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ΑΡΙΘΜΟ 12/20-5-2019 

 

Στον Άγιο Νικόλαο σήµερα 20/5/2019  ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11,00̟.µ. ύστερα α̟ό  την µε 

αρ.̟ρωτ. 1022/16-5-2019 ̟ρόσκληση της Προέδρου, συνεδρίασε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 

ΝΠ∆∆ µε την ε̟ωνυµία <<Γενικό Νοσοκοµείο Λασιθίου – Γ.Ν.-ΚΥ Νεα̟όλεως «∆ιαλυνάκειο»>>. 

Στην συνεδρίαση ̟ροεδρεύει ο Αντι̟ρόεδρος κ.Μιχελάκης Εµµανουήλ Ανα̟ληρωτής ∆ιοικητής της 

Α.Ο.Μ.Σητείας, λόγω α̟ουσίας της Κοινής ∆ιοικήτριας κ.Σ̟ινθούρη Μαρίας και  τα τακτικά µέλη 

Αρακαδάκης Γεώργιος Ανα̟ληρωτής ∆ιοικητής της Α.Ο.Μ. Ιερά̟ετρας, Βασιλαράς Ηλίας Αιρετός 

Εκ̟ρόσω̟ος Ιατρών και Μανουσάκης Γεώργιος Αιρετός Εκ̟ρόσω̟ος των λοι̟ών Εργαζοµένων. 

Στη συνεδρίαση ̟αρίστανται το ανα̟ληρωµατικό µέλος κ.Μ̟λέτσα Σταυρούλα και  η Γραµµατέας  

του ∆Σ Κουµάκη Μαρία. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 316 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση τεχνικών ̟ροδιαγραφών, έγκριση σκο̟ιµότητας, διενέργειας και 

τευχών διακήρυξης ανοικτού άνω του ορίου διαγωνισµού για την ̟ροµήθεια ενός αξονικού 

τοµογράφου 16 τοµών και την ανάθεση των υ̟ηρεσιών συντήρησής του για χρονική 

διάρκεια ̟έντε ετών για την Α̟οκεντρωµένη Οργανική Μονάδα Ιερά̟ετρας CPV 

33115200-1 Υ̟ολογιστικοί Αξονικοί τοµογράφοι (CAT).  

                                            

                                   Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού έλαβε υ̟όψη του: 

 

1. Την µε αρ.̟ρωτ.1040/20-5--2019 αναφορά της Οικονοµικής Υ̟ηρεσίας της Οργανικής 

Μονάδας Έδρας Αγίου Νικολάου σχετικά µε  έγκριση τεχνικών ̟ροδιαγραφών, έγκριση 

σκο̟ιµότητας, διενέργειας και τευχών διακήρυξης ανοικτού άνω του ορίου 

διαγωνισµού για την ̟ροµήθεια ενός αξονικού τοµογράφου 16 τοµών και την ανάθεση 

των υ̟ηρεσιών συντήρησής του για χρονική διάρκεια ̟έντε ετών για την 

Α̟οκεντρωµένη Οργανική Μονάδα Ιερά̟ετρας CPV 33115200-1 Υ̟ολογιστικοί 

Αξονικοί τοµογράφοι (CAT).  
2. Την υ̟’ αρ. ΥΠΟΙΚ 07085ΕΞ2012/27-8-012 (ΦΕΚ Α 164/12) σύµβαση µεταξύ του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου και της εταιρείας SIEMENS A.E. σύµφωνα µε την ο̟οία και σε 

εκτέλεση του όρου ΙΙΙ.2 (5) αυτής η κάλυψη της σχετικής δα̟άνης θα γίνει α̟ό την ανωτέρω 

εταιρεία. ∆υνάµει της αναφερόµενης συµφωνίας συµβιβασµού µεταξύ Ελληνικής 

∆ηµοκρατίας και Siemens θα υλο̟οιηθούν άµεσα α̟ό το Υ̟ουργείο Υγείας οι α̟οφάσεις της 

Ε̟ιτρο̟ής Ε̟ο̟τείας όσον αφορά στην ̟ροµήθεια ιατρικού εξο̟λισµού στα ∆ηµόσια 

Νοσοκοµεία, µεταξύ των ο̟οίων βρίσκονται και τα Νοσοκοµεία Αγίου Νικολάου και 

Ιερά̟ετρας 

          Με βάση το ίδιο έγγραφο ο ̟ροϋ̟ολογισµός της συµφωνίας συµ̟εριλαµβάνει το Φ.Π.Α.  

          και τυχόν συντηρήσεις εξο̟λισµού διάρκειας ̟έντε (5) χρόνια και το κόστος της  

          υ̟ολογίζεται στο 9% κατά µέσο όρο. 

          Με βάση την εγκεκριµένη, α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή Ε̟ο̟τείας, λίστα του Υ̟ουργείου Υγείας, για το   

          Νοσοκοµείο Ιερά̟ετρας έχει εγκριθεί η εξής ̟ροµήθεια: 

 

α/α Νοσοκοµείο Περιγραφή Τιµή Ποσότητα Τιµή µε 

συντήρηση 

1.Ιερά̟ετρας Αξονικός Τοµογράφος 

(16 τοµών) 

250.000,00 1 362.000,00 

 

3. Το γεγονός ότι µετά την σύνταξη του αρχικού σχεδίου των τεχνικών ̟ροδιαγραφών α̟ό 

την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή, και µετά α̟ό ̟ρότασή της, οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές τέθηκαν 

σε ανοικτή µη δεσµευτική δηµόσια διαβούλευση α̟ό 12/3/2019 έως και τις 

ΑΔΑ: ΨΓΧ3469045-ΤΨΨ



27/3/2019 στον ηλεκτρονικό χώρο δηµοσίων διαβουλεύσεων του ΕΣΗ∆ΗΣ 

(µοναδικός αριθµός 19DIAB000004285). Τα σχόλια ̟ου υ̟οβλήθηκαν έτυχαν 

ε̟εξεργασίας α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή, η ο̟οία και υ̟έβαλε το τελικό σχέδιο των τεχνικών 

̟ροδιαγραφών µε το αρ. ̟ρωτ. 1040/8-4-2019 έγγραφό της 
4. Την εισήγηση του κ.Μιχελάκη Εµµανουήλ Ανα̟ληρωτή ∆ιοικητή  και ̟ροεδρεύοντος της 

συνεδρίασης και την διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του. 

 

                                         Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

 

 

1. Εγκρίνει την σκο̟ιµότητα της ̟ροµήθειας Αξονικού Τοµογράφου 16 τοµών και την 

ανάθεση των υ̟ηρεσιών συντήρησής του για χρονική διάρκεια ̟έντε ετών για τις 

ανάγκες της Α̟οκεντρωµένης Οργανικής Μονάδας Ιερά̟ετρας του Γ.Ν.Λασιθίου 

̟ροϋ̟ολογισθείσας δα̟άνης 362.000,00 ευρώ συµ̟/νου Φ.Π.Α. µε τα στοιχεία του 

̟αρακάτω ̟ ίνακα και την διενέργεια της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας ως εξής 

 

Κωδικός 

CPV 

Περιγραφή 

CPV M.M. 

Πο-

σοτ. 

τρό̟ος 

̟ροµή-

θειας 

Κριτ. Α-

ξιολ. 

Τρό̟ος χρηµα-

τοδότησης 

ΠΡ/ΣΘΕΙ

ΣΑ ∆Α-

ΠΑΝΗ 

ΠΛΕΟΝ 

Φ.Π.Α. 

ΠΡ/ΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 

Φ.Π.Α. 

∆ΙΚΑΙ-

ΟΥΧΟΣ 

ΠΡΟΜΗ-

ΘΕΙΑΣ 

Σχόλια 

33115200-1 

Υ̟ολογιστι-

κοί Αξονικοί 

τοµογράφοι 

(CAT) 

Τεµ 1 

Ανοικτός 

άνω του ο-

ρίου δια-

γωνισµός 

Συµφερό-

τερη ̟ρο-

σφορά 

Η υ̟’ αρ. ΥΠΟΙΚ 

07085ΕΞ2012/27

-8-012 (ΦΕΚ Α 

164/12) σύµβαση 

µεταξύ του Ελλη-

νικού ∆ηµοσίου 

και της εταιρείας 

SIEMENS A.E. 

291.935,4

8 
362.000,00 

Ιερά̟ε-

τρας 

̟ροµήθεια 

Αξονικού 

Τοµογρά-

φου 16 το-

µών και 

την ανά-

θεση των 

υ̟ηρεσιών 

συντή-

ρησής του 

για χρο-

νική διάρ-

κεια ̟έντε 

ετών 

2. Εγκρίνει τις ̟αρακάτω τεχνικές ̟ροδιαγραφές και τα σχετικά τεύχη διακήρυξης  για 

το αντικείµενο της σύµβασης 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 16 

ΤΟΜΩΝ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Το ̟ροσφερόµενο συγκρότηµα αξονικής τοµογραφίας ̟ρέ̟ει να είναι το ̟λέον σύγχρονο µοντέλο 

̟αραγωγής του κάθε κατασκευαστικού οίκου, ̟ου ̟ληροί τις ̟αρούσες τεχνικές ̟ροδιαγραφές και 

θα ̟εριλαµβάνει όλα τα α̟αραίτητα εξαρτήµατα για την ̟λήρη και ορθή λειτουργία του. Για το 

σκο̟ό αυτό, οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να δηλώνουν το ̟ρώτο έτος κυκλοφορίας του. 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να καταθέσουν Φύλλο Συµµόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών σε 

µορφή ̟ίνακα, ο ο̟οίος θα συνταχθεί κατά την ίδια σειρά και ̟εριεχόµενο µε τον ̟ίνακα ̟ου 

ακολουθεί. 

Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να α̟αντήσουν σε ξεχωριστή στήλη (ΑΠΑΝΤΗΣΗ) και να καλύψουν µε 

την ̟ροσφορά τους τα αριθµητικά µεγέθη (τις µέγιστες ή τις ελάχιστες τιµές ή τα εύρη) της στήλης 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ µε αναλυτική ̟εριγραφή, ̟ληρότητα και τεκµηρίωση και ιδίως στα σηµεία εκείνα ̟ου 

αναγράφεται (να δοθούν στοιχεία, να δοθούν τιµές, να διαθέτει στη βασική σύνθεση και λοι̟ά ̟ολλά) 

ώστε να γίνει ̟λήρης αξιολόγηση α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η τεκµηρίωση θα γίνεται µε ̟αρα̟οµ̟ές στα ε̟ίσηµα φυλλάδια, τεχνικά εγχειρίδια, εγχειρίδια 

χρήσης και ̟ιστο̟οιητικά ή βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου, ̟ρος α̟όδειξη των ζητούµενων 

στοιχείων, οι ο̟οίες θα γίνονται µε σαφή αναφορά στην σελίδα και ̟αράγραφο, ό̟ου θα 

εµ̟εριέχονται τα στοιχεία µε αντίστοιχη ε̟ισήµανση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 16 ΤΟΜΩΝ  

 

 

ΟΜΑ∆Α Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗ – Συνολικός Συντελεστής 

Βαρύτητας 70% 

1. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ – Σ.Β. 10% 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Εξεταστικό ̟εδίο (βασικό) cm ≥ 50 

Συνολικό ̟λάτος ανιχνευτή, άξονας z, mm Να δοθούν τιµές ̟ρος αξιολόγηση 

Εύρος ̟άχους τοµής, mm ≤ 0,7 ─ 5 

Ελάχιστο ̟άχος τοµής, mm ≤ 0,7 

Χρόνος ̟εριστροφής 360ο , sec ≥ 3 

Ελάχιστος χρόνος ̟εριστροφής, sec ≤ 0,8 

Αριθµός Ανεξάρτητων Σειρών Ανιχνευτών ≥ 16 

2. ΑΠΟ∆ΟΣΗ – Σ.Β. 6% 

2.Α ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Ισοτρο̟ική διακριτική ικανότητα ≤ 0,5 

Μέγιστη χωρική διακριτική ικανότητα (MTF), 

 στο 0%, 1p/cm 

≥ 15 

Μέγιστη χωρική διακριτική ικανότητα (MTF), 

 στο 10%, 1p/cm 

≥ 12 

Μέγιστη χωρική διακριτική ικανότητα (MTF), 

 στο 50%, 1p/cm 

≥ 7 

2.Β Profile ευαισθησίας δέσµης 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

FWHM για το ελάχιστο ̟λάτος τοµής Να δοθούν τιµές ̟ρος αξιολόγηση 

∆ιακριτική ικανότητα χαµηλής αντίθεσης, mm σε % για 

δόση 

≤5mm στα 0,3% (3HU) 

Θόρυβος, %  Να αναφερθούν οι συνθήκες µέτρησης και η χορηγούµενη 

δόση 

Αλγόριθµοι ανασύνθεσης µείωσης θορύβου/ ̟αρασίτων Να αναφερθούν ̟ρος αξιολόγηση 

3. GANTRY – Σ.Β. 5% 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Κλίση , deg Να αναφερθεί ̟ρος αξιολόγηση και να ̟εριγραφεί ο 

τρό̟ος ̟ου ̟ραγµατο̟οιείται (µηχανικά ή ψηφιακά). 

Μεγαλύτερο εύρος τιµών θα ̟ροσµετρήσει θετικά 

∆ιαστάσεις, cm Να δοθούν ̟ρος αξιολόγηση 

Βάρος, kg Να δοθεί ̟ρος αξιολόγηση 

∆ιάµετρος, cm ≥ 70 

Σύστηµα ε̟ικέντρωσης Laser 

Χειρισµός κινήσεων Να διαθέτει σύγχρονες µεθόδους χειρισµού. Να 

αναφερθούν ̟ρος αξιολόγηση 

4.ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ-Σ.Β.6% 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Θερµοχωρητικότητα ανόδου, MHU ≥ 5(ή άλλης ισοδύναµης α̟όδοσης – να κατατεθεί η 

σχετική βιβλιογραφία) 

Θερµοα̟αγωγή ανόδου, kHU/min ≥ 500 (ή άλλης ισοδύναµης α̟όδοσης – να κατατεθεί η 

σχετική βιβλιογραφία) 

Εστιακό µέγεθος Να δοθούν στοιχεία 

Μέγιστο mA για το µικρότερο εστιακό µέγεθος Να δοθούν τιµές ̟ρος αξιολόγηση 

Μέγιστος χρόνος συνεχούς έκθεσης στα 120 KV ή 130 KV& 

200 mA, sec 

Να δοθούν τιµές ̟ρος αξιολόγηση 

5.ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ- Σ.Β.6% 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Α̟όδοση γεννήτριας, kW (ονοµαστική ή ισοδύναµη. Να 

κατατεθεί η σχετική βιβλιογραφία) 

≥ 50 

Εύρος τιµών υψηλής τάσης, kV 80- 130 

Εύρος Τιµών mA (ονοµαστική ή ισοδύναµη. Να κατατεθεί 

η σχετική βιβλιογραφία) 

≥300 

6.ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ-Σ.Β.3% 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Κίνηση καθ’ ύψος, cm 50-75 

Κίνηση κατά µήκος, cm ≥ 150 

∆ιάστηµα σάρωσης Να αναφερθεί το µέγιστο µήκος σάρωσης και οι συνθήκες 

µε τις ο̟οίες ε̟ιτυγχάνεται 
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Να αναφερθεί το µέγιστο µήκος σάρωσης και οι συνθήκες 

µε τις ο̟οίες ε̟ιτυγχάνεται 

≥ 170 

Χειρισµός κινήσεων Gantry  & operator console ή άλλους τρό̟ους χειρισµού 

σύγχρονης τεχνολογίας 

Εξαρτήµατα το̟οθέτησης, ακινητο̟οίησης, στήριξης 

ασθενή *Στηρίγµατα κεφαλής για σάρωση σε ύ̟τια και& 

̟ρηνή θέση *Ακτινο̟ερατό εξάρτηµα ̟ροέκτασης της εξ. 

τρά̟εζας, κ.ά. 

Να ̟ροσφερθούν στη βασική σύνθεση 

7.∆ΟΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ-Σ.Β.6% 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Τεχνική διαµόρφωσης δόσης Να διαθέτει στη βασική σύνθεση 

Αλγόριθµοι ανασύνθεσης για µείωση δόσης. Να διαθέτει στη βασική σύνθεση. Να αναφερθεί το 

̟οσοστό µείωσης ̟ρος αξιολόγηση 

Έλεγχος δόσης για ̟αιδιατρικές εφαρµογές Να διαθέτει στη βασική σύνθεση 

8.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ-Σ.Β. 8% 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Στατική ψηφιακή ακτινογραφία topogram-scout Να διαθέτει στη βασική σύνθεση 

Helical/ spiral ελικοειδή Να διαθέτει στη βασική σύνθεση  

Χρόνος συνεχούς ελικοειδούς σάρωσης, sec ≥ 100 

Αριθµός ταυτόχρονων τοµών σε ελικοειδή σάρωση ≥ 16 

Axial-α̟λή συµβατική λήψη Να διαθέτει στη βασική σύνθεση  

Αριθµός ταυτόχρονων τοµών σε axial σάρωση ≥ 16 

 9.ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ-Σ.Β. 8% 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Κεντρική µονάδα ε̟εξεργασίας Να δοθούν χαρακτηριστικά 

Εξεταστικό ̟εδίο, cm 20- 50 

 Μήτρες ανασύνθεσης εικόνας  512 x512 

Μέγιστος ρυθµός ανασύνθεσης εικόνας (512xΧ512), 

εικόνες/sec 

≥ 6 

Μερική ανασύνθεση εικόνας σε ̟ραγµατικό χρόνο Ναι  

On line χωρητικότητα κονσόλας ≥ 200.000 εικόνες 

Μέσο α̟οθήκευσης  CD/DVD 

∆ιασυνδεσιµότητα συστήµατος Σύστηµα ε̟ικοινωνίας DICOM, υ̟ηρεσίες full DICOM, 

χωρίς κόστος εξαγωγής δεδοµένων 

10.ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ-Σ.Β.8% 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Ληψης  Ναι , να ̟εριγραφεί αναλυτικά ̟ρος αξιολόγηση 

∆ιόρθωση ψευνδενδείξεων (artifacts) Ναι , να ̟εριγραφεί αναλυτικά ̟ρος αξιολόγηση 

Μείωση θορύβων εικόνων Ναι , να ̟εριγραφεί αναλυτικά ̟ρος αξιολόγηση 

Real Time ̟ολυε̟ί̟εδη ανασύνθεση εικόνων (MPR) Ναι , να ̟εριγραφεί αναλυτικά ̟ρος αξιολόγηση 

Τρισδιάστατη α̟εικόνιση Ναι , να ̟εριγραφεί αναλυτικά ̟ρος αξιολόγηση 

Αγγειογραφία mIP και MIP  Ναι , να ̟εριγραφεί αναλυτικά ̟ρος αξιολόγηση 

Μέτρηση όγκου διαφόρων οργάνων Ναι , να ̟εριγραφεί αναλυτικά ̟ρος αξιολόγηση 

Οδοντιατρικό ̟ρόγραµµα (Dental) Ναι , να ̟εριγραφεί αναλυτικά ̟ρος αξιολόγηση 

Εικονική ενδοσκό̟ηση Ναι , να ̟εριγραφεί αναλυτικά ̟ρος αξιολόγηση 

11.ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ & ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ-Σ.Β.3% 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Λογισµικό ε̟εξεργασίας ψηφιακής εικόνας  Ναι , να ̟εριγραφεί αναλυτικά ̟ρος αξιολόγηση 

Λογισµικό διαχείρισης εικόνων Ναι , να ̟εριγραφεί αναλυτικά ̟ρος αξιολόγηση 

∆υνατότητα εγγραφής ψηφιακών εικόνων σε CD/DVD Ναι , να ̟εριγραφεί αναλυτικά ̟ρος αξιολόγηση 

12.ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-Σ.Β.1% 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Εγχυτής  1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, τροχήλατος, 

κατάλληλος για την έγχυση σκιαγραφικού και ορού σε 

όλες τις εξετάσεις αξονικής τοµογραφίας σε αξονικό 

τοµογράφο 16 τοµών και άνω. 

2. Να διαθέτει ανεξάρτητες κεφαλές οι ο̟οίες να 

δέχονται φιάλες ή σύριγγες σκιαγραφικού υλικού και 

φυσιολογικού ορού 

3. Να διαθέτει οθόνη αφής για τον έλεγχο και τον 

̟ρογραµµατισµό των εγχύσεων α̟ό την αίθουσα ελέγχου 

4. Να δέχεται αναλώσιµο κιτ συριγγών ή σετ έγχυσης σε 

̟ολλα̟λούς ασθενείς και συγκροτήµατος ̟λήρωσης 

αυτών, ̟ολλα̟λών χρήσεων, εγκεκριµένο για συνεχή 

χρήση τουλάχιστον 8 ωρών. Να δέχεται αναλώσιµα 

διαφόρων ̟ροµηθευτών εγκεκριµένα α̟ό τον 

κατασκευαστή. 
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5. Να διαθέτει λειτουργία ταυτόχρονης έγχυσης 

σκιαγραφικού και ορού σε ̟οσοστιαία αναλογία. 

6. Ε̟ι̟λέον χαρακτηριστικά να ̟εριγραφούν για 

αξιολόγηση. 

Σύστηµα καταγραφής δόσης Να ̟εριλαµβάνεται την ̟ροσφερόµενη σύνθεση 

̟λατφόρµα καταγραφής και εξαγωγής στατιστικών 

α̟οτελεσµάτων σχετικά µε την χρησιµο̟οιούµενη, α̟ό 

τον αξονικό τοµογράφο, δόση (dose management tool) 

 

 

Σύστηµα εκτύ̟ωσης 

 

 

1. Να είναι Laser εκτυ̟ωτής χαρτιού, υψηλής ανάλυσης 

για την εκτύ̟ωση εξετάσεων Αξονικής Τοµογραφίας (για 

εκτυ̟ώσεις αναφοράς, reference printouts), 

ασ̟ρόµαυρης  εκτύ̟ωσης. 

2. Να έχει δυνατότητα εκτύ̟ωσης σε διάφορα µεγέθη 

χαρτιού τουλάχιστον Α3/A4. 

3. Να έχει ταχύτητα εκτύ̟ωσης τουλάχιστον 20 σελίδες 

ανά λε̟τό. 

4. Να διαθέτει ανάλυση εκτύ̟ωσης (print resolution) 

τουλάχιστον 1200 x 1200 dpi (dots per inch). 

5. Να συνδέεται µέσω δικτύου ethernet (TCP/IP) και να 

δέχεται εκτυ̟ώσεις α̟ό το δίκτυο των Ιατρικών 

α̟εικονιστικών συστηµάτων και του συστήµατος PACS. 

6.Να είναι συµβατός µε λειτουργικά συστήµατα Windows 

(7/8/10), Macintosh (X10), Linux, Unix. 

8. Να µ̟ορεί να συνδεθεί ο̟οιαδή̟οτε διαγνωστική 

µονάδα ̟ου υ̟οστηρίζει Dicom 3.0, χωρίς ̟εριορισµό 

στο ̟λήθος των διαγνωστικών µονάδων ή σταθµών PACS 

̟ου θα συνδεθούν 

Σύστηµα τροφοδοσίας UPS Ναι.Να ̟εριγραφεί. Ελάχιστος χρόνος διατήρησης 15΄ 

 

 

 

ΟΜΑ∆Α Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ – Συνολικός Συντελεστής Βαρύτητας 30% 

 

13.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ –Σ.Β. 10% 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Η εγκατάσταση του συγκροτήµατος αξονικής τοµογραφίας 

θα γίνει, στο χώρο της αναθέτουσας αρχής ό̟ου ήδη 

λειτουργεί το υ̟άρχον ακτινοσκο̟ικό  σύστηµα , µε ευθύνη 

του ανάδοχου. 

Ναι 

Η αναµόρφωση του χώρου εγκατάστασης και η 

̟ροσαρµογή του στις νέες α̟αιτήσεις θα γίνει µε µέριµνα 

και δα̟άνες του ανάδοχου, αρχής σε θέµατα ̟ου αφορούν 

και τη ακτινο̟ροστασία – οικοδοµικών και Η/Μ 

εγκαταστάσεων ό̟ως ̟εριγράφονται αναλυτικά. 

Ναι 

Στις υ̟οχρεώσεις του αναδόχου ανήκει η ̟ροµήθεια και 

εγκατάσταση του ηλεκτρικού ̟ίνακα τροφοδοσίας του 

συγκροτήµατος (ισχύος και αυτοµατισµών). Καλώδιο 

̟αροχής ισχύος θα χρησιµο̟οιηθεί το υφιστάµενο. Σε 

̟ερί̟τωση ̟ου δεν ε̟αρκεί, η ̟ροµήθεια και 

εγκατάστασή του θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε ευθύνη και 

δα̟άνες του ανάδοχου. 

Ναι 

Το  σύστηµα κλιµατισµού-ψύξης και ρύθµισης σχετικής 

υγρασίας του χώρου, σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις για 

ασφαλή λειτουργία του αξονικού τοµογράφου,θα α̟οτελεί 

υ̟οχρέωση του αναδόχου (̟ροµήθεια και εγκατάσταση 

ό̟ως ̟εριγράφεται αναλυτικά). 

Ναι 

Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟ραγµατο̟οιήσει την ̟λήρη 

εκ̟αίδευση του αντίστοιχου ̟ροσω̟ικού της αναθέτουσας 

αρχής (χρήστες) ε̟ί της λειτουργίας του συγκροτήµατος 

και ε̟ί της ̟λήρους εκµετάλλευσης των δυνατοτήτων του, 

σύµφωνα µε το αναλυτικό ̟ρόγραµµα εκ̟αίδευσης ̟ου 

έχει καταθέσει µε την ̟ροσφορά του, για τους χρήστες του 

µηχανήµατος (ιατρούς – ακτινοφυσικούς – τεχνολόγους – 

µηχανικούς ΒΙΤ) της αναθέτουσας αρχής. Η εν λόγω 

εκ̟αίδευση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τριάντα (30) 

ηµερολογιακών ηµερών, µε έναρξη µετά την εγκατάσταση 

του συγκροτήµατος α̟ό τον ανάδοχο και άνευ ̟ρόσθετης 

αµοιβής αυτού, και θα έχει ολοκληρωθεί µε την οριστική 

Ναι 
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̟αραλαβή του συγκροτήµατος. Πέραν τούτου, ο ανάδοχος 

υ̟οχρεούται, άνευ ̟ρόσθετης αµοιβής, να ε̟αναλάβει τις 

ως άνω εκ̟αιδεύσεις για το ίδιο διάστηµα τουλάχιστον, 

όταν και εάν αυτό ζητηθεί α̟ό την αναθέτουσα αρχή, κατά 

την διάρκεια ισχύος της εγγύησης. Να ̟εριγραφεί το 

̟ρόγραµµα εκ̟αίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς 

ακτινοφυσικούς – τεχνολόγους - µηχανικούς ΒΙΤ): δοµή 

και ̟ληρότητα εκ̟αίδευσης, ̟ροσφερόµενα βοηθήµατα 

και αριθµός ατόµων ̟ου ̟ροτείνεται να εκ̟αιδευτούν. 

Το υ̟όψη εκ̟αιδευτικό ως και το τεχνικό ̟ροσω̟ικό θα 

αναφερθεί χωριστά µε τον αντίστοιχο χρόνο ενασχόλησης 

του, τα ̟ροσόντα, εκ̟αίδευση κλ̟ και θα συνυ̟οβληθεί 

σχετικό ̟ιστο̟οιητικό ειδικής ̟ρος τούτο εκ̟αίδευσης 

και αντίστοιχης εξουσιοδότησης α̟ό το µητρικό 

κατασκευαστικό οίκο, ώστε να τεκµηριώνεται η 

καταλληλότητά του, αντίστοιχα, για την ̟ λήρη εκ̟αίδευση 

ιατρών χειριστών ε̟ί της λειτουργίας των µηχανηµάτων 

και της ̟λήρους εκµετάλλευσης των δυνατοτήτων 

̟ροσω̟ικό  των ειδών ενώ για το τεχνικό ̟ροσω̟ικό η 

καταλληλότητά του για εγκατάσταση service,κλ̟ των 

υ̟όψη ειδών. 

Να ∆οθούν Στοιχεία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται να συνυ̟οβάλλει µε ̟οινή 

α̟οκλεισµού, ο̟ωσδή̟οτε µετά της ̟ροσφοράς του τα 

̟αρακάτω, ̟ροκειµένου αφενός µεν τα αντίστοιχα στοι-

χεία να αξιολογηθούν-βαθµολογηθούν και αφετέρο δε να 

εξασφαλίζεται η ̟λήρης εκµεταλευσιµότητα των δυνατο-

τήτων και α̟οδόσεων ων ειδών και κύρια να διασφαλίζε-

ται α̟ό τους χρήστες η κανονική λειτουργία των µηχανη-

µάτων και ταυτόχρονα να ̟ροστατεύεται η ∆ηµόσια Υγεία 

µε την χρησιµο̟οίηση των αναγκαίων εκάστοτε στοι-

χείων, κατά τη διενέργεια των εξετάσεων: 

α. Πλήρες εγχειρίδιο µε σαφείς οδηγίες χρήσεως και λει-

τουργίας του µητρικού κατασκευαστικού οίκου (Operation 

Manuals) µε αναλυτική ̟εριγραφή των αντίστοιχων ̟ρω-

τοκόλλων  και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρ-

µογές µεταφρασµένο ο̟ωσδή̟οτε στην Ελληνική γλώσσα 

κατά την ̟αράδοση του µηχανήµατος, ενώ στην αρχική 

̟ροσφορά µ̟ορεί να δοθεί στην Αγγλική και κατά ̟ροτί-

µηση και στην Ελληνική. 

β. Πλήρες αναλυτικό ̟ρόγραµµα εκ̟αίδευσης για τους 

χρήστες (ιατρούς-φυσικούς-τεχνολόγους) ό̟ως και για τους 

τεχνικούς του τµήµατος βιοϊατρικής τεχνολογίας  ως και 

αντίγραφο των αναγκαίων βοηθηµάτων ή ̟ινάκων στην ελ-

ληνική γλώσσα. 

 

Ναι 

14. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ - Σ.Β. 5% 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας του συγκροτήµατος 

τουλάχιστον δύο (2) ετών 

Ναι-Να Προσδιοριστεί αν  δοθεί ̟ερισσότερη. 

15.ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ SERVICE-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ –Σ.Β.10% 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

∆έσµευση τιµής για κόστος ̟λήρους συντήρησης, τεχνικής 

υ̟οστήριξης και κάλυψης ανταλλακτικών 

(συµ̟εριλαµβανοµένης και της ακτινολογικής λυχνίας) 

µετά το τέλος της εγγύησης και για ̟έντε(5)ε̟ι̟λέον έτη. 

Ναι-Να Προσδιοριστεί 

Περίοδος ̟λήρους συντήρησης, τεχνικής υ̟οστήριξης και 

κάλυψης ανταλλακτικών (συµ̟εριλαµβανοµένης και της 

ακτινολογικής λυχνίας): ∆ιάρκεια και όροι: ̟οιότητα της 

εξυ̟ηρέτησης µετά την ̟ώληση (after sales service) δηλ. 

εγγύηση εξασφάλισης ανταλλακτικών τουλάχιστον µιας 

δεκαετίας α̟ό την οριστική ̟αραλαβή, ̟ροτεινόµενος 

χρόνος ακινητο̟οίησης του συγκροτήµατος (downtime), 

̟ροτεινόµενες ̟οινικές ρήτρες στην διάρκεια της ̟εριόδου 

Να  ∆οθούν  Στοιχεία 
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συντήρησης και χρόνος ̟ροσέλευσης τεχνικών σε 

̟ερί̟τωση κλήσης βλάβης ό̟ως ̟εριγράφονται 

αναλυτικά. 

16.ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ-Σ.Β. 5% 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Η ̟αράδοση του υ̟ό ̟ροµήθεια εξο̟λισµού (συγκρότηµα 

αξονικού τοµογράφου και ̟αρελκόµενος εξο̟λισµός) θα 

̟ραγµατο̟οιηθεί σε διάστηµα εκατόν είκοσι (120) 

ηµερολογιακών ηµερών α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης 

σε τέσσερις (4) φάσεις σύµφωνα µε την αναλυτική 

̟εριγραφή τους. 

Ναι - Να ̟ροσδιορισθεί 

 

Γ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 Τό̟ος & Χρονοδιάγραµµα Υλο̟οίησης ̟ροµήθειας 

 

Η  ̟αρα̟άνω  ̟ροµήθεια  θα  ̟αραδοθεί  στο  Νοσοκοµείο  Ιερά̟ετρας (Καληµεράκη 6)  ενώ ο 

χρόνος ̟αράδοσης- εγκατάστασης-  ̟αραλαβής  θα γίνει µέσα σε τέσσερις (4) µήνες  α̟ό την 

υ̟ογραφή της σύµβασης. 

 

 Η οικονοµική ̟ροσφορά καλύ̟τει την υλο̟οίηση του συνόλου της ̟ροµήθειας και αφορά τις κάθε 

είδους δα̟άνες εγκατάστασης, ̟αρεµβάσεων στον χώρο ̟ου θα υ̟οδεχτεί τον αξονικό τοµογράφο, 

και τις συντηρήσεις του µηχανήµατος για 5 (̟έντε) ε̟ι̟λέον έτη συµ̟εριλαµβανοµένου καινούργιων 

αµεταχείριστων ανταλλακτικών, και λυχνίας, µετά την λήξη της εγγύησης καλής Λειτουργίας ̟ου 

ορίζετε τουλάχιστον στα δυο (2) έτη, αµοιβές (τρίτων, ̟ροσω̟ικού, συνεργατών κ.λ̟.), την αµοιβή 

του Αναδόχου, καθώς και κάθε ̟αρεχόµενη υ̟ηρεσία του Αναδόχου ̟ρος την Αναθέτουσα Αρχή στο 

̟λαίσιο υλο̟οίησης της Προµήθειας.  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Αξιολόγηση Προσφορών  Με Κριτήριο Κατακύρωσης Την Πλέον Συµφέρουσα Α̟ό 

Οικονοµική Ά̟οψη Πρόσφορα. 

Τα καθορισµένα στοιχεία αξιολόγησης της ̟ροσφοράς, εκτός α̟ό την τιµή, τους όρους ̟ληρωµής 

καθώς και τo κόστος λειτουργίας και συντήρησης ό̟ου α̟αιτείται, κατατάσσονται στα ̟αρακάτω 

κριτήρια αξιολόγησης µε τov οριζόµενο συντελεστή βαρύτητας κάθε κριτηρίου αξιολόγησης και την 

βαθµολογία των στοιχείων ̟ου α̟αρτίζουν κάθε κριτήριο αξιολόγησης.  

Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η ̟ λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ ροσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ̟οιότητας – τιµής, η ο̟οία εκτιµάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

 

Γενικά Κριτήρια 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 Συντελεστές 

Βαρύτητας 

 

 

Βαθµοί 

στοιχείου 

 

 

Σταθµισµένη 

βαθµολογία 

  

 

Α.ΟΜΑ∆Α 

 

Η συµφωνία του 

̟ροσφερόµενου 

µηχανήµατος µε 

τις τεχνικές 

̟ροδιαγραφές της 

διακήρυξης, 

Ποιότητα, 

Τεχνολογία, 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΜΕΡΗ ΤΗΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΑΝΥΧΝΕΥΤΗΣ 10% 100-120 

 

 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ 6% 100-120 

 

 

GANTRY 

 

5% 100-120 
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Α̟όδοση, 

Αξιο̟ιστία 

λειτουργίας του 

µηχανήµατος, 

Λειτουργικά 

χαρακτηριστικά 

του µηχανήµατος 

- Α̟λότητα στον 

χειρισµό και την 

λειτουργία του 

µηχανήµατος. 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ 

ΛΥΧΝΙΑ 

 

6% 100-120 

 

 

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ 

Χ 

6% 100-120 

 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

 

3% 100-120 

 

 

∆ΟΣΗ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ 

 

6% 100-120 

 

 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ –

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΗΨΗΣ 

ΕΙΚΟΝΩΝ 

 

8% 100-120 

 

 

ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ 

ΕΙΚΟΝΑΣ 

 

8% 100-120 

 

 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ –

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΙΚΟΝΩΝ 

 

8% 100-120 

 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΙΚΟΝΑΣ & 

∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ 

 

3% 100-120 

 

 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

1% 100-120 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ 

ΟΜΑ∆ΑΣ 

 

70%  

 

 

 

 

 

Β. ΟΜΑ∆Α 

 

Τεχνική 

υ̟οστήριξη και 

κάλυψη 

 

Εγκατάσταση 

µηχανήµατος- Ε̟ίδειξη 

λειτουργίας-Εκ̟αίδευση* 

̟ροσω̟ικού 

 

10% 100-120  

Εγγύηση καλής 

λειτουργίας 

 

 

5% 100-120  

Τεχνική υ̟οστήριξη και 

̟αρεχόµενο service, 

10% 100-120  
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Αναβάθµιση α̟ό τον 

̟ροµηθευτή – 

Εξασφάλιση** 

 

Χρόνος ̟αράδοσης 

 

5% 100-120  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β΄ 

ΟΜΑ∆ΑΣ 

 

30%   

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΚΑΙ Β΄ 

ΟΜΑ∆ΑΣ 

 

100%   

 

* Πρόγραµµα εκ̟αίδευσης για τους χρήστες (τεχνολόγους): δοµή και ̟ληρότητα εκ̟αίδευσης, 

̟ροσφερόµενα βοηθήµατα, ̟ροτεινόµενη διάρκεια εκ̟αίδευσης και αριθµός ατόµων ̟ου 

̟ροτείνεται να εκ̟αιδευτούν, ̟ ιθανή ̟ ρόταση για ̟ ερισσότερες της µιας εκ̟αιδεύσεις σε ̟ ροσω̟ικό 

(χρήστες) του Νοσοκοµείου εντός του χρονικού διαστήµατος α̟ό την λήξη της ̟ροτεινόµενης 

̟εριόδου εγγύησης καλής λειτουργίας µέχρι την λήξη της σύµβασης ό̟ως ̟εριγράφονται.  

**Περίοδος και κόστος ̟λήρους συντήρησης - ε̟ισκευών (µε ανταλλακτικά συµ̟εριλαµβανοµένων 

και ακτινολογικών λυχνιών) και Αναβάθµισης τεχνικών χαρακτηριστικών. ∆ιάρκεια και όροι: 

̟ροτεινόµενη διάρκεια σε έτη, ̟οιότητα της εξυ̟ηρέτησης µετά την ̟ώληση (after sales service) 

δηλ. εγγύηση εξασφάλισης ανταλλακτικών τουλάχιστον µιας δεκαετίας α̟ό την οριστική ̟αραλαβή, 

̟ροτεινόµενος χρόνος ακινητο̟οίησης του συγκροτήµατος (down time), ̟ροτεινόµενες ̟οινικές 

ρήτρες στην διάρκεια της ̟εριόδου συντήρησης και χρόνος ̟ροσέλευσης τεχνικών σε ̟ερί̟τωση 

κλήσης βλάβης ό̟ως ̟εριγράφονται. 

Βαθµολόγηση και κατάταξη ̟ροσφορών  

Η βαθµολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται α̟ό 100 βαθµούς στην ̟ερί̟τωση ̟ου 

ικανο̟οιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών ̟ροδιαγραφών, αυξάνεται δε µέχρι τους 120 

βαθµούς όταν υ̟ερκαλύ̟τονται οι α̟αιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου.  

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθµολογείται αυτόνοµα µε βάση τα στοιχεία της ̟ροσφοράς. 

Αφού γίνει η βαθµολόγηση των υ̟οκριτηρίων του κάθε κριτηρίου (ό̟ως αυτά αναλυτικά δίδονται 

στον ̟ίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών/Φύλλο Συµµόρφωσης) για την Οµάδα Α και για την Οµάδα 

Β, αθροίζεται η βαθµολογία των υ̟οκριτηρίων και ακολούθως εξάγεται ο µέσος όρος βαθµολογίας 

ανά κριτήριο. 

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου θα ̟ροκύ̟τει α̟ό το γινόµενο του ε̟ιµέρους 

συντελεστή βαρύτητας ε̟ί τη βαθµολογία του, η δε συνολική βαθµολογία της ̟ροσφοράς θα 

̟ροκύ̟τει α̟ό το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων.  

Κριτήρια µε βαθµολογία µικρότερη α̟ό 100 βαθµούς (ήτοι ̟ου δεν καλύ̟τουν/̟αρουσιάζουν 

α̟οκλίσεις α̟ό τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές της ̟αρούσας) ε̟ιφέρουν την α̟όρριψη της ̟ροσφοράς.  

 

Για την ε̟ιλογή της ̟λέον συµφέρουσας α̟ό οικονοµικής ά̟οψης ̟ροσφοράς βάσει βέλτιστης 

σχέσης ̟οιότητας – τιµής θα ακολουθηθεί η κατάταξη των ̟ροσφορών ̟ου θα ̟ροκύψει µε βάση τον 

ακόλουθο τύ̟ο: 

              

�� =
��

��
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Ό̟ου:  

 Κi = Η συνολική συγκριτική ενδεικτική τιµή Κ της Προσφοράς i.  

Βi = Σταθµισµένη Βαθµολογία, δηλαδή το άθροισµα της βαθµολογίας των ε̟ιµέρους στοιχείων κάθε 

οµάδας κριτηρίων αξιολόγησης ε̟ί τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας της Τεχνικής 

Προσφοράς. 

(α) ∆ιαµόρφωση της συνολικής συγκριτικής ενδεικτικής τιµής Προσφοράς Ki 

  Η συνολική συγκριτική ενδεικτική τιµή Κ κάθε Προσφοράς ̟εριλαµβάνει:  

    - το συνολικό κόστος για την υλο̟οίηση της ̟ροµήθειας, µε το ΦΠΑ (ισοδύναµη συγκριτική τιµή 

̟ροµήθειας – εγκατάστασης) και  

    - το κόστος συντήρησης για ̟έντε (5) έτη µε το ΦΠΑ  ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό τους Πίνακες 

Οικονοµικής Προσφοράς του υ̟οψηφίου Αναδόχου (συνολική ενδεικτική τιµή ̟ λήρους συντήρησης).  

(β) Βi = Σταθµισµένη Βαθµολογία, δηλαδή το άθροισµα της βαθµολογίας των ε̟ιµέρους 

στοιχείων κάθε οµάδας κριτηρίων αξιολόγησης ε̟ί τους αντίστοιχους συντελεστές 

βαρύτητας της Τεχνικής Προσφοράς. 

Συγκεκριµένα: Σταθµισµένη Βαθµολογία Προσφοράς = (ΣΒΑ1 x Βαθµ Α1) + (ΣΒΑ2 x ΒαθµΑ2) 

+……….+ (ΣΒΒ1x ΒαθµΒ1) + (ΣΒΒ2 x ΒαθµΒ2)  

Ό̟ου ΣΒΑ1, ΣΒΑ2, …, ΣΒΒ1, ΣΒΒ2 είναι οι ε̟ί µέρους συντελεστές βαρύτητας των στοιχείων και 

ΒαθµΑ1, ΒαθµΑ2, …, ΒαθµΒ1, ΒαθµΒ2 είναι οι βαθµολογίες των ε̟ί µέρους στοιχείων Α1, Α2, …, 

Β1, Β2. 

Όλα τα ε̟ιµέρους στοιχεία των οµάδων βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς. Η 

βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθµούς όταν υ̟ερκαλύ̟τονται οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές.  

Σε όλους τους ανωτέρω υ̟ολογισµούς η στρογγυλο̟οίηση φθάνει στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Το 

τρίτο δεκαδικό ψηφίο α̟οκό̟τεται όταν έχει τιµές, 1, 2, 3, 4, στρογγυλεύεται δε ̟ρος τα άνω όταν 

έχει τιµές 5,6, 7, 8, 9. 

Η ̟ λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ ροσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ̟ οιότητας 

– τιµής είναι η ̟ροσφορά µε το µικρότερο Λ. 

Σε ̟ερί̟τωση ισοδύναµων ̟ροσφορών, δηλαδή ίδια συνολική τελική βαθµολογία µεταξύ δύο ή 

̟ερισσοτέρων ̟ροσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην ̟ροσφορά µε την µεγαλύτερη βαθµολογία 

τεχνικής ̟ροσφοράς. Αν οι ισοδύναµες ̟ροσφορές έχουν την ίδια βαθµολογία τεχνικής ̟ροσφοράς, 

η αναθέτουσα αρχή ε̟ιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων ̟ ου υ̟έβαλαν 

τις ισοδύναµες ̟ροσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώ̟ιον του αρµοδίου γνωµοδοτικού συλλογικού 

οργάνου και ̟αρουσία των οικονοµικών φορέων. 

∆)  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1) ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ-EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

 Ο χρόνος ̟αράδοσης και οριστικής ̟αραλαβής του συγκροτήµατος ορίζεται σε 120 ηµερο-

λογιακές ηµέρες,   αρχόµενης της ε̟οµένης α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της σχετικής 

σύµβασης ̟ροµήθειας 

 Η ̟αραλαβή της ̟ροµήθειας του εξο̟λισµού θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στους χώρους του Νοσοκοµείου 

και θα γίνει α̟ό τριµελή Ε̟ιτρο̟ή, ̟ου θα εκδώσει σχετικό ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟οιοτικής και 

̟οσοτικής ̟αραλαβής. Η ̟αράδοση του Αξονικού Τοµογράφου, ο ο̟οίος θα ̟ρέ̟ει να είναι 

α̟ολύτως κατάλληλος για τη χρήση ̟ου ̟ροορίζεται, θα γίνει µε έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου. 

Ο ̟ροµηθευτής φέρει τον κίνδυνο µέχρι της οριστικής ̟αράδοσης του υ̟ό ̟ροµήθεια εξο̟λισµού 

εκτός αν η φθορά ή η καταστροφή ̟ροέλθει α̟οδεδειγµένα α̟ό υ̟αιτιότητα των υ̟αλλήλων του 

Νοσοκοµείου. 

Ρητώς συµφωνείται ότι στην ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία κατά το χρόνο ̟αράδοσης έχει α̟οσυρθεί 

α̟ό την κυκλοφορία ο̟οιοδή̟οτε µέρος του εξο̟λισµού αυτό θα αντικαθίσταται α̟ό τον ̟ ροµηθευτή 

µε άλλο, ισοδύναµα ή βελτιωµένα χαρακτηριστικά.  

Η οριστική  ̟αραλαβή του εξο̟λισµού θα γίνει α̟ό Ε̟ιτρο̟ή ̟ου θα ορίσει η Υ̟ηρεσία. Ο έλεγχος 

της ̟οιότητας του εξο̟λισµού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τα 

̟ροβλε̟όµενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού, την ̟ροσφορά του 
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̟ροµηθευτή, τα ̟αραστατικά ̟ου θα συνοδεύουν τον εξο̟λισµό και ̟άντως, σύµφωνα µε τις 

υ̟οδείξεις της ̟αρα̟άνω Ε̟ιτρο̟ής. 

Ο ̟ροµηθευτής είναι υ̟οχρεωµένος να δώσει ο̟οιαδή̟οτε στοιχεία ̟ροέλευσης ήθελε ζητήσει ο 

φορέας για τη δια̟ίστωση της ̟οιότητας και των χαρακτηριστικών του. 

Ο ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται να αναγράφει στα δελτία α̟οστολής και το τιµολόγιο ̟ώλησης τον 

αριθµό της σύµβασης. 

Για την οριστική ̟ οσοτική- ̟ οιοτική ̟ αραλαβή του αξονικού α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή, α̟αραίτητη 

̟ροϋ̟όθεση είναι η ̟αράδοση: 

• Πλήρες εγχειρίδιο µε σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου 

(Operation Manuals) µε αναλυτική ̟εριγραφή των αντίστοιχων ̟ρωτοκόλλων και λειτουργιών για 

όλες τις αντίστοιχες εφαρµογές µεταφρασµένο ο̟ωσδή̟οτε ένα (1) στην Ελληνική και ένα (1) στην 

Αγγλική γλώσσα. 

 • Πλήρη σειρά τευχών (σε έντυ̟η και ηλεκτρονική µορφή) µε οδηγίες συντήρησης και ε̟ισκευής 

(SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και όλους τους 

α̟αραίτητους κωδικούς ελέγχων και ε̟ισκευών, τα αυθεντικά  CD/DVD µε το λειτουργικό σύστηµα 

και τις εφαρµογές του συγκροτήµατος, και όλα τα σχεδιαγράµµατα των ε̟ιµέρους τµηµάτων του 

συγκροτήµατος. 

• Ε̟ισήµους καταλόγους (βιβλία), σε έντυ̟η και ηλεκτρονική µορφή, µε όλους τους κωδικούς 

ανταλλακτικών του εργοστασίου ̟αραγωγής του συγκροτήµατος (Parts Books) στην Ελληνική ή 

Αγγλική γλώσσα.  

• Πλήρες ̟ ρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του συγκροτήµατος αξονικής τοµογραφίας και 

του ̟αρελκόµενου εξο̟λισµού, σύµφωνα µε το ̟ρότυ̟ο IEC60601. 

 

Η ̟αράδοση- εγκατάσταση-̟αραλαβή του Αξονικού Τοµογράφου ̟ροϋ̟οθέτει ορισµένες ενέργειες 

σε χρονική αλληλουχία τόσο α̟ό τον Ανάδοχο όσο και α̟ό τον Φορέα . 

 • Ε̟ισηµαίνεται ότι ο χώρος ̟ου θα υ̟οδεχτεί τον αξονικό τοµογράφο καλύ̟τει εξ αρχής  σε 

µεγάλο βαθµό τις ̟ροϋ̟οθέσεις, καθώς στον συγκεκριµένο χώρο λειτουργεί ακτινογραφικό-

ακτινοσκο̟ικό συγκρότηµα το ό̟οιο και θα α̟οµακρυνθεί. Όλες οι α̟αραίτητες ̟αρεµβάσεις 

και τρο̟ο̟οιήσεις του χώρου θα εκτελεστούν µε την ε̟ίβλεψη και την  συνεργασία µε τον 

ακτινοφυσικό και την τεχνική υ̟ηρεσία του Νοσοκοµείου και σύµφωνα µε την µελέτη ακτινο-

̟ροστασίας ̟ου θα εκ̟ονηθεί. 

 • Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν να έχουν λάβει µε ε̟ιτό̟ια ε̟ίσκεψη γνώση των 

συνθηκών του χώρου εγκατάστασης και να έχουν βεβαιώσει τούτο εγγράφως, ώστε να ̟ροβλεφ-

θούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες (εργασίες, τρο̟ο̟οιήσεις, κατασκευές κλ̟.) και να έχουν συ-

µ̟εριληφθεί στην ̟ροσφορά τους µε ̟λήρη τεχνική ̟εριγραφή. Να γίνει έλεγχος της υ̟άρ-

χουσας θωράκισης ακτινο̟ροστασίας του χώρου και βελτίωση, ενίσχυση ή αντικατάσταση αυτής 

αν α̟αιτηθεί, ώστε να διασφαλίζονται όλες οι α̟αιτήσεις των ισχυόντων κανονισµών του Ελ-

ληνικού κράτους και η νόµιµη λειτουργία των νέων συγκροτηµάτων και θα έχει την ̟λήρη 

ευθύνη του συγκροτήµατος ̟ου θα εγκαταστήσει. 

● Προκειµένου να υ̟άρξει η µικρότερη δυνατή όχληση στη λειτουργία του Νοσοκοµείου κατά 

τη φάση ̟αράδοσης - εγκατάστασης και θέσεως σε λειτουργία του συγκροτήµατος, ο ̟ροµηθευ-

τής υ̟οχρεούται να ακολουθήσει το ̟αρακάτω χρονοδιάγραµµα (φάσεις εργασιών) και α̟ο-

κλειστικά στις ηµεροµηνίες ̟ου ορίζονται ανά φάση (µέγιστος χρόνος ανά φάση): 

 

Οι ενέργειες (φάσεις) αυτές αναλυτικά είναι οι ακόλουθες:  

 

 Φάση Α.  

● Τα γενικά σχέδια και γενικά στοιχεία ̟ου αφορούν τη µελέτη όλων των µετατρο̟ών, οικοδοµικών 

και Η/Μ εγκαταστάσεων καθώς, θα ̟ροσκοµιστούν στο Νοσοκοµείο µε µέριµνα του ̟ροµηθευτή 

εντός δέκα (10) ηµερών το αργότερο, α̟ό την ε̟οµένη της ηµεροµηνίας υ̟ογραφής της Σύµβασης 

̟ροµήθειας, ώστε να λάβουν γνώση οι αρµόδιες υ̟ηρεσίες του Νοσοκοµείου ώστε να διασφαλιστεί η 

ελάχιστη δυνατή όχληση των εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών, ως και λε̟τοµερή στοιχεία για 

την ̟ροστασία του χώρου, σε σχέση µε τις χρήσεις των γειτονικών χώρων, τις α̟οστάσεις, κλ̟. 

Τα γενικά σχέδια και γενικά στοιχεία, ̟ου θα συνυ̟οβληθούν µε την ̟ροσφορά, θα ανασυνταχθούν, 

σύµφωνα µε τις δυνατότητες του διατιθέµενου α̟ό τον Φορέα χώρου, και της µελέτης ακτινο̟ροστα-

σίας, θα συµ̟ληρωθούν και θα ̟ροσαρµοσθούν στις ανάγκες του ιατροτεχνολογικού εξο̟λισµού, µε 

µέριµνα της αρµόδιας υ̟ηρεσίας του Νοσοκοµείου και σε συνεργασία µε τον ανάδοχο εντός δέκα (10) 
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ηµερών το αργότερο, α̟ό την ε̟οµένη της ηµεροµηνίας υ̟ογραφής της Σύµβασης, ώστε να διαµορ-

φωθούν α̟ό τον Ανάδοχο τα τελικά σχέδια εφαρµογής, ̟ου θα ̟εριλαµβάνουν ̟λήρη στοιχεία, στο 

βαθµό ̟ου α̟αιτούνται α̟ό τη φύση του ιατροτεχνολογικού εξο̟λισµού για όλες τις λειτουργικές 

ανάγκες, ̟ρος ̟λήρη ανά̟τυξη του συγκροτήµατος και άνετη αναµονή – διακίνηση - εξυ̟ηρέτηση 

εσωτερικών ή εξωτερικών ασθενών, ως και λε̟τοµερή στοιχεία για την ̟ροστασία του χώρου, σε 

σχέση µε τις χρήσεις των γειτονικών χώρων, τις α̟οστάσεις, την διαχείριση τοξικών α̟οβλήτων κλ̟.  

● Οι χώροι αυτοί ̟ρέ̟ει να συµφωνούν µε τις τελικές ̟ροτάσεις και σχέδια, να ικανο̟οιούν όλες τις 

α̟αιτήσεις του κατασκευαστικού οίκου ή τις υ̟οδείξεις του ̟ροµηθευτού α̟ό την ά̟οψη εµβαδών, 

αντοχής, κλιµατισµού (µόνο των χώρων) ακτινο̟ροστασίας και δικτύων υ̟οδοµής, ως ύδρευσης, η-

λεκτροδότησης, α̟οχέτευσης, κ.λ.̟., και να διασφαλίζουν την ̟λήρη λειτουργία του µηχανήµατος 

ως και την άνετη διακίνηση ̟ροσω̟ικού – ασθενών, και θα είναι αυτά ̟ου θα κατατεθούν για τις 

̟ροεγκρίσεις α̟ό την ΕΕΑΕ  

● Ο ανάδοχος µέσα στα ̟λαίσια της ̟ροσφοράς του, για την ̟ροµήθεια – εγκατάσταση – ̟αράδοση 

σε λειτουργία, υ̟οχρεούται α̟ό ά̟οψη κατασκευών, να υλο̟οιήσει ακριβές σηµείο διάνοιξης των 

καναλιών καλωδίωσης για την εγκατάσταση του νέου συγκροτήµατος και τις α̟αραίτητες  διαστάσεις 

αυτών, και τις λοι̟ές εργασίες υ̟οδοµών ή ε̟ενδύσεων (ψευδοροφές, ε̟ενδύσεις ή διακοσµήσεις, 

̟λαϊνά, Η/Μ, βαφές, ακτινο̟ροστασία σύµφωνα µε την µελέτη ακτινο̟ροστασίας – µελέτες, αδειο-

δοτήσεις, ̟ροεγκρίσεις α̟ό ΕΕΑΕ, κατασκευές, άδειες λειτουργίας, κ.λ.̟.) τα ο̟οία θα υλο̟οιήσει 

στη φάση Β’, εκτός α̟ό τις ενέργειες ̟ου α̟αιτούνται να ̟ροβεί το Νοσοκοµείο ̟ρος την ΕΕΑΕ , για 

την έκδοση µελετών, ̟ροεγκρίσεων, αδειών λειτουργίας. 

 

ΦΑΣΗ Β: 

Ο ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να έχει ολοκληρώσει µε δική του φροντίδα και δα̟άνες το αργότερο εντός 

̟ενήντα (50) ηµερών α̟ό την ε̟οµένη της λήξης της ΦΑΣΗΣ Α του ̟ αρόντος τις ̟ αρακάτω εργασίες: 

 

      ●  ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αντικείµενο είναι η τελική διαµόρφωση του χώρου ̟ου θα υ̟οδεχτεί τον Αξονικό Τοµογράφο στο 

Γενικό Νοσοκοµείο - Κέντρο Υγείας Ιερά̟ετρας, καθώς στον χώρο αυτό λειτουργεί ακτινογραφικό- 

ακτινοσκο̟ικό συγκρότηµα. Οι χώροι του αξονικού τοµογράφου ̟εριλαµβάνουν τον χώρο ελέγχου 

του µηχ/τος καθώς και τον χώρο εξέτασης των ασθενών.  

 

     ●  Χώρος εξέτασης ασθενών (µηχάνηµα Αξονικού τοµογράφου) 

Οι εργασίες ̟ου α̟αιτούνται, ̟ροκειµένου να γίνει η ανακαίνιση των γενικών χώρων του τµήµατος 

αξονικού τοµογράφου, είναι σε γενικές γραµµές οι ̟αρακάτω:   

1)Α̟οξηλώσεις υλικών (ό̟ου α̟αιτούνται) και ̟ροετοιµασία χώρου. 

2)Το̟οθέτηση αντιστατικού δα̟έδου PVC στον χώρο εξέτασης και τον χώρο του χειριστηρίου µε υ-

γειονοµική γωνία 

3)Κατασκευή  οροφής ορυκτής ίνας µε µεταλλικό σκελετό 60Χ60.  

4)Ενδεχόµενη ενίσχυση της  θωράκισης µόλυβδου στους τοίχους σύµφωνα µε την µελέτη ακτινο̟ρο-

στασίας.    

5) Χρωµατισµός όλων των ε̟ιφανειών της τοιχο̟οιίας, µετά α̟ό ̟ροσεκτική α̟οκατάσταση όλων 

των φθορών ̟ου τυχόν ̟ροκύψουν α̟ό τις α̟οξηλώσεις, καθώς και όλων των θυρών ̟αλαιών & 

νέων.  

6) Προµήθεια & το̟οθέτηση νέου ̟ριζοδιακο̟τικού υλικού καθώς και νέων φωτιστικών σωµάτων 

οροφής 60Χ60 µε λάµ̟ες led κατάλληλου χρώµατος φωτισµού και εντάσεως για τον συγκεκριµένο 

χώρο. 

7) Για τις ανάγκες ψύξης του χώρου εξέτασης και του χειριστηρίου θα γίνει το̟οθέτηση ενός κανα-

λάτου   κλιµατιστικού οροφής ικανής ισχύος ανάλογα µε τις ανάγκες του εξο̟λισµού και του χώρου, 

µε δίκτυο εύκαµ̟των σωληνώσεων ̟ου θα ̟αρέχει νω̟ό κλιµατισµένο αέρα .  

8) Για τις ανάγκης εξαερισµού του χώρου εξέτασης και του χειριστηρίου  θα το̟οθετηθεί εξωτερική 

µονάδα α̟αγωγής αέρα ικανής ισχύος µε δίκτυο εύκαµ̟των σωληνώσεων ̟ου θα καλύ̟τει τις α̟αι-

τήσεις του χώρου.  

9)Κάθε άλλη εργασία ̟ου α̟αιτείται για την ̟λήρη διαµόρφωση του χώρου και η ο̟οία δεν έχει 

̟ροβλεφθεί και αναφερθεί ρητά στην ̟αρούσα διακήρυξη. 

 

      ●  Γραφείο χειρισµού µηχανήµατος Αξονικού τοµογράφου  

  1)Α̟οξηλώσεις υλικών (ό̟ου α̟αιτούνται) και ̟ροετοιµασία χώρου 
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  2)Το̟οθέτηση αντιστατικού δα̟έδου PVC στον χώρο εξέτασης και τον χώρο του χειριστηρίου µε 

υγειονοµική     

      γωνία 

        3) Κατασκευή  οροφής τύ̟ου ορυκτής ίνας µε µεταλλικό σκελετό 60Χ60.  

  4) Χρωµατισµός όλων των ε̟ιφανειών της τοιχο̟οιίας, µετά α̟ό ̟ροσεκτική α̟οκατάσταση όλων 

των φθορών ̟ου ̟ροκύψουν α̟ό τις α̟οξηλώσεις, καθώς και όλων των θυρών ̟αλαιών & νέων.  

  5) Προµήθεια & το̟οθέτηση νέου ̟ριζοδιακο̟τικού υλικού καθώς και νέων φωτιστικών σωµάτων 

οροφής 60Χ60 µε λάµ̟ες led κατάλληλου χρώµατος φωτισµού και εντάσεως για τον συγκεκριµένο 

χώρο.  

 6) Υλο̟οίηση δικτύου ισχυρών και ασθενών ρευµάτων εντός των  χώρων και το̟οθέτηση – σύνδεση 

νέων ̟ινάκων για τους χώρους εξέτασης και χειριστηρίου. Κοµβία εκτάκτου ανάγκης θα το̟οθετη-

θούν στο χειριστήριο και στον χώρο εξέτασης και θα το̟οθετηθεί ε̟ίσης ̟ροειδο̟οιητική λυχνία 

εκ̟οµ̟ής ακτινοβολίας έξω α̟ό την είσοδο του χώρου εξέτασης.   

 7)Κάθε άλλη εργασία ̟ου α̟αιτείται για την ̟λήρη διαµόρφωση του χώρου και η ο̟οία δεν έχει 

̟ροβλεφθεί και αναφερθεί ρητά στην ̟αρούσα διακήρυξη. 

Ό̟ως έχει ̟ροαναφερθεί οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν να έχουν λάβει µε ε̟ιτό̟ια 

ε̟ίσκεψη γνώση των συνθηκών του χώρου εγκατάστασης και να έχουν βεβαιώσει τούτο εγγράφως, 

ώστε να ̟ροβλεφθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες (εργασίες, τρο̟ο̟οιήσεις, κατασκευές κλ̟.) και 

να έχουν συµ̟εριληφθεί στην ̟ροσφορά τους µε ̟λήρη τεχνική ̟εριγραφή. 

Μετά την εγκατάσταση του συγκροτήµατος του αξονικού τοµογράφου, το Νοσοκοµείο υ̟οχρεούται να 

̟ροβεί στον έλεγχο ασφαλούς λειτουργίας αυτού, ο ο̟οίος θα διενεργηθεί α̟ό ακτινοφυσικό του Νο-

σοκοµείου. Η έκθεση του ακτινοφυσικού θα κατατεθεί στο Νοσοκοµείο για τις α̟αραίτητες ενέργειές 

του για την χορήγηση άδειας λειτουργίας του εργαστηρίου. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή α̟αλλάσσεται α̟ό κάθε ευθύνη και υ̟οχρέωση α̟ό τυχόν ατύχηµα ή α̟ό κάθε 

άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της ̟ροµήθειας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υ̟οχρέωση καταβολής 

α̟οζηµίωσης για υ̟ερωριακή α̟ασχόληση ή ο̟οιαδή̟οτε άλλη αµοιβή στο ̟ροσω̟ικό του αναδό-

χου ή τρίτων.  

Ο ανάδοχος µέχρι την οριστική ̟αραλαβή οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις δικές του υ̟οχρεώσεις 

ό̟ως µεταφορά του νέου µηχανήµατος εντός του χώρου το̟οθέτησης, εγκατάστασή του, συνδέσεις, 

ρυθµίσεις, δοκιµές, εκ̟αίδευση ̟ροσω̟ικού, και θέση σε λειτουργία του νέου µηχανήµατος.  

Ο ανάδοχος υ̟οχρεώνεται να εκτελέσει ̟λήρως την εγκατάσταση του ιατροτεχνολογικού εξο̟λισµού 

και να το ̟αραδώσει σε ̟λήρη λειτουργία, µε δικό του ειδικευµένο και ασφαλισµένο ̟ροσω̟ικό και 

δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της ε̟ιστήµης, τους κανο-

νισµούς του ελληνικού κράτους, µε τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος 

τις οδηγίες των αρµοδίων υ̟ηρεσιών του φορέα, στο χώρο ̟ου διαθέτει. Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να 

χρησιµο̟οιήσει α̟οδεδειγµένα το εξειδικευµένο ̟ροσω̟ικό το ο̟οίο ̟εριλαµβάνεται στα δικαιολο-

γητικά της ̟ροσφοράς, το δε Νοσοκοµείο οφείλει να ελέγξει τη σχετική συµµόρφωση, ώστε να δια-

σφαλισθούν τα συµφέροντα του ∆ηµοσίου.  

Όλα τα είδη και υλικά, ̟ου θα ̟ροσκοµίσει ο ανάδοχος στο Νοσοκοµείο για την εγκατάσταση και 

̟λήρη λειτουργία του υ̟ό ̟ροµήθεια ιατροτεχνολογικού εξο̟λισµού, ̟ρέ̟ει να είναι καινούργια 

αµεταχείριστα χωρίς ελαττώµατα και να ικανο̟οιούν όλους τους όρους σύµβασης, ̟ου καθορίζουν 

τον τύ̟ο, την κατηγορία και τα υ̟όλοι̟α χαρακτηριστικά του. Ο ανάδοχος υ̟οχρεώνεται να δώσει 

ο̟οιαδή̟οτε στοιχεία ̟ροέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει ο φορέας για δια̟ίστωση της ̟οιότητας 

και των χαρακτηριστικών τους. Ο φορέας διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει κάθε ̟ροσκοµιζόµενο 

υλικό και ο ανάδοχος υ̟οχρεώνεται να υ̟ακούσει σε ο̟οιεσδή̟οτε εντολές των αρµοδίων υ̟ηρεσιών 

του, για υλικό το ο̟οίο δεν εκ̟ληρώνει τους συµβατικούς όρους, ̟ου αναφέρονται στην ̟οιότητα και 

τα χαρακτηριστικά του. 

 

Φάση Γ  

Ο ανάδοχος στον χρόνο ̟ου α̟οµένει µέχρι την οριστική ̟αραλαβή (̟ερί̟ου ̟ενήντα (50) ηµέρες, 

(∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ) ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό τις ̟εριγραφείσες φάσεις) οφείλει να έχει ο-

λοκληρώσει τις δικές του υ̟οχρεώσεις ό̟ως µεταφορά του νέου συγκροτήµατος εντός του χώρου το-

̟οθέτησης, εγκατάσταση του, συνδέσεις, ρυθµίσεις, δοκιµές, εκ̟αίδευση ̟ροσω̟ικού, και θέση σε 

λειτουργία του νέου µηχανήµατος, ολοκλήρωση της ενίσχυσης της ακτινο̟ροστασίας του χώρου εφό-

σον  α̟αιτηθεί. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά την εγκατάσταση, την ̟λήρη λειτουργία και ̟ριν την οριστική ̟αραλαβή, 

θα αναθέσει στον συνεργαζόµενο Ακτινοφυσικό, να ̟ραγµατο̟οιήσει ̟λήρη έλεγχο ασφαλούς 
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λειτουργίας και ακτινο̟ροστασίας του συγκροτήµατος αξονικής τοµογραφίας και του θαλάµου 

εγκατάστασης. Η έκθεση του Ακτινοφυσικού θα χρησιµο̟οιηθεί α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή για την 

έκδοση άδειας λειτουργίας του εργαστηρίου. Αν κατά τον έλεγχο ασφαλούς λειτουργίας ̟ροκύψουν 

α̟οκλίσεις α̟ό τις ε̟ιτρε̟όµενες τιµές ή άλλου είδους ̟ροβλήµατα ̟ου αφορούν την λειτουργία 

και την εγκατάσταση του συγκροτήµατος, ο ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει όλες τις α̟αιτούµενες 

ενέργειες για την συµµόρφωση µε τις α̟αιτήσεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας για την ορθή και 

ασφαλή λειτουργία του αξονικού τοµογράφου. 

 

Φάση ∆  

Εντός α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών α̟ό την ε̟οµένη της ολοκλή-

ρωσης της ΦΑΣΗΣ Γ΄, διενεργείται η οριστική ̟αραλαβή του συγκροτήµατος αξονικής τοµογραφίας 

α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή. 

Κατά την διαδικασία οριστικής ̟αραλαβής του συγκροτήµατος αξονικής τοµογραφίας διενεργείται 

̟οσοτικός και ̟οιοτικός έλεγχος αυτών, µέσω µακροσκο̟ικού ελέγχου και ̟ρακτικής δοκιµασίας. 

Συγκεκριµένα ελέγχεται, µε τα α̟αιτούµενα εργαλεία και όργανα µετρήσεων, κατά τρό̟ο τεχνικά 

άρτιο και σε ̟ραγµατικές συνθήκες, η ουσιαστική ̟λήρωση των ̟ροδιαγραφών ̟ου αυτές φέρουν. 

Το κόστος της διενέργειας του ελέγχου βαρύνει τον ανάδοχο, ο ο̟οίος µ̟ορεί, εφόσον το ε̟ιθυµεί, να 

̟αρίσταται κατά τη διάρκειά του. 

Η σειρά των ενεργειών κλείνει µε την οριστική ̟αραλαβή του συγκροτήµατος α̟ό τον φορέα. 

 

2) ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ο ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται να συνυ̟οβάλλει µε ̟οινή α̟οκλεισµού, ο̟ωσδή̟οτε µετά της ̟ρο-

σφοράς του τα ̟αρακάτω, ̟ροκειµένου αφενός µεν τα αντίστοιχα στοιχεία να αξιολογηθούν-βαθµο-

λογηθούν και αφετέρου δε να εξασφαλίζεται η ̟λήρης εκµεταλευσιµότητα των δυνατοτήτων και α-

̟οδόσεων ων ειδών και κύρια να διασφαλίζεται α̟ό τους χρήστες η κανονική λειτουργία των µηχα-

νηµάτων και ταυτόχρονα να ̟ροστατεύεται η ∆ηµόσια Υγεία µε την χρησιµο̟οίηση 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 ̟εριγραφή των αντίστοιχων ̟ρωτοκόλλων  και λειτουρ-

γιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρµογές µεταφρασµένο ο̟ωσδή̟οτε στην Ελληνική γλώσσα κατά 

την ̟αράδοση του µηχανήµατος, ενώ στην αρχική ̟ροσφορά µ̟ορεί να δοθεί στην Αγγλική και κατά 

̟ροτίµηση και στην Ελληνική. 

 

β. Πλήρες αναλυτικό ̟ρόγραµµα εκ̟αίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς-φυσικούς-τεχνολόγους) ό-

̟ως και για τους τεχνικούς του τµήµατος βιοϊατρικής τεχνολογίας  ως και αντίγραφο των αναγκαίων 

βοηθηµάτων ή ̟ινάκων στην ελληνική γλώσσα. 

 

Ο ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται να αναφέρει ότι διαθέτει µόνιµα και κατάλληλα εκ̟αιδευµένο ̟ροσω-

̟ικό (̟έραν και ανεξάρτητα του αντίστοιχου τεχνικού ̟ροσω̟ικού για ̟αροχή υ̟ηρεσιών εγκατά-

στασης, συντήρησης κλ̟) για την υ̟οστήριξη των ̟ροσφερόµενων ειδών α̟ό ά̟οψη λειτουργική και 

ε̟ίδειξη – εκµάθηση του ̟ροσω̟ικού των Νοσοκοµείων (ιατρών-φυσικών-τεχνολόγων-χειριστών) 

τόσο ε̟ί της λειτουργίας των ειδών όσο και ε̟ί των δυνατοτήτων α̟οτελεσµατικότερης και ε̟ωφε-

λέστερης εκµετάλλευσης και ανά̟τυξης της α̟όδοσης των, ̟οιοτικής και ̟οσοτικής. 

Το υ̟όψη εκ̟αιδευτικό ως και το τεχνικό ̟ ροσω̟ικό θα αναφερθεί χωριστά µε τον αντίστοιχο χρόνο 

ενασχόλησης του, τα ̟ ροσόντα, εκ̟αίδευση κλ̟ και θα συνυ̟οβληθεί σχετικό ̟ ιστο̟οιητικό ειδικής 

̟ρος τούτο εκ̟αίδευσης και αντίστοιχης εξουσιοδότησης α̟ό το µητρικό κατασκευαστικό οίκο, ώστε 

να τεκµηριώνεται η καταλληλότητά του, αντίστοιχα, για την ̟λήρη εκ̟αίδευση ιατρών χειριστών ε̟ί 

της λειτουργίας των µηχανηµάτων και της ̟λήρους εκµετάλλευσης των δυνατοτήτων ̟ροσω̟ικό  των 

ειδών ενώ για το τεχνικό ̟ροσω̟ικό η καταλληλότητά του για εγκατάσταση service,κλ̟ των υ̟όψη 

ειδών. Η υ̟όψη εκ̟αίδευση (ιατρών-φυσικών-χειριστών) θα ̟αρέχεται ε̟ί ένα µήνα µετά την εγκα-

τάσταση του µηχανήµατος άνευ ̟ρόσθετης αµοιβής του ̟ροµηθευτή. 

Πέραν τούτου, ο ανάδοχος υ̟οχρεούται, άνευ ̟ρόσθετης αµοιβής, να ε̟αναλάβει την ως άνω εκ̟αί-

δευση για  ίδιο χρονικό διάστηµα τουλάχιστον, όταν και εάν αυτό ζητηθεί α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή, 

µέσα στην διάρκεια της ̟εριόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, ̟ρος εκ̟αίδευση νέου ̟ροσω̟ικού 

(ιατρών, φυσικών ή χειριστών και της Τεχνικής Υ̟ηρεσίας). 

Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται εντός του χρονικού διαστήµατος α̟ό την λήξη της ̟ροτεινόµενης ̟εριόδου 
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εγγύησης καλής λειτουργίας µέχρι την λήξη του διαστήµατος των ̟έντε ετών , να ̟αράσχει ε̟ί ̟λέον 

µία τουλάχιστον ανάλογη εκ̟αίδευση, ίδιου χρονικού διαστήµατος,  ύστερα α̟ό αίτηµα του φορέα 

χωρίς την καταβολή ̟ ρόσθετης αµοιβής για τυχόν ε̟ανάληψη της εκ̟αίδευσης µεταγενέστερα, ̟ ρος 

εκ̟αίδευση νέου ̟ροσω̟ικού (ιατρών, ακτινοφυσικών τεχνολόγων). 

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ̟ροµηθευτής δεν διαθέτει το ̟ροσω̟ικό, ̟ρέ̟ει στην ̟ροσφορά να υ̟άρχει 

έγγραφο του µητρικού οίκου ότι η εκ̟αίδευση θα γίνει στο δικό του εξειδικευµένο ̟ροσω̟ικό στην 

Ελληνική γλώσσα και µε τους όρους ̟ου αναφέρονται ̟αρα̟άνω. 

 

3)  ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

 -Ο ανάδοχος µετά το ̟έρας της δοκιµαστικής λειτουργίας και την οριστική ̟αραλαβή υ̟οχρεούται 

να ̟αρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών τόσο για τα ε̟ιµέρους 

τµήµατα ̟ου α̟αρτίζουν το ̟ροσφερόµενο σύστηµα, όσο και για το σύνολο του συστήµατος, σύµφωνα 

µε τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές, και ανεξαρτήτως αριθµό εξετάσεων ετησίως. Τυχόν µεγαλύτερη 

̟αρεχόµενη εγγύηση θα ̟ροσµετρήσει θετικά.  

Σε ̟ερί̟τωση ̟ροσφοράς εγγύησης καλής λειτουργίας ̟έραν των δύο (2) ετών, η σχετική ̟έραν των 

δύο (2) ετών ε̟ιβεβαίωση θα γίνεται µε έγγραφη δέσµευση του κατασκευαστή, ή της θυγατρικής του 

εάν αυτή λειτουργεί στην Ελλάδα ή του εξουσιοδοτηµένου αντι̟ροσώ̟ου του στην Ευρω̟αϊκή Ένωση 

ό̟ως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC. Η εγγύηση θα καλύ̟τει ̟άσης φύσεως ανάγκες σε 

εργασία, υλικά και αναλώσιµα α̟αραίτητων για την ε̟ισκευή, συντήρηση και διατήρηση του 

συγκροτήµατος (̟εριλαµβανοµένου του ̟αρελκόµενου εξο̟λισµού) σε ̟λήρη και ασφαλή 

λειτουργία, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου και ανεξαρτήτως αριθµού εξετάσεων. 

- ∆εν θα καλύ̟τει βλάβες οι ο̟οίες µ̟ορεί να ̟ροέρχονται α̟ό κακό χειρισµό, χρήση ακατάλληλων 

υλικών, µη τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστικού οίκου ή ε̟έµβαση τρίτων µη εξουσιοδοτηµένων 

ατόµων.  

Ε̟ι̟λέον, δεν καλύ̟τει τα χαρακτηριζόµενα ως αναλώσιµα υλικά λειτουργίας και τα ο̟οία θα 

χρεώνονται ε̟ι̟λέον. Σαν αναλώσιµα υλικά λειτουργίας θα θεωρούνται τα υλικά (cd / dvd, µελάνι 

και χαρτί, φιλµ, ηλεκτρόδια και σκιαγραφικά). 

-Ο ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται για την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον 

συνολικά έτη, µε έγγραφη ε̟ιβεβαίωση του µητρικού κατασκευαστικού οίκου.  

 Σε ̟ερί̟τωση αφαίρεσης της εξουσιοδότησης του κατασκευαστικού οίκου ή του εξουσιοδοτηµένου 

αντι̟ροσώ̟ου του στην Ευρω̟αϊκή Ένωση, ̟ρος τον ̟ροµηθευτή, για διάθεση ανταλλακτικών και 

εντός της α̟αιτούµενης δεκαετίας, θα ̟ρέ̟ει να κατατεθεί (στην Ελληνική Γλώσσα) βεβαίωση 

δέσµευσης του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντι̟ροσώ̟ου του στην Ευρω̟αϊκή Ένωση, 

για την συνεχή και α̟ρόσκο̟τη λειτουργία του συγκροτήµατος, µε τους ίδιους ζητούµενους όρους 

κάλυψης ανταλλακτικών µέχρι την συµ̟λήρωση της δεκαετίας τουλάχιστον. 

-Κατά τη διάρκεια της εγγύησης το νοσοκοµείο δεν θα ευθύνεται για καµία βλάβη του όλου 

µηχανήµατος ̟ροερχόµενη α̟ό τη συνήθη και ορθή χρήση του και δε θα ε̟ιβαρύνεται µε κανένα 

̟οσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά υλικά, εκτός αναλωσίµων ̟ου αναφέρεται στη διακήρυξη ότι 

εξαιρούνται.  

-Στην ̟λήρη εγγύηση ̟εριλαµβάνεται υ̟οχρέωση του ̟ροµηθευτή και για ̟ρολη̟τικό έλεγχο 

συντήρησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, ώστε το µηχάνηµα να είναι ̟άντα 

σε κατάσταση ετοιµότητας, ότι δηλ. ακριβώς ̟ροβλέ̟ει το σχέδιο ̟λήρους σύµβασης. Κατά τη 

διάρκεια της εγγύησης ισχύουν οι ̟οινικές ρήτρες του συνηµµένου σχεδίου σύµβασης. 

-Κατά την ̟ερίοδο της εγγυηµένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειµένου της ̟ροµήθειας. Ε̟ίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυηµένης λειτουργίας να 

̟ροβαίνει στην ̟ροβλε̟όµενη συντήρηση και να α̟οκαταστήσει ο̟οιαδή̟οτε βλάβη µε τρό̟ο και 

σε χρόνο ̟ου θα αναγράφεται στα  τεύχη της σύµβασης. 

-Για την ̟αρακολούθηση της εκ̟λήρωσης των συµβατικών υ̟οχρεώσεων του αναδόχου η ε̟ιτρο̟ή 

̟αρακολούθησης και ̟αραλαβής, ̟ροβαίνει στον α̟αιτούµενο έλεγχο της συµµόρφωσης του 

αναδόχου στα ̟ροβλε̟όµενα στην σύµβαση για την εγγυηµένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος 

της τηρώντας σχετικά ̟ρακτικά. Σε ̟ερί̟τωση µη συµµόρφωσης του αναδόχου ̟ρος τις συµβατικές 

του υ̟οχρεώσεις, ε̟ιτρο̟ή εισηγείται στο α̟οφαινόµενο όργανο της σύµβασης την έκ̟τωση του 

αναδόχου. 

Η ε̟ιτρο̟ή ̟αρακολούθησης και ̟αραλαβής συντάσσει σχετικό ̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής της 

εγγυηµένης λειτουργίας, εντός δέκα (10) ηµερών στο ο̟οίο α̟οφαίνεται για την συµµόρφωση του 

αναδόχου στις α̟αιτήσεις της σύµβασης. Σε ̟ερί̟τωση µη συµµόρφωσης, ολικής ή µερικής, του 

αναδόχου, το συλλογικό όργανο µ̟ορεί να ̟ροτείνει την ολική ή µερική κατά̟τωση της εγγυήσεως 
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καλής λειτουργίας. Το ̟ρωτόκολλο εγκρίνεται α̟ό το αρµόδιο α̟οφαινόµενο όργανο. 

 

 

4) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

 

Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας (υ̟οχρεωτική κατ’ ελάχιστον δύο 

έτη), ο ̟ροµηθευτής υ̟οχρεώνεται να αναλάβει τη συντήρηση και την ε̟ισκευή του µηχα-

νήµατος για ̟έντε(5) ε̟ι̟λέον έτη. 

 Οι ανάδοχοι αναλαµβάνουν τη ̟λήρη συντήρηση και ε̟ισκευή του Αξονικού Τοµογράφου και των 

αναφερόµενων µερών και εξαρτηµάτων του συµ̟εριλαµβανοµένου του ̟αρελκόµενου εξο̟λισµού 

καθ'όλην την διάρκεια της  σύµβασης σύµφωνα µε τα ειδικά εγχειρίδια και ̟ροδιαγραφές του 

κατασκευαστή Οίκου. Προς τούτο οι ανάδοχοι υ̟οχρεούνται να διαθέτουν στην Ελλάδα µόνιµα 

κατάλληλα εκ̟αιδευµένο ̟ροσω̟ικό, µε ̟ιστο̟οιητικό εκ̟αίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού α̟ό 

τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντι̟ρόσω̟ο του στην Ευρω̟αϊκή. 

Ο ̟ροµηθευτής του εξο̟λισµού θα α̟οκαθιστά την ο̟οιαδή̟οτε βλάβη µέσα σε δύο (2) εργάσιµες 

ηµέρες α̟ό την ε̟όµενη εργάσιµη ηµέρα της αναγγελίας (τηλεφωνικά, εγγράφως ή ηλεκτρονικά). Η 

̟ρολη̟τική συντήρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του οίκου κατασκευής α̟ό ∆ευτέρα έως 

Παρασκευή και α̟ό ώρα 08:00 έως 16:00, υ̟ό την ε̟ίβλεψη των αναδόχων. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου οι 

ανωτέρω ηµέρες α̟οτελούν ε̟ίσηµες αργίες ή εορτές του χρόνου η ̟ρολη̟τική συντήρηση του 

µηχανήµατος θα µετατίθεται στην ̟ρώτη εργάσιµη ηµέρα ̟ου ακολουθεί. 

Στην ̟λήρη συντήρηση Αξονικού Τοµογράφου ̟εριλαµβάνονται : 

α) Η ̟ρολη̟τική συντήρηση του Αξονικού Τοµογράφου ό̟ως αυτή ̟ροκύ̟τει α̟ό τα εγχειρίδια του 

̟ροσφερόµενου µοντέλου. 

β) Η α̟οκατάσταση των βλαβών συµ̟εριλαµβανοµένων των ανταλλακτικών και της λυχνίας 

(εξαιρουµένων µόνον των αναλώσιµων υλικών τα ο̟οία είναι: µέσα α̟οθήκευσης (dvd, cd), φιλµ, 

χαρτί, ηλεκτρόδια και σκιαγραφικά των ο̟οίων η ̟ροµήθεια βαρύνει τις Αναθέτουσες αρχές. 

γ) Τη λήψη κάθε ̟ρολη̟τικού µέτρου για την α̟οφυγή τυχόν ανωµαλιών ή ζηµιών. 

δ) Τυχόν ε̟ικαιρο̟οιήσεις του κατασκευαστικού Οίκου σε υ̟άρχοντα ̟ρογράµµατα (software, 

hardware) 

 
 

SERVICE 5ετιας µετά την λήξη της εγγύησης (Υ̟ηρεσίες και Ανταλλακτικά ) 

 

ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗΣ  

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ 

ΤΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ σε €, 

χωρίς Φ.Π.Α 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ 

ΤΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ σε €, µε 

Φ.Π.Α 

1ος χρόνος µετά την λήξη της 

καλής λειτουργίας 

 

  

2ος χρόνος µετά την λήξη της  

καλής λειτουργίας 

 

  

3ος χρόνος µετά την λήξη της  

καλής λειτουργίας 

 

  

4ος χρόνος µετά την λήξη της  

καλής λειτουργίας 

 

  

5ος χρόνος µετά την λήξη της  

καλής λειτουργίας 

 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 5ΕΤΗΣ 

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

  

 

Ο διαγωνιζόµενος υ̟οχρεούται να εξασφαλίσει την α̟οθήκευση ανταλλακτικών και κύρια τη 

διάθεση ανταλλακτικών, ως και των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για την ̟λήρη λειτουργία και 
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α̟όδοση του συγκροτήµατος µε τον ̟αρελκόµενο εξο̟λισµό, ε̟ί δέκα (10) τουλάχιστον συνολικά 

έτη. Η ανάλογη δέσµευση θα γίνεται µε κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης των µητρικών 

κατασκευαστικών οίκων, για την αξιολόγηση της ̟ροσφοράς, δεδοµένου ότι κρίνεται ως ουσιώδης 

α̟αίτηση της διακήρυξης για την οµαλή, α̟ρόσκο̟τη και µακρόχρονη λειτουργία του 

συγκροτήµατος. 

 

Το ετήσιο κόστος συντήρησης δεν δύναται να υ̟ερβαίνει το 9% της τιµής του ̟ροϊόντος. 

Οι διαγωνιζόµενοι ̟ρέ̟ει να αναφέρουν στις ̟ροσφορές  τους  ̟λήρες  σχέδιο  συντήρησης στο ο̟οίο 

θα δηλώνονται: 

• Ο τρό̟ος µε τον ο̟οίο θα γίνεται η ̟ρολη̟τική συντήρηση. 

• Τα χρονικά διαστήµατα κατά τα ο̟οία θα ̟ραγµατο̟οιείται η συντήρηση. 

• Ο τρό̟ος µε τον ο̟οίο θα γίνεται η ε̟ανορθωτική συντήρηση. 

 

Τα υλικά, τα εξαρτήµατα και οι συσκευές ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν κατά τη συντήρηση,  θα είναι 

καινούργια, ̟ιστο̟οιηµένα α̟ό τον κατασκευαστικό οίκο, και να ̟ληρούν τους διεθνείς κανόνες α-

σφαλείας. 

Ο ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται να διαθέτει τµήµα τεχνικής υ̟οστήριξης στην Ελλάδα, µε ̟ιστο̟οιη-

µένο και εκ̟αιδευµένο ̟ροσω̟ικό α̟ό  την  κατασκευάστρια  εταιρεία,  µε  την  ̟ροσκόµιση των 

α̟αραίτητων δικαιολογητικών ̟ιστο̟οίησης του  ̟ροσω̟ικού  του  Αναδόχου,  µέχρι την ηµεροµη-

νία οριστικής ̟αραλαβής του συστήµατος 

Ε )  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Ε̟ί της τεχνικής ̟ροσφοράς να αναφέρεται α̟αραίτητα η έδρα του εργοστασίου κατασκευής τους 

και το έτος ̟ρώτης κυκλοφορίας του συστήµατος α̟ό τον κατασκευαστικό οίκο 

2. Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να καταθέσει µε την ̟ροσφορά του : 

            Α. Πλήρη τεκµηριωµένα ̟ ιστο̟οιητικά σήµανσης CE, ώστε να ικανο̟οιούνται οι αντίστοιχες 

α̟αιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (οδηγία 93/42/ΕΟΚ, ό̟ως ισχύει σήµερα) για τον υ̟ό 

̟ροµήθεια ιατροτεχνολογικό εξο̟λισµό και να ̟ληροί όλα τα διεθνή Standard ασφαλείας τα ο̟οία 

και να αναφερθούν ̟ρος αξιολόγηση. 

            Β. Πιστο̟οιητικά ΕΝ ISO του κατασκευαστικού οίκου και κατ’ ελάχιστον να διαθέτει το EN 

ISO 13485:2003 ή µεταγενέστερο, µε ̟εδίο ̟ιστο̟οίησης τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών 

̟ροϊόντων (µε ̟ιστο̟οιητικά ε̟ίσηµου οργανισµού ̟ιστο̟οίησης µεταφρασµένα στα Ελληνικά και 

νοµίµως ε̟ικυρωµένα). 

             Γ. Πιστο̟οιητικά του ̟ροµηθευτή α̟ό τα ο̟οία να ̟ροκύ̟τει ότι: 

                 i. Πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (Φ.Ε.Κ 32Β΄ 16/01/2004), 

                 ii. ∆ιαθέτει EN ISO 9001:2008(ή µεταγενέστερο) ή EN ISO 13485:2003 (ή 

µεταγενέστερο), µε ̟εδίο ̟ιστο̟οίησης την τεχνική υ̟οστήριξη ιατροτεχνολογικών ̟ροϊόντων (µε 

̟ιστο̟οιητικά ε̟ίσηµου οργανισµού ̟ιστο̟οίησης µεταφρασµένα στα Ελληνικά και νοµίµως 

ε̟ικυρωµένα) 

iii. Είναι ενταγµένος σε ̟ρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει των N. 

2939/2001, του                Π.∆. 117/2004και Π.∆. 15/2006 ή µεταγενέστερα. 

 

3. Στο ̟εριεχόµενο των ̟άσης φύσεως βεβαιώσεων ή ̟ιστο̟οιητικών, ή δικαιολογητικών, ή 

εγγυήσεων καλύψεων (χρονικές – ̟οιοτικές – ̟οσοτικές - ̟αροχής όρων συντήρησης – 

ανταλλακτικών - αναλωσίµων κλ̟.), τα ο̟οία θα αναφερθούν & κατατεθούν α̟ό τους «̟ροµηθευτές» 

για την αξιολόγηση, βαθµολόγηση, ̟ροµήθεια – εγκατάσταση – ̟αράδοση – εκ̟αίδευση - 

διασφάλιση συντήρησης, εγγυήσεων, ανταλλακτικών, αναλωσίµων, εκ̟αιδευµένου (τεχνικού ή 

εκ̟αιδευτικού ̟ροσω̟ικού) κλ̟., και τα ο̟οία θα είναι ̟ρωτότυ̟α, θα ̟εριλαµβάνονται ̟λήρη 

στοιχεία, κατά ̟ερί̟τωση, του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντι̟ροσώ̟ου του στην 

Ευρω̟αϊκή Ένωση ό̟ως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, (∆ιεύθυνση, τηλέφωνο, Fax, 

κλ̟.) και του υ̟ογράφοντος Νόµιµου Εκ̟ροσώ̟ου του ̟ροµηθευτή (όνοµα - ιδιότητα). 

4. Ο ανάδοχος θα είναι ̟λήρως και α̟οκλειστικά µόνος υ̟εύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νοµοθεσίας ως ̟ρος το α̟ασχολούµενο α̟ό αυτόν ̟ροσω̟ικό για την εκτέλεση των υ̟οχρεώσεων 
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της σύµβασης. Σε ̟ερί̟τωση ο̟οιασδή̟οτε ̟αράβασης ή ζηµίας ̟ου ̟ροκληθεί σε τρίτους 

υ̟οχρεούται µόνος αυτός ̟ρος α̟οκατάστασή της. 

5. Τα κατατιθέµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), όταν αυτά ζητούνται, ̟ρέ̟ει να ε̟αληθεύουν τα 

τεχνικά και ̟οιοτικά χαρακτηριστικά ̟ου αναγράφονται στις ̟ροσφορές. Πρέ̟ει να είναι αυθεντικά 

ε̟ίσηµα ̟ρωτότυ̟α (όχι φωτοτυ̟ίες) του κατασκευαστικού οίκου. Πρέ̟ει να είναι αυτά ̟ου 

χρησιµο̟οιεί ο οίκος κατασκευής του ̟ροϊόντος, στο ̟λαίσιο της ̟ολιτικής ̟ροώθησης των 

̟ωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και ∆ηµοσίου) του ενδιαφέροντος του. 

 

 

Ζ)     ΣΧΕ∆ΙΟ  ∆ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ  

 

Ο χώρος εγκατάστασης του υ̟ό ̟ροµήθεια συγκροτήµατος αξονικής τοµογραφίας είναι στο ισόγειο 

εντός στο Ακτινολογικού Εργαστηριού, και στον υφιστάµενο χώρο του ακτινολογικού-ακτινοσκο̟ικού 

συγκροτήµατος  του Γενικού Νοσοκοµείου – Κ.Υ. Ιερά̟ετρας. 

Τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες στα ̟αρεχόµενα στην συνέχεια στοιχεία, δεν συνε̟άγονται ουδεµία 

ευθύνη για την Αναθέτουσα Αρχή καθόσον θεωρείται ότι οι διαγωνιζόµενοι έλαβαν γνώση των 

το̟ικών συνθηκών εκτέλεσης της ̟ροµήθειας, σύµφωνα µε τα ̟ροαναφερθέντα. 

Το σχέδιο ̟ου ̟αρέχεται στο ̟αρόν είναι το ακόλουθο: 
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3. Ορίζει ̟ενταµελή ε̟ιτρο̟ή α̟οσφράγισης – αξιολόγησης του ̟αρα̟άνω 

διαγωνισµού, καθώς και κάθε τυχόν ε̟αναλη̟τικού του ως εξής: 

• Κατερίνα Γεωργία Ιατρός Ακτινολόγος Πρόεδρο  

• Αναστασία Σ̟υριδάκη Ιατρός Ακτινολόγος µε ανα̟ληρωµατικό  Αντωνού 

Εµµανουήλ ∆Ε Χειριστών Ιατρικών Συσκευών 

• Βλασσάκης ∆ηµήτριος ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας  µε ανα̟ληρωµατικό  

∆ηλαβεράκη Μηνά ΤΕ Πληροφορικής 

• Σαλακούµας Ευαγγελος ∆Ε Χειριστών Ιατρικών Συσκευών - ∆ρακωνάκη 

Ιωάννη ∆Ε Χειριστών Ιατρικών Συσκευών 

• Σ̟υρό̟ουλος Α̟όστολος ∆Ε Χειριστών Ιατρικών Συσκευών - Βασαρµιδάκης 

Εµµανουήλ ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 

 Γραµµατέας της Ε̟ιτρο̟ής να οριστεί η υ̟άλληλος της Α.Ο.Μ. Ιερά̟ετρας Φωτεινή 

Κυριακίδη. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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