνηση, εγκατάσταση και συντήρηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς επίσης και από 
έγκυρο πιστοποιητικό σειράς κατά ISO 9000 ή ισοδύναμο του οίκου κατασκευής με ποινή απόρριψης 
(σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην § Β.10  ). 

 

 

Ε. Τεκμηρίωση τεχνικών & λοιπών στοιχείων εγγυήσεων, συντηρήσεως, ανταλλακτικών–
αναλώσιμων κ.λ.π. 

 Όλα τα συνυποβαλλόμενα από τους συμμετέχοντες με την προσφορά τους στοιχεία και έγγραφα, όπως 
ειδικοί όροι, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για το εξειδικευμένο τεχνικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό, την 
εξασφάλιση και διάθεση μακρόχρονης παροχής ανταλλακτικών για δέκα χρόνια ή αναλωσίμων μονοπωλιακού 
χαρακτήρα, εξασφάλιση μακρόχρονης παροχής υπηρεσιών (service, εκπαίδευσης κ.λ.π.) εγγυήσεις ή 
καλύψεις τεχνικής φύσης κ.λ.π. προκειμένου να κριθούν, χαρακτηρισθούν και αξιολογηθούν πρέπει να είναι 
οπωσδήποτε επιβεβαιωμένα – τεκμηριωμένα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην § Δ.2. 

 

ΣΤ. Όροι εγγυήσεων - συντήρηση. 

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, 
καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση αυτού από 
τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Να αναφερθεί αναλυτικά 
στην προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη όπου εδρεύει το συνεργείο συντήρησης, η σύνθεση του 
προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, καθώς και ο χρόνος σχετικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης, 
ο οποίος θα επιβεβαιώνεται από αντίστοιχα στοιχεία ασφάλισης (Ι.Κ.Α. κ.λ.π.). Οι επιχειρήσεις που δεν 
διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Βόρεια Ελλάδα, οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον 
οποίο μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες. Ασάφειες ή αοριστίες ως 
προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή την συντήρηση κ.λ.π. θα 
βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις.  

2.  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  (ιατρό ή τεχνικό) και τον 
τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινη-
τοποίησης του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει δυνατόν το 
είδος της και θα αποστέλλεται fax, οπότε θα αρχίζει η μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης. Η ανταπόκριση 
προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να γίνεται την ίδια μέρα όταν ο προμηθευτής ειδοποιηθεί μέχρι 
την 10:00 π.μ. και το αργότερο το πρωί της επομένης ημέρας όταν ειδοποιηθεί μετά την 10:00 π.μ. Στο τέλος 
του χρόνου εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε 
μέρους του μηχανήματος. Για κάθε τέτοια εργάσιμη ημέρα άνω των οκτώ(8) ημερολογιακών ημερών ετησίως, 
(στις οποίες  δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες προληπτικής συντήρησης του μηχανήματος),  θα επιβάλλεται 
στον προμηθευτή, ως ποινική ρήτρα, παράταση κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες της διάρκειας της 
εγγύησης καλής λειτουργίας η της σύμβασης συντήρησης, για ολόκληρο το συγκρότημα. 

3. Το αργότερο έως την υπογραφή  του πρωτοκόλλου παραλαβής του μηχανήματος σε κατάσταση 
λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει: πλήρη σειρά τευχών με οδηγίες συντήρησης και 
επισκευής (service manuals) στην αγγλική ή ελληνική  γλώσσα, όλα τα σχεδιαγράμματα(πρωτότυπα του 
μητρικού κατασκευαστικού οίκου) των επιμέρους τμημάτων του μηχανήματος  καθώς και των βασικών 
ανταλλακτικών και των περιφερειακών  συσκευών   και να δεσμευθεί ότι τυχόν μελλοντικές μεταβολές   θα 
είναι ίδιες  με τις μεταβολές στις υπόλοιπες  χώρες της Ε.Ε . 



4. Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεώνεται, εφόσον θα 
του ανατεθεί, να αναλάβει την συντήρηση και την επισκευή του μηχανήματος, μέχρι την συμπλήρωση δέκα 
(10) ετών από την παράδοση του μηχανήματος σε κατάσταση λειτουργίας, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, 
την οποία θα έχει καθορίσει οπωσδήποτε στην αρχική οικονομική του προσφορά και με την σύμφωνη 
έγγραφη δήλωση – εγγύηση του μητρικού ή θυγατρικού οίκου, η οποία θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά 
και θα αναφέρεται στην αντίστοιχη διακήρυξη, καθώς και στο υφιστάμενο τεχνικό δυναμικό στην χώρα μας για 
την παροχή service κ.λ.π. 

5. Σχετικά με την παροχή εγγυήσεων από τον προμηθευτή για την τήρηση των όρων της σύμβασης 
προμήθειας και συντήρησης ισχύουν τα ακόλουθα: 

  α. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει αποδεδειγμένα ότι ο "αντιπρόσωπος – 
προμηθευτής" διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση από τον μητρικό οίκο για χρόνο ο οποίος καλύπτει όλη την 
δεκαετή περίοδο από την παράδοση του μηχανήματος, κατά την οποία απαιτείται η παροχή ανταλλακτικών – 
συντήρησης, service, εγγυήσεων κ.λ.π., τότε οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από τον μητρικό ή 
ελληνικό θυγατρικό (ως προαναφέρθηκε) οίκο, πέραν των λοιπών δεσμεύσεων (πιστοποιητικά – βεβαιώσεις 
κ.λ.π.) που αναλαμβάνει ο μητρικός οίκος, όπως αναφέρονται στην διακήρυξη. 

 β.  Ο προμηθευτής θα υποβάλλει μαζί με την προσφορά του και υπόδειγμα σύμβασης συντήρησης 
(χωρίς οικονομικά στοιχεία στην τεχνική προσφορά, με οικονομικά στοιχεία στην οικονομική προσφορά) το  
οποίο θα ισχύει μετά το πέραν την εγγύησης και εφόσον το επιθυμήσει το Νοσοκομείο. 

Επίσης ο προμηθευτής θα υποβάλλει και το κόστος συντήρησης του μηχανήματος στην περίπτωση που δεν 
θα ισχύσει το συμβόλαιο συντήρησης. 

 

Ζ- Εκπαίδευση προσωπικού – πλήρης λειτουργία μηχανημάτων 

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς του, να συνυποβάλει οπωσδήποτε μ' 
αυτήν τα παρακάτω, προκειμένου αφενός μεν τα αντίστοιχα στοιχεία να αξιολογηθούν - βαθμολογηθούν, 
αφετέρου δε να εξασφαλίζεται η πλήρης εκμεταλλευσιμότητα των δυνατοτήτων και αποδόσεων του 
μηχανήματος  και κυρίως να διασφαλίζεται από τους χρήστες η κανονική του λειτουργία και ταυτόχρονα να 
προστατεύεται η Δημόσια Υγεία με την χρησιμοποίηση - αξιοποίηση των αναγκαίων εκάστοτε στοιχείων, κατά 
τη διενέργεια των εξετάσεων: 

 α. Πλήρες εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του μητρικού κατασκευαστικού οίκου 
(Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις 
αντίστοιχες εφαρμογές, μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα. 

 β. Πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς- τεχνολόγους), ως και 
αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα. Να αναφερθεί ο χρόνος, ο τόπος 
και η διάρκεια της εκπαίδευσης. 

2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει ότι διαθέτει στην Ελλάδα, μόνιμο και κατάλληλα εκπαιδευμένο 
προσωπικό   για την υποστήριξη των προσφερομένων ειδών από άποψη λειτουργική και επίδειξης -
εκπαίδευσης του προσωπικού των Νοσοκομείων (ιατρών-τεχνολόγων χειριστών), τόσο επί της λειτουργίας, 
όσο και επί των δυνατοτήτων αποτελεσματικότερης και επωφελέστερης εκμετάλλευσης και ανάπτυξης της 
απόδοσής των, ποιοτικής και ποσοτικής. 

 Το υπόψη εκπαιδευτικό ως και το τεχνικό προσωπικό, θα αναφερθεί χωριστά, με τον αντίστοιχο χρόνο 
ενασχόλησης του, τα προσόντα, την εκπαίδευση κ.λ.π. και θα συνυποβληθεί σχετικό πιστοποιητικό ειδικής 
προς τούτο εκπαίδευσης και αντίστοιχης εξουσιοδότησης από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο, ώστε να 
τεκμηριώνεται αντίστοιχα η καταλληλότητα του μεν εκπαιδευτικού προσωπικού για την πλήρη εκπαίδευση 
ιατρών-χειριστών επί της λειτουργίας του μηχανήματος, του δε τεχνικού προσωπικού για την εγκατάσταση, 
service κ.λ.π. 

3. Η εκπαίδευση (ιατρών – χειριστών ), θα παρέχεται επί δέκα (10) εργάσιμες ημέρες  μετά την εγκατάσταση 
του μηχανήματος, άνευ πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή και θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει τους τεχνικούς και το προσωπικό του Νοσοκομείου για 
διάστημα τουλάχιστον 5 εργάσιμων ημερών.  

 Ο προμηθευτής υποχρεούται εντός της δεκαετίας να παράσχει ανάλογη εκπαίδευση, ύστερα από αίτημα 
του φορέα και χωρίς καταβολή πρόσθετης αμοιβής για τυχόν επανάληψη της εκπαίδευσης μεταγενέστερα, 
προς εκπαίδευση νέου προσωπικού (ιατρών – χειριστών). 

  

 

 



 

Η. Όροι και κόστος εξόδων συντήρησης – λειτουργίας 

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει οπωσδήποτε στην οικονομική του προσφορά, με ποινή 
αποκλεισμού , την συγκεκριμένη ετήσια τιμή των εξόδων  συντήρησης (πλήρες σέρβις με ανταλλακτικά ) για 
το πρώτο έτος μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας (ανεξάρτητα των λοιπών όρων εγγύησης 
της προσφοράς, οι οποίες θα αξιολογηθούν κατά περίπτωση), ενώ στη συνέχεια η τιμή θα αναπροσαρμόζεται 
– αναθεωρείται ετησίως, ως κατωτέρω αναφέρεται, μέχρι συμπληρώσεως συνολικά δεκαετίας από την 
εγκατάσταση – παράδοση σε λειτουργία του  μηχανήματος. 

2. Οι προσφερόμενες αρχικές αντίστοιχες ετήσιες τιμές θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες και να 
αναθεωρούνται – αναπροσαρμόζονται ανά έτος μέχρι την συμπλήρωση δεκαετίας, σύμφωνα με τον επίσημο 
Δείκτη Τιμών καταναλωτή. 

 

Με ποινή απόρριψης, να δοθεί φύλλο συμμόρφωσης, στις παρούσες προδιαγραφές, με τήρηση της 
ίδιας αρίθμησης και με τις ανάλογες παραπομπές στα επίσημα prospectus του κατασκευαστικού 
οίκου ή σε επίσημες βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου, για ό,τι δεν αναγράφεται στα 
prospectus. 
 

 

 


