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Αριθ. Πρωτ. 5329
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AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για

την

ανάδειξη

αναδόχου

για

τις

«Υπηρεσίες

Συντήρησης

Ιατροτεχνολογικού

Εξοπλισμού» CPV 50400000-9, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ, για
ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 413.600,00 € με Φ.Π.Α (τετρακόσιες δεκατρείς χιλιάδες,
εξακόσια ευρώ με ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Νίκης 2

Πόλη

Κηφισιά

Ταχυδρομικός Κωδικός

145 61

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

GR301

Τηλέφωνο

213 2086714

Φαξ

213 2086757

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

prom11@kat-hosp.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

ΣΩΖΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΪΣ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
1.1.2 Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι

www.kat-hosp.gr

Νοσοκομείο (Ν.Π.Δ.Δ.), «μη κεντρική αναθέτουσα αρχή» κατά την

έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 & 3 του Ν. 4412/2016, με κύρια δραστηριότητα την Υγεία.
1.1.3 Στοιχεία Επικοινωνίας
α)

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν

ηλεκτρονική πρόσβαση, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
1.2

Στοιχεία Διαδικασίας - ΧρηματοδότησηΟ διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Φορέας χρηματοδότησης είναι το ΓΝΑ ΚΑΤ. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε.:
0889Α σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 & 2020 του Φορέα.
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Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

1.3

1.3.1 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης Ιατροτεχνολογικού
Εξοπλισμού.
Τα προς προμήθεια είδη

κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων

Συμβάσεων (CPV) : 50400000-9.
1.3.2 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 413.600,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 333.548,38 €,

ΦΠΑ:

80.051,62 €).
1.3.3 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
1.3.4 Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.
1.3.5 Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει τιμής.
Θεσμικό πλαίσιο

1.4

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:


του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»




του άρθρου 43 του ν.4605/19 (Α 147) « Τροποποίηση διατάξεων του ν.4412/2016.
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,



του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,



της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές»,



του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»



του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,



του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,



του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
2
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και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,


του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,



του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,



του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”,



του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία”,



του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει,



της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»



της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,



των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,



την απόφαση 09/02-04-2019, θέμα Α 19 (ΑΔΑ: Ω97Ζ46906Π-8ΑΓ), του ΔΣ του ΓΝΑ ΚΑΤ
για την έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας του ΠΠΥΥ 2019.



την απόφαση 09/02-04-2019, θέμα Α 12 (ΑΔΑ: ΨΟΜ446906Π-ΙΦΜ), του ΔΣ του ΓΝΑ ΚΑΤ
για την επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου διαγωνισμού
«Υπηρεσίες συντήρησης Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» του ΓΝΑ ΚΑΤ.

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11η Ιουνίου του 2019 και
ώρα 10:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ως άνω συστήματος, την Τρίτη 18 Ιουνίου και ώρα 10:00.
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1.6

Δημοσιότητα

1.6.1

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση

στην

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.6.2. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
1.6.2.1 Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
1.6.2.2. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 72656
1.6.2.3 Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση
16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη είναι καταχωρημένη στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL): www.kat-hosp.gr στην διαδρομή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ► ΝΕΕΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ.
1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις

υποχρεώσεις

τους

που

απορρέουν

από

τις

διατάξεις

της

περιβαλλοντικής,

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1

Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:


Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
4
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Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]



Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

2.1.2

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

2.1.3

Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό
τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα
το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με
το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία
έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το
έγγραφο.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5

Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
6
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ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2.1

Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2

Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
που ανέρχεται στο ύψος του 2% επί της αξίας του προϋπολογιζόμενου ποσού προ ΦΠΑ. Κατά
συνέπεια το ύψος της εγγύησης συμμετοχής, εφόσον η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των
προκηρυχθέντων

υπηρεσιών,

πρέπει

να

είναι

ίσο

με

το

ποσοστό

2%

επί

της

προϋπολογισθείσας πίστωσης της διακήρυξης εκτός ΦΠΑ, ήτοι 6.670,97 €.
Επειδή οι

προσφορές γίνονται δεκτές μόνο ανά τμήμα

και όχι για μεμονωμένα

μηχανήματα το ποσό της εγγυητικής θα υπολογισθεί, σύμφωνα με τους
πίνακες, επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ.
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Πίνακας 1

Είδη

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ του οίκου
SIEMENS
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ TRAUMA
DIAGNOST του οίκου PHILIPS
(τεμ.1)
TΡΟΧΗΛΑΤO
ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ C-ARM
SIREMOBIL COMPACT L του
οίκου SIEMENS
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ARCADIS VARIC του οίκου
SIEMENS
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΙΛΜ του
οίκου KODAK/Carestream:
CAMERA ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΦΙΛΜ DRYVIEW 6850 (TEΠεφεδρική), CAMERA
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΙΛΜ
DRYVIEW 6800 (ΑΞΟΝΙΚΟΥ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ), CAMERA
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΙΛΜ
DRYVIEW 6800 (ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ), CAMERA
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΙΛΜ
DRYVIEW 5700
(ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ)

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ CR
MAX και ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΙΛΜ
DRYVIEW 6850 του οίκου
KODAK/Carestream (ΤΕΠ)
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
FILM (CAMERA) KAI
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΕΣ του οίκου
AGFA - Κάμερες: Drystar 5503
(τεμ. 1),Drystar 5302 (τεμ. 3),
Ψηφιοποιητές CR75 και σταθμός
ΝΧ (τεμ. 1), CR85 και σταθμός
ΝΧ (τεμ. 1), CR35 και σταθμός
ΝΧ (τεμ. 1)

Συνολική
εκτιμώμενη
αξία
προ ΦΠΑ

Απαιτούμενο
ποσοστό επι
τοις %
εγγυητικής
επιστολής
συμμετοχής

Απαιτούμενο
ποσό εγγυητικής
επιστολής
συμμετοχής ανά
υπηρεσία
(TMHMA)

19.500,00
€

15.725,81

2,0%

314,52

7.500,00 €

6.048,39

2,0%

120,97

6.000,00 €

4.838,71

2,0%

96,77

5.500,00 €

4.435,48

2,0%

88,71

12.500,00
€

10.080,65

2,0%

201,61

5.500,00 €

4.435,48

2,0%

88,71

22.000,00
€

17.741,94

2,0%

354,84

Συνολική
αξία με
ΦΠΑ

8

ΑΔΑ: ΨΩΑΝ46906Π-Ξ52

19PROC004875433 2019-04-30
ΓΝΑ ΚΑΤ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2019

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.: 72656

Ενας (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗΣ
ΚΑΣΕΤΩΝ CAPSULA XL II και
ένας (1) ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΙΛΜ
DRYPIX PLUS του οίκου
FUJIFILM (ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ)
ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
ACTIVION 16 του οίκου
TOSHIBA
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ VITREA
ΜΙΚΤΟ
ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ AXIOM ARTIS
TA του οίκου SIEMENS
(ΣΥΜΠΕΡ/ΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ LEONARDO KAI
ACOM-SERVER)
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ IE33
του οίκου PHILIPS (τεμ. 1)
ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ LEON PLUS
(τεμ. 2) του οίκου HEΙNEN
LOWENSTEIN, ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ
M80 του οίκου EDAN (τεμ. 2)

9.000,00 €

7.258,06

2,0%

145,16

31.300,00
€

25.241,94

2,0%

504,84

41.200,00
€

33.225,81

2,0%

664,52

7.000,00 €

5.645,16

2,0%

112,90

6.800,00 €

5.483,87

2,0%

109,68

9.600,00 €

7.741,94

2,0%

154,84

6.100,00 €

4.919,35

2,0%

98,39

3.800,00 €

3.064,52

2,0%

61,29

13.900,00
€

11.209,68

2,0%

224,19

2.500,00 €

2.016,13

2,0%

40,32

6.000,00 €

4.838,71

2,0%

96,77

ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ τύπου
PRIMUS (τεμ. 2), FABIOUS GS
(τεμ. 1), καπνογράφος VAMOS
2 (τεμ. 1), του οίκου DRAEGER

ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ τύπου
AESTIVA 7100 του οίκου
DATEX (τεμ. 2) ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ
FCM1 του οίκου DATEX (τεμ. 2)
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ SAVINA
(τεμ. 3) του οίκου DRAGER
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ EVITA 2
DURA (τεμ. 8) του οίκου
DRAGER
ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ ELEGANZA XC
LINET (τεμ. 3)
ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ 3303-H
PSILIAKOS (τεμ 7)
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ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ HILLROM AVANT
GUARD ΧT (τεμ 2), TOTAL
CARE SPORT (τεμ 3), P7500
(τεμ.1)

11.150,00
€

8.991,94

2,0%

179,84

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖEΣ 2
τεμ. Μaquet Alphastar (χειρ
1ου), 1 τεμ. Orthostar (χειρ 1ου),
4 τεμ. Orthostar (χειρ 2ου), 2 τεμ
Alpha max (χειρ 2ου)

19.500,00
€

15.725,81

2,0%

314,52

8.200,00 €

6.612,90

2,0%

132,26

9.750,00 €

7.862,90

2,0%

157,26

9.000,00 €

7.258,06

2,0%

145,16

10.000,00
€

8.064,52

2,0%

161,29

2.950,00 €

2.379,03

2,0%

47,58

3.500,00 €

2.822,58

2,0%

56,45

1.750,00 €

1.411,29

2,0%

28,23

1.750,00 €

1.411,29

2,0%

28,23

450,00 €

362,90

2,0%

7,26

12.100,00
€

9.758,06

2,0%

195,16

54.500,00
€

43.951,61

2,0%

879,03

3.800,00 €

3.064,52

2,0%

61,29

3.000,00 €
25.000,00
€

2.419,35

2,0%

48,39

20.161,29

2,0%

403,23

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Trumph Mars 2 τεμ (χειρ 2ου)
ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΤΥΠΟΥ
6420 του οίκου CISA (τεμ. 1)
ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
STERAD 100S του οίκου J & J
(τεμ. 1)
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
POLARIS του οίκου KEN (τεμ.
3)
ΠΛΥΝΤΗΡΙO ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ S4656 του οίκου GETINGE (τεμ.
1)
ΑΠΙΝΔΩΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ Nihon
Kohden - CardioLife TEC-7731Κ
(τεμ. 2.), TEC-5531Κ (τεμ. 4.),
TEC-5521Κ (τεμ. 1.) , ΤΕC
7521K (τεμ. 1)
ΑΠΙΝΔΩΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ
MINDRAY – Beneheart D3 (τεμ
4)
ΑΠΙΝΔΩΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ
MEDRONIC – Lifepack 20
(τεμ2), Lifepack 1000 (τεμ 1)
ΑΠΙΝΔΩΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ
ΜΕDIANA – D500 (τεμ1)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ
ΜΕ 411 (τεμ.13), ΜΕ CD1 (τεμ
3), ΜΕ 81 (τεμ 2) του οίκου
MARTIN
MONITOR
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Envoy (τεμ. 16),
Vitalogik 5500 (τεμ. 13), Enmove
(τεμ.2), KENTΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
(τεμ. 3), Enguard (τεμ. 1)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
του οίκου Trumph - LED
Truelight με δορυφόρο Χειρ
1oυ+2ου, 2 τεμ
Marlux X8 με δορυφόρο Χειρ
2ου, Marlux X6 χωρίς δορυφόρο
Χειρ 1ου
IΑΤΡΙΚΑ/ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ κ.α.
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ΠΛΗΡΕΙΣ
ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ
του οίκου SADENT (τεμ. 5) και
SIRONA C8+ (τεμ. 1) –
(συμπεριλαμβάνονται όλα τα
παρελκόμενά τους, όπως
αεροσυμπιεστές, μοτέρ,
χειρολαβές, tour κ.τ.λ.)
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ JOINT
CHAMP ZC300-1 (τεμ. 1)
(συμπεριλαμβάνονται όλα τα
παρελκόμενά τους, όπως
αεροσυμπιεστές, μοτέρ,
χειρολαβές, tour κ.τ.λ.
TEST ΚΟΠΩΣΗΣ ΜΤΜ 1500 του
οίκου SCHILLER (τεμ 1)
Σύνολο

ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.: 72656

14.900,00
€

12.016,13

2,0%

240,32

1.600,00 €

1.290,32

2,0%

25,81

5.000,00 €

4.032,26

2,0%

80,65

413.600,00

333.548,39

6.670,97

Πίνακας 2

Είδη

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ του οίκου
SIEMENS
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ TRAUMA
DIAGNOST του οίκου PHILIPS
(τεμ.1)
TΡΟΧΗΛΑΤO
ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ C-ARM
SIREMOBIL COMPACT L του
οίκου SIEMENS
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ARCADIS VARIC του οίκου
SIEMENS

Απαιτούμενο ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 2% ανά
υπηρεσία (TMHMA) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΤΡΙAΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΈΝΑ ΛΕΠΤΑ

11
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ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΙΛΜ του
οίκου KODAK/Carestream:
CAMERA ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΦΙΛΜ DRYVIEW 6850 (TEΠεφεδρική), CAMERA
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΙΛΜ
DRYVIEW 6800 (ΑΞΟΝΙΚΟΥ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ), CAMERA
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΙΛΜ
DRYVIEW 6800 (ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ), CAMERA
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΙΛΜ
DRYVIEW 5700
(ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ)

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΈΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΈΝΑ ΛΕΠΤΑ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ CR
MAX και ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΙΛΜ
DRYVIEW 6850 του οίκου
KODAK/Carestream (ΤΕΠ)
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
FILM (CAMERA) KAI
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΕΣ του οίκου
AGFA - Κάμερες: Drystar 5503
(τεμ. 1),Drystar 5302 (τεμ. 3),
Ψηφιοποιητές CR75 και σταθμός
ΝΧ (τεμ. 1), CR85 και σταθμός
ΝΧ (τεμ. 1), CR35 και σταθμός
ΝΧ (τεμ. 1)

ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΈΝΑ ΛΕΠΤΑ

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Ενας (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗΣ
ΚΑΣΕΤΩΝ CAPSULA XL II και
ένας (1) ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΙΛΜ
DRYPIX PLUS του οίκου
FUJIFILM (ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ)

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
ACTIVION 16 του οίκου
TOSHIBA
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ VITREA
ΜΙΚΤΟ
ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ AXIOM ARTIS
TA του οίκου SIEMENS
(ΣΥΜΠΕΡ/ΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ LEONARDO KAI
ACOM-SERVER)
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ IE33
του οίκου PHILIPS (τεμ. 1)

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
12
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ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ LEON PLUS
(τεμ. 2) του οίκου HEΙNEN
LOWENSTEIN, ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ
M80 του οίκου EDAN (τεμ. 2)

ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.: 72656

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ τύπου
PRIMUS (τεμ. 2), FABIOUS GS
(τεμ. 1), καπνογράφος VAMOS
2 (τεμ. 1), του οίκου DRAEGER

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ τύπου
AESTIVA 7100 του οίκου
DATEX (τεμ. 2) ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ
FCM1 του οίκου DATEX (τεμ. 2)
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ SAVINA
(τεμ. 3) του οίκου DRAGER
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ EVITA 2
DURA (τεμ. 8) του οίκου
DRAGER
ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ ELEGANZA XC
LINET (τεμ. 3)
ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ 3303-H
PSILIAKOS (τεμ 7)
ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ HILLROM AVANT
GUARD ΧT (τεμ 2), TOTAL
CARE SPORT (τεμ 3), P7500
(τεμ.1)

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

ΕΞΗΝΤΑ ΈΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖEΣ 2
τεμ. Μaquet Alphastar (χειρ
1ου), 1 τεμ. Orthostar (χειρ 1ου),
4 τεμ. Orthostar (χειρ 2ου), 2 τεμ
Alpha max (χειρ 2ου)

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Trumph Mars 2 τεμ (χειρ 2ου)

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΤΥΠΟΥ
6420 του οίκου CISA (τεμ. 1)

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
STERAD 100S του οίκου J & J
(τεμ. 1)
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
POLARIS του οίκου KEN (τεμ.
3)
ΠΛΥΝΤΗΡΙO ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ S4656 του οίκου GETINGE (τεμ.
1)

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΈΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
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ΑΠΙΝΔΩΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ Nihon
Kohden - CardioLife TEC-7731Κ
(τεμ. 2.), TEC-5531Κ (τεμ. 4.),
TEC-5521Κ (τεμ. 1.) , ΤΕC
7521K (τεμ. 1)
ΑΠΙΝΔΩΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ
MINDRAY – Beneheart D3 (τεμ
4)
ΑΠΙΝΔΩΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ
MEDRONIC – Lifepack 20
(τεμ2), Lifepack 1000 (τεμ 1)
ΑΠΙΝΔΩΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ
ΜΕDIANA – D500 (τεμ1)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ
ΜΕ 411 (τεμ.13), ΜΕ CD1 (τεμ
3), ΜΕ 81 (τεμ 2) του οίκου
MARTIN
MONITOR
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Envoy (τεμ. 16),
Vitalogik 5500 (τεμ. 13), Enmove
(τεμ.2), KENTΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
(τεμ. 3), Enguard (τεμ. 1)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
του οίκου Trumph - LED
Truelight με δορυφόρο Χειρ
1oυ+2ου, 2 τεμ
Marlux X8 με δορυφόρο Χειρ
2ου, Marlux X6 χωρίς δορυφόρο
Χειρ 1ου
IΑΤΡΙΚΑ/ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ κ.α.
ΠΛΗΡΕΙΣ
ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ
του οίκου SADENT (τεμ. 5) και
SIRONA C8+ (τεμ. 1) –
(συμπεριλαμβάνονται όλα τα
παρελκόμενά τους, όπως
αεροσυμπιεστές, μοτέρ,
χειρολαβές, tour κ.τ.λ.)
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ JOINT
CHAMP ZC300-1 (τεμ. 1)
(συμπεριλαμβάνονται όλα τα
παρελκόμενά τους, όπως
αεροσυμπιεστές, μοτέρ,
χειρολαβές, tour κ.τ.λ.

ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.: 72656

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

ΕΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

ΕΞΗΝΤΑ ΈΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΈΝΑ ΛΕΠΤΑ

TEST ΚΟΠΩΣΗΣ ΜΤΜ 1500 του
οίκου SCHILLER (τεμ 1)

ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Σύνολο

ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ
ΛΕΠΤΑ

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο
14
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ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.: 72656

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά τα ειδικά οριζόμενα στο
άρθρο 72 του ν.4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3
έως 2.2.6, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3

Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε
με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
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της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το
ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης
με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
16
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ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας

τους

φόρους

ή

τις

εισφορές

κοινωνικής

ασφάλισης

που

οφείλει,

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί
σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας,
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους .Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
17
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δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται.
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.5. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
Κριτήρια Επιλογής
2.2.4

Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή
υπηρεσιών, ήτοι τις υπηρεσίες συντήρησης Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Ειδικότερα ισχύουν
όσα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος I της παρούσας.
2.2.5 Oικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
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σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται :


Να καταθέσουν τους ισολογισμούς των τριών τελευταίων ετών, προκειμένου να
διαπιστωθεί ότι αυτοί δεν κρίθηκαν περισσότερο από μια φορά αρνητικοί, κατά την
οικονομική



χρήση των τριών τελευταίων ετών.

να διαθέτουν κύκλο εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της
σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της
ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του,
εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών, από τα οποία θα
προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά µέσο όρο
για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δεν είναι κατώτερος του μισού του ποσού της
εκτιμώμενης σύμβασης για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις. Αν ο οικονομικός
φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει δήλωση για όσο χρόνο
λειτουργεί.

2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών, να έχουν εκτελέσει αντίστοιχες συμβάσεις
τουλάχιστον μία (1) παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου.
β) να διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό καθώς και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της παρούσας.
δ) να διαθέτουν τα απαιτούμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας πιστοποιητικά καλής Εκτέλεσης
που έχουν εκδοθεί από διάφορους φορείς (Δημόσιο ή Ιδιωτικό )
Πέραν των ανωτέρω, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να δηλώνουν:
α) τις κυριότερες συμβάσεις παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών που έχουν εκτελέσει κατά τη
διάρκεια της τελευταίας τριετίας
β) το Επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας που διαθέτουν,
γ) τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την εξασφάλιση της
ποιότητας,
δ) τους τίτλους σπουδών και επαγγελματικά προσόντα που διαθέτει η ομάδα έργου που θα
παράσχει την υπηρεσία
ε) το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και τον αριθμό των διευθυντικών στελεχών τους
κατά τα τελευταία τρία έτη

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
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επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης
των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη
διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί
στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.8.1 Προκαταρτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3
του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
στην παρούσα Παράρτημα, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες
του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της
παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
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2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.7 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό
μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων
ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται
στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 .
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως
άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν
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έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το
Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1
και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.
γ)Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα
σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής

δραστηριότητας)

προσκομίζουν

πιστοποιητικό/βεβαίωση

του

οικείου

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση
του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος
Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το
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ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται
για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού
Υλικού
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές
απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τραπεζική βεβαίωση για τη πιστοληπτική ικανότητα του
οικονομικού φορέα και απόσπασμα οικονομικών καταστάσεων τελευταίας τριετίας. Εάν ο
οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν, όλα αυτά τα έγγραφα, που αποδεικνύουν τα ζητούμενα στη παράγραφο 2.2.6.
Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή
του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν
νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης,
καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
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λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον
σκοπό αυτό.
2.3

Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής.
2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

2.4.1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις-τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται
στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.
2.4.1.2. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
2.4.1.3. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε
από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική
Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
24

ΑΔΑ: ΨΩΑΝ46906Π-Ξ52

19PROC004875433 2019-04-30
ΓΝΑ ΚΑΤ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2019

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.: 72656

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται
στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις
διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική
ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του,
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και
υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί
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ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή
σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή,
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια
στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο,
καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε
έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα
τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη
προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
α)Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το
οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Σημειώνεται

ότι

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

http:

//www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees odigies.pdf, αναρτώνται οδηγίες για
την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας
eEEEΣ.
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή
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και βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.
Διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία eEEEΣ είναι μια ηλεκτρονική αίτηση που διευκολύνει τη διαδικασία
δημιουργίας του εντύπου ΕΕΕΣ. Επομένως δεν αποθηκεύει δεδομένα. Το eEEEΣ, ως έντυπο XML
ή PDF, πρέπει πάντα να αποθηκεύεται τοπικά στον υπολογιστή.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία eEEEΣ για τη συμπλήρωση του
ΕΕΕΣ και στη συνέχεια να το υποβάλλουν, ψηφιακά υπογεγραμμένο σε μορφή PDF, μαζί με τα
λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής. Επίσης, υποβάλλεται και το αντίστοιχο αρχείο ΧΜL.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
β) Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016, τις παραγράφους 2.1.5 και
2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν
ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν
προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
γ) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, στην
οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα δηλώνει την αποδοχή, πλήρως και
ανεπιφύλακτα, των όρων της παρούσας διακήρυξης.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του
Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων
θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης,
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. Εφόσον οι τεχνικές
προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία
(ιδίως τεχνική προσφορά).
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσουν υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.4

Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής

οικονομικών προσφορών
2.4.4.1 Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1.3.5 της διακήρυξης:
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2.4.4.2 Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ για το σύνολο της υπηρεσίας.
Επειδή στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική
προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το
υπόδειγμα που υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ .
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
2.4.4.3 Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
2.4.4.4. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή
που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο
άρθρο 1.3.2. της παρούσας διακήρυξης.
2.4.5

Χρόνος ισχύος των προσφορών

2.4.5.1 Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα 365 ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του
διαγωνισμού.
2.4.5.2 Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
2.4.5.3 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν
την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
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διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείς.
2.4.6

Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2.
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1.
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της
παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016,
ακολουθώντας τα εξής στάδια:
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»,
Τρείς (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών, ήτοι στις
18 Ιουνίου του 2019 και ώρα 10:00.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε
επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως
εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
3.1.2

Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται
από τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς,
σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη
των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των
τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται οι φάκελοι
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όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών και το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει
στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές
προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις
απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό ενιαίο για τα στάδια α, β και γ στο οποίο
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο,
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα
(10)ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται
τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.3.1.2.2.
3.1.2.3 Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται
ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν
τις ισότιμες προσφορές.
3.1.2.4 Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
3.1.2.5 Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την
παράγραφο 3.4. της παρούσας.
3.2

Πρόσκληση

υποβολής

δικαιολογητικών

κατακύρωσης

-

Δικαιολογητικά

κατακύρωσης.
3.2.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων
2.2.4 - 2.2.7 αυτής.
3.2.2 Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
3.2.3

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της
31

ΑΔΑ: ΨΩΑΝ46906Π-Ξ52

19PROC004875433 2019-04-30
ΓΝΑ ΚΑΤ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2019

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.: 72656

παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση.
3.2.4 Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, και ο
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των ( 10 ημερών) αίτημα προς το
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για τη παράταση της προθεσμίας υποβολής , το οποίο συνοδεύεται
με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των
δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για
όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν
εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών από τι αρμόδιες αρχές.
3.2.5 5 Όσοι συμμετέχοντες δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά, λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
3.2.6 Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii)

δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με
3.2.7 Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την
δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του.
3.2.8 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.6 της παρούσας διακήρυξης,
η διαδικασία ματαιώνεται.
3.2.9 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
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πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί
να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα
κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας
και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας
κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον
προσωρινό ανάδοχο.
3.2.10 Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

3.3.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που
έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.
3.3.2 Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης

προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση

άσκησης ,παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της
ΑΕΠΠ και στη περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί
απόφαση επί της αίτησης , με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό συνέδριο , σύμφωνα με τα
άρθρα 35 και 36 του ν, 4129/2013, εφόσον απαιτείται
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνο στη περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου
ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη
δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που
συνοδεύει τη σύμβαση.
3.3.3 Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το
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συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
3.3.4 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.
3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της
αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα
(10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα
μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη,

γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για
την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την
επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική
3.4.1 Σύμφωνα με την παρ. 8 του αρ 379 του Ν. 4412/2016, στις διαφορές που προκύπτουν κατά
τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων, καθώς και τροποποίησης αυτών, με εκτιμώμενη αξία
ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα
από τη φύση τους, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο Βιβλίο ΙV του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ
147/Α/2016) άρθρα 345-374 περί «Έννομης Προστασίας κατά τη Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων».
3.4.2 Σύμφωνα με την παρ. 1 (γ) του αρ. 361 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), ειδικά για την
άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
3.4.3. Κατά τις λοιπές διαδικασίες υποβολής προδικαστικής προσφυγής κατά πράξεων που
εκδίδονται πριν από την σύναψη της σύμβασης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Βιβλίο ΙV του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) άρθρα 360-374 περί «Έννομης Προστασίας κατά τη Σύναψη
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Δημόσιων Συμβάσεων».
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable
Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην
οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του
ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην
περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή
απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν.
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

35

ΑΔΑ: ΨΩΑΝ46906Π-Ξ52

19PROC004875433 2019-04-30
ΓΝΑ ΚΑΤ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2019

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

3.5

ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.: 72656

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το
σφάλμα ή η παράλειψη.
4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

4.1.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 72 παρ. 1β του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το Υπόδειγμα 2
που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ της παρούσας Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο
72 του ν. 4412/2016.
4.1.2 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον δύο (2)
μηνών επιπλέον της ετήσιας διάρκειας ισχύος της Σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
4.1.3. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του
ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
4.1.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
4.1.5 Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται
με την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 2.1.5 της παρούσας, που θα
καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της
καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να
χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής).
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4.1.6 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους
μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
4.2

Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,
σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν.4412/2016.
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
4.3.2 Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους.
4.4

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου .
4.5

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
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που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1

Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, όπως αυτή αναλογεί στην
τμηματική παραλαβή της υπηρεσίας ανά μήνα ή όπως άλλως συμφωνηθεί μεταξύ του αναδόχου
και της υπηρεσίας.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2.

Toν

Ανάδοχο βαρύνουν οι

υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της
υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
5.1.3 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3%
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επίσης γίνεται κράτηση 2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Δ.Υ.6α) Γ.Π. /οικ.36932/17.03.09
ΚΥΑ).
5.1.4 Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος 8% επί του καθαρού ποσού.
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Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται με
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω
προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας
της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις
βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω
τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο.
5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των
όρων των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4.
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(Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και
ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1

Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από
την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία, η οποία και θα οριστεί με απόφαση Διοικητή, η οποία και θα
εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο) για όλα τα ζητήματα που
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως
άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση
της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της
σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση
δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από
την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση
της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης.
Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με
οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών δύναται να τηρείται από τον
ανάδοχο ημερολόγιο, στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της
σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα
συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο
συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού
παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της
υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας,
εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου
της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.
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Διάρκεια σύμβασης

6.2.1 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
6.2.2. Η

συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από

αιτιολογημένη

απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου
που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
6.2.3 Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Αν οι

υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης,
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές
ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου
221 του ν.4412/2016, η οποία διενεργεί τον απαιτούμενο έλεγχο, μπορεί δε να καλείται να
παραστεί και ο ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων
υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην απόφαση.
6.3.2 Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική
απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.
6.3.3 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την
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παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής
εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών με άλλες, που να είναι σύμφωνες με τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση
γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο
δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την
παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στην παρούσα Διακήρυξη ισχύει η κείμενη
Νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως ορίζεται
στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016), 4497/2017 άρθρο 107 και 4605/2019 άρθρο 43.

Διοικητής του Νοσοκομείου
Νικόλαος Κοντοδημόπουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Άνω των Ορίων (Διεθνής) Διαγωνισμός

α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ

72656

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ Επίσημη Εφημερίδα της

……………..

Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
(στην οποία υπάρχει πλήρης,

www.kat-hosp.gr

άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα
έγγραφα της Σύμβασης)
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προφορών:
ΗΜ/ΝΙΑ: 07-05-2019
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΑ Πέμπτη Ώρα10:00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:
ΗΜ/ΝΙΑ: 11/06/2019 ΗΜΕΡΑ Τρίτη Ώρα 10.00 μμ
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:
ΗΜ/ΝΙΑ: 18/06/2019 ΗΜΕΡΑ Τρίτη ΩΡΑ 10:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: GR301

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

CPV

50400000-9

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΕ 0889Α
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Το παρόν έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, με το οποίο καλούνται οι
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να καταθέσουν προσφορά σύμφωνα με
τους όρους της διακήρυξης που περιγράφονται αναλυτικά.
Ελληνική γλώσσα σε όλη τη διαγωνιστική διαδικασία. Η παρούσα
διακήρυξη, τα έντυπα τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ

και των υποβαλλόμενων προσφορών και η Σύμβαση θα συνταχθούν
στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα
υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα.

σύνολο κρατήσεων ΕΠΙ %

Νόμιμες κρατήσεις

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τις ανάγκες της Α/Α.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Στην αρμόδια διαχείριση του νοσοκομείου.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑ
ΤΜΗΜΑ (με ΦΠΑ)
ΟΜΑΔΑ
1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ

1

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1

1

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

2

2

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ
ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΑ CARM

1

2

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ
ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΑ CARM

2

3

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ

1

3

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ

2

45

ΤΜΗΜΑ (η προσφορά θα
πρέπει να υποβάλλεται
ανά ΤΜΗΜΑ)
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ του
οίκου SIEMENS
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ TRAUMA
DIAGNOST του οίκου
PHILIPS (τεμ.1)
TΡΟΧΗΛΑΤO
ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ C-ARM
SIREMOBIL COMPACT L
του οίκου SIEMENS
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ARCADIS
VARIC του οίκου SIEMENS
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΙΛΜ
του οίκου
KODAK/Carestream:
CAMERA
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΙΛΜ
DRYVIEW 6850 (TEΠεφεδρική), CAMERA
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΙΛΜ
DRYVIEW 6800
(ΑΞΟΝΙΚΟΥ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ), CAMERA
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΙΛΜ
DRYVIEW 6800
(ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ), CAMERA
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΙΛΜ
DRYVIEW 5700
(ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ)
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗΣ
ΚΑΣΕΤΩΝ CR MAX και
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΙΛΜ
DRYVIEW 6850 του οίκου
KODAK/Carestream (ΤΕΠ)

Προυπολογισμ
ός με ΦΠΑ
19.500,00 €

7.500,00 €

6.000,00 €

5.500,00 €

12.500,00 €

5.500,00 €
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3

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ

3

3

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ

4

4

2. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ –
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ

ΑΞΟΝΙΚΟΣ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

1

5

ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚ
Ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

1

6

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦ
ΟΙ

1

1

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1

1

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

2

46

EΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ FILM
(CAMERA) KAI
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΕΣ του
οίκου AGFA - Κάμερες:
Drystar 5503 (τεμ.
1),Drystar 5302 (τεμ. 3),
Ψηφιοποιητές CR75 και
σταθμός ΝΧ (τεμ. 1), CR85
και σταθμός ΝΧ (τεμ. 1),
CR35 και σταθμός ΝΧ
(τεμ. 1)
Ενας (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗΣ
ΚΑΣΕΤΩΝ CAPSULA XL II
και ένας (1) ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΙΛΜ
DRYPIX PLUS του οίκου
FUJIFILM (ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ)
ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
ACTIVION 16 του οίκου
TOSHIBA
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ
ΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ VITREA
ΜΙΚΤΟ
ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ AXIOM
ARTIS TA του οίκου
SIEMENS (ΣΥΜΠΕΡ/ΝΩΝ
ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
LEONARDO KAI ACOMSERVER)
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
IE33 του οίκου PHILIPS
(τεμ. 1)
ΠΛΗΡΗ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ LEON
PLUS (τεμ. 2) του οίκου
HEΙNEN LOWENSTEIN, ΜΕ
ΜΟΝΙΤΟΡ M80 του οίκου
EDAN (τεμ. 2)
ΠΛΗΡΗ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ τύπου
PRIMUS (τεμ. 2), FABIOUS
GS (τεμ. 1), καπνογράφος
VAMOS 2 (τεμ. 1)του
οίκου DRAGER

22.000,00 €

9.000,00 €

31.300,00 €

41.200,00 €

7.000,00 €

6.800,00 €

9.600,00 €
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3. ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ

4. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

5. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
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1

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

3

2

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ

1

2

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ

2

1

ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ

1

1

ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ

2

1

ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ

3

1

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

1

1

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

2

1

ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ

1

2

ΚΛΙΒΑΝΟΣ
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

1

3

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

1

3

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

2

1

ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ

1

1

ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ

2
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ΠΛΗΡΗ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ τύπου
AESTIVA 7100 του οίκου
DATEX (τεμ. 2) ΜΕ
ΜΟΝΙΤΟΡ FCM1 του
οίκου DATEX (τεμ. 2)
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ SAVINA
(τεμ. 3) του οίκου
DRAGER
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ EVITA 2
DURA (τεμ. 8) του οίκου
DRAGER
ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ ELEGANZA
XC LINET (τεμ. 3)
ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ 3303-H
PSILIAKOS (τεμ 7)
ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ HILLROM
AVANT GUARD ΧT (τεμ 2),
TOTAL CARE SPORT (τεμ
3), P7500 (τεμ.1)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖEΣ 2
τεμ. Μaquet Alphastar
(χειρ 1ου), 1 τεμ.
Orthostar (χειρ 1ου), 4
τεμ. Orthostar (χειρ 2ου),
2 τεμ Alpha max (χειρ
2ου)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Trumph Mars 2 τεμ (χειρ
2ου)
ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΤΥΠΟΥ
6420 του οίκου CISA (τεμ.
1)
ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
STERAD 100S του οίκου J
& J (τεμ. 1)
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
POLARIS του οίκου KEN
(τεμ. 3)
ΠΛΥΝΤΗΡΙO ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
S-4656 του οίκου
GETINGE (τεμ. 1)
ΑΠΙΝΔΩΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ
Nihon Kohden - CardioLife
TEC-7731Κ (τεμ. 2.), TEC5531Κ (τεμ. 4.), TEC5521Κ (τεμ. 1.) , ΤΕC
7521K (τεμ. 1)
ΑΠΙΝΔΩΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ
MINDRAY – Beneheart D3
(τεμ 4)

6.100,00 €

3.800,00 €

13.900,00 €
2.500,00 €
6.000,00 €

11.150,00 €

19.500,00 €

8.200,00 €

9.750,00 €

9.000,00 €

10.000,00 €

2.950,00 €

3.500,00 €

1.750,00 €
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1

ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ

3

1

ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ

4

7. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ

1

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ

1

8. ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

1

ΜΟΝΙΤΟΡ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

1

1

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

1

1

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

2

1

ΙΑΤΡΙΚΑ/ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

1

9. ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

10. ΙΑΤΡΙΚΑ/ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

11.
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ/ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ ΕΔΡΕΣ

12. ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ

1

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΔΡΕΣ

1

1

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΔΡΕΣ

2

1

TEST ΚΟΠΩΣΗΣ

1

ΑΠΙΝΔΩΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ
MEDRONIC – Lifepack 20
(τεμ2), Lifepack 1000 (τεμ
1)
ΑΠΙΝΔΩΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ
ΜΕDIANA – D500 (τεμ1)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΜΕ 411
(τεμ.13), ΜΕ CD1 (τεμ 3),
ΜΕ 81 (τεμ 2) του οίκου
MARTIN
MONITOR
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Envoy
(τεμ. 16), Vitalogik 5500
(τεμ. 13), Enmove (τεμ.2),
KENTΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (τεμ.
3), Enguard (τεμ. 1)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
του οίκου Trumph - LED
Truelight με δορυφόρο
Χειρ 1oυ+2ου, 2 τεμ
Marlux X8 με δορυφόρο
Χειρ 2ου, Marlux X6 χωρίς
δορυφόρο Χειρ 1ου
IΑΤΡΙΚΑ/ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ κ.α.
ΠΛΗΡΕΙΣ
ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΔΡΕΣ του οίκου SADENT
(τεμ. 5) και SIRONA C8+
(τεμ. 1) –
(συμπεριλαμβάνονται
όλα τα παρελκόμενά
τους, όπως
αεροσυμπιεστές, μοτέρ,
χειρολαβές, tour κ.τ.λ.)
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ
JOINT CHAMP ZC300-1
(τεμ. 1)
(συμπεριλαμβάνονται
όλα τα παρελκόμενά
τους, όπως
αεροσυμπιεστές, μοτέρ,
χειρολαβές, tour κ.τ.λ.
TEST ΚΟΠΩΣΗΣ ΜΤΜ
1500 του οίκου SCHILLER
(τεμ 1)
ΣΥΝΟΛΟ
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1.750,00 €

450,00 €

12.100,00 €

54.500,00 €

3.800,00 €

3.000,00 €

25.000,00 €

14.900,00 €

1.600,00 €

5.000,00 €

413.600,00 €
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Περιεχόμενα
1

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
1.1 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ 1.1.1
SIEMENS 53

53

53

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ του οίκου

ΤΜΗΜΑ 1.1.2
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ
DIAGNOST του οίκου PHILIPS (τεμ.1)
1.2 ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΑ C-ARM

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
57

TRAUMA

62

ΤΜΗΜΑ 1.2.1
TΡΟΧΗΛΑΤO
ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ
SIREMOBIL COMPACT L του οίκου SIEMENS (τεμ. 1)
62
ΤΜΗΜΑ 1.2.2
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ
ARCADIS VARIC του οίκου SIEMENS (τεμ. 1) 67
1.3 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ

C-ARM

ΜΗΧΑΝΗΜΑ

72

ΤΜΗΜΑ 1.3.1
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΦΙΛΜ του οίκου KODAK/Carestream: CAMERA ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΦΙΛΜ DRYVIEW 6850 (TEΠ-εφεδρική), CAMERA ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΦΙΛΜ DRYVIEW 6800
(ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ), CAMERA
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΙΛΜ DRYVIEW 6800 (ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ), CAMERA ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΙΛΜ DRYVIEW
5700 (ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ) 72
ΤΜΗΜΑ 1.3.2
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ CR MAX και
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΙΛΜ DRYVIEW 6850 του οίκου
KODAK/Carestream (ΤΕΠ) 77
ΤΜΗΜΑ 1.3.3
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ FILM (CAMERA)
KAI ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΕΣ του οίκου AGFA - Κάμερες: Drystar 5503 (τεμ.
1),Drystar 5302 (τεμ. 3), Ψηφιοποιητές CR75 και σταθμός ΝΧ (τεμ. 1),
CR85 και σταθμός ΝΧ (τεμ. 1), CR35 και σταθμός ΝΧ (τεμ. 1)
82
ΤΜΗΜΑ 1.3.4
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ CAPSULA XL II και
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΙΛΜ DRYPIX PLUS του οίκου
FUJIFILM (ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ) 87
49
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1.4 ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

92

ΤΜΗΜΑ 1.4.1
ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ACTIVION 16 του οίκου
TOSHIBA (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ VITREA)
92
1.5 ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

97

ΤΜΗΜΑ 1.5.1
ΜΙΚΤΟ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
AXIOM ARTIS TA του οίκου SIEMENS (ΣΥΜΠΕΡ/ΝΩΝ ΤΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LEONARDO KAI ACOM-SERVER)
97
1.6 ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ

ΤΜΗΜΑ 1.6.1
(τεμ. 1)102
2

102

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ IE33 του οίκου PHILIPS

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ

107

2.1 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 107

ΤΜΗΜΑ 2.1.1
ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
LEON PLUS (τεμ. 2) του οίκου HEΙNEN LOWENSTEIN, ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ
M80 του οίκου EDAN (τεμ. 2) 107
ΤΜΗΜΑ 2.1.2
ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
τύπου PRIMUS (τεμ. 2), FABIOUS GS (τεμ. 1), καπνογράφος VAMOS 2
(τεμ. 1).
112
ΤΜΗΜΑ 2.1.3
ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
τύπου AESTIVA 7100 του οίκου DATEX (τεμ. 2) ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ FCM1
του οίκου DATEX (τεμ. 2)
117
2.2 ANAΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ

3

122

ΤΜΗΜΑ 2.2.1
DRAGER 122

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ SAVINA (τεμ. 3) του οίκου

ΤΜΗΜΑ 2.2.2
DRAGER 127

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ EVITA 2 DURA (τεμ. 8) του οίκου

ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ 132

ΤΜΗΜΑ 3.1.1
132

ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ ELEGANZA XC LINET (τεμ. 3)

ΤΜΗΜΑ 3.1.2

ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ 3303-H PSILIAKOS (τεμ 7)

137

ΤΜΗΜΑ 3.1.3
ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ HILLROM AVANT GUARD ΧT (τεμ
2), TOTAL CARE SPORT (τεμ 3), P7500 (τεμ.1) 141
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

146

ΤΜΗΜΑ 4.1.1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖEΣ 2 τεμ. Μaquet Alphastar
(χειρ 1ου), 1 τεμ. Orthostar (χειρ 1ου), 4 τεμ. Orthostar (χειρ 2ου), 2 τεμ
Alpha max (χειρ 2ου) 146
ΤΜΗΜΑ 4.1.2
(χειρ 2ου)
151
5

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ156
5.1 ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ 5.1.1
(τεμ. 1)156

156

ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΤΥΠΟΥ 6420 του οίκου CISA

5.2 ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ 5.2.1
& J (τεμ. 1) 161
ΤΜΗΜΑ 5.3.1
(τεμ. 3)166

161

ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERAD 100S του οίκου J

5.3 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

166

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ POLARIS του οίκου KEN

ΤΜΗΜΑ 5.3.2
ΠΛΥΝΤΗΡΙO
GETINGE (τεμ. 1) 171
6

Trumph Mars 2 τεμ

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

S-4656

του

οίκου

ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ 176

ΤΜΗΜΑ 6.1.1
ΑΠΙΝΔΩΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ Nihon Kohden CardioLife TEC-7731Κ (τεμ. 2.), TEC-5531Κ (τεμ. 4.), TEC-5521Κ (τεμ. 1.)
, ΤΕC 7521K (τεμ. 1)
176
ΤΜΗΜΑ 6.1.2
D3 (τεμ 4) 181

ΑΠΙΝΔΩΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ MINDRAY – Beneheart

ΤΜΗΜΑ 6.1.3
ΑΠΙΝΔΩΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ MEDRONIC – Lifepack 20
(τεμ2), Lifepack 1000 (τεμ 1) 186
ΤΜΗΜΑ 6.1.4
191
7

ΑΠΙΝΔΩΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΜΕDIANA – D500 (τεμ1)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ 196

ΤΜΗΜΑ 7.1.1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΜΕ 411 (τεμ.13), ΜΕ
CD1 (τεμ 3), ΜΕ 81 (τεμ 2) του οίκου MARTIN 196
8

ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
51

201
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ΤΜΗΜΑ 8.1.1
MONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
Envoy (τεμ. 16), Vitalogik 5500 (τεμ. 13), Enmove (τεμ.2), KENTΡΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ (τεμ. 3), Enguard (τεμ. 1) 201
9

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 206

ΤΜΗΜΑ 9.1.1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ του οίκου Trumph LED Truelight με δορυφόρο Χειρ 1oυ+2ου, 2 τεμ 206
ΤΜΗΜΑ 9.1.2
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ του οίκου Martin Marlux X8 με δορυφόρο (Χειρ 2ου), Marlux X6 (Χειρ 1ου) 211
10

ΙΑΤΡΙΚΑ/ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ 10.1.1
11

216

ΙΑΤΡΙΚΑ/ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ κ.α.:

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ/ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ

216

220

11.1 ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ 220

ΤΜΗΜΑ 11.1.1 ΠΛΗΡΕΙΣ ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ του οίκου
SADENT (τεμ. 5) και SIRONA C8+ (τεμ. 1) – (συμπεριλαμβάνονται όλα
τα παρελκόμενά τους, όπως αεροσυμπιεστές, μοτέρ, χειρολαβές, tour κ.τ.λ.)
220
11.2 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ

224

ΤΜΗΜΑ 11.2.1 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ JOINT CHAMP ZC300-1
(τεμ. 1) (συμπεριλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενά τους, όπως
αεροσυμπιεστές, μοτέρ, χειρολαβές, tour κ.τ.λ.) 224
12

ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 12.1.1
(τεμ 1) 228

228

TEST ΚΟΠΩΣΗΣ ΜΤΜ 1500 του οίκου SCHILLER

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Γίνονται δεκτές προσφορές για συντήρηση/επισκευή μόνο ανά ΤΜΗΜΑ (και όχι
για μεμονωμένα μηχανήματα).
Η προσφέρουσα εταιρία οφείλει να καταθέσει πλήρες φύλλο συμμόρφωσης στις
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, για κάθε ΤΜΗΜΑ συστημάτων ξεχωριστά.
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ του οίκου SIEMENS

Eνα (1) συγκρότημα Ακτινογραφικού εργαστηρίου του ΤΕΠ (ανάρτηση
λυχνίας, γεννήτρια με χειριστήριο, όρθιο bucky)
ii.
Ένα (1) συγκρότημα Ακτινογραφικού εργαστηρίου των ΤΕΙ (αίθ. Β) (ανάρτηση λυχνίας, γεννήτρια με χειριστήριο, ακτινογραφική τράπεζα, όρθιο
bucky)
iii.
Ένα (1) συγκρότημα Ακτινογραφικού εργαστηρίου των ΤΕΙ (αίθ. Γ) (ανάρτηση λυχνίας, γεννήτρια με χειριστήριο, όρθιο bucky)
iv.
Δύο (2) συγκροτήματα Ακτινογραφικού εργαστηρίου Εσωτερικών ασθενών
(αίθ. Α,Β)- (ανάρτηση λυχνίας, γεννήτρια με χειριστήριο, ακτινογραφική
τράπεζα, όρθιο bucky)
Συμπεριλαμβάνονται επίσης:
i.
Μία (1) ακτινογραφική τράπεζα ΒΤΕ ITALRAY (τεμ. 1) του
ακτινογραφικού εργαστηρίου του ΤΕΠ
ii.
Μία (1) ακτινογραφική τράπεζα VILLA (τεμ. 1) του ακτινογραφικού
εργαστηρίου των ΤΕI (αιθ. 3)
iii.
Μία (1) ακτινογραφική τράπεζα PHOENIX CXB-17 του οίκου CONTROL
X (τεμ. 1) του ακτινογραφικού εργαστηρίου του ΤΕΠ (αιθ. 3)
i.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου

Ρυθμίσεις για βέλτιστη λειτουργία.
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά που απαιτούνται για τις ανωτέρω
διαδικασίες.
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Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. Ανά εξάμηνο τουλάχιστον
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
του Νοσοκομείου.
Β.2. Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν.
Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Γ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

τηλεφωνικό αριθμό

αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Γ.2. Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Γ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:

αυθημερόν, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών

εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
Δ. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Δ.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
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Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
Ε. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ε.1. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
Ε.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους εκτός
νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για εκτέλεση όλων των εργασιών που
αναφέρονται στο Άρθρο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), θα λαμβάνει χώρα με
αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί κατάλληλα το
τμήμα ΒΙΤ.
ΣΤ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να εκδίδει
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Ζ. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της
παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του και
ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
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Η. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
Θ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
Ι. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
ΙΑ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων
του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΙΒ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που:

ο Ανάδοχος αδυνατεί να προβεί σε πλήρη επαναφορά της λειτουργίας εκάστου
συστήματος, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών,

κάποιο εκ των Συντηρούμενων συστημάτων, αποφασιστεί από το Νοσοκομείο
να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο.
ΙΓ. ΚΟΣΤΟΣ ΛΥΧΝΙΑΣ
Η προσφέρουσα εταιρεία θα πρέπει να αναφέρει στην οικονομική της προσφορά το
κόστος αντικατάστασης των ακτινολογικών λυχνιών, το οποίο θα είναι δεσμευτικό
για αυτήν, καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης
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ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ TRAUMA DIAGNOST του οίκου PHILIPS (τεμ.1)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση, όπου απαιτείται.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου

Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.

Υποχρεωτικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις (FCO), σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστικού οίκου

Αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστικό
οίκο.

διασύνδεση σε δίκτυο του Νοσοκομείου (όταν απαιτείται)
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά που απαιτούνται για τις ανωτέρω
διαδικασίες, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων.
Α.2. Όλες οι παρεμβάσεις στον εξοπλισμό θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, τις οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών
αρχών και τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. στη συχνότητα και με τις ενέργειες που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος. Να
κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την αναγκαία συχνότητα και τις
αναγκαίες ενέργειες συντήρησης/ελέγχων (αντίγραφο των οδηγιών/πρωτοκόλλων
συντήρησης του κατασκευαστή ή σχετική επιστολή του κατασκευαστικού οίκου). Σε
περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος προτείνει μία συντήρηση ανά έτος, θα
πραγματοποιείται μία ακόμα επίσκεψη τεχνικών της εταιρίας για συντήρηση στο
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εξάμηνο, η οποία θα περιλαμβάνει:

Έλεγχο καλής λειτουργίας

Καθαρισμό εσωτερικά και εξωτερικά

Λίπανση μηχανικών/κινούμενων μερών

Έλεγχο καλωδιώσεων

Έλεγχο ασφαλιστικών βαθμίδων

Έλεγχο και ρύθμιση συναγερμών

Έλεγχο ορίων στις τιμές των παραμέτρων & επαναφορά παραμέτρων στις
προδιαγεγραμμένες ανοχές
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
του Νοσοκομείου.
Β.2.Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Γ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

τηλεφωνικό αριθμό

αρ. fax

στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Γ.2.Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Γ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:

αυθημερόν, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών

εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, θα είναι
αμεταχείριστα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, ή εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστικό οίκο έκαστου συστήματος.
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Ε. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ε.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Ε.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
ΣΤ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΤ.1.Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
ΣΤ.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους εκτός
νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για εκτέλεση όλων των εργασιών που
αναφέρονται στο Άρθρο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), θα λαμβάνει χώρα με
αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί κατάλληλα το
τμήμα ΒΙΤ.
Ζ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να εκδίδει
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Noσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
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λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Η. ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων να γίνονται από Τεχνικούς του
Αναδόχου, ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό
οίκο, για τη συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που θα
πραγματοποιήσει τις εργασίες της διακήρυξης.
Θ. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της
παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του και
ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
Ι. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
ΙΑ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
ΙΒ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Λ.1. Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον
απαραίτητο εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
ΙΓ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων
του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
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ΙΔ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που:

το εκάστοτε σύστημα βρεθεί σε κατάσταση End Of Service Life από τον
κατασκευαστή, και ο Ανάδοχος αδυνατεί να εκτελέσει τα αναφερόμενα στο Αρθρο
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών (η έλλειψη αυτή
θα πρέπει να βεβαιώνεται εγγράφως),

κάποιο εκ των Συντηρούμενων συστημάτων, αποφασιστεί από το Νοσοκομείο
να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο.
ΙΕ. ΚΟΣΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ
Ο προσφέρων να αναφέρει στην οικονομική προσφορά του το κόστος
αντικατάστασης της ακτινολογικής λυχνίας με άλλη ίδιου τύπου, το οποίο θα είναι
δεσμευτικό για την εταιρία, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
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ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΑ C-ARM

TΡΟΧΗΛΑΤO ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ C-ARM SIREMOBIL COMPACT L του οίκου SIEMENS (τεμ. 1)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση, όπου απαιτείται.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου

Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.

Υποχρεωτικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις (FCO), σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστικού οίκου

Αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστικό
οίκο.

διασύνδεση σε δίκτυο του Νοσοκομείου (όταν απαιτείται)
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά, συμπεριλαμβανομένων των
ακτινολογικών λυχνιών, που απαιτούνται για τις ανωτέρω διαδικασίες, σύμφωνα με
τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων.
Α.2. Όλες οι παρεμβάσεις στον εξοπλισμό θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, τις οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών
αρχών και τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. στη συχνότητα και με τις ενέργειες που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος. Να
κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την αναγκαία συχνότητα και τις
αναγκαίες ενέργειες συντήρησης/ελέγχων (αντίγραφο των οδηγιών/πρωτοκόλλων
συντήρησης του κατασκευαστή ή σχετική επιστολή του κατασκευαστικού οίκου). Σε
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περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος προτείνει μία συντήρηση ανά έτος, θα
πραγματοποιείται μία ακόμα επίσκεψη τεχνικών της εταιρίας για συντήρηση στο
εξάμηνο, η οποία θα περιλαμβάνει:

Έλεγχο καλής λειτουργίας

Καθαρισμό εσωτερικά και εξωτερικά

Λίπανση μηχανικών/κινούμενων μερών

Έλεγχο καλωδιώσεων

Έλεγχο ασφαλιστικών βαθμίδων

Έλεγχο και ρύθμιση συναγερμών

Έλεγχο ορίων στις τιμές των παραμέτρων & επαναφορά παραμέτρων στις
προδιαγεγραμμένες ανοχές
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
του Νοσοκομείου.
Β.2.Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Γ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

τηλεφωνικό αριθμό

αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Γ.2.Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Γ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:

αυθημερόν, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών

εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, θα είναι
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αμεταχείριστα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, ή εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστικό οίκο έκαστου συστήματος.
Ε. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ε.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Ε.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
ΣΤ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΤ.1. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
ΣΤ.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους εκτός
νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για εκτέλεση όλων των εργασιών που
αναφέρονται στο Άρθρο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), θα λαμβάνει χώρα με
αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί κατάλληλα το
τμήμα ΒΙΤ.
Ζ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να εκδίδει
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
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και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Η. ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων να γίνονται από Τεχνικούς του
Αναδόχου, ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό
οίκο, για τη συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που θα
πραγματοποιήσει τις εργασίες της διακήρυξης.
Θ. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της
παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του και
ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
Ι. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
ΙΑ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
ΙΒ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
ΙΓ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων
του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
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ΙΔ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που:

το εκάστοτε σύστημα βρεθεί σε κατάσταση End Of Service Life από τον
κατασκευαστή, και ο Ανάδοχος αδυνατεί να εκτελέσει τα αναφερόμενα στο Άρθρο
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών (η έλλειψη αυτή
θα πρέπει να βεβαιώνεται εγγράφως),

αποφασιστεί από το Νοσοκομείο να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να
αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο
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ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ARCADIS VARIC του οίκου SIEMENS (τεμ. 1)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση, όπου απαιτείται.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου

Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.

Υποχρεωτικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις (FCO), σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστικού οίκου

Αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστικό
οίκο.

διασύνδεση σε δίκτυο του Νοσοκομείου (όταν απαιτείται)
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά, συμπεριλαμβανομένων των
ακτινολογικών λυχνιών, που απαιτούνται για τις ανωτέρω διαδικασίες, σύμφωνα με
τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων.
Α.2. Όλες οι παρεμβάσεις στον εξοπλισμό θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, τις οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών
αρχών και τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. στη συχνότητα και με τις ενέργειες που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος. Να
κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την αναγκαία συχνότητα και τις
αναγκαίες ενέργειες συντήρησης/ελέγχων (αντίγραφο των οδηγιών/πρωτοκόλλων
συντήρησης του κατασκευαστή ή σχετική επιστολή του κατασκευαστικού οίκου). Σε
περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος προτείνει μία συντήρηση ανά έτος, θα
πραγματοποιείται μία ακόμα επίσκεψη τεχνικών της εταιρίας για συντήρηση στο
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εξάμηνο, η οποία θα περιλαμβάνει:

Έλεγχο καλής λειτουργίας

Καθαρισμό εσωτερικά και εξωτερικά

Λίπανση μηχανικών/κινούμενων μερών

Έλεγχο καλωδιώσεων

Έλεγχο ασφαλιστικών βαθμίδων

Έλεγχο και ρύθμιση συναγερμών

Έλεγχο ορίων στις τιμές των παραμέτρων & επαναφορά παραμέτρων στις
προδιαγεγραμμένες ανοχές
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
του Νοσοκομείου.
Β.2.Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Γ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

τηλεφωνικό αριθμό

αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Γ.2.Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Γ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:

αυθημερόν, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών

εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, θα είναι
αμεταχείριστα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, ή εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστικό οίκο έκαστου συστήματος.
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Ε. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ε.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Ε.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
ΣΤ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΤ.1. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
ΣΤ.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους εκτός
νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για εκτέλεση όλων των εργασιών που
αναφέρονται στο Άρθρο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), θα λαμβάνει χώρα με
αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί κατάλληλα το
τμήμα ΒΙΤ.
Ζ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να εκδίδει
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
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λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Η. ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων να γίνονται από Τεχνικούς του
Αναδόχου, ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό
οίκο, για τη συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που θα
πραγματοποιήσει τις εργασίες της διακήρυξης.
Θ. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της
παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του και
ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
Ι. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
ΙΑ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
ΙΒ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
ΙΓ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων
του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΙΔ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Σε περίπτωση που:

το εκάστοτε σύστημα βρεθεί σε κατάσταση End Of Service Life από τον
κατασκευαστή, και ο Ανάδοχος αδυνατεί να εκτελέσει τα αναφερόμενα στο Αρθρο
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών (η έλλειψη αυτή
θα πρέπει να βεβαιώνεται εγγράφως),

αποφασιστεί από το Νοσοκομείο να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να
αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο.
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ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΙΛΜ του οίκου KODAK/Carestream: CAMERA
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΙΛΜ DRYVIEW 6850 (TEΠ-εφεδρική), CAMERA ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΙΛΜ
DRYVIEW 6800 (ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ), CAMERA ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΙΛΜ DRYVIEW 6800
(ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ), CAMERA ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΙΛΜ DRYVIEW 5700
(ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση, όπου απαιτείται.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου

Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.

Υποχρεωτικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις (FCO), σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστικού οίκου

Αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστικό
οίκο.

διασύνδεση σε δίκτυο του Νοσοκομείου (όταν απαιτείται)
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά που απαιτούνται για τις ανωτέρω
διαδικασίες, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων.
Α.2. Όλες οι παρεμβάσεις στον εξοπλισμό θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, τις οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών
αρχών και τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. στη συχνότητα και με τις ενέργειες που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος. Να
κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την αναγκαία συχνότητα και τις
αναγκαίες ενέργειες συντήρησης/ελέγχων (αντίγραφο των οδηγιών/πρωτοκόλλων
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συντήρησης του κατασκευαστή ή σχετική επιστολή του κατασκευαστικού οίκου). Σε
περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος προτείνει μία συντήρηση ανά έτος, θα
πραγματοποιείται μία ακόμα επίσκεψη τεχνικών της εταιρίας για συντήρηση στο
εξάμηνο, η οποία θα περιλαμβάνει:

Έλεγχο καλής λειτουργίας

Καθαρισμό εσωτερικά και εξωτερικά

Λίπανση μηχανικών/κινούμενων μερών

Έλεγχο καλωδιώσεων

Έλεγχο ασφαλιστικών βαθμίδων

Έλεγχο και ρύθμιση συναγερμών

Έλεγχο ορίων στις τιμές των παραμέτρων & επαναφορά παραμέτρων στις
προδιαγεγραμμένες ανοχές

Έλεγχο κατάστασης φίλτρων και αντικατάστασή τους όταν απαιτείται
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
του Νοσοκομείου.
Β.2.Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Γ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
τηλεφωνικό αριθμό
αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Γ.2.Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Γ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:

αυθημερόν, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών

εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
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Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Δ.1 Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, θα
είναι αμεταχείριστα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, ή εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστικό οίκο έκαστου συστήματος.
Ε. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ε.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Ε.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
ΣΤ.1 Η πλήρης αποκατάσταση βλαβών, θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός μίας
εβδομάδας το μέγιστο, αναλόγως του μεγέθους και του είδους αυτής. Κατά την
διάρκεια του συμβατικού χρόνου συντήρησης, και μετά την παρέλευση επτά (7)
ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση της εταιρίας για τη βλάβη
(προσμετράται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.), χωρίς να έχει αποκατασταθεί η
βλάβη από υπαιτιότητα του Αναδόχου, αυτός υποχρεούται να διαθέσει (και να
εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία) στο Νοσοκομείο μηχάνημα αντίστοιχης ή
νεότερης τεχνολογίας και αντίστοιχων, τουλάχιστον, δυνατοτήτων, που να
χρησιμοποιεί ίδιου τύπου αναλώσιμο υλικό, χωρίς καμία επιβάρυνση του
Νοσοκομείου, και χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή του.
Ζ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ζ.1.Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
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Ζ.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους εκτός
νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για εκτέλεση όλων των εργασιών που
αναφέρονται στο Άρθρο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), θα λαμβάνει χώρα με
αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί κατάλληλα το
τμήμα ΒΙΤ.
Η. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να
εκδίδει ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων να γίνονται από Τεχνικούς του
Αναδόχου, ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό
οίκο, για τη συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που θα
πραγματοποιήσει τις εργασίες της διακήρυξης.
Ι. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της
παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του και
ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
ΙΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
75

ΑΔΑ: ΨΩΑΝ46906Π-Ξ52

19PROC004875433 2019-04-30
ΓΝΑ ΚΑΤ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2019

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.: 72656

εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
ΙΒ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
ΙΓ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
ΙΔ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ν.1. Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των
μηχανημάτων του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΙΕ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που:

το εκάστοτε σύστημα βρεθεί σε κατάσταση End Of Service Life από τον
κατασκευαστή, και ο Ανάδοχος αδυνατεί να εκτελέσει τα αναφερόμενα στο Αρθρο
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών (η έλλειψη αυτή
θα πρέπει να βεβαιώνεται εγγράφως),

κάποιο εκ των Συντηρούμενων συστημάτων, αποφασιστεί από το Νοσοκομείο
να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο.
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ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ CR MAX και ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΙΛΜ DRYVIEW 6850
του οίκου KODAK/Carestream (ΤΕΠ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση, όπου απαιτείται.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου

Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.

Υποχρεωτικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις (FCO), σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστικού οίκου

Αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστικό
οίκο.

διασύνδεση σε δίκτυο του Νοσοκομείου (όταν απαιτείται)
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά που απαιτούνται για τις ανωτέρω
διαδικασίες, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων.
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα μικρουλικά (γωνίες, μηχανισμοί) και οι εργασίες που
απαιτούνται για ην επισκευή του συνόλου των κασετών που χρησιμοποιούνται στο
ΤΕΠ.
Α.2. Όλες οι παρεμβάσεις στον εξοπλισμό θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, τις οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών
αρχών και τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. στη συχνότητα και με τις ενέργειες που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος. Να
κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την αναγκαία συχνότητα και τις
αναγκαίες ενέργειες συντήρησης/ελέγχων (αντίγραφο των οδηγιών/πρωτοκόλλων
συντήρησης του κατασκευαστή ή σχετική επιστολή του κατασκευαστικού οίκου). Σε
περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος προτείνει μία συντήρηση ανά έτος, θα
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πραγματοποιείται μία ακόμα επίσκεψη τεχνικών της εταιρίας για συντήρηση στο
εξάμηνο, η οποία θα περιλαμβάνει:

Έλεγχο καλής λειτουργίας

Καθαρισμό εσωτερικά και εξωτερικά

Λίπανση μηχανικών/κινούμενων μερών

Έλεγχο καλωδιώσεων

Έλεγχο ασφαλιστικών βαθμίδων

Έλεγχο και ρύθμιση συναγερμών

Έλεγχο ορίων στις τιμές των παραμέτρων & επαναφορά παραμέτρων στις
προδιαγεγραμμένες ανοχές

Έλεγχο κατάστασης φίλτρων και αντικατάστασή τους όταν απαιτείται
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
του Νοσοκομείου.
Β.2.Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Γ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
τηλεφωνικό αριθμό
αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Γ.2.Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Γ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:

αυθημερόν, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών

εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Δ.1 Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, θα
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είναι αμεταχείριστα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, ή εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστικό οίκο έκαστου συστήματος.
Ε. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ε.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Ε.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
ΣΤ.1 Η πλήρης αποκατάσταση βλαβών, θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός μίας
εβδομάδας το μέγιστο, αναλόγως του μεγέθους και του είδους αυτής. Κατά την
διάρκεια του συμβατικού χρόνου συντήρησης, και μετά την παρέλευση επτά (7)
ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση της εταιρίας για τη βλάβη
(προσμετράται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.), χωρίς να έχει αποκατασταθεί η
βλάβη από υπαιτιότητα του Αναδόχου, αυτός υποχρεούται να διαθέσει (και να
εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία) στο Νοσοκομείο μηχάνημα αντίστοιχης ή
νεότερης τεχνολογίας και αντίστοιχων, τουλάχιστον, δυνατοτήτων, που να
χρησιμοποιεί ίδιου τύπου αναλώσιμο υλικό, χωρίς καμία επιβάρυνση του
Νοσοκομείου, και χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή του.
Ζ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ζ.1.Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
Ζ.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους εκτός
νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για εκτέλεση όλων των εργασιών που
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αναφέρονται στο Άρθρο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), θα λαμβάνει χώρα με
αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί κατάλληλα το
τμήμα ΒΙΤ.
Η. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να
εκδίδει ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων να γίνονται από Τεχνικούς του
Αναδόχου, ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό
οίκο, για τη συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που θα
πραγματοποιήσει τις εργασίες της διακήρυξης.
Ι. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της
παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του και
ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
ΙΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
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ΙΒ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
ΙΓ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
ΙΔ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ν.1. Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των
μηχανημάτων του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΙΕ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που:

το εκάστοτε σύστημα βρεθεί σε κατάσταση End Of Service Life από τον
κατασκευαστή, και ο Ανάδοχος αδυνατεί να εκτελέσει τα αναφερόμενα στο Αρθρο
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών (η έλλειψη αυτή
θα πρέπει να βεβαιώνεται εγγράφως),

κάποιο εκ των Συντηρούμενων συστημάτων, αποφασιστεί από το Νοσοκομείο
να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο.
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ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ FILM (CAMERA) KAI ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΕΣ του οίκου AGFA - Κάμερες:
Drystar 5503 (τεμ. 1),Drystar 5302 (τεμ. 3), Ψηφιοποιητές CR75 και σταθμός ΝΧ (τεμ. 1), CR85 και σταθμός
ΝΧ (τεμ. 1), CR35 και σταθμός ΝΧ (τεμ. 1)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση, όπου απαιτείται.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου

Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.

Υποχρεωτικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις (FCO), σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστικού οίκου

Αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστικό
οίκο.

διασύνδεση σε δίκτυο του Νοσοκομείου (όταν απαιτείται)
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά που απαιτούνται για τις ανωτέρω
διαδικασίες, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων.
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα μικρουλικά (γωνίες, μηχανισμοί, ελατήρια) και οι
εργασίες που απαιτούνται για ην επισκευή του συνόλου των κασετών που
χρησιμοποιούνται στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία.
Α.2. Όλες οι παρεμβάσεις στον εξοπλισμό θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, τις οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών
αρχών και τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. στη συχνότητα και με τις ενέργειες που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος. Να
κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την αναγκαία συχνότητα και τις
αναγκαίες ενέργειες συντήρησης/ελέγχων (αντίγραφο των οδηγιών/πρωτοκόλλων
συντήρησης του κατασκευαστή ή σχετική επιστολή του κατασκευαστικού οίκου). Σε
περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος προτείνει μία συντήρηση ανά έτος, θα
πραγματοποιείται μία ακόμα επίσκεψη τεχνικών της εταιρίας για συντήρηση στο
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εξάμηνο, η οποία θα περιλαμβάνει:

Έλεγχο καλής λειτουργίας

Καθαρισμό εσωτερικά και εξωτερικά

Λίπανση μηχανικών/κινούμενων μερών

Έλεγχο καλωδιώσεων

Έλεγχο ασφαλιστικών βαθμίδων

Έλεγχο και ρύθμιση συναγερμών

Έλεγχο ορίων στις τιμές των παραμέτρων & επαναφορά παραμέτρων στις
προδιαγεγραμμένες ανοχές

Έλεγχο κατάστασης φίλτρων και αντικατάστασή τους όταν απαιτείται
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
του Νοσοκομείου.
Β.2.Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Γ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
τηλεφωνικό αριθμό
αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Γ.2.Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Γ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:

αυθημερόν, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών

εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Δ.1 Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, θα
είναι αμεταχείριστα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, ή εγκεκριμένα από τον
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κατασκευαστικό οίκο έκαστου συστήματος.
Ε. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ε.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Ε.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
ΣΤ.1 Η πλήρης αποκατάσταση βλαβών, θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός μίας
εβδομάδας το μέγιστο, αναλόγως του μεγέθους και του είδους αυτής. Κατά την
διάρκεια του συμβατικού χρόνου συντήρησης, και μετά την παρέλευση επτά (7)
ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση της εταιρίας για τη βλάβη
(προσμετράται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.), χωρίς να έχει αποκατασταθεί η
βλάβη από υπαιτιότητα του Αναδόχου, αυτός υποχρεούται να διαθέσει (και να
εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία) στο Νοσοκομείο μηχάνημα αντίστοιχης ή
νεότερης τεχνολογίας και αντίστοιχων, τουλάχιστον, δυνατοτήτων, που να
χρησιμοποιεί ίδιου τύπου αναλώσιμο υλικό, χωρίς καμία επιβάρυνση του
Νοσοκομείου, και χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή του.
Ζ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ζ.1.Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
Ζ.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους εκτός
νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για εκτέλεση όλων των εργασιών που
αναφέρονται στο Άρθρο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), θα λαμβάνει χώρα με
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αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί κατάλληλα το
τμήμα ΒΙΤ.
Η. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να
εκδίδει ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων να γίνονται από Τεχνικούς του
Αναδόχου, ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό
οίκο, για τη συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που θα
πραγματοποιήσει τις εργασίες της διακήρυξης.
Ι. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της
παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του και
ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
ΙΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
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ΙΒ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
ΙΓ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
ΙΔ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ν.1. Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των
μηχανημάτων του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΙΕ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που:

το εκάστοτε σύστημα βρεθεί σε κατάσταση End Of Service Life από τον
κατασκευαστή, και ο Ανάδοχος αδυνατεί να εκτελέσει τα αναφερόμενα στο Άρθρο
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών (η έλλειψη αυτή
θα πρέπει να βεβαιώνεται εγγράφως),

κάποιο εκ των Συντηρούμενων συστημάτων, αποφασιστεί από το Νοσοκομείο
να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο.
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ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ CAPSULA XL II και ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΙΛΜ DRYPIX
PLUS του οίκου FUJIFILM (ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση, όπου απαιτείται.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου

Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.

Υποχρεωτικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις (FCO), σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστικού οίκου

Αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστικό
οίκο.

διασύνδεση σε δίκτυο του Νοσοκομείου (όταν απαιτείται)
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά που απαιτούνται για τις ανωτέρω
διαδικασίες, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων.
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα μικρουλικά (γωνίες, μηχανισμοί, ελατήρια) και οι
εργασίες που απαιτούνται για ην επισκευή του συνόλου των κασετών που
χρησιμοποιούνται στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία.
Α.2. Όλες οι παρεμβάσεις στον εξοπλισμό θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, τις οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών
αρχών και τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. στη συχνότητα και με τις ενέργειες που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος. Να
κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την αναγκαία συχνότητα και τις
αναγκαίες ενέργειες συντήρησης/ελέγχων (αντίγραφο των οδηγιών/πρωτοκόλλων
συντήρησης του κατασκευαστή ή σχετική επιστολή του κατασκευαστικού οίκου). Σε
περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος προτείνει μία συντήρηση ανά έτος, θα
πραγματοποιείται μία ακόμα επίσκεψη τεχνικών της εταιρίας για συντήρηση στο
εξάμηνο, η οποία θα περιλαμβάνει:
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Έλεγχο καλής λειτουργίας

Καθαρισμό εσωτερικά και εξωτερικά

Λίπανση μηχανικών/κινούμενων μερών

Έλεγχο καλωδιώσεων

Έλεγχο ασφαλιστικών βαθμίδων

Έλεγχο και ρύθμιση συναγερμών

Έλεγχο ορίων στις τιμές των παραμέτρων & επαναφορά παραμέτρων στις
προδιαγεγραμμένες ανοχές

Έλεγχο κατάστασης φίλτρων και αντικατάστασή τους όταν απαιτείται
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
του Νοσοκομείου.
Β.2.Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Γ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
τηλεφωνικό αριθμό
αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Γ.2.Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Γ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:

αυθημερόν, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών

εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Δ.1 Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, θα
είναι αμεταχείριστα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, ή εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστικό οίκο έκαστου συστήματος.
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Ε. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ε.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Ε.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
ΣΤ.1 Η πλήρης αποκατάσταση βλαβών, θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός μίας
εβδομάδας το μέγιστο, αναλόγως του μεγέθους και του είδους αυτής. Κατά την
διάρκεια του συμβατικού χρόνου συντήρησης, και μετά την παρέλευση επτά (7)
ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση της εταιρίας για τη βλάβη
(προσμετράται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.), χωρίς να έχει αποκατασταθεί η
βλάβη από υπαιτιότητα του Αναδόχου, αυτός υποχρεούται να διαθέσει (και να
εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία) στο Νοσοκομείο μηχάνημα αντίστοιχης ή
νεότερης τεχνολογίας και αντίστοιχων, τουλάχιστον, δυνατοτήτων, που να
χρησιμοποιεί ίδιου τύπου αναλώσιμο υλικό, χωρίς καμία επιβάρυνση του
Νοσοκομείου, και χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή του.
Ζ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ζ.1.Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
Ζ.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους εκτός
νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για εκτέλεση όλων των εργασιών που
αναφέρονται στο Άρθρο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), θα λαμβάνει χώρα με
αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί κατάλληλα το
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τμήμα ΒΙΤ.
Η. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να
εκδίδει ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων να γίνονται από Τεχνικούς του
Αναδόχου, ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό
οίκο, για τη συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που θα
πραγματοποιήσει τις εργασίες της διακήρυξης.
Ι. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της
παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του και
ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
ΙΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
ΙΒ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
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υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
ΙΓ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
ΙΔ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ν.1. Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των
μηχανημάτων του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΙΕ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που:

το εκάστοτε σύστημα βρεθεί σε κατάσταση End Of Service Life από τον
κατασκευαστή, και ο Ανάδοχος αδυνατεί να εκτελέσει τα αναφερόμενα στο Άρθρο
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών (η έλλειψη αυτή
θα πρέπει να βεβαιώνεται εγγράφως),

κάποιο εκ των Συντηρούμενων συστημάτων, αποφασιστεί από το Νοσοκομείο
να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο.
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ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ACTIVION 16 του οίκου TOSHIBA (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ VITREA)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση, όπου απαιτείται.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου

Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.

Υποχρεωτικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις (FCO), σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστικού οίκου

Αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστικό
οίκο.

διασύνδεση σε δίκτυο του Νοσοκομείου (όταν απαιτείται)
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά που απαιτούνται για τις ανωτέρω
διαδικασίες, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων.
Α.2. Όλες οι παρεμβάσεις στον εξοπλισμό θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, τις οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών
αρχών και τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. στη συχνότητα και με τις ενέργειες που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος. Να
κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την αναγκαία συχνότητα και τις
αναγκαίες ενέργειες συντήρησης/ελέγχων (αντίγραφο των οδηγιών/πρωτοκόλλων
συντήρησης του κατασκευαστή ή σχετική επιστολή του κατασκευαστικού οίκου). Σε
περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος προτείνει μία συντήρηση ανά έτος, θα
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πραγματοποιείται μία ακόμα επίσκεψη τεχνικών της εταιρίας για συντήρηση στο
εξάμηνο, η οποία θα περιλαμβάνει:

Έλεγχο καλής λειτουργίας

Καθαρισμό εσωτερικά και εξωτερικά

Λίπανση μηχανικών/κινούμενων μερών

Έλεγχο καλωδιώσεων

Έλεγχο ασφαλιστικών βαθμίδων

Έλεγχο και ρύθμιση συναγερμών

Έλεγχο ορίων στις τιμές των παραμέτρων & επαναφορά παραμέτρων στις
προδιαγεγραμμένες ανοχές
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
του Νοσοκομείου.
Β.2.Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Γ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

τηλεφωνικό αριθμό

αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Γ.2. Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Γ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:

αυθημερόν, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών

εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Δ. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, θα είναι
αμεταχείριστα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, ή εγκεκριμένα από τον
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κατασκευαστικό οίκο έκαστου συστήματος.
Ε. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ε.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Ε.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
ΣΤ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΤ.1.Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
ΣΤ.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους εκτός
νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για εκτέλεση όλων των εργασιών που
αναφέρονται στο Άρθρο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), θα λαμβάνει χώρα με
αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί κατάλληλα το
τμήμα ΒΙΤ.
Ζ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ζ.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να
εκδίδει ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
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οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Η. ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η.1. Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων να γίνονται από Τεχνικούς του
Αναδόχου, ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό
οίκο, για τη συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που θα
πραγματοποιήσει τις εργασίες της διακήρυξης.
Θ. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Θ.1. Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού,
της παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του
και ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
Ι. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Κ.1. Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
Κ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Κ.1. Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για
τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
Λ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Λ.1. Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον
απαραίτητο εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
Μ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Μ.1. Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των
μηχανημάτων του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
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Ν. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ν.1. Σε περίπτωση που:

το εκάστοτε σύστημα βρεθεί σε κατάσταση End Of Service Life από τον
κατασκευαστή, και ο Ανάδοχος αδυνατεί να εκτελέσει τα αναφερόμενα στο Άρθρο
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών (η έλλειψη αυτή
θα πρέπει να βεβαιώνεται εγγράφως),

κάποιο εκ των Συντηρούμενων συστημάτων, αποφασιστεί από το Νοσοκομείο
να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο.
Ξ. ΚΟΣΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ
Ξ.1. Ο προσφέρων να αναφέρει στην οικονομική προσφορά του το κόστος
αντικατάστασης της ακτινολογικής λυχνίας με άλλη ίδιου τύπου, το οποίο θα είναι
δεσμευτικό για την εταιρία, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
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ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

ΜΙΚΤΟ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ AXIOM ARTIS TA του οίκου SIEMENS
(ΣΥΜΠΕΡ/ΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LEONARDO KAI ACOM-SERVER)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση, όπου απαιτείται.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου

Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.

Υποχρεωτικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις (FCO), σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστικού οίκου

Αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστικό
οίκο.

διασύνδεση σε δίκτυο του Νοσοκομείου (όταν απαιτείται)
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά που απαιτούνται για τις ανωτέρω
διαδικασίες, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων.
Α.2. Όλες οι παρεμβάσεις στον εξοπλισμό θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, τις οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών
αρχών και τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. στη συχνότητα και με τις ενέργειες που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος. Να
κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την αναγκαία συχνότητα και τις
αναγκαίες ενέργειες συντήρησης/ελέγχων (αντίγραφο των οδηγιών/πρωτοκόλλων
συντήρησης του κατασκευαστή ή σχετική επιστολή του κατασκευαστικού οίκου). Σε
περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος προτείνει μία συντήρηση ανά έτος, θα
97

ΑΔΑ: ΨΩΑΝ46906Π-Ξ52

19PROC004875433 2019-04-30
ΓΝΑ ΚΑΤ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2019

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.: 72656

πραγματοποιείται μία ακόμα επίσκεψη τεχνικών της εταιρίας για συντήρηση στο
εξάμηνο, η οποία θα περιλαμβάνει:

Έλεγχο καλής λειτουργίας

Καθαρισμό εσωτερικά και εξωτερικά

Λίπανση μηχανικών/κινούμενων μερών

Έλεγχο καλωδιώσεων

Έλεγχο ασφαλιστικών βαθμίδων

Έλεγχο και ρύθμιση συναγερμών

Έλεγχο ορίων στις τιμές των παραμέτρων & επαναφορά παραμέτρων στις
προδιαγεγραμμένες ανοχές
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
του Νοσοκομείου.
Β.2.Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Γ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

τηλεφωνικό αριθμό

αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Γ.2.Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Γ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:

αυθημερόν, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών

εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, θα είναι
αμεταχείριστα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, ή εγκεκριμένα από τον
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κατασκευαστικό οίκο έκαστου συστήματος.
Ε. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ε.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Ε.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
ΣΤ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΤ.1.Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
ΣΤ.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους εκτός
νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για εκτέλεση όλων των εργασιών που
αναφέρονται στο Άρθρο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), θα λαμβάνει χώρα με
αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί κατάλληλα το
τμήμα ΒΙΤ.
Ζ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ζ.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να
εκδίδει ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
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οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Η. ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η.1. Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων να γίνονται από Τεχνικούς του
Αναδόχου, ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό
οίκο, για τη συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που θα
πραγματοποιήσει τις εργασίες της διακήρυξης.
Θ. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Θ.1. Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού,
της παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του
και ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
Ι. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ι.1. Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
ΙΑ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
ΙΒ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
ΙΓ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων
του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
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ΙΔ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που:

το εκάστοτε σύστημα βρεθεί σε κατάσταση End Of Service Life από τον
κατασκευαστή, και ο Ανάδοχος αδυνατεί να εκτελέσει τα αναφερόμενα στο Άρθρο
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών (η έλλειψη αυτή
θα πρέπει να βεβαιώνεται εγγράφως),

κάποιο εκ των Συντηρούμενων συστημάτων, αποφασιστεί από το Νοσοκομείο
να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο.
ΙΕ. ΚΟΣΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ
Ο προσφέρων να αναφέρει στην οικονομική προσφορά του το κόστος
αντικατάστασης της ακτινολογικής λυχνίας με άλλη ίδιου τύπου, το οποίο θα είναι
δεσμευτικό για την εταιρία, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
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ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ IE33 του οίκου PHILIPS (τεμ. 1)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση, όπου απαιτείται.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου

Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.

Υποχρεωτικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις (FCO), σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστικού οίκου

Αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστικό
οίκο.
διασύνδεση σε δίκτυο του Νοσοκομείου (όταν απαιτείται και τα πάσης φύσεως
αναλώσιμα και ανταλλακτικά που απαιτούνται για τις ανωτέρω διαδικασίες,
σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων.
Α.2. Όλες οι παρεμβάσεις στον εξοπλισμό θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, τις οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών
αρχών και τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. στη συχνότητα και με τις ενέργειες που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος. Να
κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την αναγκαία συχνότητα και τις
αναγκαίες ενέργειες συντήρησης/ελέγχων (αντίγραφο των οδηγιών/πρωτοκόλλων
συντήρησης του κατασκευαστή ή σχετική επιστολή του κατασκευαστικού οίκου). Σε
περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος προτείνει μία συντήρηση ανά έτος, θα
πραγματοποιείται μία ακόμα επίσκεψη τεχνικών της εταιρίας για συντήρηση στο
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εξάμηνο, η οποία θα περιλαμβάνει:

Έλεγχο καλής λειτουργίας

Καθαρισμό εσωτερικά και εξωτερικά

Λίπανση μηχανικών/κινούμενων μερών

Έλεγχο καλωδιώσεων

Έλεγχο ασφαλιστικών βαθμίδων

Έλεγχο και ρύθμιση συναγερμών

Έλεγχο ορίων στις τιμές των παραμέτρων & επαναφορά παραμέτρων στις
προδιαγεγραμμένες ανοχές

Έλεγχο κατάστασης φίλτρων και αντικατάστασή τους όταν απαιτείται
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
του Νοσοκομείου.
Β.2. Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Γ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

τηλεφωνικό αριθμό

αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Γ.2. Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Γ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:

αυθημερόν, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών

εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, θα είναι
αμεταχείριστα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, ή εγκεκριμένα από τον
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κατασκευαστικό οίκο έκαστου συστήματος.
Ε. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ε.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Ε.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
ΣΤ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΤ.1.Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
ΣΤ.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους εκτός
νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για εκτέλεση όλων των εργασιών που
αναφέρονται στο Άρθρο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), θα λαμβάνει χώρα με
αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί κατάλληλα το
τμήμα ΒΙΤ.
Ζ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να εκδίδει
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
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οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Η. ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων να γίνονται από Τεχνικούς του
Αναδόχου, ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό
οίκο, για τη συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που θα
πραγματοποιήσει τις εργασίες της διακήρυξης.
Θ. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της
παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του και
ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
Ι. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
ΙΑ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
ΙΒ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
ΙΓ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων
του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
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ΙΔ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που:

το εκάστοτε σύστημα βρεθεί σε κατάσταση End Of Service Life από τον
κατασκευαστή, και ο Ανάδοχος αδυνατεί να εκτελέσει τα αναφερόμενα στο Άρθρο
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών (η έλλειψη αυτή
θα πρέπει να βεβαιώνεται εγγράφως),

κάποιο εκ των Συντηρούμενων συστημάτων, αποφασιστεί από το Νοσοκομείο
να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο.
ΙΕ. ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΩΝ
Να αναφερθεί το κόστος αντικατάστασης των κεφαλών έκαστου συστήματος με νέες
ίδιου τύπου, το οποίο θα είναι δεσμευτικό για τον προμηθευτή καθ΄ όλη την διάρκεια
της σύμβασης.
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ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ LEON PLUS (τεμ. 2) του οίκου HEΙNEN LOWENSTEIN,
ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ M80 του οίκου EDAN (τεμ. 2)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση, όπου απαιτείται.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου

Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.

Υποχρεωτικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις (FCO), σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστικού οίκου

Αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστικό
οίκο.

διασύνδεση σε δίκτυο του Νοσοκομείου (όταν απαιτείται)
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά που απαιτούνται για τις ανωτέρω
διαδικασίες, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων.
Α.2. Όλες οι παρεμβάσεις στον εξοπλισμό θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, τις οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών
αρχών και τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. στη συχνότητα και με τις ενέργειες που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος. Να
κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την αναγκαία συχνότητα και τις
αναγκαίες ενέργειες συντήρησης/ελέγχων (αντίγραφο των οδηγιών/πρωτοκόλλων
συντήρησης του κατασκευαστή ή σχετική επιστολή του κατασκευαστικού οίκου). Σε
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περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος προτείνει μία συντήρηση ανά έτος, θα
πραγματοποιείται μία ακόμα επίσκεψη τεχνικών της εταιρίας για συντήρηση στο
εξάμηνο, η οποία θα περιλαμβάνει:

Έλεγχο καλής λειτουργίας

Καθαρισμό εσωτερικά και εξωτερικά

Λίπανση μηχανικών/κινούμενων μερών

Έλεγχο καλωδιώσεων

Έλεγχο ασφαλιστικών βαθμίδων

Έλεγχο και ρύθμιση συναγερμών

Έλεγχο ορίων στις τιμές των παραμέτρων & επαναφορά παραμέτρων στις
προδιαγεγραμμένες ανοχές

Έλεγχο κατάστασης φίλτρων και αντικατάστασή τους όταν απαιτείται
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
του Νοσοκομείου.
Β.2.Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Γ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

τηλεφωνικό αριθμό

αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Γ.2.Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Γ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:

αυθημερόν, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών

εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
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Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, θα είναι
αμεταχείριστα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, ή εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστικό οίκο έκαστου συστήματος.
Ε. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ε.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Ε.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
Η πλήρης αποκατάσταση βλαβών, θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός μίας
εβδομάδας το μέγιστο, αναλόγως του μεγέθους και του είδους αυτής. Κατά την
διάρκεια του συμβατικού χρόνου συντήρησης, και μετά την παρέλευση επτά (7)
ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση της εταιρίας για τη βλάβη
(προσμετράται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.), χωρίς να έχει αποκατασταθεί η
βλάβη από υπαιτιότητα του Αναδόχου, αυτός υποχρεούται να διαθέσει (και να
εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία) στο Νοσοκομείο μηχάνημα αντίστοιχης ή
νεότερης τεχνολογίας και αντίστοιχων, τουλάχιστον, δυνατοτήτων, που να
χρησιμοποιεί ίδιου τύπου αναλώσιμο υλικό, χωρίς καμία επιβάρυνση του
Νοσοκομείου, και χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή του.
Ζ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ζ.1.Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
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Ζ.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους εκτός
νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για εκτέλεση όλων των εργασιών που
αναφέρονται στο Άρθρο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), θα λαμβάνει χώρα με
αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί κατάλληλα το
τμήμα ΒΙΤ.
Η. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να εκδίδει
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων να γίνονται από Τεχνικούς του
Αναδόχου, ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό
οίκο, για τη συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που θα
πραγματοποιήσει τις εργασίες της διακήρυξης.
Ι. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της
παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του και
ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
ΙΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
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εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
ΙΒ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
ΙΓ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
ΙΔ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων
του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΙΕ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που:

το εκάστοτε σύστημα βρεθεί σε κατάσταση End Of Service Life από τον
κατασκευαστή, και ο Ανάδοχος αδυνατεί να προβεί σε πλήρη επαναφορά της
λειτουργίας εκάστου συστήματος, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών,

κάποιο εκ των Συντηρούμενων συστημάτων, αποφασιστεί από το Νοσοκομείο
να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο.
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ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ τύπου PRIMUS (τεμ. 2), FABIOUS GS (τεμ. 1),
καπνογράφος VAMOS 2 (τεμ. 1).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση, όπου απαιτείται.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου

Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.

Υποχρεωτικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις (FCO), σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστικού οίκου

Αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστικό
οίκο.

διασύνδεση σε δίκτυο του Νοσοκομείου (όταν απαιτείται)
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά που απαιτούνται για τις ανωτέρω
διαδικασίες, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων.
Α.2. Όλες οι παρεμβάσεις στον εξοπλισμό θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, τις οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών
αρχών και τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. στη συχνότητα και με τις ενέργειες που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος. Να
κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την αναγκαία συχνότητα και τις
αναγκαίες ενέργειες συντήρησης/ελέγχων (αντίγραφο των οδηγιών/πρωτοκόλλων
συντήρησης του κατασκευαστή ή σχετική επιστολή του κατασκευαστικού οίκου). Σε
περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος προτείνει μία συντήρηση ανά έτος, θα
πραγματοποιείται μία ακόμα επίσκεψη τεχνικών της εταιρίας για συντήρηση στο
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εξάμηνο, η οποία θα περιλαμβάνει:

Έλεγχο καλής λειτουργίας

Καθαρισμό εσωτερικά και εξωτερικά

Λίπανση μηχανικών/κινούμενων μερών

Έλεγχο καλωδιώσεων

Έλεγχο ασφαλιστικών βαθμίδων

Έλεγχο και ρύθμιση συναγερμών

Έλεγχο ορίων στις τιμές των παραμέτρων & επαναφορά παραμέτρων στις
προδιαγεγραμμένες ανοχές

Έλεγχο κατάστασης φίλτρων και αντικατάστασή τους όταν απαιτείται
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
του Νοσοκομείου.
Β.2.Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Γ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

τηλεφωνικό αριθμό

αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Γ.2.Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Γ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:

αυθημερόν, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών

εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, θα είναι
αμεταχείριστα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, ή εγκεκριμένα από τον
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κατασκευαστικό οίκο έκαστου συστήματος.
Ε. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ε.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Ε.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
Η πλήρης αποκατάσταση βλαβών, θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός μίας
εβδομάδας το μέγιστο, αναλόγως του μεγέθους και του είδους αυτής. Κατά την
διάρκεια του συμβατικού χρόνου συντήρησης, και μετά την παρέλευση επτά (7)
ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση της εταιρίας για τη βλάβη
(προσμετράται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.), χωρίς να έχει αποκατασταθεί η
βλάβη από υπαιτιότητα του Αναδόχου, αυτός υποχρεούται να διαθέσει (και να
εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία) στο Νοσοκομείο μηχάνημα αντίστοιχης ή
νεότερης τεχνολογίας και αντίστοιχων, τουλάχιστον, δυνατοτήτων, που να
χρησιμοποιεί ίδιου τύπου αναλώσιμο υλικό, χωρίς καμία επιβάρυνση του
Νοσοκομείου, και χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή του.
Ζ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ζ.1.Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
Ζ.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους εκτός
νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για εκτέλεση όλων των εργασιών που
αναφέρονται στο Άρθρο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), θα λαμβάνει χώρα με
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αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί κατάλληλα το
τμήμα ΒΙΤ.
Η. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να εκδίδει
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων να γίνονται από Τεχνικούς του
Αναδόχου, ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό
οίκο, για τη συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που θα
πραγματοποιήσει τις εργασίες της διακήρυξης.
Ι. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της
παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του και
ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
ΙΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
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ΙΒ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
ΙΓ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
ΙΔ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων
του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΙΕ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που:

το εκάστοτε σύστημα βρεθεί σε κατάσταση End Of Service Life από τον
κατασκευαστή, και ο Ανάδοχος αδυνατεί να προβεί σε πλήρη επαναφορά της
λειτουργίας εκάστου συστήματος, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών,

κάποιο εκ των Συντηρούμενων συστημάτων, αποφασιστεί από το Νοσοκομείο
να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο.
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ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ τύπου AESTIVA 7100 του οίκου DATEX (τεμ. 2) ΜΕ
ΜΟΝΙΤΟΡ FCM1 του οίκου DATEX (τεμ. 2)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση, όπου απαιτείται.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου

Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.

Υποχρεωτικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις (FCO), σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστικού οίκου

Αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστικό
οίκο.

διασύνδεση σε δίκτυο του Νοσοκομείου (όταν απαιτείται)
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά που απαιτούνται για τις ανωτέρω
διαδικασίες, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων.
Α.2. Όλες οι παρεμβάσεις στον εξοπλισμό θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, τις οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών
αρχών και τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. στη συχνότητα και με τις ενέργειες που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος. Να
κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την αναγκαία συχνότητα και τις
αναγκαίες ενέργειες συντήρησης/ελέγχων (αντίγραφο των οδηγιών/πρωτοκόλλων
συντήρησης του κατασκευαστή ή σχετική επιστολή του κατασκευαστικού οίκου). Σε
περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος προτείνει μία συντήρηση ανά έτος, θα
πραγματοποιείται μία ακόμα επίσκεψη τεχνικών της εταιρίας για συντήρηση στο
εξάμηνο, η οποία θα περιλαμβάνει:
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Έλεγχο καλής λειτουργίας

Καθαρισμό εσωτερικά και εξωτερικά

Λίπανση μηχανικών/κινούμενων μερών

Έλεγχο καλωδιώσεων

Έλεγχο ασφαλιστικών βαθμίδων

Έλεγχο και ρύθμιση συναγερμών

Έλεγχο ορίων στις τιμές των παραμέτρων & επαναφορά παραμέτρων στις
προδιαγεγραμμένες ανοχές

Έλεγχο κατάστασης φίλτρων και αντικατάστασή τους όταν απαιτείται
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
του Νοσοκομείου.
Β.2.Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Γ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

τηλεφωνικό αριθμό

αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Γ.2.Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Γ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:

αυθημερόν, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών

εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, θα είναι
αμεταχείριστα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, ή εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστικό οίκο έκαστου συστήματος.
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Ε. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ε.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Ε.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
Η πλήρης αποκατάσταση βλαβών, θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός μίας
εβδομάδας το μέγιστο, αναλόγως του μεγέθους και του είδους αυτής. Κατά την
διάρκεια του συμβατικού χρόνου συντήρησης, και μετά την παρέλευση επτά (7)
ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση της εταιρίας για τη βλάβη
(προσμετράται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.), χωρίς να έχει αποκατασταθεί η
βλάβη από υπαιτιότητα του Αναδόχου, αυτός υποχρεούται να διαθέσει (και να
εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία) στο Νοσοκομείο μηχάνημα αντίστοιχης ή
νεότερης τεχνολογίας και αντίστοιχων, τουλάχιστον, δυνατοτήτων, που να
χρησιμοποιεί ίδιου τύπου αναλώσιμο υλικό, χωρίς καμία επιβάρυνση του
Νοσοκομείου, και χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή του.
Ζ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ζ.1.Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
Ζ.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους εκτός
νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για εκτέλεση όλων των εργασιών που
αναφέρονται στο Άρθρο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), θα λαμβάνει χώρα με
αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί κατάλληλα το
τμήμα ΒΙΤ.
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Η. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να εκδίδει
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων να γίνονται από Τεχνικούς του
Αναδόχου, ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό
οίκο, για τη συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που θα
πραγματοποιήσει τις εργασίες της διακήρυξης.
Ι. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της
παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του και
ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
ΙΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
ΙΒ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
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υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
ΙΓ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
ΙΔ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων
του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΙΕ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που:

το εκάστοτε σύστημα βρεθεί σε κατάσταση End Of Service Life από τον
κατασκευαστή, και ο Ανάδοχος αδυνατεί να προβεί σε πλήρη επαναφορά της
λειτουργίας εκάστου συστήματος, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών,

κάποιο εκ των Συντηρούμενων συστημάτων, αποφασιστεί από το Νοσοκομείο
να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο.
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ANAΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ SAVINA (τεμ. 3) του οίκου DRAGER

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση, όπου απαιτείται.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου

Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.

Υποχρεωτικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις (FCO), σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστικού οίκου

Αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστικό
οίκο.

διασύνδεση σε δίκτυο του Νοσοκομείου (όταν απαιτείται)
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά που απαιτούνται για τις ανωτέρω
διαδικασίες, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων.
Α.2. Όλες οι παρεμβάσεις στον εξοπλισμό θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, τις οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών
αρχών και τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. στη συχνότητα και με τις ενέργειες που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος. Να
κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την αναγκαία συχνότητα και τις
αναγκαίες ενέργειες συντήρησης/ελέγχων (αντίγραφο των οδηγιών/πρωτοκόλλων
συντήρησης του κατασκευαστή ή σχετική επιστολή του κατασκευαστικού οίκου). Σε
περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος προτείνει μία συντήρηση ανά έτος, θα
πραγματοποιείται μία ακόμα επίσκεψη τεχνικών της εταιρίας για συντήρηση στο
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εξάμηνο, η οποία θα περιλαμβάνει:

Έλεγχο καλής λειτουργίας

Καθαρισμό εσωτερικά και εξωτερικά

Λίπανση μηχανικών/κινούμενων μερών

Έλεγχο καλωδιώσεων

Έλεγχο ασφαλιστικών βαθμίδων

Έλεγχο και ρύθμιση συναγερμών

Έλεγχο ορίων στις τιμές των παραμέτρων & επαναφορά παραμέτρων στις
προδιαγεγραμμένες ανοχές

Έλεγχο κατάστασης φίλτρων και αντικατάστασή τους όταν απαιτείται
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
του Νοσοκομείου.
Β.2.Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Γ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

τηλεφωνικό αριθμό

αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Γ.2.Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Γ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:

αυθημερόν, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών

εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, θα είναι
αμεταχείριστα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, ή εγκεκριμένα από τον
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κατασκευαστικό οίκο έκαστου συστήματος.
Ε. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ε.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Ε.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
Η πλήρης αποκατάσταση βλαβών, θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός μίας
εβδομάδας το μέγιστο, αναλόγως του μεγέθους και του είδους αυτής. Κατά την
διάρκεια του συμβατικού χρόνου συντήρησης, και μετά την παρέλευση επτά (7)
ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση της εταιρίας για τη βλάβη
(προσμετράται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.), χωρίς να έχει αποκατασταθεί η
βλάβη από υπαιτιότητα του Αναδόχου, αυτός υποχρεούται να διαθέσει (και να
εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία) στο Νοσοκομείο μηχάνημα αντίστοιχης ή
νεότερης τεχνολογίας και αντίστοιχων, τουλάχιστον, δυνατοτήτων, που να
χρησιμοποιεί ίδιου τύπου αναλώσιμο υλικό, χωρίς καμία επιβάρυνση του
Νοσοκομείου, και χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή του.
Ζ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ζ.1.Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
Ζ.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους εκτός
νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για εκτέλεση όλων των εργασιών που
αναφέρονται στο Άρθρο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), θα λαμβάνει χώρα με
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αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί κατάλληλα το
τμήμα ΒΙΤ.
Η. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να εκδίδει
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων να γίνονται από Τεχνικούς του
Αναδόχου, ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό
οίκο, για τη συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που θα
πραγματοποιήσει τις εργασίες της διακήρυξης.
Ι. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της
παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του και
ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
ΙΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
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ΙΒ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
ΙΓ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
ΙΔ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων
του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΙΕ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που:

το εκάστοτε σύστημα βρεθεί σε κατάσταση End Of Service Life από τον
κατασκευαστή, και ο Ανάδοχος αδυνατεί να προβεί σε πλήρη επαναφορά της
λειτουργίας εκάστου συστήματος, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών,

κάποιο εκ των Συντηρούμενων συστημάτων, αποφασιστεί από το Νοσοκομείο
να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο.
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ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ EVITA 2 DURA (τεμ. 8) του οίκου DRAGER

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση, όπου απαιτείται.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου

Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.

Υποχρεωτικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις (FCO), σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστικού οίκου

Αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστικό
οίκο.

διασύνδεση σε δίκτυο του Νοσοκομείου (όταν απαιτείται)
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά που απαιτούνται για τις ανωτέρω
διαδικασίες, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων.
Α.2. Όλες οι παρεμβάσεις στον εξοπλισμό θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, τις οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών
αρχών και τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. στη συχνότητα και με τις ενέργειες που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος. Να
κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την αναγκαία συχνότητα και τις
αναγκαίες ενέργειες συντήρησης/ελέγχων (αντίγραφο των οδηγιών/πρωτοκόλλων
συντήρησης του κατασκευαστή ή σχετική επιστολή του κατασκευαστικού οίκου). Σε
περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος προτείνει μία συντήρηση ανά έτος, θα
πραγματοποιείται μία ακόμα επίσκεψη τεχνικών της εταιρίας για συντήρηση στο
εξάμηνο, η οποία θα περιλαμβάνει:
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Έλεγχο καλής λειτουργίας

Καθαρισμό εσωτερικά και εξωτερικά

Λίπανση μηχανικών/κινούμενων μερών

Έλεγχο καλωδιώσεων

Έλεγχο ασφαλιστικών βαθμίδων

Έλεγχο και ρύθμιση συναγερμών

Έλεγχο ορίων στις τιμές των παραμέτρων & επαναφορά παραμέτρων στις
προδιαγεγραμμένες ανοχές

Έλεγχο κατάστασης φίλτρων και αντικατάστασή τους όταν απαιτείται
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
του Νοσοκομείου.
Β.2.Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Γ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

τηλεφωνικό αριθμό

αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Γ.2.Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Γ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:

αυθημερόν, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών

εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, θα είναι
αμεταχείριστα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, ή εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστικό οίκο έκαστου συστήματος.
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Ε. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ε.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Ε.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
Η πλήρης αποκατάσταση βλαβών, θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός μίας
εβδομάδας το μέγιστο, αναλόγως του μεγέθους και του είδους αυτής. Κατά την
διάρκεια του συμβατικού χρόνου συντήρησης, και μετά την παρέλευση επτά (7)
ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση της εταιρίας για τη βλάβη
(προσμετράται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.), χωρίς να έχει αποκατασταθεί η
βλάβη από υπαιτιότητα του Αναδόχου, αυτός υποχρεούται να διαθέσει (και να
εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία) στο Νοσοκομείο μηχάνημα αντίστοιχης ή
νεότερης τεχνολογίας και αντίστοιχων, τουλάχιστον, δυνατοτήτων, που να
χρησιμοποιεί ίδιου τύπου αναλώσιμο υλικό, χωρίς καμία επιβάρυνση του
Νοσοκομείου, και χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή του.
Ζ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ζ.1.Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
Ζ.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους εκτός
νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για εκτέλεση όλων των εργασιών που
αναφέρονται στο Άρθρο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), θα λαμβάνει χώρα με
αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί κατάλληλα το
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τμήμα ΒΙΤ.
Η. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να εκδίδει
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων να γίνονται από Τεχνικούς του
Αναδόχου, ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό
οίκο, για τη συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που θα
πραγματοποιήσει τις εργασίες της διακήρυξης.
Ι. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της
παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του και
ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
ΙΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
ΙΒ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
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υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
ΙΓ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
ΙΔ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων
του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΙΕ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που:

το εκάστοτε σύστημα βρεθεί σε κατάσταση End Of Service Life από τον
κατασκευαστή, και ο Ανάδοχος αδυνατεί να προβεί σε πλήρη επαναφορά της
λειτουργίας εκάστου συστήματος, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών,

κάποιο εκ των Συντηρούμενων συστημάτων, αποφασιστεί από το Νοσοκομείο
να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο.
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ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ
ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ ELEGANZA

XC LINET (τεμ. 3)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση, όπου απαιτείται.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου

Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.

Υποχρεωτικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις (FCO), σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστικού οίκου

Αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστικό
οίκο.
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά που απαιτούνται για τις ανωτέρω
διαδικασίες (service kit, φίλτρα, λάδια, μπαταρίες όπου απαιτούνται κ.α.), σύμφωνα
με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων.
Α.2. Όλες οι παρεμβάσεις στον εξοπλισμό θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, τις οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών
αρχών και τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. στη συχνότητα και με τις ενέργειες που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος. Να
κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την αναγκαία συχνότητα και τις
αναγκαίες ενέργειες συντήρησης/ελέγχων (αντίγραφο των οδηγιών/πρωτοκόλλων
συντήρησης του κατασκευαστή ή σχετική επιστολή του κατασκευαστικού οίκου). Σε
περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος προτείνει μία συντήρηση ανά έτος, θα
πραγματοποιείται μία ακόμα επίσκεψη τεχνικών της εταιρίας για συντήρηση στο
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εξάμηνο, η οποία θα περιλαμβάνει:

Έλεγχο καλής λειτουργίας

Καθαρισμό εσωτερικά και εξωτερικά

Λίπανση μηχανικών/κινούμενων μερών

Έλεγχο καλωδιώσεων

Έλεγχο ασφαλιστικών βαθμίδων

Έλεγχο και ρύθμιση συναγερμών

Έλεγχο ορίων στις τιμές των παραμέτρων & επαναφορά παραμέτρων στις
προδιαγεγραμμένες ανοχές

Έλεγχο κατάστασης φίλτρων και αντικατάστασή τους όταν απαιτείται
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
του Νοσοκομείου.
Β.2.Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Γ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

τηλεφωνικό αριθμό

αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Γ.2.Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Γ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:

αυθημερόν, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών

εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, θα είναι
αμεταχείριστα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, ή εγκεκριμένα από τον
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κατασκευαστικό οίκο έκαστου συστήματος.
Ε. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ε.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Ε.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
Η πλήρης αποκατάσταση βλαβών, θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός μίας
εβδομάδας το μέγιστο, αναλόγως του μεγέθους και του είδους αυτής. Κατά την
διάρκεια του συμβατικού χρόνου συντήρησης, και μετά την παρέλευση επτά (7)
ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση της εταιρίας για τη βλάβη
(προσμετράται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.), χωρίς να έχει αποκατασταθεί η
βλάβη από υπαιτιότητα του Αναδόχου, αυτός υποχρεούται να διαθέσει (και να
εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία) στο Νοσοκομείο μηχάνημα αντίστοιχης ή
νεότερης τεχνολογίας και αντίστοιχων, τουλάχιστον, δυνατοτήτων, που να
χρησιμοποιεί ίδιου τύπου αναλώσιμο υλικό, χωρίς καμία επιβάρυνση του
Νοσοκομείου, και χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή του.
Ζ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ζ.1.Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
Ζ.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους εκτός
νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για εκτέλεση όλων των εργασιών που
αναφέρονται στο Άρθρο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), θα λαμβάνει χώρα με
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αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί κατάλληλα το
τμήμα ΒΙΤ.
Η. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να εκδίδει
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων να γίνονται από Τεχνικούς του
Αναδόχου, ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό
οίκο, για τη συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που θα
πραγματοποιήσει τις εργασίες της διακήρυξης.
Ι. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της
παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του και
ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
ΙΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
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ΙΒ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
ΙΓ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
ΙΔ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων
του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΙΕ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που:

το εκάστοτε σύστημα βρεθεί σε κατάσταση End Of Service Life από τον
κατασκευαστή, και ο Ανάδοχος αδυνατεί να προβεί σε πλήρη επαναφορά της
λειτουργίας εκάστου συστήματος, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών,

κάποιο εκ των Συντηρούμενων συστημάτων, αποφασιστεί από το Νοσοκομείο
να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο
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ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ 3303-H PSILIAKOS (τεμ 7)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου

Ρυθμίσεις για βέλτιστη λειτουργία.
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα (και μπαταρίες) και ανταλλακτικά που απαιτούνται
για τις ανωτέρω διαδικασίες.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. Ανά εξάμηνο τουλάχιστον
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
του Νοσοκομείου.
Β.2. Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν.
Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Γ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

τηλεφωνικό αριθμό

αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
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Γ.2. Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Γ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:

αυθημερόν, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών

εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
Δ. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Δ.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
Ε. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ε.1. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
Ε.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους εκτός
νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για εκτέλεση όλων των εργασιών που
αναφέρονται στο Άρθρο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), θα λαμβάνει χώρα με
αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί κατάλληλα το
τμήμα ΒΙΤ.
ΣΤ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να εκδίδει
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
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Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Ζ. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της
παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του και
ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
Η. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
Θ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
Ι. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
ΙΑ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων
του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

139

ΑΔΑ: ΨΩΑΝ46906Π-Ξ52

19PROC004875433 2019-04-30
ΓΝΑ ΚΑΤ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2019

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.: 72656

ΙΒ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που:

ο Ανάδοχος αδυνατεί να προβεί σε πλήρη επαναφορά της λειτουργίας εκάστου
συστήματος, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών,

κάποιο εκ των Συντηρούμενων συστημάτων, αποφασιστεί από το Νοσοκομείο
να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο.

140

ΑΔΑ: ΨΩΑΝ46906Π-Ξ52

19PROC004875433 2019-04-30
ΓΝΑ ΚΑΤ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2019

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.: 72656

ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ HILLROM AVANT GUARD ΧT (τεμ 2), TOTAL CARE SPORT (τεμ 3), P7500 (τεμ.1)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση, όπου απαιτείται.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου

Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.

Υποχρεωτικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις (FCO), σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστικού οίκου

Αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστικό
οίκο.
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά που απαιτούνται για τις
ανωτέρω διαδικασίες (service kit, λάδια, μπαταρίες όπου απαιτούνται κ.α.), σύμφωνα
με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων. Eξαιρούνται τα στρώματα και
αεροστρώματα.
Α.2. Όλες οι παρεμβάσεις στον εξοπλισμό θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, τις οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών
αρχών και τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. στη συχνότητα και με τις ενέργειες που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος. Να
κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την αναγκαία συχνότητα και τις
αναγκαίες ενέργειες συντήρησης/ελέγχων (αντίγραφο των οδηγιών/πρωτοκόλλων
συντήρησης του κατασκευαστή ή σχετική επιστολή του κατασκευαστικού οίκου). Σε
περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος προτείνει μία συντήρηση ανά έτος, θα
πραγματοποιείται μία ακόμα επίσκεψη τεχνικών της εταιρίας για συντήρηση στο
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εξάμηνο, η οποία θα περιλαμβάνει:

Έλεγχο καλής λειτουργίας

Καθαρισμό εσωτερικά και εξωτερικά

Λίπανση μηχανικών/κινούμενων μερών

Έλεγχο καλωδιώσεων

Έλεγχο ασφαλιστικών βαθμίδων

Έλεγχο και ρύθμιση συναγερμών

Έλεγχο ορίων στις τιμές των παραμέτρων & επαναφορά παραμέτρων στις
προδιαγεγραμμένες ανοχές

Έλεγχο κατάστασης φίλτρων και αντικατάστασή τους όταν απαιτείται
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
του Νοσοκομείου.
Β.2.Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Γ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

τηλεφωνικό αριθμό

αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Γ.2.Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Γ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:

αυθημερόν, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών

εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, θα είναι
αμεταχείριστα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, ή εγκεκριμένα από τον
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κατασκευαστικό οίκο έκαστου συστήματος.
Ε. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ε.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Ε.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
Η πλήρης αποκατάσταση βλαβών, θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός μίας
εβδομάδας το μέγιστο, αναλόγως του μεγέθους και του είδους αυτής. Κατά την
διάρκεια του συμβατικού χρόνου συντήρησης, και μετά την παρέλευση επτά (7)
ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση της εταιρίας για τη βλάβη
(προσμετράται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.), χωρίς να έχει αποκατασταθεί η
βλάβη από υπαιτιότητα του Αναδόχου, αυτός υποχρεούται να διαθέσει (και να
εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία) στο Νοσοκομείο μηχάνημα αντίστοιχης ή
νεότερης τεχνολογίας και αντίστοιχων, τουλάχιστον, δυνατοτήτων, που να
χρησιμοποιεί ίδιου τύπου αναλώσιμο υλικό, χωρίς καμία επιβάρυνση του
Νοσοκομείου, και χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή του.
Ζ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ζ.1.Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
Ζ.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους εκτός
νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για εκτέλεση όλων των εργασιών που
αναφέρονται στο Άρθρο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), θα λαμβάνει χώρα με
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αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί κατάλληλα το
τμήμα ΒΙΤ.
Η. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να εκδίδει
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων να γίνονται από Τεχνικούς του
Αναδόχου, ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό
οίκο, για τη συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που θα
πραγματοποιήσει τις εργασίες της διακήρυξης.
Ι. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της
παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του και
ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
ΙΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
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ΙΒ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
ΙΓ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
ΙΔ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων
του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΙΕ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που:

το εκάστοτε σύστημα βρεθεί σε κατάσταση End Of Service Life από τον
κατασκευαστή, και ο Ανάδοχος αδυνατεί να προβεί σε πλήρη επαναφορά της
λειτουργίας εκάστου συστήματος, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών,

κάποιο εκ των Συντηρούμενων συστημάτων, αποφασιστεί από το Νοσοκομείο
να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖEΣ 2 τεμ. Μaquet Alphastar (χειρ 1ου), 1 τεμ. Orthostar (χειρ 1ου), 4 τεμ. Orthostar
(χειρ 2ου), 2 τεμ Alpha max (χειρ 2ου)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση, όπου απαιτείται.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου

Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.

Υποχρεωτικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις (FCO), σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστικού οίκου

Αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστικό
οίκο.

διασύνδεση σε δίκτυο του Νοσοκομείου (όταν απαιτείται)
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά που απαιτούνται για τις
ανωτέρω διαδικασίες (service kit, φίλτρα, λάδια, μπαταρίες,
ενσύρματα
χειριστήρια, όπου απαιτούνται κ.α.), σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών
οίκων. Δεν περιλαμβάνονται αξεσουάρ και μαξιλάρια.
Α.2. Όλες οι παρεμβάσεις στον εξοπλισμό θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, τις οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών
αρχών και τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. στη συχνότητα και με τις ενέργειες που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος. Να
κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την αναγκαία συχνότητα και τις
αναγκαίες ενέργειες συντήρησης/ελέγχων (αντίγραφο των οδηγιών/πρωτοκόλλων
συντήρησης του κατασκευαστή ή σχετική επιστολή του κατασκευαστικού οίκου). Σε
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περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος προτείνει μία συντήρηση ανά έτος, θα
πραγματοποιείται μία ακόμα επίσκεψη τεχνικών της εταιρίας για συντήρηση στο
εξάμηνο, η οποία θα περιλαμβάνει:

Έλεγχο καλής λειτουργίας

Καθαρισμό εσωτερικά και εξωτερικά

Λίπανση μηχανικών/κινούμενων μερών

Έλεγχο καλωδιώσεων

Έλεγχο ασφαλιστικών βαθμίδων

Έλεγχο και ρύθμιση συναγερμών

Έλεγχο ορίων στις τιμές των παραμέτρων & επαναφορά παραμέτρων στις
προδιαγεγραμμένες ανοχές

Έλεγχο κατάστασης φίλτρων και αντικατάστασή τους όταν απαιτείται
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
του Νοσοκομείου.
Β.2.Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Γ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

τηλεφωνικό αριθμό

αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Γ.2.Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Γ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:

αυθημερόν, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών

εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
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Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, θα είναι
αμεταχείριστα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, ή εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστικό οίκο έκαστου συστήματος.
Ε. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ε.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Ε.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
Η πλήρης αποκατάσταση βλαβών, θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός μίας
εβδομάδας το μέγιστο, αναλόγως του μεγέθους και του είδους αυτής. Κατά την
διάρκεια του συμβατικού χρόνου συντήρησης, και μετά την παρέλευση επτά (7)
ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση της εταιρίας για τη βλάβη
(προσμετράται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.), χωρίς να έχει αποκατασταθεί η
βλάβη από υπαιτιότητα του Αναδόχου, αυτός υποχρεούται να διαθέσει (και να
εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία) στο Νοσοκομείο μηχάνημα αντίστοιχης ή
νεότερης τεχνολογίας και αντίστοιχων, τουλάχιστον, δυνατοτήτων, που να
χρησιμοποιεί ίδιου τύπου αναλώσιμο υλικό, χωρίς καμία επιβάρυνση του
Νοσοκομείου, και χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή του.
Ζ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ζ.1.Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
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Ζ.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους εκτός
νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για εκτέλεση όλων των εργασιών που
αναφέρονται στο Άρθρο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), θα λαμβάνει χώρα με
αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί κατάλληλα το
τμήμα ΒΙΤ.
Η. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να εκδίδει
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων να γίνονται από Τεχνικούς του
Αναδόχου, ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό
οίκο, για τη συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που θα
πραγματοποιήσει τις εργασίες της διακήρυξης.
Ι. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της
παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του και
ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
ΙΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
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εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
ΙΒ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
ΙΓ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
ΙΔ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων
του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΙΕ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που:

το εκάστοτε σύστημα βρεθεί σε κατάσταση End Of Service Life από τον
κατασκευαστή, και ο Ανάδοχος αδυνατεί να προβεί σε πλήρη επαναφορά της
λειτουργίας εκάστου συστήματος, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών,

κάποιο εκ των Συντηρούμενων συστημάτων, αποφασιστεί από το Νοσοκομείο
να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο.
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Trumph Mars 2 τεμ (χειρ 2ου)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση, όπου απαιτείται.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου

Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.

Υποχρεωτικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις (FCO), σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστικού οίκου

Αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστικό
οίκο.

διασύνδεση σε δίκτυο του Νοσοκομείου (όταν απαιτείται)

και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά που απαιτούνται για τις
ανωτέρω διαδικασίες (service kit, φίλτρα, λάδια, μπαταρίες,
ενσύρματα
χειριστήρια, όπου απαιτούνται κ.α.), σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών
οίκων. Δεν περιλαμβάνονται αξεσουάρ και μαξιλάρια.
Α.2. Όλες οι παρεμβάσεις στον εξοπλισμό θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, τις οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών
αρχών και τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. στη συχνότητα και με τις ενέργειες που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος. Να
κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την αναγκαία συχνότητα και τις
αναγκαίες ενέργειες συντήρησης/ελέγχων (αντίγραφο των οδηγιών/πρωτοκόλλων
συντήρησης του κατασκευαστή ή σχετική επιστολή του κατασκευαστικού οίκου). Σε
περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος προτείνει μία συντήρηση ανά έτος, θα
πραγματοποιείται μία ακόμα επίσκεψη τεχνικών της εταιρίας για συντήρηση στο
εξάμηνο, η οποία θα περιλαμβάνει:
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Έλεγχο καλής λειτουργίας

Καθαρισμό εσωτερικά και εξωτερικά

Λίπανση μηχανικών/κινούμενων μερών

Έλεγχο καλωδιώσεων

Έλεγχο ασφαλιστικών βαθμίδων

Έλεγχο και ρύθμιση συναγερμών

Έλεγχο ορίων στις τιμές των παραμέτρων & επαναφορά παραμέτρων στις
προδιαγεγραμμένες ανοχές

Έλεγχο κατάστασης φίλτρων και αντικατάστασή τους όταν απαιτείται
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
του Νοσοκομείου.
Β.2.Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Γ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

τηλεφωνικό αριθμό

αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Γ.2.Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Γ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:

αυθημερόν, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών

εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, θα είναι
αμεταχείριστα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, ή εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστικό οίκο έκαστου συστήματος.
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Ε. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ε.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Ε.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
Η πλήρης αποκατάσταση βλαβών, θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός μίας
εβδομάδας το μέγιστο, αναλόγως του μεγέθους και του είδους αυτής. Κατά την
διάρκεια του συμβατικού χρόνου συντήρησης, και μετά την παρέλευση επτά (7)
ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση της εταιρίας για τη βλάβη
(προσμετράται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.), χωρίς να έχει αποκατασταθεί η
βλάβη από υπαιτιότητα του Αναδόχου, αυτός υποχρεούται να διαθέσει (και να
εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία) στο Νοσοκομείο μηχάνημα αντίστοιχης ή
νεότερης τεχνολογίας και αντίστοιχων, τουλάχιστον, δυνατοτήτων, που να
χρησιμοποιεί ίδιου τύπου αναλώσιμο υλικό, χωρίς καμία επιβάρυνση του
Νοσοκομείου, και χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή του.
Ζ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ζ.1.Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
Ζ.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους εκτός
νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για εκτέλεση όλων των εργασιών που
αναφέρονται στο Άρθρο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), θα λαμβάνει χώρα με
αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί κατάλληλα το
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τμήμα ΒΙΤ.
Η. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να εκδίδει
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων να γίνονται από Τεχνικούς του
Αναδόχου, ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό
οίκο, για τη συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που θα
πραγματοποιήσει τις εργασίες της διακήρυξης.
Ι. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της
παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του και
ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
ΙΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
ΙΒ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
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υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
ΙΓ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
ΙΔ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων
του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΙΕ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που:

το εκάστοτε σύστημα βρεθεί σε κατάσταση End Of Service Life από τον
κατασκευαστή, και ο Ανάδοχος αδυνατεί να προβεί σε πλήρη επαναφορά της
λειτουργίας εκάστου συστήματος, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών,

κάποιο εκ των Συντηρούμενων συστημάτων, αποφασιστεί από το Νοσοκομείο
να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο.
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ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ

ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΤΥΠΟΥ 6420 του οίκου CISA (τεμ. 1)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση, όπου απαιτείται.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου

Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.

Υποχρεωτικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις (FCO), σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστικού οίκου

Αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστικό
οίκο.

διασύνδεση σε δίκτυο του Νοσοκομείου (όταν απαιτείται)
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά που απαιτούνται για τις ανωτέρω
διαδικασίες, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων.
Α.2. Όλες οι παρεμβάσεις στον εξοπλισμό θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, τις οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών
αρχών και τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. στη συχνότητα και με τις ενέργειες που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος. Να
κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την αναγκαία συχνότητα και τις
αναγκαίες ενέργειες συντήρησης/ελέγχων (αντίγραφο των οδηγιών/πρωτοκόλλων
συντήρησης του κατασκευαστή ή σχετική επιστολή του κατασκευαστικού οίκου). Σε
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περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος προτείνει μία συντήρηση ανά έτος, θα
πραγματοποιείται μία ακόμα επίσκεψη τεχνικών της εταιρίας για συντήρηση στο
εξάμηνο, η οποία θα περιλαμβάνει:

Έλεγχο καλής λειτουργίας

Καθαρισμό εσωτερικά και εξωτερικά

Λίπανση μηχανικών/κινούμενων μερών

Έλεγχο καλωδιώσεων

Έλεγχο ασφαλιστικών βαθμίδων

Έλεγχο και ρύθμιση συναγερμών

Έλεγχο ορίων στις τιμές των παραμέτρων & επαναφορά παραμέτρων στις
προδιαγεγραμμένες ανοχές

Έλεγχο κατάστασης φίλτρων και αντικατάστασή τους όταν απαιτείται
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
του Νοσοκομείου.
Β.2.Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Β.3.Επίσης τουλάχιστον μια φορά κατ΄ έτος, θα παραδίδεται από τον Ανάδοχο,
αναλυτικό δελτίο ελέγχων καλής λειτουργίας και ασφάλειας, σύμφωνα με το
πρωτόκολλο του κατασκευαστικού οίκου.
Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Γ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
τηλεφωνικό αριθμό
αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Γ.2.Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Γ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:
αυθημερόν, όταν η αναγγελία της
βλάβης (ηλεκτρονικά ή
τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
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εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, θα είναι
αμεταχείριστα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, ή εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστικό οίκο έκαστου συστήματος.
Ε. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ε.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Ε.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
ΣΤ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΤ.1.Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
ΣΤ.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους εκτός
νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για εκτέλεση όλων των εργασιών που
αναφέρονται στο Άρθρο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), θα λαμβάνει χώρα με
αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί κατάλληλα το
τμήμα ΒΙΤ.
Ζ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να εκδίδει
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
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Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Η. ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων να γίνονται από Τεχνικούς του
Αναδόχου, ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό
οίκο, για τη συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που θα
πραγματοποιήσει τις εργασίες της διακήρυξης.
Θ. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Θ.1. Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού,
της παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του
και ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
Ι. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
ΙΑ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
ΙΒ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
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εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
ΙΓ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων
του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΙΔ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που:

το εκάστοτε σύστημα βρεθεί σε κατάσταση End Of Service Life από τον
κατασκευαστή, και ο Ανάδοχος αδυνατεί να προβεί σε πλήρη επαναφορά της
λειτουργίας εκάστου συστήματος, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών,

κάποιο εκ των Συντηρούμενων συστημάτων, αποφασιστεί από το Νοσοκομείο
να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο.
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ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERAD 100S του οίκου J & J (τεμ. 1)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση, όπου απαιτείται.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου

Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.

Υποχρεωτικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις (FCO), σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστικού οίκου

Αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστικό
οίκο.

διασύνδεση σε δίκτυο του Νοσοκομείου (όταν απαιτείται)
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά που απαιτούνται για τις ανωτέρω
διαδικασίες, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων.
Α.2. Όλες οι παρεμβάσεις στον εξοπλισμό θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, τις οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών
αρχών και τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. στη συχνότητα και με τις ενέργειες που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος. Να
κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την αναγκαία συχνότητα και τις
αναγκαίες ενέργειες συντήρησης/ελέγχων (αντίγραφο των οδηγιών/πρωτοκόλλων
συντήρησης του κατασκευαστή ή σχετική επιστολή του κατασκευαστικού οίκου). Σε
περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος προτείνει μία συντήρηση ανά έτος, θα
πραγματοποιείται μία ακόμα επίσκεψη τεχνικών της εταιρίας για συντήρηση στο
εξάμηνο, η οποία θα περιλαμβάνει:
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Έλεγχο καλής λειτουργίας

Καθαρισμό εσωτερικά και εξωτερικά

Λίπανση μηχανικών/κινούμενων μερών

Έλεγχο καλωδιώσεων

Έλεγχο ασφαλιστικών βαθμίδων

Έλεγχο και ρύθμιση συναγερμών

Έλεγχο ορίων στις τιμές των παραμέτρων & επαναφορά παραμέτρων στις
προδιαγεγραμμένες ανοχές

Έλεγχο κατάστασης φίλτρων και αντικατάστασή τους όταν απαιτείται
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
του Νοσοκομείου.
Β.2.Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Β.3.Επίσης τουλάχιστον μια φορά κατ΄ έτος, θα παραδίδεται από τον Ανάδοχο,
αναλυτικό δελτίο ελέγχων καλής λειτουργίας και ασφάλειας, σύμφωνα με το
πρωτόκολλο του κατασκευαστικού οίκου.
Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Γ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
τηλεφωνικό αριθμό
αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Γ.2.Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Γ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:
αυθημερόν, όταν η αναγγελία της
βλάβης (ηλεκτρονικά ή
τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
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Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, θα είναι
αμεταχείριστα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, ή εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστικό οίκο έκαστου συστήματος.
Ε. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ε.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Ε.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
ΣΤ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΤ.1.Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
ΣΤ.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους εκτός
νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για εκτέλεση όλων των εργασιών που
αναφέρονται στο Άρθρο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), θα λαμβάνει χώρα με
αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί κατάλληλα το
τμήμα ΒΙΤ.
Ζ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να εκδίδει
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
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το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Η. ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων να γίνονται από Τεχνικούς του
Αναδόχου, ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό
οίκο, για τη συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που θα
πραγματοποιήσει τις εργασίες της διακήρυξης.
Θ. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Θ.1. Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού,
της παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του
και ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
Ι. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
ΙΑ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
ΙΒ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.

164

ΑΔΑ: ΨΩΑΝ46906Π-Ξ52

19PROC004875433 2019-04-30
ΓΝΑ ΚΑΤ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2019

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.: 72656

ΙΓ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων
του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΙΔ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που:

το εκάστοτε σύστημα βρεθεί σε κατάσταση End Of Service Life από τον
κατασκευαστή, και ο Ανάδοχος αδυνατεί να προβεί σε πλήρη επαναφορά της
λειτουργίας εκάστου συστήματος, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών,

κάποιο εκ των Συντηρούμενων συστημάτων, αποφασιστεί από το Νοσοκομείο
να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο.
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ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ POLARIS του οίκου KEN (τεμ. 3)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση, όπου απαιτείται.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου

Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.

Υποχρεωτικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις (FCO), σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστικού οίκου

Αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστικό
οίκο.

διασύνδεση σε δίκτυο του Νοσοκομείου (όταν απαιτείται)
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά που απαιτούνται για τις ανωτέρω
διαδικασίες, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων.
Α.2. Όλες οι παρεμβάσεις στον εξοπλισμό θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, τις οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών
αρχών και τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. στη συχνότητα και με τις ενέργειες που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος. Να
κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την αναγκαία συχνότητα και τις
αναγκαίες ενέργειες συντήρησης/ελέγχων (αντίγραφο των οδηγιών/πρωτοκόλλων
συντήρησης του κατασκευαστή ή σχετική επιστολή του κατασκευαστικού οίκου). Σε
περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος προτείνει μία συντήρηση ανά έτος, θα
πραγματοποιείται μία ακόμα επίσκεψη τεχνικών της εταιρίας για συντήρηση στο
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εξάμηνο, η οποία θα περιλαμβάνει:

Έλεγχο καλής λειτουργίας

Καθαρισμό εσωτερικά και εξωτερικά

Λίπανση μηχανικών/κινούμενων μερών

Έλεγχο καλωδιώσεων

Έλεγχο ασφαλιστικών βαθμίδων

Έλεγχο και ρύθμιση συναγερμών

Έλεγχο ορίων στις τιμές των παραμέτρων & επαναφορά παραμέτρων στις
προδιαγεγραμμένες ανοχές

Έλεγχο κατάστασης φίλτρων και αντικατάστασή τους όταν απαιτείται
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
του Νοσοκομείου.
Β.2.Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Β.3.Επίσης τουλάχιστον μια φορά κατ΄ έτος, θα παραδίδεται από τον Ανάδοχο,
αναλυτικό δελτίο ελέγχων καλής λειτουργίας και ασφάλειας, σύμφωνα με το
πρωτόκολλο του κατασκευαστικού οίκου.
Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Γ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
τηλεφωνικό αριθμό
αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Γ.2.Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Γ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:
αυθημερόν, όταν η αναγγελία της
βλάβης (ηλεκτρονικά ή
τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
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Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, θα είναι
αμεταχείριστα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, ή εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστικό οίκο έκαστου συστήματος.
Ε. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ε.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Ε.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
ΣΤ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΤ.1.Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
ΣΤ.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους εκτός
νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για εκτέλεση όλων των εργασιών που
αναφέρονται στο Άρθρο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), θα λαμβάνει χώρα με
αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί κατάλληλα το
τμήμα ΒΙΤ.
Ζ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να εκδίδει
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
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τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Η. ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων να γίνονται από Τεχνικούς του
Αναδόχου, ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό
οίκο, για τη συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που θα
πραγματοποιήσει τις εργασίες της διακήρυξης.
Θ. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Θ.1. Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού,
της παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του
και ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
Ι. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
ΙΑ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
ΙΒ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
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ΙΓ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων
του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΙΔ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που:

το εκάστοτε σύστημα βρεθεί σε κατάσταση End Of Service Life από τον
κατασκευαστή, και ο Ανάδοχος αδυνατεί να προβεί σε πλήρη επαναφορά της
λειτουργίας εκάστου συστήματος, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών,

κάποιο εκ των Συντηρούμενων συστημάτων, αποφασιστεί από το Νοσοκομείο
να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο.
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ΠΛΥΝΤΗΡΙO ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ S-4656 του οίκου GETINGE (τεμ. 1)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση, όπου απαιτείται.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου

Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.

Υποχρεωτικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις (FCO), σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστικού οίκου

Αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστικό
οίκο.

διασύνδεση σε δίκτυο του Νοσοκομείου (όταν απαιτείται)
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά που απαιτούνται για τις ανωτέρω
διαδικασίες, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων.
Α.2. Όλες οι παρεμβάσεις στον εξοπλισμό θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, τις οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών
αρχών και τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. στη συχνότητα και με τις ενέργειες που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος. Να
κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την αναγκαία συχνότητα και τις
αναγκαίες ενέργειες συντήρησης/ελέγχων (αντίγραφο των οδηγιών/πρωτοκόλλων
συντήρησης του κατασκευαστή ή σχετική επιστολή του κατασκευαστικού οίκου). Σε
περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος προτείνει μία συντήρηση ανά έτος, θα
πραγματοποιείται μία ακόμα επίσκεψη τεχνικών της εταιρίας για συντήρηση στο
εξάμηνο, η οποία θα περιλαμβάνει:
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Έλεγχο καλής λειτουργίας

Καθαρισμό εσωτερικά και εξωτερικά

Λίπανση μηχανικών/κινούμενων μερών

Έλεγχο καλωδιώσεων

Έλεγχο ασφαλιστικών βαθμίδων

Έλεγχο και ρύθμιση συναγερμών

Έλεγχο ορίων στις τιμές των παραμέτρων & επαναφορά παραμέτρων στις
προδιαγεγραμμένες ανοχές

Έλεγχο κατάστασης φίλτρων και αντικατάστασή τους όταν απαιτείται
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
του Νοσοκομείου.
Β.2.Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Β.3.Επίσης τουλάχιστον μια φορά κατ΄ έτος, θα παραδίδεται από τον Ανάδοχο,
αναλυτικό δελτίο ελέγχων καλής λειτουργίας και ασφάλειας, σύμφωνα με το
πρωτόκολλο του κατασκευαστικού οίκου.
Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Γ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
τηλεφωνικό αριθμό
αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Γ.2.Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Γ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:
αυθημερόν, όταν η αναγγελία της
βλάβης (ηλεκτρονικά ή
τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
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Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, θα είναι
αμεταχείριστα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, ή εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστικό οίκο έκαστου συστήματος.
Ε. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ε.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Ε.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
ΣΤ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΤ.1.Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
ΣΤ.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους εκτός
νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για εκτέλεση όλων των εργασιών που
αναφέρονται στο Άρθρο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), θα λαμβάνει χώρα με
αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί κατάλληλα το
τμήμα ΒΙΤ.
Ζ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να εκδίδει
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
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το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Η. ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων να γίνονται από Τεχνικούς του
Αναδόχου, ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό
οίκο, για τη συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που θα
πραγματοποιήσει τις εργασίες της διακήρυξης.
Θ. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Θ.1. Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού,
της παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του
και ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
Ι. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
ΙΑ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
ΙΒ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
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ΙΓ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων
του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΙΔ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που:

το εκάστοτε σύστημα βρεθεί σε κατάσταση End Of Service Life από τον
κατασκευαστή, και ο Ανάδοχος αδυνατεί να προβεί σε πλήρη επαναφορά της
λειτουργίας εκάστου συστήματος, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών,

κάποιο εκ των Συντηρούμενων συστημάτων, αποφασιστεί από το Νοσοκομείο
να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο.
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ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ
ΑΠΙΝΔΩΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ Nihon Kohden - CardioLife TEC-7731Κ (τεμ. 2.), TEC-5531Κ (τεμ. 4.), TEC-5521Κ
(τεμ. 1.) , ΤΕC 7521K (τεμ. 1)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου

Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.

Υποχρεωτικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις (FCO), σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστικού οίκου

Αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστικό
οίκο.

διασύνδεση σε δίκτυο του Νοσοκομείου (όταν απαιτείται),
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά (συμπεριλαμβανομένων των
μπαταριών) που απαιτούνται για τις ανωτέρω διαδικασίες, σύμφωνα με τις οδηγίες
των κατασκευαστικών οίκων.
Α.2. Όλες οι παρεμβάσεις στον εξοπλισμό θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, τις οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών
αρχών και τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. στη συχνότητα και με τις ενέργειες που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος. Να
κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την αναγκαία συχνότητα και τις
αναγκαίες ενέργειες συντήρησης/ελέγχων (αντίγραφο των οδηγιών/πρωτοκόλλων
συντήρησης του κατασκευαστή ή σχετική επιστολή του κατασκευαστικού οίκου).
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β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
του Νοσοκομείου.
Β.2.Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ
Ο έλεγχος καλής λειτουργίας και η διακρίβωση των συστημάτων θα γίνεται
τουλάχιστον μία φορά ανά έτος και θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και
το σχετικό πρωτόκολλο του κατασκευαστικού οίκου. Να κατατεθεί αντίγραφο του
πρωτοκόλλου αυτού με την τεχνική προσφορά. Κατά την διενέργεια των ενεργειών
ελέγχου/διακρίβωσης, πέρα από το αντίστοιχο Δελτίο εργασίας, θα παραδίδεται
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό της
εταιρίας
το
προαναφερόμενο
πρωτόκολλο
ελέγχου/διακρίβωσης
του
κατασκευαστικού οίκου.
Δ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Δ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

τηλεφωνικό αριθμό

αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Δ.2.Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Δ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:

αυθημερόν, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών

εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
Ε. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, θα είναι
αμεταχείριστα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, ή εγκεκριμένα από τον
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κατασκευαστικό οίκο έκαστου συστήματος.
ΣΤ. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Στ.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Στ.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
Ζ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
Η πλήρης αποκατάσταση βλαβών, θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός μίας
εβδομάδας το μέγιστο, αναλόγως του μεγέθους και του είδους αυτής. Κατά την
διάρκεια του συμβατικού χρόνου συντήρησης, και μετά την παρέλευση επτά (7)
ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση της εταιρίας για τη βλάβη
(προσμετράται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.), χωρίς να έχει αποκατασταθεί η
βλάβη από υπαιτιότητα του Αναδόχου, αυτός υποχρεούται να διαθέσει (και να
εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία) στο Νοσοκομείο μηχάνημα αντίστοιχης ή
νεότερης τεχνολογίας και αντίστοιχων, τουλάχιστον, δυνατοτήτων, που να
χρησιμοποιεί ίδιου τύπου αναλώσιμο υλικό, χωρίς καμία επιβάρυνση του
Νοσοκομείου, και χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή του.
Η. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η.1.Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
Η.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους εκτός
νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για εκτέλεση όλων των εργασιών που
αναφέρονται στο Άρθρο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), θα λαμβάνει χώρα με
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αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί κατάλληλα το
τμήμα ΒΙΤ.
Θ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να εκδίδει
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Ι. ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων να γίνονται από Τεχνικούς του
Αναδόχου, ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό
οίκο, για τη συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που θα
πραγματοποιήσει τις εργασίες της διακήρυξης.
ΙΑ. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της
παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του και
ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
ΙΒ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
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ΙΓ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
ΙΔ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
ΙΕ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων
του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΙΣΤ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που:

το εκάστοτε σύστημα βρεθεί σε κατάσταση End Of Service Life από τον
κατασκευαστή, και ο Ανάδοχος αδυνατεί να προβεί σε πλήρη επαναφορά της
λειτουργίας εκάστου συστήματος, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών,

κάποιο εκ των Συντηρούμενων συστημάτων, αποφασιστεί από το Νοσοκομείο
να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο.
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ΑΠΙΝΔΩΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ MINDRAY – Beneheart D3 (τεμ 4)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου

Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.

Υποχρεωτικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις (FCO), σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστικού οίκου

Αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστικό
οίκο.

διασύνδεση σε δίκτυο του Νοσοκομείου (όταν απαιτείται),
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά (συμπεριλαμβανομένων των
μπαταριών) που απαιτούνται για τις ανωτέρω διαδικασίες, σύμφωνα με τις οδηγίες
των κατασκευαστικών οίκων.
Α.2. Όλες οι παρεμβάσεις στον εξοπλισμό θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, τις οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών
αρχών και τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. στη συχνότητα και με τις ενέργειες που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος. Να
κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την αναγκαία συχνότητα και τις
αναγκαίες ενέργειες συντήρησης/ελέγχων (αντίγραφο των οδηγιών/πρωτοκόλλων
συντήρησης του κατασκευαστή ή σχετική επιστολή του κατασκευαστικού οίκου).
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
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του Νοσοκομείου.
Β.2.Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ
Ο έλεγχος καλής λειτουργίας και η διακρίβωση των συστημάτων θα γίνεται
τουλάχιστον μία φορά ανά έτος και θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και
το σχετικό πρωτόκολλο του κατασκευαστικού οίκου. Να κατατεθεί αντίγραφο του
πρωτοκόλλου αυτού με την τεχνική προσφορά. Κατά την διενέργεια των ενεργειών
ελέγχου/διακρίβωσης, πέρα από το αντίστοιχο Δελτίο εργασίας, θα παραδίδεται
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό της
εταιρίας
το
προαναφερόμενο
πρωτόκολλο
ελέγχου/διακρίβωσης
του
κατασκευαστικού οίκου.
Δ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Δ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

τηλεφωνικό αριθμό

αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Δ.2.Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Δ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:

αυθημερόν, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών

εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
Ε. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, θα είναι
αμεταχείριστα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, ή εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστικό οίκο έκαστου συστήματος.
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ΣΤ. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Στ.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Στ.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
Ζ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
Η πλήρης αποκατάσταση βλαβών, θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός μίας
εβδομάδας το μέγιστο, αναλόγως του μεγέθους και του είδους αυτής. Κατά την
διάρκεια του συμβατικού χρόνου συντήρησης, και μετά την παρέλευση επτά (7)
ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση της εταιρίας για τη βλάβη
(προσμετράται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.), χωρίς να έχει αποκατασταθεί η
βλάβη από υπαιτιότητα του Αναδόχου, αυτός υποχρεούται να διαθέσει (και να
εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία) στο Νοσοκομείο μηχάνημα αντίστοιχης ή
νεότερης τεχνολογίας και αντίστοιχων, τουλάχιστον, δυνατοτήτων, που να
χρησιμοποιεί ίδιου τύπου αναλώσιμο υλικό, χωρίς καμία επιβάρυνση του
Νοσοκομείου, και χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή του.
Η. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η.1.Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
Η.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους εκτός
νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για εκτέλεση όλων των εργασιών που
αναφέρονται στο Άρθρο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), θα λαμβάνει χώρα με
αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί κατάλληλα το
τμήμα ΒΙΤ.
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Θ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να εκδίδει
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Ι. ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων να γίνονται από Τεχνικούς του
Αναδόχου, ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό
οίκο, για τη συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που θα
πραγματοποιήσει τις εργασίες της διακήρυξης.
ΙΑ. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της
παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του και
ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
ΙΒ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
ΙΓ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
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υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
ΙΔ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
ΙΕ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων
του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΙΣΤ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που:

το εκάστοτε σύστημα βρεθεί σε κατάσταση End Of Service Life από τον
κατασκευαστή, και ο Ανάδοχος αδυνατεί να προβεί σε πλήρη επαναφορά της
λειτουργίας εκάστου συστήματος, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών,

κάποιο εκ των Συντηρούμενων συστημάτων, αποφασιστεί από το Νοσοκομείο
να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο.
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ΑΠΙΝΔΩΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ MEDRONIC – Lifepack 20 (τεμ2), Lifepack 1000 (τεμ 1)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου

Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.

Υποχρεωτικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις (FCO), σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστικού οίκου

Αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστικό
οίκο.

διασύνδεση σε δίκτυο του Νοσοκομείου (όταν απαιτείται),
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά (συμπεριλαμβανομένων των
μπαταριών) που απαιτούνται για τις ανωτέρω διαδικασίες, σύμφωνα με τις οδηγίες
των κατασκευαστικών οίκων.
Α.2. Όλες οι παρεμβάσεις στον εξοπλισμό θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, τις οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών
αρχών και τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. στη συχνότητα και με τις ενέργειες που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος. Να
κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την αναγκαία συχνότητα και τις
αναγκαίες ενέργειες συντήρησης/ελέγχων (αντίγραφο των οδηγιών/πρωτοκόλλων
συντήρησης του κατασκευαστή ή σχετική επιστολή του κατασκευαστικού οίκου).
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
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του Νοσοκομείου.
Β.2.Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ
Ο έλεγχος καλής λειτουργίας και η διακρίβωση των συστημάτων θα γίνεται
τουλάχιστον μία φορά ανά έτος και θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και
το σχετικό πρωτόκολλο του κατασκευαστικού οίκου. Να κατατεθεί αντίγραφο του
πρωτοκόλλου αυτού με την τεχνική προσφορά. Κατά την διενέργεια των ενεργειών
ελέγχου/διακρίβωσης, πέρα από το αντίστοιχο Δελτίο εργασίας, θα παραδίδεται
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό της
εταιρίας
το
προαναφερόμενο
πρωτόκολλο
ελέγχου/διακρίβωσης
του
κατασκευαστικού οίκου.
Δ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Δ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

τηλεφωνικό αριθμό

αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Δ.2.Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Δ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:

αυθημερόν, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών

εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
Ε. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, θα είναι
αμεταχείριστα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, ή εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστικό οίκο έκαστου συστήματος.
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ΣΤ. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Στ.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Στ.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
Ζ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
Η πλήρης αποκατάσταση βλαβών, θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός μίας
εβδομάδας το μέγιστο, αναλόγως του μεγέθους και του είδους αυτής. Κατά την
διάρκεια του συμβατικού χρόνου συντήρησης, και μετά την παρέλευση επτά (7)
ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση της εταιρίας για τη βλάβη
(προσμετράται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.), χωρίς να έχει αποκατασταθεί η
βλάβη από υπαιτιότητα του Αναδόχου, αυτός υποχρεούται να διαθέσει (και να
εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία) στο Νοσοκομείο μηχάνημα αντίστοιχης ή
νεότερης τεχνολογίας και αντίστοιχων, τουλάχιστον, δυνατοτήτων, που να
χρησιμοποιεί ίδιου τύπου αναλώσιμο υλικό, χωρίς καμία επιβάρυνση του
Νοσοκομείου, και χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή του.
Η. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η.1.Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
Η.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους εκτός
νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για εκτέλεση όλων των εργασιών που
αναφέρονται στο Άρθρο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), θα λαμβάνει χώρα με
αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί κατάλληλα το
τμήμα ΒΙΤ.
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Θ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να εκδίδει
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Ι. ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων να γίνονται από Τεχνικούς του
Αναδόχου, ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό
οίκο, για τη συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που θα
πραγματοποιήσει τις εργασίες της διακήρυξης.
ΙΑ. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της
παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του και
ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
ΙΒ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
ΙΓ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
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υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
ΙΔ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
ΙΕ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων
του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΙΣΤ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που:

το εκάστοτε σύστημα βρεθεί σε κατάσταση End Of Service Life από τον
κατασκευαστή, και ο Ανάδοχος αδυνατεί να προβεί σε πλήρη επαναφορά της
λειτουργίας εκάστου συστήματος, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών,

κάποιο εκ των Συντηρούμενων συστημάτων, αποφασιστεί από το Νοσοκομείο
να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο.
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ΑΠΙΝΔΩΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΜΕDIANA – D500 (τεμ1)

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου

Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.

Υποχρεωτικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις (FCO), σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστικού οίκου

Αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστικό
οίκο.

διασύνδεση σε δίκτυο του Νοσοκομείου (όταν απαιτείται),
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά (συμπεριλαμβανομένων των
μπαταριών) που απαιτούνται για τις ανωτέρω διαδικασίες, σύμφωνα με τις οδηγίες
των κατασκευαστικών οίκων.
Α.2. Όλες οι παρεμβάσεις στον εξοπλισμό θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, τις οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών
αρχών και τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. στη συχνότητα και με τις ενέργειες που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος. Να
κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την αναγκαία συχνότητα και τις
αναγκαίες ενέργειες συντήρησης/ελέγχων (αντίγραφο των οδηγιών/πρωτοκόλλων
συντήρησης του κατασκευαστή ή σχετική επιστολή του κατασκευαστικού οίκου).
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
του Νοσοκομείου.
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Β.2.Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ
Ο έλεγχος καλής λειτουργίας και η διακρίβωση των συστημάτων θα γίνεται
τουλάχιστον μία φορά ανά έτος και θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και
το σχετικό πρωτόκολλο του κατασκευαστικού οίκου. Να κατατεθεί αντίγραφο του
πρωτοκόλλου αυτού με την τεχνική προσφορά. Κατά την διενέργεια των ενεργειών
ελέγχου/διακρίβωσης, πέρα από το αντίστοιχο Δελτίο εργασίας, θα παραδίδεται
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό της
εταιρίας
το
προαναφερόμενο
πρωτόκολλο
ελέγχου/διακρίβωσης
του
κατασκευαστικού οίκου.
Δ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Δ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

τηλεφωνικό αριθμό

αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Δ.2.Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Δ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:

αυθημερόν, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών

εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
Ε. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, θα είναι
αμεταχείριστα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, ή εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστικό οίκο έκαστου συστήματος.
ΣΤ. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Στ.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
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δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Στ.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
Ζ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
Η πλήρης αποκατάσταση βλαβών, θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός μίας
εβδομάδας το μέγιστο, αναλόγως του μεγέθους και του είδους αυτής. Κατά την
διάρκεια του συμβατικού χρόνου συντήρησης, και μετά την παρέλευση επτά (7)
ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση της εταιρίας για τη βλάβη
(προσμετράται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.), χωρίς να έχει αποκατασταθεί η
βλάβη από υπαιτιότητα του Αναδόχου, αυτός υποχρεούται να διαθέσει (και να
εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία) στο Νοσοκομείο μηχάνημα αντίστοιχης ή
νεότερης τεχνολογίας και αντίστοιχων, τουλάχιστον, δυνατοτήτων, που να
χρησιμοποιεί ίδιου τύπου αναλώσιμο υλικό, χωρίς καμία επιβάρυνση του
Νοσοκομείου, και χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή του.
Η. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η.1.Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
Η.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους εκτός
νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για εκτέλεση όλων των εργασιών που
αναφέρονται στο Άρθρο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), θα λαμβάνει χώρα με
αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί κατάλληλα το
τμήμα ΒΙΤ.
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Θ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να εκδίδει
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Ι. ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων να γίνονται από Τεχνικούς του
Αναδόχου, ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό
οίκο, για τη συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που θα
πραγματοποιήσει τις εργασίες της διακήρυξης.
ΙΑ. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της
παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του και
ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
ΙΒ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
ΙΓ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά
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πιστοποιητικά.
ΙΔ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
ΙΕ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων
του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΙΣΤ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που:

το εκάστοτε σύστημα βρεθεί σε κατάσταση End Of Service Life από τον
κατασκευαστή, και ο Ανάδοχος αδυνατεί να προβεί σε πλήρη επαναφορά της
λειτουργίας εκάστου συστήματος, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών,

κάποιο εκ των Συντηρούμενων συστημάτων, αποφασιστεί από το Νοσοκομείο
να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο.
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΜΕ 411 (τεμ.13), ΜΕ CD1 (τεμ 3), ΜΕ 81 (τεμ 2) του οίκου MARTIN

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση, όπου απαιτείται.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου

Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.

Υποχρεωτικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις (FCO), σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστικού οίκου

Αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστικό
οίκο.

διασύνδεση σε δίκτυο του Νοσοκομείου (όταν απαιτείται)
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά που απαιτούνται για τις ανωτέρω
διαδικασίες, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων.
Συμπεριλαμβάνεται η αντικατάσταση δύο (2) ποδοδιακοπτών συνολικά ανά έτος (όχι
ανά διαθερμία).
Α.2. Όλες οι παρεμβάσεις στον εξοπλισμό θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, τις οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών
αρχών και τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. στη συχνότητα και με τις ενέργειες που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος. Να
κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την αναγκαία συχνότητα και τις
αναγκαίες ενέργειες συντήρησης/ελέγχων (αντίγραφο των οδηγιών/πρωτοκόλλων
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συντήρησης του κατασκευαστή ή σχετική επιστολή του κατασκευαστικού οίκου). Σε
περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος προτείνει μία συντήρηση ανά έτος, θα
πραγματοποιείται μία ακόμα επίσκεψη τεχνικών της εταιρίας για συντήρηση στο
εξάμηνο, η οποία θα περιλαμβάνει:

Έλεγχο καλής λειτουργίας

Καθαρισμό εσωτερικά και εξωτερικά

Λίπανση μηχανικών/κινούμενων μερών

Έλεγχο καλωδιώσεων

Έλεγχο ασφαλιστικών βαθμίδων

Έλεγχο και ρύθμιση συναγερμών

Έλεγχο ορίων στις τιμές των παραμέτρων & επαναφορά παραμέτρων στις
προδιαγεγραμμένες ανοχές

Έλεγχο κατάστασης φίλτρων και αντικατάστασή τους όταν απαιτείται
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
του Νοσοκομείου.
Β.2.Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Γ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

τηλεφωνικό αριθμό

αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Γ.2.Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Γ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:

αυθημερόν, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών

εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
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Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, θα είναι
αμεταχείριστα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, ή εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστικό οίκο έκαστου συστήματος.
Ε. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ε.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Ε.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
Η πλήρης αποκατάσταση βλαβών, θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός μίας
εβδομάδας το μέγιστο, αναλόγως του μεγέθους και του είδους αυτής. Κατά την
διάρκεια του συμβατικού χρόνου συντήρησης, και μετά την παρέλευση επτά (7)
ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση της εταιρίας για τη βλάβη
(προσμετράται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.), χωρίς να έχει αποκατασταθεί η
βλάβη από υπαιτιότητα του Αναδόχου, αυτός υποχρεούται να διαθέσει (και να
εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία) στο Νοσοκομείο μηχάνημα αντίστοιχης ή
νεότερης τεχνολογίας και αντίστοιχων, τουλάχιστον, δυνατοτήτων, που να
χρησιμοποιεί ίδιου τύπου αναλώσιμο υλικό, χωρίς καμία επιβάρυνση του
Νοσοκομείου, και χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή του.
Ζ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ζ.1.Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
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Ζ.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους εκτός
νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για εκτέλεση όλων των εργασιών που
αναφέρονται στο Άρθρο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), θα λαμβάνει χώρα με
αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί κατάλληλα το
τμήμα ΒΙΤ.
Η. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να εκδίδει
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων να γίνονται από Τεχνικούς του
Αναδόχου, ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό
οίκο, για τη συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που θα
πραγματοποιήσει τις εργασίες της διακήρυξης.
Ι. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της
παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του και
ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
ΙΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
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εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
ΙΒ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
ΙΓ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
ΙΔ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων
του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΙΕ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που:

το εκάστοτε σύστημα βρεθεί σε κατάσταση End Of Service Life από τον
κατασκευαστή, και ο Ανάδοχος αδυνατεί να προβεί σε πλήρη επαναφορά της
λειτουργίας εκάστου συστήματος, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών,

κάποιο εκ των Συντηρούμενων συστημάτων, αποφασιστεί από το Νοσοκομείο
να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο.
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ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

MONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Envoy (τεμ. 16), Vitalogik 5500 (τεμ. 13), Enmove (τεμ.2),
KENTΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (τεμ. 3), Enguard (τεμ. 1)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση, όπου απαιτείται.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου

Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.

Υποχρεωτικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις (FCO), σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστικού οίκου

Αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστικό
οίκο.

διασύνδεση σε δίκτυο του Νοσοκομείου (όταν απαιτείται)
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά που απαιτούνται για τις ανωτέρω
διαδικασίες, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων.
Α.2. Όλες οι παρεμβάσεις στον εξοπλισμό θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, τις οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών
αρχών και τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. στη συχνότητα και με τις ενέργειες που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος. Να
κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την αναγκαία συχνότητα και τις
αναγκαίες ενέργειες συντήρησης/ελέγχων (αντίγραφο των οδηγιών/πρωτοκόλλων
συντήρησης του κατασκευαστή ή σχετική επιστολή του κατασκευαστικού οίκου). Σε
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περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος προτείνει μία συντήρηση ανά έτος, θα
πραγματοποιείται μία ακόμα επίσκεψη τεχνικών της εταιρίας για συντήρηση στο
εξάμηνο, η οποία θα περιλαμβάνει:

Έλεγχο καλής λειτουργίας

Καθαρισμό εσωτερικά και εξωτερικά

Λίπανση μηχανικών/κινούμενων μερών

Έλεγχο καλωδιώσεων

Έλεγχο ασφαλιστικών βαθμίδων

Έλεγχο και ρύθμιση συναγερμών

Έλεγχο ορίων στις τιμές των παραμέτρων & επαναφορά παραμέτρων στις
προδιαγεγραμμένες ανοχές

Έλεγχο κατάστασης φίλτρων και αντικατάστασή τους όταν απαιτείται
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
του Νοσοκομείου.
Β.2.Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Γ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

τηλεφωνικό αριθμό

αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Γ.2.Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Γ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:

αυθημερόν, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών

εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
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Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, θα είναι
αμεταχείριστα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, ή εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστικό οίκο έκαστου συστήματος.
Ε. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ε.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Ε.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
Η πλήρης αποκατάσταση βλαβών, θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός μίας
εβδομάδας το μέγιστο, αναλόγως του μεγέθους και του είδους αυτής. Κατά την
διάρκεια του συμβατικού χρόνου συντήρησης, και μετά την παρέλευση επτά (7)
ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση της εταιρίας για τη βλάβη
(προσμετράται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.), χωρίς να έχει αποκατασταθεί η
βλάβη από υπαιτιότητα του Αναδόχου, αυτός υποχρεούται να διαθέσει (και να
εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία) στο Νοσοκομείο μηχάνημα αντίστοιχης ή
νεότερης τεχνολογίας και αντίστοιχων, τουλάχιστον, δυνατοτήτων, που να
χρησιμοποιεί ίδιου τύπου αναλώσιμο υλικό, χωρίς καμία επιβάρυνση του
Νοσοκομείου, και χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή του.
Ζ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ζ.1.Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
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Ζ.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους εκτός
νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για εκτέλεση όλων των εργασιών που
αναφέρονται στο Άρθρο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), θα λαμβάνει χώρα με
αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί κατάλληλα το
τμήμα ΒΙΤ.
Η. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να εκδίδει
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων να γίνονται από Τεχνικούς του
Αναδόχου, ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό
οίκο, για τη συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που θα
πραγματοποιήσει τις εργασίες της διακήρυξης.
Ι. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της
παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του και
ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
ΙΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
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εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
ΙΒ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
ΙΓ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
ΙΔ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων
του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΙΕ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που:

το εκάστοτε σύστημα βρεθεί σε κατάσταση End Of Service Life από τον
κατασκευαστή, και ο Ανάδοχος αδυνατεί να προβεί σε πλήρη επαναφορά της
λειτουργίας εκάστου συστήματος, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών,

κάποιο εκ των Συντηρούμενων συστημάτων, αποφασιστεί από το Νοσοκομείο
να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο.
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ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ του οίκου Trumph - LED Truelight με δορυφόρο Χειρ 1oυ+2ου, 2 τεμ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση, όπου απαιτείται.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.

Υποχρεωτικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις (FCO), σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστικού οίκου

Αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστικό
οίκο.

διασύνδεση σε δίκτυο του Νοσοκομείου (όταν απαιτείται)
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά (συμπεριλαμβανομένων των
λυχνιών) που απαιτούνται για τις ανωτέρω διαδικασίες, σύμφωνα με τις οδηγίες των
κατασκευαστικών οίκων.
Α.2. Όλες οι παρεμβάσεις στον εξοπλισμό θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, τις οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών
αρχών και τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. στη συχνότητα και με τις ενέργειες που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος. Να
κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την αναγκαία συχνότητα και τις
αναγκαίες ενέργειες συντήρησης/ελέγχων (αντίγραφο των οδηγιών/πρωτοκόλλων
συντήρησης του κατασκευαστή ή σχετική επιστολή του κατασκευαστικού οίκου). Σε
περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος προτείνει μία συντήρηση ανά έτος, θα
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πραγματοποιείται μία ακόμα επίσκεψη τεχνικών της εταιρίας για συντήρηση στο
εξάμηνο, η οποία θα περιλαμβάνει:

Έλεγχο καλής λειτουργίας

Καθαρισμό εσωτερικά και εξωτερικά

Λίπανση μηχανικών/κινούμενων μερών

Έλεγχο καλωδιώσεων

Έλεγχο ασφαλιστικών βαθμίδων

Έλεγχο και ρύθμιση συναγερμών

Έλεγχο ορίων στις τιμές των παραμέτρων & επαναφορά παραμέτρων στις
προδιαγεγραμμένες ανοχές

Έλεγχο κατάστασης φίλτρων και αντικατάστασή τους όταν απαιτείται
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
του Νοσοκομείου.
Β.2.Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Γ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

τηλεφωνικό αριθμό

αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Γ.2.Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Γ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:

αυθημερόν, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών

εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, θα είναι
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αμεταχείριστα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, ή εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστικό οίκο έκαστου συστήματος.
Ε. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ε.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Ε.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
Η πλήρης αποκατάσταση βλαβών, θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός μίας
εβδομάδας το μέγιστο, αναλόγως του μεγέθους και του είδους αυτής. Κατά την
διάρκεια του συμβατικού χρόνου συντήρησης, και μετά την παρέλευση επτά (7)
ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση της εταιρίας για τη βλάβη
(προσμετράται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.), χωρίς να έχει αποκατασταθεί η
βλάβη από υπαιτιότητα του Αναδόχου, αυτός υποχρεούται να διαθέσει (και να
εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία) στο Νοσοκομείο μηχάνημα αντίστοιχης ή
νεότερης τεχνολογίας και αντίστοιχων, τουλάχιστον, δυνατοτήτων, που να
χρησιμοποιεί ίδιου τύπου αναλώσιμο υλικό, χωρίς καμία επιβάρυνση του
Νοσοκομείου, και χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή του.
Ζ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ζ.1.Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
Ζ.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους εκτός
νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για εκτέλεση όλων των εργασιών που
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αναφέρονται στο Άρθρο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), θα λαμβάνει χώρα με
αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί κατάλληλα το
τμήμα ΒΙΤ.
Η. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να εκδίδει
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων να γίνονται από Τεχνικούς του
Αναδόχου, ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό
οίκο, για τη συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που θα
πραγματοποιήσει τις εργασίες της διακήρυξης.
Ι. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της
παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του και
ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
ΙΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
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ΙΒ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
ΙΓ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
ΙΔ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων
του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΙΕ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που:

το εκάστοτε σύστημα βρεθεί σε κατάσταση End Of Service Life από τον
κατασκευαστή, και ο Ανάδοχος αδυνατεί να προβεί σε πλήρη επαναφορά της
λειτουργίας εκάστου συστήματος, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών,

κάποιο εκ των Συντηρούμενων συστημάτων, αποφασιστεί από το Νοσοκομείο
να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο.
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ του οίκου Martin -Marlux X8 με δορυφόρο (Χειρ 2ου), Marlux X6 (Χειρ 1ου)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση, όπου απαιτείται.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.

Υποχρεωτικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις (FCO), σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστικού οίκου

Αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστικό
οίκο.

διασύνδεση σε δίκτυο του Νοσοκομείου (όταν απαιτείται)
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά (συμπεριλαμβανομένων των
λυχνιών) που απαιτούνται για τις ανωτέρω διαδικασίες, σύμφωνα με τις οδηγίες των
κατασκευαστικών οίκων.
Α.2. Όλες οι παρεμβάσεις στον εξοπλισμό θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, τις οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών
αρχών και τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. στη συχνότητα και με τις ενέργειες που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος. Να
κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την αναγκαία συχνότητα και τις
αναγκαίες ενέργειες συντήρησης/ελέγχων (αντίγραφο των οδηγιών/πρωτοκόλλων
συντήρησης του κατασκευαστή ή σχετική επιστολή του κατασκευαστικού οίκου). Σε
περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος προτείνει μία συντήρηση ανά έτος, θα
πραγματοποιείται μία ακόμα επίσκεψη τεχνικών της εταιρίας για συντήρηση στο
εξάμηνο, η οποία θα περιλαμβάνει:
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Έλεγχο καλής λειτουργίας

Καθαρισμό εσωτερικά και εξωτερικά

Λίπανση μηχανικών/κινούμενων μερών

Έλεγχο καλωδιώσεων

Έλεγχο ασφαλιστικών βαθμίδων

Έλεγχο και ρύθμιση συναγερμών

Έλεγχο ορίων στις τιμές των παραμέτρων & επαναφορά παραμέτρων στις
προδιαγεγραμμένες ανοχές

Έλεγχο κατάστασης φίλτρων και αντικατάστασή τους όταν απαιτείται
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
του Νοσοκομείου.
Β.2.Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Γ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

τηλεφωνικό αριθμό

αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Γ.2.Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Γ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:

αυθημερόν, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών

εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, θα είναι
αμεταχείριστα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, ή εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστικό οίκο έκαστου συστήματος.
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Ε. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ε.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Ε.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
Η πλήρης αποκατάσταση βλαβών, θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός μίας
εβδομάδας το μέγιστο, αναλόγως του μεγέθους και του είδους αυτής. Κατά την
διάρκεια του συμβατικού χρόνου συντήρησης, και μετά την παρέλευση επτά (7)
ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση της εταιρίας για τη βλάβη
(προσμετράται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.), χωρίς να έχει αποκατασταθεί η
βλάβη από υπαιτιότητα του Αναδόχου, αυτός υποχρεούται να διαθέσει (και να
εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία) στο Νοσοκομείο μηχάνημα αντίστοιχης ή
νεότερης τεχνολογίας και αντίστοιχων, τουλάχιστον, δυνατοτήτων, που να
χρησιμοποιεί ίδιου τύπου αναλώσιμο υλικό, χωρίς καμία επιβάρυνση του
Νοσοκομείου, και χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή του.
Ζ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ζ.1.Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
Ζ.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους εκτός
νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για εκτέλεση όλων των εργασιών που
αναφέρονται στο Άρθρο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), θα λαμβάνει χώρα με
αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί κατάλληλα το
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τμήμα ΒΙΤ.
Η. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να εκδίδει
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων να γίνονται από Τεχνικούς του
Αναδόχου, ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό
οίκο, για τη συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που θα
πραγματοποιήσει τις εργασίες της διακήρυξης.
Ι. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της
παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του και
ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
ΙΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
ΙΒ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
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υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
ΙΓ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
ΙΔ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων
του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΙΕ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που:

το εκάστοτε σύστημα βρεθεί σε κατάσταση End Of Service Life από τον
κατασκευαστή, και ο Ανάδοχος αδυνατεί να προβεί σε πλήρη επαναφορά της
λειτουργίας εκάστου συστήματος, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών,

κάποιο εκ των Συντηρούμενων συστημάτων, αποφασιστεί από το Νοσοκομείο
να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο.
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ΙΑΤΡΙΚΑ/ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΑ/ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ κ.α.:

1. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ
2. ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ
3. ΨΑΛΙΔΙΑ
4. ΟΣΤΕΑΓΡΕΣ
5. ΚΟΧΛΙΑΡΙΑ
6. ΣΦΥΡΙΑ
7. ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
8. ΔΕΡΜΟΤΟΜΟΙ
9. ΣΥΡΜΑΤΟΛΑΒΙΔΕΣ
10. ΚΑΤΡΣΑΒΙΔΙΑ
11. ΛΑΒΙΔΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ
12. ΧΑΓΕΡ
13. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
14. ΤΣΙΦΤΕΣ – ΚΟΦΤΕΣ
15. ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΑ
16. ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΑΒΙΔΩΝ
17. >>
ΚΕΦΑΛΗΣ
18. ΛΙΣΤΟΝ
19. ΛΟΥΕΡ
20. ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ
21. ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΑ
22. ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ
23. ΕΡΓΑΛΕΙ ACUFEX
24. AEΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
25. ΑΕΡΟΠΡΙΟΝΑ
26. ΚΡΑΝΙΟΤΡΥΠΑΝΑ AESCULAP N/X
27. FLEXIBLE ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ & ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ
28. ΠΡΕΣΕΣ
29. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚUNTSCHER ΚΑΙ ΦΡΕΖΕΣ ΛΕΝΤΟΝΤΡΥΛ
30. ΒΟΥΡΤΣΟΘΗΚΕΣ
31. ΤΡΟΧΙΣΜΑ ΑΓΚΥΛΩΤΩΝ ΣΜΗΛΩΝ – ΨΑΛΙΔΙΩΝ & ΦΡΕΖΩΝ
32. ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
33. ΦΡΕΖΕΣ AMBI-RICHARDS
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34. ΤΑΦ ΑΜΒΙ-RICHARDS
35. ΧΕΙΡΟΤΡΥΠΑΝΑ
36. ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΣΟΚ ΓΙΑ ΑΕΡΟΤΡΥΠΑΝΑ
37. ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΓΝΑΘΙΚΗΣ
38. ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΕΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΛΥΣΕΩΣ)
39. ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙΑ ΑΥΤΩΝ
40. ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΣΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
41. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ
42. ΟΠΤΙΚΕΣ (τρεις βλάβες/έτος συνολικά)
43. ΚΛΙΠΑΔΟΡΟΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία
του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την διασφάλιση
της ομαλής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση, όπου απαιτείται.

Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά που απαιτούνται για τις ανωτέρω
διαδικασίες, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων.
Όλες οι παρεμβάσεις στον εξοπλισμό θα γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες της
τέχνης και της Επιστήμης.
Β. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

τηλεφωνικό αριθμό

αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
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Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Γ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δ.1.Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
Δ.2. Η μεταφορά των εργαλείων, η επισκευή εκτός νοσοκομείου και η επιστροφή
τους θα λαμβάνει χώρα με αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού
ενημερωθεί κατάλληλα το τμήμα ΒΙΤ.
Δ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να εκδίδει
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Ε. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της
παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του και
ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
ΣΤ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
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Ζ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
Η. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
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ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ/ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ

ΠΛΗΡΕΙΣ ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ του οίκου SADENT (τεμ. 5) και SIRONA C8+ (τεμ. 1) –
(συμπεριλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενά τους, όπως αεροσυμπιεστές, μοτέρ, χειρολαβές, tour κ.τ.λ.)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία
του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την διασφάλιση
της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση, όπου απαιτείται.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου

Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά που απαιτούνται για τις ανωτέρω
διαδικασίες, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. τουλάχιστον ανά εξάμηνο και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:
Έλεγχο καλής λειτουργίας
Καθαρισμό εσωτερικά και εξωτερικά
Λίπανση μηχανικών/κινούμενων μερών
Έλεγχο καλωδιώσεων
Έλεγχο διαρροών
Έλεγχο ασφαλιστικών βαθμίδων
Έλεγχο ορίων στις τιμές των παραμέτρων & επαναφορά παραμέτρων στις
προδιαγεγραμμένες ανοχές
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
του Νοσοκομείου.
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Β.2.Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν.
Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Γ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

τηλεφωνικό αριθμό

αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Γ.2. Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Γ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:

αυθημερόν, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών

εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, θα είναι
αμεταχείριστα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, ή εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστικό οίκο έκαστου συστήματος.
Ε. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ε.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Ε.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
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ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
ΣΤ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΤ.1. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
ΣΤ.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους, η επισκευή
εκτός νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για συντήρηση ή επισκευή), θα
λαμβάνει χώρα με αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί
κατάλληλα το τμήμα ΒΙΤ.
Ζ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να εκδίδει
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Η. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της
παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του και
ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
Θ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
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εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
Ι. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Επιθυμητό είναι ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO
13485 για τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις
απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 (να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά).
ΙΑ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
ΙΒ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ο συμμετέχων θα πρέπει να προσφέρει συντήρηση για το σύνολο των μηχανημάτων
κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΙΓ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που:

το εκάστοτε σύστημα βρεθεί σε κατάσταση End Of Service Life από τον
κατασκευαστή, και ο Ανάδοχος αδυνατεί να προβεί σε πλήρη επαναφορά της
λειτουργίας εκάστου συστήματος, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών,

κάποιο εκ των Συντηρούμενων συστημάτων, αποφασιστεί από το Νοσοκομείο
να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο.
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ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ JOINT CHAMP ZC300-1 (τεμ. 1) (συμπεριλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενά τους,
όπως αεροσυμπιεστές, μοτέρ, χειρολαβές, tour κ.τ.λ.)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία
του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την διασφάλιση
της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση, όπου απαιτείται.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου

Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά που απαιτούνται για τις ανωτέρω
διαδικασίες, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. τουλάχιστον ανά εξάμηνο και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:
Έλεγχο καλής λειτουργίας
Καθαρισμό εσωτερικά και εξωτερικά
Λίπανση μηχανικών/κινούμενων μερών
Έλεγχο καλωδιώσεων
Έλεγχο διαρροών
Έλεγχο ασφαλιστικών βαθμίδων
Έλεγχο ορίων στις τιμές των παραμέτρων & επαναφορά παραμέτρων στις
προδιαγεγραμμένες ανοχές
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
του Νοσοκομείου.
Β.2.Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
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αντικατασταθούν.
Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Γ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

τηλεφωνικό αριθμό

αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Γ.2. Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Γ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:

αυθημερόν, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών

εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, θα είναι
αμεταχείριστα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, ή εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστικό οίκο έκαστου συστήματος.
Ε. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ε.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Ε.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
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ΣΤ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΤ.1. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
ΣΤ.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους, η επισκευή
εκτός νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για συντήρηση ή επισκευή), θα
λαμβάνει χώρα με αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί
κατάλληλα το τμήμα ΒΙΤ.
Ζ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να εκδίδει
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Η. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της
παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του και
ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
Θ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.

226

ΑΔΑ: ΨΩΑΝ46906Π-Ξ52

19PROC004875433 2019-04-30
ΓΝΑ ΚΑΤ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2019

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.: 72656

Ι. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 (να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά).
ΙΑ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
ΙΒ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ο συμμετέχων θα πρέπει να προσφέρει συντήρηση για το σύνολο των μηχανημάτων
κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΙΓ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που:

το εκάστοτε σύστημα βρεθεί σε κατάσταση End Of Service Life από τον
κατασκευαστή, και ο Ανάδοχος αδυνατεί να προβεί σε πλήρη επαναφορά της
λειτουργίας εκάστου συστήματος, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών,

κάποιο εκ των Συντηρούμενων συστημάτων, αποφασιστεί από το Νοσοκομείο
να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο.
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ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΗΣ
TEST ΚΟΠΩΣΗΣ ΜΤΜ 1500 του οίκου SCHILLER (τεμ 1)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.1 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, στη σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνονται
όλες οι εργασίες, ήτοι:

Διάγνωση και επισκευή βλαβών (απεριόριστος αριθμός), που προέρχονται από
τη συνήθη και ορθή χρήση των συστημάτων.

Προληπτική Συντήρηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και διακρίβωση, όπου απαιτείται.

Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού
οίκου

Ρυθμίσεις για βέλτιστη και οικονομική λειτουργία.

Υποχρεωτικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις (FCO), σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστικού οίκου

Αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστικό
οίκο.

διασύνδεση σε δίκτυο του Νοσοκομείου (όταν απαιτείται)
και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά που απαιτούνται για τις ανωτέρω
διαδικασίες, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων.
Α.2. Όλες οι παρεμβάσεις στον εξοπλισμό θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, τις οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών
αρχών και τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης.
Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β.1. Η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα λαμβάνει χώρα:
α. στη συχνότητα και με τις ενέργειες που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος. Να
κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την αναγκαία συχνότητα και τις
αναγκαίες ενέργειες συντήρησης/ελέγχων (αντίγραφο των οδηγιών/πρωτοκόλλων
συντήρησης του κατασκευαστή ή σχετική επιστολή του κατασκευαστικού οίκου). Σε
περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος προτείνει μία συντήρηση ανά έτος, θα
πραγματοποιείται μία ακόμα επίσκεψη τεχνικών της εταιρίας για συντήρηση στο
εξάμηνο, η οποία θα περιλαμβάνει:
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Έλεγχο καλής λειτουργίας

Καθαρισμό εσωτερικά και εξωτερικά

Λίπανση μηχανικών/κινούμενων μερών

Έλεγχο καλωδιώσεων

Έλεγχο ασφαλιστικών βαθμίδων

Έλεγχο και ρύθμιση συναγερμών

Έλεγχο ορίων στις τιμές των παραμέτρων & επαναφορά παραμέτρων στις
προδιαγεγραμμένες ανοχές

Έλεγχο κατάστασης φίλτρων και αντικατάστασή τους όταν απαιτείται
β. Σε εργάσιμες ημέρες
γ. σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα ΒΙΤ
του Νοσοκομείου.
Β.2.Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει εκτέλεση όλων των εργασιών και
αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών που απαιτείται να
αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Γ.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν:

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

τηλεφωνικό αριθμό

αρ. fax
στα οποία το τμήμα ΒΙΤ θα δύναται να ενημερώνει για την εμφάνιση βλάβης.
Γ.2.Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός ενεργειών με άλλα τμήματα του
Νοσοκομείου για την παρέμβαση τεχνικού του Αναδόχου στον εξοπλισμό, τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό, έχει το τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου.
Γ.3. Η προσέλευση των τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται:

αυθημερόν, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται από τις 7:00-11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών

εντός 24 ωρών, όταν η αναγγελία της βλάβης (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά)
πραγματοποιείται μετά τις 11:00 π.μ. των εργασίμων ημερών
Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασιών, θα είναι
αμεταχείριστα και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, ή εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστικό οίκο έκαστου συστήματος.
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Ε. XΡONOΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ε.1. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος, δεν θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης
(προσμετρείται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα
παρατείνεται η ισχύς των υποχρεώσεων της σύμβασης για τρεις (3) ημέρες για κάθε
μία μέρα υπέρβασης του ορίου των δεκαπέντε (15) ημερών, χωρίς επιπλέον αμοιβή
για τον Ανάδοχο.
Ε.2. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή ενημέρωσης της
Εταιρείας για επισκευή (τηλεφωνικά ή με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00). Δεν
προσμετρείται το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης και λοιπών εργασιών
αναβάθμισης των μηχανημάτων.
ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
Η πλήρης αποκατάσταση βλαβών, θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός μίας
εβδομάδας το μέγιστο, αναλόγως του μεγέθους και του είδους αυτής. Κατά την
διάρκεια του συμβατικού χρόνου συντήρησης, και μετά την παρέλευση επτά (7)
ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση της εταιρίας για τη βλάβη
(προσμετράται και η ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε η εταιρία για τη βλάβη,
εφόσον η ενημέρωση έγινε πριν τις 11:00 π.μ.), χωρίς να έχει αποκατασταθεί η
βλάβη από υπαιτιότητα του Αναδόχου, αυτός υποχρεούται να διαθέσει (και να
εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία) στο Νοσοκομείο μηχάνημα αντίστοιχης ή
νεότερης τεχνολογίας και αντίστοιχων, τουλάχιστον, δυνατοτήτων, που να
χρησιμοποιεί ίδιου τύπου αναλώσιμο υλικό, χωρίς καμία επιβάρυνση του
Νοσοκομείου, και χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή του.
Ζ. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ζ.1.Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του
Νοσοκομείου ή στα εργαστήρια της εταιρίας, κατά την κρίση των Τεχνικών της.
Ζ.2. Η αποξήλωση των μηχανημάτων ή μέρους τους, η μεταφορά τους εκτός
νοσοκομείου και η επανατοποθέτηση τους (για εκτέλεση όλων των εργασιών που
αναφέρονται στο Άρθρο Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), θα λαμβάνει χώρα με
αρμοδιότητα και κόστος του αναδόχου, πάντοτε αφού ενημερωθεί κατάλληλα το
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τμήμα ΒΙΤ.
Η. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών, να εκδίδει
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον
Τεχνικό του Αναδόχου, από την Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος του
Νοσοκομείου στο οποίο χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός (ή την αναπληρώτρια αυτής)
ή από τον υπεύθυνο Ιατρό (ή τον αντικαταστάτη αυτού) και από υπάλληλο του
τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το Νοσοκομείο. Σε κάθε δελτίο
εργασίας θα αναφέρεται ρητά α. ανάλυση των εργασιών που διενεργήθηκαν, καθώς
και η συμφωνία αυτών με τις οδηγίες συντήρησης/ελέγχων του κατασκευαστικού
οίκου β. η κατάσταση στην οποία παραδίδεται το σύστημα (σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε μερική λειτουργία κ.τ.λ.).
Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η συντήρηση και οι επισκευές των μηχανημάτων να γίνονται από Τεχνικούς του
Αναδόχου, ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό
οίκο, για τη συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα
σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που θα
πραγματοποιήσει τις εργασίες της διακήρυξης.
Ι. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Ο προσφέρων οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της
παρούσας (δηλ. κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού) κατάστασής του και
ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
Η σύμβαση θα αφορά βλάβες που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και για το διάστημα ισχύος της.
ΙΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από
δημόσια νοσοκομεία, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου
εξοπλισμού, σε ετήσια βάση, μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
ΙΒ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις
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υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, καθώς και να πληροί τις απαιτήσεις της υπουργικής
απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 (να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά).
ΙΓ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι κατέχει όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της διακήρυξης.
ΙΔ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων
του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΙΕ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που:

το εκάστοτε σύστημα βρεθεί σε κατάσταση End Of Service Life από τον
κατασκευαστή, και ο Ανάδοχος αδυνατεί να προβεί σε πλήρη επαναφορά της
λειτουργίας εκάστου συστήματος, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών,

κάποιο εκ των Συντηρούμενων συστημάτων, αποφασιστεί από το Νοσοκομείο
να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να αντικατασταθεί,
το σύστημα αυτό θα τίθεται εκτός συμβάσεως συντήρησης και θα αφαιρείται η
ανάλογη αμοιβή από τον Ανάδοχο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
Τιμή προ ΦΠΑ

ΦΠΑ

Σύνολο με ΦΠΑ

Κόστος ετήσιας
σύμβασης

Γενικό Σύνολο

Υπογραφή
Νόμιμου Εκπροσώπου…………………………
Οι ανωτέρω τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η αξία
προ ΦΠΑ λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Εάν στη στήλη αξία προ ΦΠΑ υπάρχει διαφορά μεταξύ
της τιμής αριθμητικώς κα της τιμής ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Εφόσον από την προσφορά δεν
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι αναγραφόμενες τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24 %

233

ΑΔΑ: ΨΩΑΝ46906Π-Ξ52

19PROC004875433 2019-04-30
ΓΝΑ ΚΑΤ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2019

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.: 72656

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα):
Ημερομηνία έκδοσης :
Προς το ΓΝΑ ΚΑΤ, Νίκης 2, Κηφισιά, ΤΚ 145 61 :

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ........................... ΠΟΣΟΥ ……….. ΕΥΡΩ
1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των
………………..ευρώ και ολογράφως ……………………………… υπέρ της εταιρείας……………………………
ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α)…………..………….β)……..…………….κλπ,
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της
Υπηρεσίας σας της 18/06/2019, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών

συντήρησης

Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, της με αριθμ. 02/2019 (Αριθμός Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. 72656) διακήρυξης σας.
2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.
3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το
δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη
προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας
γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται
στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση
να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις
οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού
γίνεται με μόνη τη δήλωση σας.
5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της
(εταιρείας) ……………..…………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή
την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ….../……../……….. οπότε και θα
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επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση
καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον
ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.
7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.
8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα):
Ημερομηνία έκδοσης :
Προς το ΓΝΑ ΚΑΤ, Νίκης 2, Κηφισιά, ΤΚ 145 61 :
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …….. ΠΟΣΟΥ………… ΕΥΡΩ
την

-Έχουµε
επιστολής

τιµή

να

ανέκκλητα

σας
και

γνωρίσουµε

ότι

εγγυώµεθα

ανεπιφύλακτα,

δια

παραιτούµενοι

της
του

παρούσας

εγγυητικής

δικαιώµατος

της

διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …………..………………… (ολογράφως ……………………),
στο

οποίο

και

µόνο

περιορίζεται

η

υποχρέωσή

µας,

υπέρ

της

εταιρείας ……………………………………δ\νση…………………………………………………………….
για

την

καλή

εκτέλεση

από

αυτήν

των

όρων

της

µε

αριθµό………….σύµβασης,

που

υπέγραψε μαζί σας για τον διεθνή διαγωνισμό …….……………………………………(αρ.διακ/ξης 2/2019,
Αριθμός Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. 72656) προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της
συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………..……... ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου.
- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι …………………….
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δηµόσιο και ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί
από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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