
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) 

Αριθμ. φακέλου (1/20) 

Το ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη : 
 

α. Τις  διατάξεις του  Ν. 4412/08.08.16 (ΦΕΚ 147/Α) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών. 

β. Την  με αριθμ. πρωτ. 40η  /27-01-2020 [ΑΔΑ:61ΑΞ4690ΩΜ-ΙΕ5][ΑΔΑΜ: 20REQ006249645 
2020-02-06]  Απόφαση της   Διοικήτριας του  Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ». 

γ. Την με αριθμ. πρωτ. 1985-04/02/2020 [ΑΔΑ:6ΚΔΓ4690ΩΜ-ΨΒΦ][ΑΔΑΜ:20REQ006249716 
2020-02-06] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.  

καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια ενός (1)  δωδεκακάναλου 

ηλεκτροκαρδιογράφου για την ΜΕΘ 3ου ορόφου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.000,00€+ ΦΠΑ ή 

2.480,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ,  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  και τους ειδικούς όρους του  

Νοσοκομείου. [cpv:33123230-9]   

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού  θα είναι η πλέον  συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης  θα είναι για (60) εξήντα ημερολογιακές  ημέρες. 

  Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε σε σφραγισμένο  φάκελο 

την προσφορά,  στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου έως τις   06/03/2020  ημέρα Παρασκευή   και ώρα 

14:00.      

Ο φάκελος θα αναγράφει τα εξής: 

 

 

 

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
Τμήμα: Προμηθειών 
Ταχ. Δ/νση: Βασ  Σοφίας 80 Τ.K. 11528  
Πληροφορίες: Ε. Μπροκούμη   
Τηλέφωνο: 210 33 81 138 
e-mail: promith@hosp-alexandra.gr 

 
 
Αθήνα: 24-02-2020 
 
Αρ.  Πρωτ:3146 
 
 
 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
 
Προς : 
 
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 
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Προς το ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

Τμήμα Προμηθειών 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  (α/α  1/20) 

Προμήθεια ενός (1) δωδεκακάναλου ηλεκτροκαρδιογράφου για την ΜΕΘ 3ου ορόφου  του 

Νοσοκομείου 

Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  Α. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

1.Αποδέχεται τους όρους της παρούσας    πρόσκλησης. 

2.Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 180 ( εκατόν ογδόντα ) ημέρες από την λήξη προθεσμίας  

υποβολής προσφοράς.  

     Β. Τεχνική προσφορά Ο φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  θα καλύπτει  όλες τις 

απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την  Αναθέτουσα Αρχή. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ). 

Γ. Οικονομική προσφορά στον φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται τα 

οικονομικά  στοιχεία με την τιμή της προσφοράς σε ευρώ. Θα περιγράφονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

καθώς και η προσφερόμενη συνολική τιμή χωρίς και με  ΦΠΑ. 

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο 

Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

Ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων  συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω 

δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016.  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:  αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  ββ)   στις  

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο,  καθώς και όλα τα μέλη   του   

Διοικητικού   Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου. 
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β. Φορολογική ενημερότητα. 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το  ισχύον καταστατικό της εταιρείας  από  όπου προκύπτουν τα μέλη 

και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. 

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) ημερών  από τη 

σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως 

επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής 

της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης. 

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα  ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιοδήποτε φάση 

αυτής.  

       Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί  στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του  

Νοσοκομείου. www.hosp-alexandra.gr   

 
 
 
 
 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  

ΤΟΥ Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

 

ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ      Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

ΔΩΔΕΚΑΚΑΝΑΛΟΥ   ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ 

1. Η υπό προμήθεια συσκευή θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη, 
σύγχρονης οπωσδήποτε τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που 
απαιτούνται για τη διενέργεια πλήρους αντίστοιχης εξέτασης. Να είναι σύμφωνη με τα 
διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα. 

2. Να φέρει ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και αυτόματο σύστημα 
φόρτισης. Να λειτουργεί είτε με σύνδεση στο δίκτυο 220V / 50 Hz είτε με χρήση 
αποκλειστικά των ενσωματωμένων μπαταριών. 

3. Να διαθέτει οθόνη LCD, τουλάχιστον 5,5’’, υψηλής ανάλυσης για την εμφάνιση και των 
δώδεκα απαγωγών ταυτόχρονα. Στην οθόνη επίσης να απεικονίζονται μηνύματα για τη 
λειτουργία του ηλεκτροκαρδιογράφου (τύπος λειτουργίας, ταχύτητα, εφαρμοζόμενα 
φίλτρα, μηνύματα σφάλματος, ο καρδιακός ρυθμός, κτλ.). 

4. Να διαθέτει αντίσταση εισόδου μεγαλύτερη των 40 Μ ohms.  

5. Να διαθέτει ένδειξη μη σωστής επαφής ή αποκόλλησης συγκεκριμένου ηλεκτροδίου. 

6. Να διαθέτει αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για την εισαγωγή των στοιχείων του ασθενούς. 

7. Να διαθέτει δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης καταγραφής. 

8. Να φέρει ενσωματωμένο εκτυπωτή θερμικού τύπου με δυνατότητα εκτύπωσης πλήρους 
ηλεκτροκαρδιογραφήματος ανά δώδεκα (12),  ανά έξι (6) ή ανά τρεις (3) απαγωγές. Να 
δύναται να εκτυπώσει και τον ρυθμό από μία απαγωγή. Να χρησιμοποιεί καταγραφικό 
χαρτί πλάτους τουλάχιστον 210mm. 

9. Να διαθέτει πρόγραμμα μετρήσεων καθώς και υπολογισμού των διαστημάτων R-R. Να 
έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης του γραφήματος του R-R. 

10. Να έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον ταχύτητες εκτύπωσης. 

11. Να διαθέτει τέσσερις (4) τουλάχιστο τιμές ευαισθησίας, η οποία να ρυθμίζεται είτε 
αυτόματα είτε χειροκίνητα. 

12. Να διαθέτει φίλτρα απόρριψης παρασίτων προερχόμενα από μυϊκό τρόμο (25/35Hz) και 
από το ηλεκτρικό δίκτυο (50Hz). 

13. Nα έχει απόκριση συχνότητας από 0,05 – 150Hz. 

14. Να διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη αποθήκευσης τουλάχιστον διακοσίων (200) 
ηλεκτροκαρδιογραφημάτων. Θα αξιολογηθεί η δυνατότητα επέκτασης της μνήμης 
αποθήκευσης ηλεκτροκαρδιογραφημάτων. 

15. Να διαθέτει ενσωματωμένο πρόγραμμα μέτρησης και ανάλυσης 
ηλεκτροκαρδιογραφήματος, το οποίο να έχει τη δυνατότητα υπολογισμού των 
παραμέτρων: Heart rate, R-R, QRS, QT, QTc, P-R. 

16.  Να συνοδεύεται από δεκαπολικό καλώδιο ασθενούς με προστασία απινίδωσης και όλα τα 
απαραίτητα για την διενέργεια πλήρους εξέτασης. 

17. Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

18. Να συνοδεύεται από: 

• Τροχήλατο τραπεζίδιο μεταφοράς. 
• Βραχίονας στήριξης του καλωδίου ασθενούς. 

19. Να πληρεί τους διεθνείς κανονισμούς και οδηγίες ασφαλείας και να φέρει σήμανση CE. Ο 
κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 13485 ή ISO 9001. 
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                                              Ειδικοί  όροι 

Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και θεωρούνται βασικοί. Οι ενδιαφερόμενοι, με ποινή 
αποκλεισμού, οφείλουν να συμπεριλάβουν στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τους, τα εξής: 

 
1. Φύλλο Συμμόρφωσης προς τους ειδικούς όρους, με σαφείς απαντήσεις σε όλα τα σημεία των 

ειδικών όρων και κατά προτίμηση με την ίδια σειρά για διευκόλυνση της αξιολόγησης. Σε 
περίπτωση παραλήψεων, η προσφορά  θα χαρακτηρίζεται ασαφής στα συγκεκριμένα σημεία 
 

2. Τεχνική Περιγραφή του προσφερομένου μηχανήματος & όλων των στοιχείων που το συνθέτουν 
ως ενιαίο σύνολο, στην Ελληνική γλώσσα. Να αναφερθούν απαραίτητα το έτος παραγωγής & το 
έτος πρώτης κυκλοφορίας του μηχανήματος.    
 

3. Prospectus του κατασκευαστικού οίκου, για τον προσφερόμενο τύπο μηχανήματος ή πρόσθετου 
εξοπλισμού, εφόσον αποτελεί ενιαίο λειτουργικό σύνολο (πρωτότυπο ή ακριβές φωτοαντίγραφο). 
 

4.  Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης, απαντώντας υποχρεωτικά 
σε κάθε προδιαγραφή, με πληρότητα, σαφήνεια και αντίστοιχες παραπομπές στο Prospectus του 
κατασκευαστή, χωρίς παρεκκλίσεις. Οι ζητούμενες επιδόσεις και δυνατότητες, θα πρέπει 
οπωσδήποτε να πιστοποιούνται με τα φυλλάδια του κατασκευαστή.  
 

5. Ο προμηθευτής, υποχρεούται να αναφέρει στην προσφορά του,  ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα 
όλους τους όρους της διακήρυξης.  

 
6. Προσφορές, οι οποίες στην τεχνική περιγραφή και το φύλλο συμμόρφωσης, δεν απαντούν με 

πληρότητα και σαφήνεια, σε όλα τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών και των ειδικών όρων 
του διαγωνισμού ή δεν τεκμηριώνονται από το επισυναπτόμενο Prospectus του κατασκευαστή ή 
παρουσιάζουν ελλείψεις στον βασικό εξοπλισμό, θα απορρίπτονται ως ασαφείς, ατεκμηρίωτες και 
ανεπίδεκτες σύγκρισης.  
 

7. Με ποινή απόρριψης της προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να συμπεριλάβει στον φάκελο της 
τεχνικής προσφοράς του: 

• Πιστοποιητικά σήμανσης CE για τον προσφερόμενο εξοπλισμό (Οδηγία 93/42/EEC όπως ισχύει 
σήμερα), με αναγραφή του μοντέλου & τύπου του προϊόντος για το οποίο έχει εκδοθεί, 
μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα & νομίμως επικυρωμένα. 

• Πιστοποιητικά EN ISO 9001:2008 (πιστοποίηση διακίνησης ΙΕ)  και EN ISO 13485:2003 
(πιστοποίηση τεχνικής υποστήριξης ΙΕ). 

• Βεβαίωση συμμόρφωσης με την ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348 απόφαση του Υπ. Υγείας Πρόνοιας «Αρχές 
και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής Ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 
32Β/16-1-2004).   

     Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

• Γραπτή δέσμευση ότι, εφόσον ζητηθεί από το Νοσοκομείο, θα παραδοθεί εντός τριών ημερών, το 
εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης & λειτουργίας του μηχανήματος, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στην 
Ελληνική γλώσσα. 
 

8. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί:  
 α) την καλή & αποδοτική λειτουργία του  προσφερόμενου είδους, για δύο τουλάχιστον χρόνια, από 

την ημερομηνία παράδοσή τους κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις.  
 
 β) την εξασφάλιση & διάθεση ανταλλακτικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του 

συγκροτήματος, για δέκα τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή του, ακόμα και στις 
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περιπτώσεις διακοπής συνεργασίας με τον προμηθευτή ή διακοπής λειτουργίας του προμηθευτή, 
με έγγραφη επιβεβαίωση του κατασκευαστή. 

 
9. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, θα συντηρεί και θα επισκευάζει το μηχάνημα, σύμφωνα με τους 

κανόνες του κατασκευαστή), με δική του ευθύνη και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση εκ μέρους 
του Νοσοκομείου, εκτός των αναλώσιμων υλικών. 

 
10.  Οτιδήποτε είναι απαραίτητο για την άμεση και πλήρη λειτουργία του μηχανήματος ως ενιαίο 

λειτουργικό σύνολο, θα περιλαμβάνεται στη συνολική τιμή προσφοράς. 
 
11. Ο χρόνος εγγύησης του μηχανήματος τίθεται σε ισχύ, από την ημερομηνία εγκατάστασης και 

παραλαβής του σε πλήρη λειτουργία ή από την ημερομηνία κατάθεση πρωτοκόλλου ποιοτικής & 
ποσοτικής παραλαβής.  
 

12. Η οικονομική προσφορά, θα συνοδεύεται απαραίτητα από αναλυτικό πρόγραμμα πλήρους ετήσιας. 
Εξαιρούνται μόνο τα αναλώσιμα υλικά. Το πρόγραμμα θα αναφέρει το είδος προβλεπομένων 
εργασιών, τα απαραίτητα ανταλλακτικά & τη συχνότητα αλλαγής τους, σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστικού οίκου.  Επιπλέον θα αναφέρει στην προσφορά την χρέωση ωριαίας 
απασχόλησης (χρονοχρέωση) τεχνικού, για διαπίστωση ή αποκατάσταση βλάβης, εκτός 
συμβολαίου συντήρησης.   
 

13. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αναφέρουν στην προσφορά τους, πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης 
του κατασκευαστικού οίκου και  της  μόνιμης έδρας του αντιπροσώπου τους στην Ελλάδα. Πλήρες 
και οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, με κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό, για 
την επισκευή και συντήρηση των προσφερομένων ειδών. Να δοθούν πλήρη στοιχεία. Ασάφειες ή 
αοριστίες σχετικά με την δυνατότητα παροχής τεχνικής υποστήριξης, τους όρους εγγυήσεων ή 
τους όρους συντήρησης, θα βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις.  
 

14. Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα υποστήριξης στην Αττική, οφείλουν να εκθέσουν 
στην προσφορά τους με πλήρη σαφήνεια - για αξιολόγηση ανάλογα με το είδος, τον χώρο και τις 
ανάγκες που εξυπηρετεί ο συγκεκριμένος εξοπλισμός - τον τρόπο και το χρόνο με τον οποίο θα 
ανταποκριθούν σε προκύπτουσες ανάγκες, αποκλείοντας φαινόμενα αδυναμίας άμεσης 
ανταπόκρισης ή καθυστερήσεων σε περίπτωση βλάβης. 
 

15. Ο προμηθευτής θα παραδώσει το μηχάνημα σε πλήρη λειτουργία στο τμήμα όπου προορίζεται η 
χρήση του, συνοδευόμενο από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα ή παρελκόμενα, για άμεση & 
απρόσκοπτη λειτουργία.  
 

16. Όλα τα είδη και υλικά, τα οποία θα προσκομίσει στο Νοσοκομείο για την εγκατάσταση και 
λειτουργία του υπό προμήθεια μηχανήματος, θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, χωρίς 
ελαττώματα και θα ικανοποιούν όλους τους όρους της σύμβασης που καθορίζουν τον τύπο, την 
κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. Ο φορέας έχει δικαίωμα ελέγχου για κάθε 
προσκομιζόμενο υλικό και ο προμηθευτής υπακούει σε κάθε εντολή των αρμοδίων υπηρεσιών του, 
όταν το υλικό δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που αφορούν την ποιότητα και τα 
χαρακτηριστικά του.  Επιπλέον θα παρέχει ανελλιπώς, όλες τις αναβαθμίσεις του συστήματος που 
διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστή. 
 

17. Κατά την διαδικασία εγκατάστασης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, 
εάν διαπιστωθεί ότι αυτό παρουσιάζει αποκλίσεις ή μειωμένη αξιοπιστία, σε σχέση με τα στοιχεία 
της προσφοράς για τα οποία αξιολογήθηκε και το σκοπό για τον οποίο προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί, τότε το Νοσοκομείο διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα μη αποδοχής του είδους 
και επιβάλλονται τα προβλεπόμενα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
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18. Κατά την παράδοση του είδους, ο προμηθευτής υποχρεούται σε εκπαίδευση των χρηστών. 
 

19. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης του προϊόντος, θα παραδίδονται οπωσδήποτε με 
ευθύνη του προμηθευτή τα παρακάτω: 

• Αντίγραφο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα σε έντυπη μορφή, για το τμήμα που ανήκει ο 
εξοπλισμός. 

• Αντίγραφο δελτίου εργασίας και ηλεκτρικής ασφάλειας, σε  ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή για το 
τμήμα ΒΙΤ. 

• Οδηγίες χρήσης του προϊόντος στην Ελληνική γλώσσα & οδηγίες συντήρησης (στην Αγγλική ή 
Ελληνική γλώσσα) σε ηλεκτρονική μορφή, για το τμήμα BIT. Εφόσον ζητηθεί και σε έντυπη 
μορφή. 

• Το πλήρες αντίγραφο της αρχικής κατατεθείσας προσφοράς (η οποία περιλαμβάνει: prospectus, 
φύλλα συμμόρφωσης προδιαγραφών & ειδικών όρων, εγγυήσεις κλπ), στο τμήμα ΒΙΤ σε 
ηλεκτρονική μορφή, για ένταξη του μηχανήματος στο κτηματολόγιο ΙΕ του Νοσοκομείου.  
 

20. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του μηχ/τος κατά τη διάρκεια της εγγύησης, η  αποκατάσταση 
πλήρους λειτουργικότητάς του πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δέκα ημερολογιακών ημερών. 
Διαφορετικά το μηχάνημα πρέπει να αντικατασταθεί με άλλο αντίστοιχων ή καλύτερων 
δυνατοτήτων, μέχρι την επισκευή του. Αν κατά την διάρκεια της εγγύησης παρουσιάσει βλάβες 
που ξεπερνούν αθροιστικά τις εξήντα (60) ημέρες, θα αντικατασταθεί με καινούριο & θα παραταθεί 
η εγγύηση καλής λειτουργίας για όσο χρονικό διάστημα η συσκευή δεν ήταν σε παραγωγική 
λειτουργία. 
 

21. Η τροφοδοσία του μηχανήματος θα γίνεται μέσω γειωμένου και ασφαλούς ρευματολήπτη σούκο, 
με τάση δικτύου 220 Volt, 50~60 Hz. 
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