19PROC005165139 2019-06-25
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MICHAIL KOURTIS
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ημερομηνία: 2019.06.25 07:39:58
EEST

Νέα Ιωνία 24-06-2019
Αρ. Πρωτ: 16826

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ- ΠΑΤΗΣΙΩΝ
TMHMA: OIKONOMIKOY
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ.: 14233
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: ΑΓΙΑΣ ΟΛΓΑΣ 3-5, Ν. ΙΩΝΙΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Μ.Σαλματάνης
ΤΗΛ.:2132057951.
Fax: 2132057038.
Εmail:promkgh2009@gmail.com.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡ. 1 0 / 2019
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΟΥ
ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
(ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
για την
Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ( CVP 50421100-2) του Γ.Ν. Νέας Ιωνίας
Κωνσταντοπούλειου - Πατησίων», µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής , προϋπολογισθείσας
δαπάνης εξακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων και εννιακοσίων τεσσάρων ευρώ
(662.904,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

19PROC005165139 2019-06-25
Περιεχόμενα
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ....................................................................................................................................................... - 2 1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ....................................................................................... - 4 1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ............................................................................................................................ - 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ............................................................................................................... - 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ........................................................ - 4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ .............................................................................................................................................. - 6 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ........................................................................... - 7 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ .................................................................................................................................................. - 8 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ.................................................................................................. - 8 -

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ....................................................................................................... - 9 2.1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ....................................................................................................................................... - 9 2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης ............................................................................................................................ - 9 2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης ............................................................................. - 9 2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων ............................................................................................................................. - 9 2.1.4 Γλώσσα...................................................................................................................................................... - 9 2.1.5 Εγγυήσεις ................................................................................................................................................ - 10 2.2
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ...................................................................................... - 10 2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής ............................................................................................................................ - 10 2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής .............................................................................................................................. - 11 2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού ................................................................................................................................. - 11 2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας .................................................................. - 14 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ....................................................................................... - 15 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.................................................................................................... - 15 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ..................................... - 15 2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων ............................................................................................................... - 15 2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής .................................................................................................. - 15 2.2.9.1
2.2.9.2

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ............................................................................ - 15 Αποδεικτικά μέσα (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου) ................................................ - 16 -

2.3
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ......................................................................................................................................... - 20 2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης ................................................................................................................................. - 20 2.4
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................................................................................................ - 20 2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών ....................................................................................................... - 20 2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών ............................................................................................ - 20 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» ........................................ - 22 2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών .......................................................................................................................................................... - 23 2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών .............................................................................................................. - 24 2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών ................................................................................................................ - 24 3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................................................................ - 26 3.1
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ........................................................................................................ - 26 3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών ................................................................................................ - 26 3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών ......................................................................................................................... - 26 3.2
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ............... - 27 3.3
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ...................................................................................................................... - 28 3.4
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ .............................................................................. - 29 3.5
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ .................................................................................................................................... - 30 -

4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................................................................................................. - 31 4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) .............................................................................................. - 31 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ................................................................................................. - 31 ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.......................................................................................................................... - 31 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ .................................................................................................................................................. - 31 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ................................................................................................... - 32 -

-2-

19PROC005165139 2019-06-25
4.6
5.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .................................................................................................... - 32 -

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .................................................................................................... - 33 5.1
5.2
5.3

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ......................................................................................................................................... - 33 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ............................................................................................. - 34 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ .................................................................. - 34 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ .................................................................................................................................................... - 36 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ...................................... - 36 2. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ .......................................................................................................................................... - 37 2. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ .......................................................................................................................................... - 38 ΕΙΔH 6-8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ .......... - 44 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ .............................................................................................................................................. - 63 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.............................................................................................................. - 63 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ .............................................................................................. - 90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................................................................ - 91 -

-3-

19PROC005165139 2019-06-25
1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

Γενικό
Νοσοκομείο
Νέας
Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων
Αγίας Όλγας 3-5
Νέα Ιωνία, Αθήνα
14233
Ελλάδα
EL 300686
2132057951
2132057038
promkgh2009@gmail.com
Μ.Σαλματάνης
http://www.konstantopouleio.gr/

Ιωνίας,

Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Χώρα
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας, Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων και ανήκει
στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας (πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας).
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία διακήρυξης
του διαγωνισμού.
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.(Aρ συστήματος 75756)
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο
Νέας Ιωνίας, Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων, Αγίας Όλγας 3-5, Νέα Ιωνία. Γραφείο Προμηθειών,
αρμόδιος
επικοινωνίας:
M.Σαλματάνης,
τηλ.:2132057951,
φαξ:2132057038,
Email:promkgh2009@gmail.com
δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα.
Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή
στην διεύθυνση (URL) : http://www.konstantopouleio.gr/

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε. : 0887

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επισκευή και συντήρηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού
Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων ως κάτωθι:
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Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Περιγραφή

Προϋπολογισθείσα δαπάνη

Συντήρηση και επισκευή των αναισθησιολογικών
μηχανημάτων του οίκου Heyer
Συντήρηση και επισκευή του κέντρου απαγωγής αερίων
του οίκου General Bigiese
Συντήρηση και επισκευή των κλιβάνων πλάσματος
Συντήρηση και επισκευή υπερηχοκαρδιογράφων
υπερηχοτομογράφων
Συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων του οίκου
Olympus
Συντήρηση και επισκευή των χειρουργικών προβολέων
οίκου ALM
Συντήρηση και επισκευή των χειρουργικών προβολέων
οίκου ΜΑRΤΙΝ
Συντήρηση και επισκευή των χειρουργικών προβολέων
οίκου SIMEON
Συντήρηση και επισκευή των κλιβάνων οίκου
Getinge
Συντήρηση και επισκευή Ακτινολογικού μηχανήματος
MPG
Συντήρηση και επισκευή Ακτινολογικού μηχανήματος
MPG -50
Συντήρηση και επισκευή Ακτινολογικού μηχανήματος
Solarix FV
Συντήρηση και επισκευή ακτινολογικού μηχανήματος
Ziehm 800
Συντήρηση και επισκευή Aκτινοσκοπικού μηχανήματος
Practix -33
Συντήρηση και επισκευή Μαστογράφου Lorad M
Συντήρηση και επισκευή Οδοντιατρικού μηχανήματος XMIND AC
Συντήρηση και επισκευή Ακτινοσοκπικού BV Pulsera
Συντήρηση και επισκευή ακτινολογικού Roller 4
Συντήρηση και επισκευή ακτινοσκοπικού Εssenta RS
Συντήρηση και επισκευή Aκτινολογικού Roller 15
Συντήρηση και επισκευή ακτινολογικού Roller 15
Συντήρηση και επισκευή ακτινολογικού Mobilorive TM
8102
Συντήρηση και επισκευή Aξονικού Τομογράφου
Συντήρηση και επισκευή μόνιτορ της Μ.Ε.Θ.Κ
Συντήρηση και επισκευή αναισθησιολογικών
μηχανημάτων
Συντήρηση και επισκευή των ψηφοποιητών
ακτινολογικού
Συντήρηση και επισκευή των αναπνευστήρων της
Μ.Ε.Θ
Συντήρηση και επισκευή των αναπνευστήρων του οίκου
Oxylog
Συντήρηση και επισκευή του κεντρικού σταθμού και
των μόνιτορ της Μ.Ε.Θ
Συντήρηση και επισκευή αξονικού τομογράφου
Briliance 64
Συντήρηση και επισκευή Ψηφιακού Αγγειογράφου
Allura Xper FD
Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων αιμοκάθαρσης
οίκου Fresenius
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11.000,00€ πλέον ΦΠΑ
1.000,00€ πλέον ΦΠΑ
17.000,00€ πλέον ΦΠΑ
28.000,00€ πλέον ΦΠΑ
80.000,00€ πλέον ΦΠΑ
14.000,00€ πλέον ΦΠΑ
2.250,00€ πλέον ΦΠΑ
2.250,00€ πλέον ΦΠΑ
17.000,00€ πλέον ΦΠΑ
5.000,00€ πλέον ΦΠΑ
5.000,00€ πλέον ΦΠΑ
2.000,00€ πλέον ΦΠΑ
9.000,00€ πλέον ΦΠΑ
1.500,00€ πλέον ΦΠΑ
5.000,00€ πλέον ΦΠΑ
1.500,00€ πλέον ΦΠΑ
9.000,00€ πλέον ΦΠΑ
3.000,00€ πλέον ΦΠΑ
8.000,00€ πλέον ΦΠΑ
3.000,00€ πλέον ΦΠΑ
3.000,00€ πλέον ΦΠΑ
3.000,00€ πλέον ΦΠΑ
47.500,00€ πλέον ΦΠΑ
3.500,00€ πλέον ΦΠΑ
11.000,00€ πλέον ΦΠΑ
11.500,00€ πλέον ΦΠΑ
9.000,00€ πλέον ΦΠΑ
8.000,00€ πλέον ΦΠΑ
7.000,00€ πλέον ΦΠΑ
29.000,00€ πλέον ΦΠΑ
45.000,00€ πλέον ΦΠΑ
37.000,00€ πλέον ΦΠΑ
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33
34
35
36
37

Συντήρηση και επισκευή του οίκου Nikkiso
Συντήρηση και επισκευή μηχανήματος αιμοκάθαρσης
Hospal Integra
Συντήρηση και επισκευή μηχανήματος αιμοκάθαρσης
Gambro AK200
Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων του οίκου Fuji
Συντήρηση και επισκευή υπερήχου Toshiba

9.000,00€ πλέον ΦΠΑ
1.800,00€ πλέον ΦΠΑ
1.800,00€ πλέον ΦΠΑ
70.000,00€ πλέον ΦΠΑ
13.000,00€ πλέον ΦΠΑ

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
I της παρούσας διακήρυξης.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
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)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 του άρθρου 56 του ν. 4609/2019 (Α' 67) «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων,
Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»,
 του άρθρου 33 του ν. 4608/2019 (Α' 66) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών
Επενδύσεων και άλλες διατάξεις»,
 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Φ.Ε.Κ.52/Α/01.04.2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με
την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016
σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν
αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157
της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα οριζόμενα στο άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του ν.4412/2016
(Α’ 147)»,
 Της ΥΑ 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) «Αντικατάσταση της YA
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) για τους Εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών Ελέγχους νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΥΠΑΣΥΔ)»,
 του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,
 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»,
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 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 και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,
 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150),
 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών,
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο 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”
των άρθρων 7 και 13 έως 15,

και ιδίως

 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”
 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.
Τις κάτωθι αποφάσεις & έγγραφα:
 Το αρ πρωτ 4963/5-10-2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ ΄΄Προμήθειες από τους φορείς της παραγράφου 1 του
άρθρου 9 του ν 3580/2007-καθορισμός ΚΑΑ΄΄
 Το αρ πρωτ 853/27-3-2018 έγγραφο της Ε.Κ.Α.Π.Υ
 Την από 18-5-18(6η Συν Θεμ Α16) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
- Την από 07-11-2018 (12η Συν Θεμ Α18) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση
διενέργειας του διαγωνισμού
- Την από 12-06-2019 (9η Συν Θεμ Α7) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση
διενέργειας του διαγωνισμού
- Την αρ πρωτ 18875/28-03-2019 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με ΑΔΑ Ψ6ΔΧ469Η26394 με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό σε βάρος του ΚΑΕ 0887 για το έτος 2019.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29-07-2019 ημέρα Δευτέρα καθ΄όλη τη
διάρκεια της
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr , την 26/06/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00

1.6 Δημοσιότητα
Α.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 19/06/2019
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr.
Συστημικός

αριθμός

διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ:75756

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 καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL):http://www.konstantopouleio.gr/ στην διαδρομή : Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί ► Ανοιχτοί Πρόχειροι Διαγωνισμοί - Τεχνικές Προδιαγραφές, στις 26/06/2019

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.
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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:
1.
2.
3.
4.
5.

η με αρ. 10/19 Προκήρυξη της Σύμβασης , όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] ως συνημμένο αρχείο του συστημικού
διαγωνισμού .
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
το σχέδιο της σύμβασης.

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), η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
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 πλαίσιο της
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 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 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά
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. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
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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 (Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
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 Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτημέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.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 καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 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 (παρ 4, άρθρο
72Ν.4412/2016). Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII της παρούσας
διακήρυξης. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
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,
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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 σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού του είδους για το οποίο υποβάλλει προσφορά, μη
συνυπολογιζόμενων των τυχόν δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 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, ήτοι μέχρι 29/02/2020, 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, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 και ειδικότερα μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων
Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.

προσωρινής δικαστικής

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 73 έως 78
του Ν. 4412/2016 και στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, 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),
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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 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 στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα 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 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.
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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
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε βάρος του οποίου,
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 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος (όπως ενδεικτικά δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος).
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. 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,
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,
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(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 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(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.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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.
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).
2.2.3.6. 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.
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. 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 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
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εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των
διαχειριστικών χρήσεων 2015, 2016, 2017 ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού για το
τμήμα/τα που υποβάλλουν προσφορά (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συμπληρώνοντας το αντίστοιχο
πεδίο του ΕΕΕΣ.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινής αποκλεισμού να έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της
τελευταίας τριετίας (2016, 2017, 2018), τουλάχιστον μία σύμβαση συντηρήσεων συστημάτων
βιοϊατρικού εξοπλισμού σε Μονάδα Υγείας (Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας δημόσιο ή ιδιωτικό). Ως
συμβάσεις νοούνται πάσης φύσεως συντηρήσεις συστημάτων βιοϊατρικού εξοπλισμού καθώς και οι
παρατάσεις αυτών.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν επί ποινή απόρριψης να
Διαθέτουν πιστοποίηση ΕΝ ISO 9001:2015 ή ISO 13485:2003 , με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση
και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες
απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της υπουργικής
απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π οικ/1348/2004(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων).
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
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 τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
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.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική 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
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Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ…, 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.
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου)
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, 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 2.2.8. 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- 2.2.8).
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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
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
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ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1. Γίνονται δεκτά αποσπάσματα ποινικών
μητρώων εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους ενώπιον της αναθέτουσας
αρχής.
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 (περιπτώσεις α΄ και β΄) και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας [η Α.Α. δύναται να ζητήσει
επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές].
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 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.
Τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά που αφορούν στις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.4 περ. β’ γίνονται
δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους ενώπιον της αναθέτουσας
αρχής. Τα δε δικαιολογητικά που αφορούν τις περ. 2.2.3.2 α΄ και β΄ γίνονται δεκτά εφόσον είναι σε ισχύ
κατά το χρόνο υποβολής τους ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.
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. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν.4412/2016 όπως ισχύει».
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 2.2.3.2 (περίπτωση γ΄) 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. Γίνονται δεκτά πιστοποιητικά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή τους.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά σχετικά με την ονομαστικοποίηση των
μετοχών, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία, γίνονται δεκτά εφόσον, έχουν εκδοθεί
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους ενώπιον της αναθέτουσας αρχής
[Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας
εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:
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Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία
των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από
την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι
γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» και
ε) 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 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. Τα
ανωτέρω αναφερόμενα πιστοποιητικά από τα μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016 γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή τους ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3)
διαχειριστικών χρήσεων (2015, 2016, 2017). Για τους οικονομικούς φορείς που εδρεύουν στο εξωτερικό,
προσκομίζονται τα αντίστοιχα - σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι - δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην κατάρτιση ισολογισμών θα
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πρέπει να προσκομιστεί το έντυπο Ε3 των 3 διαχειριστικών χρήσεων (2015, 2016, 2017) για το συνολικό
ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εδρεύει στο εξωτερικό, τα
αντίστοιχα ισχύοντα αποδεικτικά έγγραφα. Σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχες
Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος Ε3 και Εκκαθαριστικά Σημειώματα ή άλλα κατάλληλα έγγραφα και
δικαιολογητικά.
Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα
μικρότερο των 3 τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, θα πρέπει να υποβάλει στοιχεία για τις
διαχειριστικές χρήσεις που λειτουργεί, από τα οποία να προκύπτει ότι συντρέχει η ανωτέρω επάρκεια.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά
προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά, αλλά σε κάθε περίπτωση το σχετικό κριτήριο
πρέπει να πληρείται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
κατάλογο των αντίστοιχων συμβάσεων συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, με αναφορά του
αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας, του παραλήπτη, καθώς και πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης κάθε
σύμβασης.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα εν ισχύ
ζητούμενα πιστοποιητικά.
Β.6. 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. Τα ανωτέρω αναφερόμενα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης των νομικών
προσώπων γίνονται δεκτά εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή
τους ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.
Β.7. 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 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 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
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Β.10. Το σύνολο των ενόρκων βεβαιώσεων που υποβάλλονται ως αποδεικτικά μέσα, σύμφωνα με την
παρούσα παρ. 2.2.9.2 γίνονται δεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
τους ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Επίσης το σύνολο των υπεύθυνων δηλώσεων που υποβάλλονται ως
αποδεικτικά μέσα, σύμφωνα με την παρούσα παρ. 2.2.9.2 γίνονται δεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά
την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης από την
αναθέτουσα αρχή.
Β.11. Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά
τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης
βάσει τιμής .

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης, για
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά 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, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
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.)».
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 9 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.
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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 μονάδος, 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 ηλεκτρονικά 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 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 εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, 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 ηλεκτρονική 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.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
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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 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
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 τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ).
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σε μορφή pdf (ΥΑ 56902/215/2017) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη.
Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου ηλεκτρονικού ΕΕΕΣ οι οικονομικοί φορείς
προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML,
προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε
μορφή αρχείου PDF. Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί
«Εκτύπωση».
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του διαγωνισμού,
οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να
συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και
αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή
pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό.
Επισημαίνεται, ότι η Αναθέτουσα αρχή για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας, διατηρεί το δικαίωμα
σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, με τα
οποία αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού τους. Ιδίως διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει
την υποβολή των δικαιολογητικών με τα οποία αποδεικνύεται η κάλυψη από αυτούς των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής (καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής / χρηματοοικονομικής επάρκειας), πριν από τη βαθμολόγηση
των τεχνικών προσφορών.
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.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα I 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 ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο
ως άνω Παράρτημα. Επιπλέον θα πρέπει να συνυποβληθεί το φύλλο συμμόρφωσης του Παραρτήματος IV
υπογεγραμμένο από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Οικονομικού Φορέα (Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ή
Δ/ντα Σύμβουλο ή Διαχειριστή κλπ ή ειδικά εξουσιοδοτημένου εκπρόσωπό τους).
Διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Γενική επισήμανση
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Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του
παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με
οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η
χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις
περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα
προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν
είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Τα ιδιωτικά έγγραφα που υποβάλλονται με το Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»
γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η
οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται 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
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης που
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής .
Α. Τιμές
Η τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ ανά υπηρεσία

.

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα VII της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.
Καθώς η οικονομική προσφορά, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε αρχείο μορφής
pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο το ανωτέρω υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια των ειδών 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, στο ύψος που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
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.
Ο τρόπος πληρωμής περιγράφεται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.
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.
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Στα είδη για τα οποία ζητούνται περισσότερα του ενός τεμάχια, θα δίνεται η τιμή μονάδος ώστε
πολλαπλασιαζόμενη με τον αριθμό των ζητουμένων τεμαχίων θα διαμορφώνει την συνολική
προσφερόμενη τιμή (Π) του πίνακα Π1 του υποδείγματος της οικονομικής προσφοράς.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για
την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
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 διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
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 προσωρινού αναδόχου) 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 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 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,
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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.
ι) ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται οι προσφορές των οποίων η τιμή είναι άνω του Παρατηρητηρίου
Τιμών (εφόσον υπάρχουν κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών).
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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» την 05/08/2019 /ημέρα Δευτέρα /και ώρα 10.00
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της παρούσας, κάθε προσφέρων 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
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) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 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 γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών.
δ) 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 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.
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4412/2016. 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.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση
υποβολής
δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου

-

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 αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και 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 - 2.2.8 αυτής.
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
ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της ανωτέρω προθεσμίας (10 ημέρες) που έχει θέσει η
αναθέτουσα αρχή αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την 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 κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν
το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του
ν.4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 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 έως 2.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
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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 προσωρινού αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
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 - 2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 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, όπως ορίζεται στο άρθρο 105 παρ.1 Ν.
4412/2016, μπορεί να προτείνει μόνο κατά το στάδιο της κατακύρωσης, 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.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά, 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.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., 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 του ν.4412/2016 και τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 3.4 της
παρούσας.
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,
έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α
του ν.4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές
κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν.4412/2016 και μόνον στην 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.
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2 και μόνον στην περίπτωση του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε
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μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην τεθείσα προθεσμία,
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και
ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3.2 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την
παράγραφο 3.5 της παρούσας και την περιπτ. Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16.

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 πράξης 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.
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
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 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο 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
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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.

3.5 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.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις

(καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας.
Α) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) 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 που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα VIII της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, 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. Η εγγύηση
καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα
ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης δύναται να αποδεσμεύεται σταδιακά μετά το τέλος του εκάστοτε
ημερολογιακού έτους κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των ειδών που
παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση κατά τα προβλεπόμενα
των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. (Ν. 4412/2016 άρθρο 72 παράγραφος 8 περ. β).

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 με τις εκάστοτε
τροποποιήσεις , οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X 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.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
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υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5 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 της αναθέτουσας αρχής.
Για την τροποποίηση συνάπτεται νέα έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα
αποτελεί Παράρτημα της αρχικής σύμβασης.
Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου για οιονδήποτε λόγο δεν δύναται να
συμφωνηθεί σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. 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 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.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά το τέλος των παρεχόμενων υπηρεσιών
τμηματικά για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και μέχρι την ολοκλήρωση στο 100% των συμβατικών
υποχρέωσεων.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Συγκεκριμένα, για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής

των εργασιών συντήρησης .

γ) Τιμολόγιο του αναδόχου εις τριπλούν.
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή,
μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη
νομοθεσία.
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 παράδοση του υλικού 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 – άρθρο 375 παρ. 7 Ν. 4412/2016)
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. Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον
τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα
για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016 και ΚΥΑ 1191/14-3-2017 - ΦΕΚ Β' 969).
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β΄).
ε) Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007.

στ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% για αγαθά επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 παρ. 2 ν.4172/2013 – ΦΕΚ
167/23.07.2013 τεύχος Α΄).
Τα έξοδα μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν να προκύπτει στα
πλαίσια της Παράδοσης βαρύνουν τον προμηθευτή.
Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων ή/και
φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της
- 33 -

19PROC005165139 2019-06-25
Προκήρυξης καθώς και της Σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί με τον Ανάδοχο συμμορφώνονται με
τις νέες διατάξεις.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και τα αναφερόμενα στην παρούσα.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [στην περίπτωση που
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρµογή των συµβατικών όρων να
υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής
(ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής), ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ
της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών
από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται
προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει
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κυρώσεις δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόµενο αρµοδίως
όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες
της απόφασης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΡΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας - Πατησίων «Κωνσταντοπούλειο»,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
προϋπολογισμού , εξακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων και εννιακοσίων τεσσάρων ευρώ (662.904,00€),
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Προσφορές υποβάλλονται είτε α) για το σύνολο των προκηρυχθέντων είτε β) για ένα ή περισσότερα
τμήματα του.
•
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΙ

ΟΡΟΙ

1.Ο συμμετέχων υποψήφιος «ανάδοχος συντηρητής» θα βεβαιώνει εγγράφως ότι έχει γνώση του
προς συντήρηση ιατρικοτεχνολογικού εξοπλισμού .

2.Ο συμμετέχων υποψήφιος «ανάδοχος συντηρητής» να διαθέτει πιστοποίηση ΕΝ ISO 9001:2015 ή
ISO 13485:2003 , με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών
οδηγιών της Ε.Ε και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π
οικ/1348/2004(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων). Επίσης ο
«ανάδοχος συντηρητής» υποχρεούται να καταθέσει τα πιστοποιητικά διακρίβωσης των οργάνων
που θα χρησιμοποιήσει για την συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού που αναλαμβάνει.

3.Ο συμμετέχων υποψήφιος «ανάδοχος συντηρητής» πρέπει αποδεδειγμένα να διαθέτει εμπειρία
εκτέλεσης παρόμοιου έργου σε δημόσια και ιδιωτικά Νοσοκομεία για αυτό απαιτείται να
προσκομίσει , βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή ετήσιες συμβάσεις των τελευταίων 3 χρόνων .

4. Όταν ένα μηχάνημα αποσύρεται, είτε γιατί αντικαθίσταται από καινούργιο είτε γιατί δεν υπάρχουν
ανταλλακτικά, τότε αφαιρείται από την σύμβαση με αφαίρεση του αντίστοιχου κόστους ως το τέλος
της σύμβασης, χωρίς καμία επιβάρυνση της συντηρήτριας εταιρείας.

ΕΙΔΟΣ 1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ HEYER
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη 11.000,00€ πλέον ΦΠΑ )
Ο συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες σε έξι (6) μηχανήματα αναισθησίας
MODULAR 3000 του οίκου HEYER καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί :
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1.

Στην συντήρηση θα περιλαμβάνονται δύο (2) γενικές συντηρήσεις των μηχανημάτων με
αποσυναρμολόγηση, καθαρισμός και συντήρηση όλων των μηχανικών μερών, καθώς σε μια (1) εκ
των δυο (2) προγραμματισμένων επισκέψεων θα πραγματοποιείται και η αντικατάσταση του
ετήσιου service kit. Να αναφερθούν επί ποινή αποκλεισμού αναλυτικά (περιγραφή
ΕΙΔΟΥΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ) τα υλικά που περιλαμβάνονται στο ετήσιο service Kit και θα τοποθετούνται στο
αναισθησιολογικό μηχάνημα.
Εάν χρειασθούν ανταλλακτικά το κόστος τους θα βαρύνει το Νοσοκομείο αφού πρώτα δοθεί η
σχετική έγκριση από το αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου.
2. Οι εργασίες συντήρησης και ελέγχου θα γίνονται σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις
προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο της απόδοσης των
και της ασφαλούς λειτουργίας των . Η Εταιρεία θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί
στα μηχανήματα κατά την διάρκεια των συντήρησης από αυτήν, λόγω χρησιμοποίησης μη
εξειδικευμένου προσωπικού.
3. H
συντηρήτρια δεν θα ευθύνεται για βλάβες που διαπιστωμένα έγινε προσπάθεια
επισκευής των μηχανημάτων από άλλους τεχνικούς εκείνων της συντηρήτριας ή προηγήθηκε
λάθος χειρισμός από τους χρήστες του μηχανήματος.
4. Η εργασία που θα πραγματοποιείται θα αναφέρεται λεπτομερώς στο δελτίο εργασίας και θα
υπογράφεται από τον τεχνικό της «συντηρήτριας» και τον υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Νοσοκομείου .
5. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται με την έκδοση τιμολογίου μετά το πέρας της συντήρησης .

2. ΠΟΙΝΙΚΕΣ

ΡΗΤΡΕΣ

Σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών , η προθεσμία επέμβασης καθορίζεται σε 24 ώρες από την
ειδοποίηση , εκτός Σαββάτου , Κυριακής , επισήμων αργιών και ανωτέρας βίας .Για καθυστέρηση πέραν
του 24ωρου θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ύψους 2% επί του ετήσιας αποζημίωσης για κάθε ημέρα
καθυστέρησης.

ΕΙΔΟΣ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GENERAL BIGIESSE
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη 1.000,00€ πλέον ΦΠΑ )

Ο συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες του κέντρου απαγωγής Αναισθητικών
αερίων από τα χειρουργεία και τις λήψεις καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί :

1.
2.
3.
4.

Καθαρισμός των λήψεων, μοτέρ και φίλτρων
Ρύθμιση φίλτρων απαγωγής αερίων.
Συντήρηση θα γίνεται δύο φορές το χρόνο.
Επίσης υποχρεούται σε απεριόριστο αριθμό επανορθωτικών επισκέψεων. Στις υποχρεώσεις του
συντηρητή θα περιλαμβάνονται και τα οποιαδήποτε ανταλλακτικά απαιτηθούν.

ΕΙΔΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΚΛΙΒΑΝΩΝ
(ΤΕΜ 2) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη 17.000,00€ πλέον ΦΠΑ )
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Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες συντήρησης και της αποκατάσταση βλαβών
και τη διατήρηση σε υψηλά επίπεδα απόδοσης λειτουργίας των κλιβάνων πλάσματος Sterrad 100 S που
είναι εγκατεστημένοι στο χώρο της κεντρικής αποστείρωσης .

Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα συναφθεί :

1. Δύο (2) συντηρήσεις τύπου 1 (κάθε 750 κύκλους )
2. Μία (1) συντήρηση τύπου 2 (κάθε 1500 κύκλους )
3. Κάθε έκτακτη βλάβη που θα παρουσιαστεί ενδιάμεσα των συντηρήσεων με υποβολή τεχνικής
αναφοράς.
4. Μέτρηση του τυχόν εκπεμπόμενου Υπεροξειδίου του Υδρογόνου , προκειμένου να διαφυλαχθεί η
ασφάλεια εργασίας των κλιβανιστών , νοσηλευτών και νοσηλευτριών
5. Θα περιλαμβάνονται τα έξοδα κινήσεως και χρόνου κίνησης του τεχνικού
6. Γνωμοδότηση σε θέματα επιλογής και χρήσης αναλωσίμων
7. Τεχνική τηλεφωνική υποστήριξη 24ώρες χ 7 ημέρες χ 365 ημέρες το χρόνο για επίλυση
οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος
8. Πιστοποίηση της αποστειρωτικής ικανότητας σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει ορίσει ο
κατασκευαστής του συστήματος
9. Για κάθε επέμβαση τεχνικού , θα εκδίδεται <<Δελτίο Συντήρησης και Επισκευής >> στο οποίο
θα αναφέρονται αναλυτικά η εργασία και τα ανταλλακτικά ή τα αναλώσιμα
που
χρησιμοποιήθηκαν .Το Δελτίο θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας ή της
Αποστείρωσης του Νοσοκομείου .
10. Θα περιλαμβάνονται τα ανταλλακτικά που τυχόν θα απαιτηθούν προς αντικατάσταση.

2. ΠΟΙΝΙΚΕΣ

ΡΗΤΡΕΣ

Σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών , η προθεσμία επέμβασης καθορίζεται σε 24 ώρες από την
ειδοποίηση , εκτός Σαββάτου , Κυριακής , επισήμων αργιών και ανωτέρας βίας .Για καθυστέρηση πέραν
του 24ωρου θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ύψους 2% επί του ετήσιας αποζημίωσης για κάθε ημέρα
καθυστέρησης.
Για την συντήρηση θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω ανταλλακτικά :
1.(Κωδ 05-06899-1-100) PM1 kit-ανταλλακτικά προληπτικής συντήρησης
2. (Κωδ 05-06899-2-200) PM2 kit-ανταλλακτικά προληπτικής συντήρησης

ΕΙΔΟΣ 4.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΕΝΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ
(VIVID 7 DIMENSION),
ΕΝΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ (VIVID Ε95) ΚΑΙ ΔΥΟ (2)
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ (VIVID S6)
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη 28.000,00€ πλέον ΦΠΑ )

Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες συντήρησης σε ένα υπερηχοκαρδιογράφο
GENERAL ELECTRIC τύπου VIVID 7 DIMENSION, σε ένα υπερηχοκαρδιογράφο GENERAL ELECTRIC
τύπου VIVID Ε95, σε ένα υπερηχοτομογράφο VIVID S6 οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν στο
Καρδιολογικό Τμήμα και σε ένα υπερηχοτομογράφο VIVID S6, o οποίος είναι εγκατεστημένος και
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λειτουργεί στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα
συναφθεί:

1 Αποκατάσταση (service) βλαβών .
2 Προληπτική συντήρηση τρεις (3) φορές το χρόνο, κατόπιν συνεννοήσεως με το αντίστοιχο τμήμα του
Νοσοκομείου για τον αναγκαίο προγραμματισμό .Σε κάθε περίπτωση, συνέχιση της εκ μέρους του
Συντηρητή παροχής υπηρεσιών service θα προϋποθέτει την ορθή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των
προβλεπομένων τακτικών ελέγχων προληπτικής συντήρησης .
3 Όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά, συμπεριλαμβανομένης και μίας ηχοβόλου κεφαλής ανά σύστημα,
πλην των εξαιρουμένων και αναλωσίμων της παραγράφου 10
4 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και τις οδηγίες
του κατασκευαστή του Μηχανήματος.
5 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο Συντηρητής θα λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την
εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του Μηχανήματος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του
κατασκευαστή του Μηχανήματος και των προβλεπομένων από αυτές ανοχών .
6 Ο Συντηρητής δεν θα ευθύνεται για ζημιές ή βλάβες ή καταστροφές που προέρχονται από κακούς
χειρισμούς ή επεμβάσεις αναρμόδιων ή μη εγκεκριμένων απ αυτήν προσώπων .
7 Ο μέγιστος ετήσιος παραδεκτός χρόνος εκτός λειτουργίας του (DOWN TIME) του Μηχανήματος λόγω
βλαβών καθορίζεται στις είκοσι (20) ημέρες μη συμπεριλαμβανομένου των ημερών προληπτικής
συντήρησης .Ο υπολογισμός του παραπάνω επιτρεπτού χρόνου μη λειτουργίας (DOWN TIME) θα
πραγματοποιείται αιτιολογικά στο τέλος του συμβατικού έτους. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρου
ορίου θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2% της ετήσιας αμοιβής συντήρησης για κάθε ημέρα καθυστέρησης.
8. Η ποινική ρήτρα που προβλέπεται δεν μπορεί να εφαρμοσθεί για περιπτώσεις ανωτέρας βίας όπως :
Πυρκαγιά
Πλημμύρα
Σεισμός
Πόλεμος
Διακοπή ρεύματος
Κακή λειτουργία των κλιματιστικών εγκαταστάσεων .
9. Οι τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από τα παραπάνω περιστατικά καθώς και τα υλικά που θα
απαιτηθούν για την αποκατάσταση του Μηχανήματος θα βαρύνουν αποκλειστικά και θα καλυφθούν από
το Νοσοκομείο
10. Στις υποχρεώσεις του Συντηρητή να αντικαθιστά ανταλλακτικά που υπέστησαν βλάβη εξαιρούνται τα
παρακάτω :
Διοισοφάγειοι Ηχοβόλοι Κεφαλές
Παντός είδους αναλώσιμα (φιλμ ,χαρτί, μελάνι,, gel, κ.λ.π)
Περιφερειακά εκτυπωτικά συστήματα
11. Αναφορικά και μόνο με τα εξαιρούμενα ανταλλακτικά που αναφέρονται στη παρούσα παράγραφο ο
Συντηρητής υποχρεούται το ταχύτερο δυνατό (εντός 24 ωρών) να γνωστοποιεί με fax στο Νοσοκομείο το
κόστος οποιουδήποτε ανταλλακτικού, ενώ ο αποδέκτης της ειδοποίησης θα πρέπει με αντίστοιχο fax να
προβαίνει στη σχετική παραγγελία.
12. Ο Συντηρητής υποχρεούται να προσέρχεται προς αποκατάσταση των βλαβών εντός οκτώ (8)
εργασίμων ωρών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης του Νοσοκομείου στην οποία θα
προσδιορίζεται και η φύση του προβλήματος προς διευκόλυνση της έγκαιρης και αποτελεσματικής
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επέμβασης και αποκατάστασης του. Η ειδοποίηση του θα πρέπει να λαμβάνεται από το Συντηρητή από
τις 08.00 μέχρι της 13.00 κάθε ημέρας, διαφορετικά θα θεωρείται ότι το σχετικό αίτημα απευθύνθηκε την
επομένη ημέρα Η υποχρέωση αυτή της εταιρείας ισχύει για τις εργάσιμες ημέρες και ώρες όπως αυτές
καθορίζονται από την ισχύουσα εργατική νομοθεσία (δηλ από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08.00 έως
τις 16.00 εκτός των αργιών)
13. Ο χρόνος DOWN TIME θα αρχίζει να μετράει από τη στιγμή ο Συντηρητής υποχρεούται να προσέλθει
για επισκευή μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης υπολογιζόμενων πάντοτε των 8 ωρών εργασίας. Στο
τέλος του έτους θα αθροίζονται οι ώρες DOWN TIME θα διαιρούνται δια του 8 (εργάσιμες ημέρες ανά
ημέρα) προκειμένου να υπολογισθεί ο συνολικός χρόνος DOWN TIME του μηχανήματος .
14. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης βλάβης εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών ο Συντηρητής
υποχρεούται να παρέχει στο Νοσοκομείο με δικά της έξοδα αντίστοιχο μηχάνημα για την κάλυψη των
αναγκών του .
15.Το Νοσοκομείο υποχρεούται να παρέχει διαρκώς την κατάλληλη με τις προδιαγραφές του
μηχανήματος τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος να εξασφαλίζει τις προβλεπόμενες από το κατασκευαστή
συνθήκες θερμοκρασίας υγρασίας και προστασίας από τη σκόνη στους κρίσιμους χώρους των
μηχανημάτων .
Σε περίπτωση που οι παραπάνω συνθήκες δεν εξασφαλίζονται ο Συντηρητής δεν θα ευθύνεται για
οποιεσδήποτε τυχόν ζημίες του Μηχανήματος οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά το Νοσοκομείο έτσι ο
Συντηρητής δεν θα ευθύνεται για τη καταβολή τυχόν ποινικής ρήτρας λόγω μη λειτουργίας του
Μηχανήματος που θα προκύψει εκ του λόγου αυτού .

ΕΙΔΟΣ 5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ
ΟLYMPUS ΙΑΠΩΝΙΑΣ.
(ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ )
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη 80.000,00€ πλέον ΦΠΑ )

Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες συντήρησης στα μηχανήματα του οίκου
OLYMPUS του παρακάτω πίνακα καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί :

HF 120

OLYMPUS

ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ

TJF-145

ΒΙΝΤΕΟ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΟ

OLYMPUS OEV 203

ΟΘΟΝΗ MONITOR

GIF 1TQ160

ΒΙΝΤΕΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ

OEV 191 H

ΟΘΟΝΗ MONITOR

TJF-145

ΒΙΝΤΕΟ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΟ

EXERA II CV - 180

ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

EXERA II CLV - 180

ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

GIF - Q165

ΒΙΝΤΕΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ

ETD 3

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

CF - Q165L

ΒΙΝΤΕΟ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ

PVM 20N5E

ΟΘΟΝΗ MONITOR

TJF-145

ΒΙΝΤΕΟ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΟ
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CV - 190

ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

CLV - 190

ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

GIF - 1TH190

ΒΙΝΤΕΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ

GIF - HQ190

ΒΙΝΤΕΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ

CF - H185L

ΒΙΝΤΕΟ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ

CF - HQ190L

ΒΙΝΤΕΟ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ

UCR - CO2

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΗΣ CO2

OFP -2

ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ

FS - L2701D

ΟΘΟΝΗ ΜΟΝΙΤΟΡ

TJF Q180V

ΒΙΝΤΕΟ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΟ

TJF Q180V

ΒΙΝΤΕΟ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΟ

1. Τέσσερις (4) προγραμματισμένους ελέγχους προληπτικής συντήρησης και τις έκτακτες βλάβες
που θα παρουσιαστούν ενδιάμεσα στις συντηρήσεις.
2. Οι προγραμματισμένες επισκευές περιλαμβάνουν τους παρακάτω ελέγχους και ανταλλακτικά :
α. Έλεγχος διαρροής
β. Έλεγχος λειτουργίας
γ. Ηλεκτρικός /Ιατρικός έλεγχος ασφαλείας
δ. Αντικατάσταση προστατευτικού ευκάμπτου τμήματος
( περιλαμβανομένου ανταλλακτικών )
ε. Ρύθμιση γωνιώσεων
στ. Αντικατάσταση ακροφυσίου (περιλαμβανομένου ανταλλακτικών )
ζ. Αντικατάσταση εξωτερικού φρένου (περιλαμβανομένου
ανταλλακτικών )
η. Αντικατάσταση εσωτερικού φρένου (περιλαμβανομένου
ανταλλακτικών )
θ. Ρύθμιση συρματόσχοινου ανυψωτή
ι. Αντικατάσταση δακτυλιδιών (περιλαμβανομένου ανταλλακτικών )
κ. Τελικός έλεγχος
Θα περιλαμβάνονται ανταλλακτικά όπως :
1.Προστατευτικά ευκάμπτου τμήματος
2.Ακροφύσια
3.Στεγανοποιητικά δακτυλίδια
4.Διακόπτες on / off
5.Επαφές συνδετικού
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6. Ακίδες στήριξης
7.Φίλτρα αέρα
3. Θα περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα ανταλλακτικά για τις επισκευές των μηχανημάτων όπως :
1. Μονάδα εισαγωγής ασθενή
2.Χειριστήριο για όλους τους τύπους οργάνων
3. Εξωτερικός σωλήνας εισαγωγής ασθενή για όλους τους τύπους των
οργάνων.
4. Συνδετικά (μονάδα επαφών κλπ) για όλα τα βίντεο –ενδοσκόπια
5. Εξωτερικοί φακοί ακραίου τμήματος για όλους τους τύπους οργάνων
6.Κανάλια βιοψίας
7.Κανάλια αναρρόφησης
8.Κανάλια αέρα /νερού
9.Φακοί εικόνας
10. Φακοί φωτισμού
11.Εξωτερική σωλήνα εισαγωγής ασθενή
12. Σωλήνα φωτισμού
13.Διακόπτες χειριστηρίου
14.Κλειδιά χειριστηρίου
15. Κανάλια συρματόσχοινου ανυψωτή
16.Αντλίες
17.Πλακέτες
18. Τροφοδοτικά .
Δεν περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά όπως λυχνίες XENON, λυχνίες UV, συνδετικά καλώδια
(video scope cable, connecting cable, σπιράλ καλώδιο, s-video cable κλπ), συνδετικοί σωλήνες (π.χ.
αναρρόφησης, παροχής νερού, παροχής αέρα κλπ). Αναλώσιμα υλικά θεωρούνται επίσης : κάθε είδος
φίλτρου, βαλβίδες αέρα / νερού / αναρρόφησης, καλύμματα επαφών, τάπες βιοψιών, βούρτσες
καθαρισμού κλπ, και τα οποία μπορεί να απαιτηθούν κατά την ανωτέρω συντήρηση και επισκευές.

4.

Η προληπτική συντήρηση γίνεται μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου
τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την συντήρηση. Το Νοσοκομείο υποχρεούται να διαθέσει την
συσκευή για την συντήρηση στον συμφωνημένο τόπο και χρόνο.
5. Ο συντηρητής θα αναλαμβάνει την παροχή <Δανεικών> συσκευών, εφόσον ο χρόνος
επισκευής της καλυπτόμενης συσκευής υπερβεί τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και μετά την
παρέλευση του διαστήματος αυτού .
6. Ο συντηρητής δεν θα ευθύνεται για την αποκατάσταση βλαβών ή εν γένει ανωμαλιών που
προήλθαν
α. από επεμβάσεις μη εξουσιοδοτημένων τεχνικών του συντηρητή
από συνθήκες που
δεν ακολουθούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή (π.χ θερμοκρασία ,υγρασία ,τάση δικτύου,
χρησιμοποίηση ξένων ανταλλακτικών ή αναλωσίμων ,παροχή υπηρεσιών από προσωπικό ξένο
προς την εταιρεία κ.λ.π)
β. Από λόγους ανωτέρας βίας (π.χ ατύχημα διακυμάνσεις ρεύματος,
πλημμύρα ,τρομοκρατική ενέργεια. κ.λ.π)
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γ. Από εξωτερικές επεμβάσεις των χειριστών/ κακή χρήση/ πτώση/ υγρασία εσωτερική/
θραύση φακών. Επίσης δεν περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση βλαβών της
εξωτερικής επιφάνειας των μονάδων που γίνεται με εντολή του πελάτη
7.

Η τεχνική εξυπηρέτηση θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εβδομάδας (Δευτέρα
έως Παρασκευή 08.00-16-00) μετά από συνεννόηση με το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του
Νοσοκομείου το οποίο οφείλει να διαθέσει την συσκευή , στην συμφωνημένη ημέρα και ώρα .
8. Η παρεχόμενη τεχνική εργασία (συντήρηση –επισκευή) θα αναγράφεται στο τεχνικό δελτίο
εξυπηρετήσεως που συνοδεύει τη συσκευή το οποίο θα υπογράφεται από τον τεχνικό του
Νοσοκομείου και τον τεχνικό της Εταιρείας.

2. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

Ο συντηρητής θα ανταποκρίνεται εντός 36 ωρών σε κάθε έγγραφη κλήση του <Νοσοκομείου> για
βλάβη .Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρου ορίου θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2% της ετήσιας
αμοιβής συντήρησης για κάθε ημέρα καθυστέρησης.
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ΕΙΔH 6-8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ

(Προϋπολογισθείσα δαπάνη 18.500,00€ πλέον ΦΠΑ )

Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες συντήρησης σε οκτώ χειρουργικούς
προβολείς και έξι δορυφόρους του οίκου ALM δύο προβολέων του οίκου
MARTIN και δύο
προβολέων του οίκου SIMEON που βρίσκονται εγκατεστημένοι στις έξι χειρουργικές αίθουσες και στην
αίθουσα τοκετών του Νοσοκομείου καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα συναφθεί :
6. Δώδεκα (12) προβολείς του οίκου ALM (Προϋπολογισθείσα δαπάνη 14.000,00€

πλέον ΦΠΑ)

7. Δύο ( 2) προβολείς του οίκου ΜΑRTIN (Προϋπολογισθείσα δαπάνη 2.250,00€ πλέον ΦΠΑ)
8. Δύο (2) προβολείς του οίκου SIMEON (Προϋπολογισθείσα δαπάνη 2.250,00€ πλέον ΦΠΑ)

1.Οι εργασίες συντήρησης στις σκιαλυτικές λυχνίες , θα γίνονται μία φορά το μήνα μετά από συνεννόηση
με τους υπεύθυνους των χειρουργείων και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου τις απογευματινές
ώρες συμπεριλαμβανομένου Σαββάτου –Κυριακής των Αργιών και θα περιλαμβάνουν :
Γενικό καθαρισμό
Καθαρισμό λίπανση
Ρύθμιση πέδησης βραχιόνων
Ρύθμιση ανύψωσης βραχιόνων
Ρύθμιση –καθαρισμός πρισμάτων /διορθωτικών φίλτρων και φακών
Μέτρηση φωτεινότητας
Μέτρηση χειρουργικού πεδίου
Ηλεκτρολογικό έλεγχο
Μηχανικό έλεγχο
Εργασίες αντικατάστασης λυχνιών
Εργασίες αντικατάστασης βάσεων λυχνιών
2.Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο η συντήρηση να γίνει στα εργαστήρια της εταιρείας θα υπάρξει
προσυνεννόηση με το τμήμα Βιοϊατρικής και τους υπεύθυνους του χειρουργείου .
3.Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα αναγράφονται σε δελτίο τεχνικής επέμβασης και θα
υπογράφεται από τον αρμόδιο του τμήματος του Νοσοκομείου και τον τεχνικό της εταιρείας
4.Σε περίπτωση βλάβης η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να μεριμνήσει εντός 24 ωρών προς αποκατάσταση
της και να φροντίσει για την απρόσκοπτη , αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού .
5.Στο κόστος της σύμβασης συμπεριλαμβάνονται τα όποια ανταλλακτικά απαιτηθούν.
6.Η συντήρηση δεν περιλαμβάνει κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση βλαβών ή ανωμαλιών που
προήλθαν
Από συνθήκες που δεν ακολουθούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή
Από λόγους ανωτέρας

βίας

ΕΙΔΟΣ 9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΚΛΙΒΑΝΩΝ
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη 17.000,00€ πλέον ΦΠΑ )
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Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες συντήρησης στους παρακάτω
εγκατεστημένους κλίβανους του οίκου GETINGE του Νοσοκομείου καθ΄όλη τη διάρκεια της
σύμβασης που θα συναφθεί
A.GE-669 ER K-2 B 100 S/N 053649-10-01
B.GE-669 AR –2 B 500 S/N 053649-11-01

Οι υπηρεσίες συντήρησης διακρίνονται σε :
1.1 Προληπτική Προγραμματισμένη Συντήρηση [ΠΠΣ]
Η ΠΠΣ περιλαμβάνει :
1.1.1

Δύο [2] επισκέψεις τεχνικού του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου ετησίως .
Οι συντηρήσεις θα γίνονται εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας και κατά τις ημέρες
Δευτέρα –Παρασκευή (εξαιρουμένων των αργιών.)
1.1.2 Κατά την ΠΠΣ ο τεχνικός του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ θα προβαίνει στις προβλεπόμενες ρυθμίσεις , ελέγχους
και καθαρισμούς των κλιβάνων όπως φαίνονται παρακάτω.
Καθαρισμός ,έλεγχος των φίλτρων (νερού ,ατμού αέρα ,αποχέτευση )των κλιβάνων .
Καθαρισμός ,έλεγχος και αντικατάσταση όπου απαιτείται των ανεπίστροφων βαλβίδων των κλιβάνων.
Καθαρισμός ,έλεγχος λειτουργίας του συστήματος ψύξης των κλιβάνων .
Αντικατάσταση ελαστικών μερών σύνδεσης των συστημάτων μεταξύ τους –σε περίπτωση διαρροής.
Ρύθμιση PRESSURE SWITCH ελέγχου λειτουργίας πιέσεων και κενού των κλιβάνων .
Έλεγχος των καλωδιώσεων –διαρροών αέρα PACKS 50 A (κομπιούτερ) των κλιβάνων και σύνδεση με
TEST BOX των κομπιούτερ για έλεγχο λειτουργίας.
Για τον κλίβανο GE-669 ER K-2 B 100 S/N 053649-10-01 που περιλαμβάνει ατμογεννήτρια, απαιτείται
επιπλέον εκτός του καθαρισμού και των ρυθμίσεων που απαιτούνται ανά εξάμηνο , ετήσιος καθαρισμός
του καζανιού πίεσης – ρυθμίσεις και έλεγχος λειτουργίας των πιεστικών διακοπτών ατμογεννήτριας και
έλεγχος λειτουργίας των πιεστικών διακοπτών ατμογεννήτριας και έλεγχος των ασφαλιστικών πίεσης
1.1.3 Αντικατάσταση φθαρμένων ή χρονικού ορίου ανταλλακτικών.
1.2 Επανορθωτική Εκτακτη Συντήρηση [ΕΕΣ]
Η ΕΕΣ περιλαμβάνει :
1.2.1 Aποκατάσταση κάθε ανωμαλίας ή βλάβης των κλιβάνων ,μετά από σχετική ειδοποίηση του
Νοσοκομείου .
1.2.2

1.2.3

1.2.4

Αποκατάσταση κάθε ανωμαλίας ή βλάβης , που όμως αν οφείλεται σε κακό χειρισμό ή άγνοια
του χειριστού του ΠΕΛΑΤΗ , θα χρεώνεται με το ισχύον εκάστοτε τιμολόγιο του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ και
δεν καλύπτεται από την παρούσα σύμβαση .
Σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών , η προθεσμία επέμβασης καθορίζεται σε 24 ώρες από την
ειδοποίηση , εκτός Σαββάτου , Κυριακής , επισήμων αργιών και ανωτέρας βίας .Για καθυστέρηση
πέραν του 24ωρου θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 20 ευρώ για κάθε ώρα καθυστέρησης.
Για κάθε επέμβαση τεχνικού , θα εκδίδεται <<Δελτίο Συντήρησης και Επισκευής >> στο οποίο θα
αναφέρονται αναλυτικά η εργασία και τα ανταλλακτικά ή τα αναλώσιμα που
χρησιμοποιήθηκαν .Το Δελτίο θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας ή της
Αποστείρωσης του Νοσοκομείου .

Όλες οι απαιτήσεις του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης , σε ότι αφορά
τη χρήση ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών θα καλύπτονται από τα ποσά που ορίζονται στην
παρούσα σύμβαση .
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2.2 Στην συντήρηση δεν περιλαμβάνονται τα ανταλλακτικά και οι μεγάλης έκτασης βλάβες που
αποδεδειγμένα δεν οφείλονται στη συνήθη χρήση του κλιβάνου ,αλλά προκλήθηκαν από αίτια όπως
έλλειψη ή ακατάλληλη ποιότητα ατμού , νερού, πεπιεσμένου αέρα ,διακυμάνσεις ηλεκτρικού ρεύματος
κ.λ.π .Στην περίπτωση αυτή , η δαπάνη για την επισκευή του κλιβάνου θα ορίζεται με κοινή συμφωνία των
δύο μερών.

ΕΙΔΟΣ 10-22. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη 58.000,00€ πλέον ΦΠΑ )

Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες συντήρησης στα παρακάτω ακτινολογικά
μηχανήματα καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί
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Είδος 10. Ακτινολογικό MPG-50(CGR) με οριζόντια τράπεζα και
ορθοστάτη (1987) –Θάλαμος Β (Προϋπολογισθείσα δαπάνη 5.000,00€
πλέον ΦΠΑ )
Είδος 11. Ακτινολογικό MPG-50(CGR με οριζόντια τράπεζα και
ορθοστάτη (1987) –Θάλαμος Γ(Προϋπολογισθείσα δαπάνη 5.000,00€
πλέον ΦΠΑ )
Είδος 12. Ακτινολογικό Solarix FV(CGR) με τραυματιολογική τράπεζα και
κοινή γεννήτρια με το Νο 3 (1987) –Θάλαμος Γ. (Προϋπολογισθείσα
δαπάνη 2.000,00€ πλέον ΦΠΑ )
Είδος 13. Φορητό Ακτινοσκοπικό (C-arm ) Ziehm 800(Instrumentarium
Imaging ) (2003) –Χειρουργεία (Προϋπολογισθείσα δαπάνη 9.000,00€
πλέον ΦΠΑ )
Είδος 14. Φορητό Ακτινοσκοπικό Practix –33 (Philips )(2004) –ΜΕΘ και
Χειρουργεία . (Προϋπολογισθείσα δαπάνη 1.500,00€ πλέον ΦΠΑ )
Είδος 15. Μαστογράφο LORAD M – IV(2006) (Προϋπολογισθείσα
δαπάνη 5.000,00€ πλέον ΦΠΑ )
Είδος 16. Οδοντιατρικό ακτινογραφικό X-MIND AC (Satelec)(2003) –
Οδοντιατρείο (Προϋπολογισθείσα δαπάνη 1.500,00€ πλέον ΦΠΑ )
Είδος 17. Φορητό Ακτινοσκοπικό (C-arm) BV Pulsera (Philips) (2008) –
Καρδιολογική Κλινική (Προϋπολογισθείσα δαπάνη 9.000,00€ πλέον
ΦΠΑ )
Είδος 18. Φορητό Ακτινολογικό ROLLER 4 (2008)-Κλινικές 4ου, 5ου και 6ου
ορόφου (Προϋπολογισθείσα δαπάνη 3.000,00€ πλέον ΦΠΑ )
Είδος 19.
Ακτινοσκοπικό Essenta RS (Philips)(2008)
Ακτινολογικό(Προϋπολογισθείσα δαπάνη 8.000,00€ πλέον ΦΠΑ )

–

Είδος 20. Φορητό Ακτινολογικό ROLLER 15 (Προϋπολογισθείσα δαπάνη
3.000,00€ πλέον ΦΠΑ )
Είδος 21. Φορητό Ακτινολογικό MOBILDRIVE AR 30 (Προϋπολογισθείσα
δαπάνη 3.000,00 € πλέον ΦΠΑ )
Είδος
22.
Φορητό
Ακτινολογικό
MOBILORIVE
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη 3.000,00 € πλέον ΦΠΑ )

TM8102

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

1. Ο Συντηρητής αναλαμβάνει τον έλεγχο καλής λειτουργίας που πρέπει να γίνεται προληπτικά τρεις
φορές το χρόνο για κάθε μηχάνημα.
2. Ο Συντηρητής υποχρεούται στη λήψη κάθε απαραίτητου προληπτικού μέτρου για την αποφυγή
τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών στα προς συντήρηση είδη .
3.Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα εργατικά και τα αναγκαία –κατάλληλα ανταλλακτικά τα οποία θα
απαιτηθούν για τον συντηρούμενο εξοπλισμό, πλην των λυχνιών κενού, ακτινολογικών λυχνιών κ.λ.π
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αναλωσίμων (φιλμ, σκιαγραφικά κ.λ.π), τόσο για την προληπτική, όσο και για την επισκευαστική
συντήρηση
4. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πλην
εορτών, αργιών και ημερών γενικής εφημερίας μετά τις απαραίτητες ενέργειες διακοπής λειτουργίας
του αντίστοιχου εξοπλισμού και βέβαια μετά από συνεννόηση μεταξύ των συμβαλλομένων πλευρών, και
πάντα βάσει προγράμματος που απαρέγκλιτα, πλην ανωτέρας βίας, θα τηρείται. Η προληπτική συντήρηση
θα διενεργείται από έμπειρο –εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα διαθέτει πιστοποιητικά εκπαίδευσης
τεχνικών σε αντίστοιχα μηχανήματα τα οποία θα υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες στην τεχνική
προσφορά .
5. Ο Συντηρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τηλεφωνική στήριξη μετά το πέρας του
εργασίμου ωραρίου τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και κατά την διάρκεια αργιών και
Σαββατοκύριακων από τις 08.00 –21.00
6.Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και τις οδηγίες
του κατασκευαστή των μηχανημάτων
7. Κατά τη διάρκεια ισχύος της συντήρησης , θα ειδοποιείται άμεσα ο συντηρητής για την περίπτωση
βλάβης .Ο συντηρητής υποχρεούται στην τήρηση ημερολογίου λειτουργίας –συντήρησης και αναγγελίας –
αποκατάστασης βλαβών, παραγγελίας αναμονής ανταλλακτικών κ.λ.π
6.Ο συντηρητής σε περίπτωση βλάβης να ενημερώνεται τηλεφωνικά και με Fax
7.Ο συντηρητής θα προσέρχεται για την επισκευή αυθημερόν και εντός 4 έως 5 ωρών το πολύ από την
ειδοποίηση . Η ειδοποίηση θα πρέπει να λαμβάνεται από την συντηρητή από τις 08:00 μέχρι τις 14:00
κάθε ημέρας, διαφορετικά θα θεωρείται ότι το σχετικό αίτημα του απευθύνθηκε την επομένη ημέρα.
Η υποχρέωση αυτή της εταιρείας ισχύει για τις εργάσιμες μόνο ημέρες και ώρες.
8.Ο συντηρητής υποχρεούται να επισκευάζει τη βλάβη τα αργότερο εντός 5 εργασίμων ημερών
9.Μέγιστος αποδεκτός χρόνος για την μη λειτουργία μηχανήματος ορίζονται οι δέκα πέντε (15) ημέρες. Για
κάθε ημέρα πέραν της 15ης θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ποσού 50 € ανά ημέρα μη λειτουργίας του .

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ –ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.Κατά τη διάρκεια της συμβάσεως , αν απαιτηθούν έκτακτες εργασίες ή αναδιαρρυθμίσεις ή
αναβαθμίσεις μηχανημάτων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο της συντήρησης,
αλλά κρίνονται από το Νοσοκομείο, απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού, αυτές θα
χρεώνονται χωριστά, με συμφωνία συντηρητού –Νοσοκομείου από κοινού .
2. Η αποκατάσταση –βλαβών-και ζημιών –οφειλομένων σε μη ορθολογική –χρήση – του προς συντήρηση
εξοπλισμού σε ανωτέρα βία κ.λ.π αιτίες που έχει προαναφερθεί ότι εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις του
συντηρητή θα γίνονται, από το συντηρητή, ύστερα από έγγραφη εντολή του Νοσοκομείου με βάση
αντίστοιχο τιμολόγιο του συντηρητή για υλικά και εργασία
3.Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο κρίνει ότι κάποιο από τα προς συντήρηση μηχανήματα αποσυρθεί ή
αντικατασταθεί με άλλο ή ότι δεν επιθυμεί πλέον την συντήρηση του ο συντηρητής οφείλει να αφαιρέσει
από το τιμολόγιο το αντίστοιχο ποσό που αναφέρεται στην σύμβαση για το συγκεκριμένο μηχάνημα για το
χρονικό διάστημα που απομένει έως τη λήξη της σύμβασης

ΕΙΔΟΣ 23. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη 47.500,00€ πλέον ΦΠΑ )
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1. Ο Συντηρητής αναλαμβάνει να παρέχει καθ΄όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης σύμβασης την πλήρη
συντήρηση του Αξονικού Τομογράφου TOSHIBA Asteion S4 και ειδικότερα την :
Α. Aξία εργασιών τεσσάρων (4) προληπτικών συντηρήσεων
Β. Αξία εργασιών αποκατάστασης απεριορίστου αριθμού βλαβών
Γ.Αξία όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών για την αποκατάσταση των ανωτέρω βλαβών
συμπεριλαμβανομένης και της ακτινολογικής λυχνίας , ανεξαρτήτως του αριθμού των τομών που θα
πραγματοποιηθούν .
Στα ανταλλακτικά δεν περιλαμβάνονται τα παντός είδους αναλώσιμα (φίλμ, εύκαμπτοι μαγνητικοί και
οπτικοί δίσκοι , αφρώδη στηρίγματα ασθενών , κτλ )
Τα ανταλλακτικά να είναι καινούργια και να συνοδεύονται από την αντίστοιχη εγγύηση .
2.Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τηλεφωνική στήριξη μετά το πέρας του εργασίμου
ωραρίου τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και κατά την διάρκεια αργιών και Σαββατοκύριακων από
τις 08.00 –21.00
3.Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και τις οδηγίες
του κατασκευαστή των μηχανημάτων
4.Καθ ΄όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο συντηρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να λαμβάνει τα
απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές του κατασκευαστή και των προβλεπόμενων από αυτές ανοχών .
5.Ο μέγιστος επιτρεπόμενος ετήσιος παραδεκτός χρόνος εκτός λειτουργίας (DOWN TIME ) του κάθε
μηχανήματος λόγων βλαβών , καθορίζεται στις (15) ημέρες .Ο υπολογισμός του παραπάνω επιτρεπτού
χρόνου μη λειτουργίας (DOWN TIME ) θα πραγματοποιηθεί αιτιολογικά στο τέλος του χρόνου ισχύος της
σύμβασης , προκειμένου να υπολογισθεί η εφαρμογή της ποινικής ρήτρας της παραγράφου 6 .
6.Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των προβλεπόμενων επιτρεπτών ορίων μη λειτουργίας
(DOWN TIME ) των μηχανημάτων η εταιρεία θα υποχρεούται να καταβάλλει στο νοσοκομείο το ποσό των
100 ευρώ για κάθε ημέρα πέραν των 15 ημερών .Το ποσό αυτό θα αφαιρείται από το συνολικό τίμημα της
σύμβασης .
7.Ο συντηρητής υποχρεούται να προσέρχεται προς αποκατάσταση των βλαβών το ταχύτερο δυνατό από
την λήψη της σχετικής ειδοποίησης , και οπωσδήποτε όχι πέρα των 12 ωρών από την ειδοποίηση

ΕΙΔΟΣ 24. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΤΟΡ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη 3.500,00 € πλέον ΦΠΑ )

Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες συντήρησης στα παρακάτω μηχανήματα
της Μονάδος Εντατικής Θεραπείας Εμφραγμάτων καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί
7 Μόνιτορ BSM -6701K
3 Mόνιτορ BSM -2301K
Κεντρικού Σταθμού CNS -9701K του Οίκου ΝIHON KOHDEN
1. Η συντήρηση περιλαμβάνει δύο επισκέψεις το χρόνο για τον έλεγχο των ανωτέρω μηχανημάτων
καθώς και απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για ενδεχόμενες βλάβες .
2. Στην τιμή συντήρησης δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικά , αντικατάσταση των αναλωσίμων
μερών των μηχανημάτων ( όπως καλώδια , μπαταρίες κ.λ.π) καθώς και του σκληρού δίσκου του
κεντρικού σταθμού ο οποίος πρέπει να αντικαθίσταται κάθε δύο έτη .
3. H συντήρηση θα γίνεται όπως ορίζει ο Κατασκευαστικός Οίκος σε προκαθορισμένη ημερομηνία
και σε συνεργασία και την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Η Εταιρεία θα ευθύνεται για
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4.

5.
6.

7.

8.

οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στα μηχανήματα κατά την διάρκεια των συντήρησης από αυτήν,
λόγω χρησιμοποίησης μη εξειδικευμένου προσωπικού.
H
συντηρήτρια δεν θα ευθύνεται για βλάβες που διαπιστωμένα έγινε προσπάθεια
επισκευής των μηχανημάτων, από άλλους τεχνικούς εκείνων της συντηρήτριας ή προηγήθηκε
λάθος χειρισμός από τους χρήστες του μηχανήματος.
Σε περίπτωση που η βλάβη είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο , το μηχάνημα θα
μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας για επισκευή με έξοδα της συντηρήτριας .
Μετά την συντήρηση και επισκευή βλάβης , το εκάστοτε μηχάνημα θα παραλαμβάνεται επίσημα
με την υπογραφή καταλληλότητας από τον υπεύθυνο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας σε ειδικό δελτίο
εργασίας της συντηρήτριας και θα παραδίδεται αντίγραφο .
Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των μηχανημάτων , η Εταιρεία πρέπει να
ανταποκριθεί εντός 24 ωρών από την αναγγελία της βλάβης , έφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας .
Για κάθε ημέρα καθυστέρησης πέραν του εικοσιτετραώρου θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα
ποσού 20 € / ανά ημέρα καθυστέρησης .
Εξαιρούνται σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες .
9. Ο συντηρητής θα αναλαμβάνει την παροχή <Δανεικών> συσκευών,

εφόσον

το μηχάνημα πρέπει να μεταφερθεί στη εταιρεία..

ΕΙΔΟΣ 25. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη 11.000,00 € πλέον ΦΠΑ )

Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες συντήρησης με κάλυψη ανταλλακτικών και
kit συντήρησης στα παρακάτω μηχανήματα της Μονάδος Εντατικής Θεραπείας καθ΄όλη τη διάρκεια
της σύμβασης που θα συναφθεί
Έξι (6) αναισθησιολογικά μηχανήματα του οίκου GE Ηealthcare Model AVANCE S/5 CARESTATION με
ενσωματωμένο αναπνευστήρα όγκου πίεσης & monitor model S/5 Anesthesia, η οποία θα περιλαμβάνει
για κάθε μηχάνημα :
Έλεγχο και ρύθμιση ροομέτρων και βαλβίδων ρυθμίσεως Ο2/Ν2Ο/ΑΙR
Έλεγχο και ρύθμιση του κλειστού κυκλώματος νάρκωσης & καθαρισμού
Έλεγχο anti-polution valve
Έλεγχο pipe –line block Αναισθησιολογικού Τμήματος
Έλεγχο διαρροών Ο2/Ν2Ο/ΑΙR στο κύκλωμα
Το monitor συνοδεύεται από τους κάτωθι ενισχυτές .
 E –PRESTN
 E-CAiOV
Και όλους τους ελέγχους που ορίζει ο κατασκευαστής στο εγχειρίδιο service .

1. Η συντήρηση θα γίνεται με μία επίσκεψη το έτος όπως ορίζει ο Κατασκευαστικός Οίκος σε
προκαθορισμένη ημερομηνία και σε συνεργασία με το Αναισθησιολογικό τμήμα και την Τεχνική
Υπηρεσία του Νοσοκομείου Στην συντήρηση θα περιλαμβάνονται αποσυναρμολόγηση των
μηχανημάτων, με καθαρισμό και συντήρηση όλων των μηχανικών μερών, και θα
πραγματοποιείται και η αντικατάσταση του ετήσιου service kit. Να αναφερθούν επί ποινή
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2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

αποκλεισμού αναλυτικά (περιγραφή ΕΙΔΟΥΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ) τα υλικά που περιλαμβάνονται στο
ετήσιο service Kit και θα τοποθετούνται στο αναισθησιολογικό μηχάνημα.
Η Εταιρεία θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στα μηχανήματα κατά την διάρκεια
των συντήρησης από αυτήν, λόγω χρησιμοποίησης μη εξειδικευμένου προσωπικού.
H συντηρήτρια δεν θα ευθύνεται για βλάβες που διαπιστωμένα έγινε προσπάθεια επισκευής
των μηχανημάτων, από άλλους τεχνικούς εκείνων της συντηρήτριας ή προηγήθηκε λάθος
χειρισμός από τους χρήστες του μηχανήματος.
Σε έκτακτες βλάβες η εταιρεία θα αποκαθιστά την βλάβη χωρίς επιπλέον χρέωση μετά την
ειδοποίηση από το Γρ Προμηθειών ή την Τεχνική Υπηρεσία
Σε περίπτωση που η βλάβη είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το μηχάνημα θα
μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας για επισκευή με έξοδα της συντηρήτριας .
Μετά την συντήρηση και επισκευή βλάβης , το εκάστοτε μηχάνημα θα παραλαμβάνεται επίσημα
με την υπογραφή καταλληλότητας από τον υπεύθυνο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας σε ειδικό δελτίο
εργασίας της συντηρήτριας και θα παραδίδεται αντίγραφο .
Εξαιρούνται οι βλάβες που οφείλονται σε κακό χειρισμό π.χ σπασίματα , πτώση κρούσης , μη ορθή
λειτουργία σύμφωνα με το Κατασκευαστή Οίκο , και θα χρεώνεται με 90,00 € την ώρα και
επιπλέον χρέωση του ανταλλακτικού
Επίσης δεν καλύπτονται τα αναλώσιμα υλικά , οθόνες , τα υλικά χρήσης ή κλιβανιζόμενα,
μπαταρίες, ηλεκτρόδια ασθενούς .
Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των
μηχανημάτων, η Εταιρεία
πρέπει να
ανταποκριθεί εντός 24 ωρών από την αναγγελία της βλάβης , έφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας .
Για κάθε ημέρα καθυστέρησης πέραν του εικοσιτετραώρου θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα
ποσού 30 € / ανά ημέρα καθυστέρησης .
Εξαιρούνται Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες .

ΕΙΔΟΣ 26. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη 11.500,00 € πλέον ΦΠΑ )

Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες συντήρησης στα παρακάτω μηχανήματα
του Ακτινολογικού καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί
α) Δύο συστήματα ψηφιακής ακτινογραφίας FCR PROTFECT CS FCR CAPSULA XL
β) Δύο συστήματα εκτύπωσης εικόνων DRYPIX 4000
γ) Ένα σύστημα αρχειοθέτησης εικόνων SYNAPSE
του οίκου FUJI FILM

1. H συντήρηση θα γίνεται με μία επίσκεψη το έτος όπως ορίζει ο Κατασκευαστικός Οίκος σε
προκαθορισμένη ημερομηνία και σε συνεργασία με το Ακτινολογικό τμήμα και την Τεχνική
Υπηρεσία του Νοσοκομείου
Στις εργασίες συντήρησης περιλαμβάνονται Καθαρισμός και έλεγχος μηχανικών τμημάτων
και καλής λειτουργίας του μηχανήματος.Καλιμπράρισμα και ρύθμιση για βέλτιστη ποιότητα και
απόδοση. Έλεγχο του laser και του οπτικού κρυστάλλου .
Επίσης αναβαθμίσεις των λογισμικών των μηχανημάτων με νεότερες εκδόσεις .
2. Η Εταιρεία θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στα μηχανήματα κατά την
διάρκεια των συντήρησης από αυτήν, λόγω χρησιμοποίησης μη εξειδικευμένου
προσωπικού.
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3. H
συντηρήτρια δεν θα ευθύνεται για βλάβες που διαπιστωμένα έγινε προσπάθεια
επισκευής των μηχανημάτων, από άλλους τεχνικούς εκείνων της συντηρήτριας ή προηγήθηκε
λάθος χειρισμός από τους χρήστες του μηχανήματος.
4. Σε έκτακτες βλάβες η εταιρεία θα αποκαθιστά την βλάβη χωρίς επιπλέον χρέωση μετά την
ειδοποίηση από το Γρ Προμηθειών ή την Τεχνική Υπηρεσία
5. Σε περίπτωση που η βλάβη είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το μηχάνημα
θα μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας για επισκευή με έξοδα της συντηρήτριας .
6. Μετά την συντήρηση και επισκευή βλάβης , το εκάστοτε μηχάνημα θα παραλαμβάνεται
επίσημα με την υπογραφή καταλληλότητας από τον υπεύθυνο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας σε
ειδικό δελτίο εργασίας της συντηρήτριας και θα παραδίδεται αντίγραφο .
7. Εξαιρούνται οι βλάβες που οφείλονται σε κακό χειρισμό π.χ σπασίματα , πτώση κρούσης , μη
ορθή λειτουργία σύμφωνα με το Κατασκευαστή Οίκο , και θα χρεώνεται επιπλέον χρέωση την
ώρα και επιπλέον χρέωση του ανταλλακτικού
8.
Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των μηχανημάτων , η Εταιρεία πρέπει να
ανταποκριθεί εντός 24 ωρών από την αναγγελία της βλάβης , εφ’ όσον δεν συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας, εκτός αν η επόμενη είναι αργία. Στην περίπτωση αυτή αν η
ανταπόκριση δεν μπορεί να είναι αυθημερόν , θα γίνεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα .
9. Για κάθε ημέρα καθυστέρησης πέραν του εικοσιτετραώρου θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα
ποσού 30 € / ανά ημέρα καθυστέρησης .
Εξαιρούνται Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες .

ΕΙΔΟΣ 27. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη 9.000,00 € πλέον ΦΠΑ )

Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες συντήρησης με κάλυψη ανταλλακτικών και
kit συντήρησης και στους έξι (6) αναπνευστήρες ENGSTROM PRO, του οίκου GE HEALTHCARE της
Μονάδος Εντατικής Θεραπείας καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί .

1. Στην συντήρηση θα περιλαμβάνονται δύο (2) γενικές συντηρήσεις των μηχανημάτων με
αποσυναρμολόγηση, καθαρισμός και συντήρηση όλων των μηχανικών μερών, καθώς σε μια
(1) εκ των δυο (2) προγραμματισμένων επισκέψεων θα πραγματοποιείται και η
αντικατάσταση του ετήσιου service kit. Να αναφερθούν επί ποινή αποκλεισμού αναλυτικά
(περιγραφή ΕΙΔΟΥΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ) τα υλικά που περιλαμβάνονται στο ετήσιο service Kit και θα
τοποθετούνται στο αναισθησιολογικό μηχάνημα.
H συντήρηση θα γίνεται σε προκαθορισμένη ημερομηνία και σε συνεργασία με το αντίστοιχο
τμήμα και την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου
2. Η εργασία συντήρησης περιλαμβάνει :
Α. Βαθμονόμηση ροών, πιέσεων, όγκων με ειδικά διακριβωμένα
όργανα.
Β. Ρύθμιση οδηγών αερίων, ρύθμιση βαλβίδων με ειδικό service
Application.
3. Η Εταιρεία θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στα μηχανήματα κατά την
διάρκεια των συντήρησης από αυτήν, λόγω χρησιμοποίησης μη εξειδικευμένου
προσωπικού.
4. H
συντηρήτρια δεν θα ευθύνεται για βλάβες που διαπιστωμένα έγινε προσπάθεια
επισκευής των μηχανημάτων, από άλλους τεχνικούς εκείνων της συντηρήτριας ή προηγήθηκε
λάθος χειρισμός από τους χρήστες του μηχανήματος.
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5.
6.

7.

8.

9.
10.

Σε έκτακτες βλάβες η εταιρεία θα αποκαθιστά την βλάβη χωρίς επιπλέον χρέωση μετά την
ειδοποίηση από το Γρ Προμηθειών ή την Τεχνική Υπηρεσία
Σε περίπτωση που η βλάβη είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το
μηχάνημα θα μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας για επισκευή με έξοδα της
συντηρήτριας .
Μετά την συντήρηση και επισκευή βλάβης , το εκάστοτε μηχάνημα θα παραλαμβάνεται
επίσημα με την υπογραφή καταλληλότητας από τον υπεύθυνο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας σε
ειδικό δελτίο εργασίας της συντηρήτριας και θα παραδίδεται αντίγραφο .
Εξαιρούνται οι βλάβες που οφείλονται σε κακό χειρισμό π.χ σπασίματα , πτώση κρούσης , μη
ορθή λειτουργία σύμφωνα με το Κατασκευαστή Οίκο , και θα χρεώνεται με τον αντίστοιχο
τιμοκατάλογο την ώρα και επιπλέον χρέωση του ανταλλακτικού
Επίσης δεν καλύπτονται τα αναλώσιμα υλικά, κυκλώματα ασθενών, αισθητήρες ροής,
σωλήνες οξυγόνου NIST – AFNOR)
Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των μηχανημάτων, η Εταιρεία πρέπει να
ανταποκριθεί εντός 24 ωρών από την αναγγελία της βλάβης , εφ’ όσον δεν συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας .

ΕΙΔΟΣ 28. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ OXYLOG
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη 8.000,00 € πλέον ΦΠΑ )

Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες συντήρησης στα παρακάτω μηχανήματα
της Μονάδος Εντατικής Θεραπείας Εμφραγμάτων καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί

ΤΥΠΟΣ

SERIAL NUMBER

ΤΜΗΜΑ

OXYLOG 1000

SRUJ-0026

Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

OXYLOG 1000

SRTM-0011

Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

OXYLOG 1000

ARPB-0138

Τ.Ε.Π.

OXYLOG 1000

ARPB-0103

Τ.Ε.Π.

OXYLOG 1000

SRTH 0085

Τ.Ε.Π.

OXYLOG 100

ARPH-0138

Μ.Ε.Θ. ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

OXYLOG 1000

SRZB-0057

Μ.Ε.Θ.

OXYLOG 1000

ASHF- 0018

Μ.Τ.Ν

1. H συντήρηση θα γίνεται με δύο επισκέψεις το έτος όπως ορίζει ο Κατασκευαστικός Οίκος σε
προκαθορισμένη ημερομηνία και σε συνεργασία με το αντίστοιχο τμήμα και την Τεχνική
Υπηρεσία του Νοσοκομείου
2. Η Εταιρεία θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στα μηχανήματα κατά την
διάρκεια των συντήρησης από αυτήν, λόγω χρησιμοποίησης μη εξειδικευμένου
προσωπικού.
3. H
συντηρήτρια δεν θα ευθύνεται για βλάβες που διαπιστωμένα έγινε προσπάθεια
επισκευής των μηχανημάτων, από άλλους τεχνικούς εκείνων της συντηρήτριας ή προηγήθηκε
λάθος χειρισμός από τους χρήστες του μηχανήματος.
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4.
5.

6.

7.

8.
9.

Σε έκτακτες βλάβες η εταιρεία θα αποκαθιστά την βλάβη χωρίς επιπλέον χρέωση μετά την
ειδοποίηση από το Γρ. Προμηθειών ή την Τεχνική Υπηρεσία
Σε περίπτωση που η βλάβη είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το
μηχάνημα θα μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας για επισκευή με έξοδα της
συντηρήτριας.
Μετά την συντήρηση και επισκευή βλάβης, το εκάστοτε μηχάνημα θα παραλαμβάνεται
επίσημα με την υπογραφή καταλληλότητας από τον υπεύθυνο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας σε
ειδικό δελτίο εργασίας της συντηρήτριας και θα παραδίδεται αντίγραφο.
Εξαιρούνται οι βλάβες που οφείλονται σε κακό χειρισμό π.χ σπασίματα, πτώση κρούσης , μη
ορθή λειτουργία σύμφωνα με το Κατασκευαστή Οίκο , και θα χρεώνεται με τον αντίστοιχο
τιμοκατάλογο την ώρα και επιπλέον χρέωση του ανταλλακτικού
Επίσης δεν καλύπτονται τα αναλώσιμα υλικά, κυκλώματα ασθενών, αισθητήρες ροής,
σωλήνες οξυγόνου NIST – AFNOR)
Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των μηχανημάτων, η Εταιρεία πρέπει να
ανταποκριθεί εντός 24 ωρών από την αναγγελία της βλάβης , εφ’ όσον δεν συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας.

ΕΙΔΟΣ 29. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΜΟΝΙΤΟΡ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη 7.000,00 € πλέον ΦΠΑ )

Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες συντήρησης στο Κεντρικό Σταθμό και τα
monitor, του οίκου DATEX - OHMEDA της Μονάδος Εντατικής Θεραπείας καθ΄όλη τη διάρκεια της
σύμβασης που θα συναφθεί .
Α. Κεντρικός σταθμός I – CENTRAL
Β. Οκτώ (8) monitor FCU – 8
Γ. Δύο (2) monitor SOLAR 8000
1. H συντήρηση θα γίνεται με δύο επισκέψεις το έτος σε προκαθορισμένη ημερομηνία και σε
συνεργασία με το αντίστοιχο τμήμα και την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου
2. Η εργασία συντήρησης περιλαμβάνει :
Α. Καθαρισμό του πύργου και του εξοπλισμού δικτύου.
Β. Έλεγχο επικοινωνίας του Κεντρικού Μόνιτορ με τα παρακλίνια Μόνιτορ.
Γ. Έλεγχο των κλινικών ρυθμίσεων
Δ. Συντήρηση των σκληρών δίσκων
Ε. Έλεγχο των λειτουργικών αρχείων
ΣΤ. Έλεγχο επικοινωνίας με τον εκτυπωτή
3.

Η Εταιρεία θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στα μηχανήματα κατά την διάρκεια των
συντήρησης από αυτήν, λόγω χρησιμοποίησης μη εξειδικευμένου προσωπικού.
4. H συντηρήτρια δεν θα ευθύνεται για βλάβες που διαπιστωμένα έγινε προσπάθεια επισκευής των
μηχανημάτων, από άλλους τεχνικούς εκείνων της συντηρήτριας ή προηγήθηκε λάθος χειρισμός από
τους χρήστες του μηχανήματος.
5.
Σε έκτακτες βλάβες η εταιρεία θα αποκαθιστά την βλάβη χωρίς επιπλέον χρέωση μετά την
ειδοποίηση από το Γρ Προμηθειών ή την Τεχνική Υπηρεσία
6.
Σε περίπτωση που η βλάβη είναι αδύνατο να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο, το μηχάνημα θα
μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας για επισκευή με έξοδα της συντηρήτριας .
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7.

8.

9.
10.
11.

Μετά την συντήρηση και επισκευή βλάβης , το εκάστοτε μηχάνημα θα παραλαμβάνεται επίσημα με
την υπογραφή καταλληλότητας από τον υπεύθυνο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας σε ειδικό δελτίο εργασίας
της συντηρήτριας και θα παραδίδεται αντίγραφο.
Εξαιρούνται οι βλάβες που οφείλονται σε κακό χειρισμό π.χ σπασίματα, πτώση κρούσης , μη ορθή
λειτουργία σύμφωνα με το Κατασκευαστή Οίκο, και θα χρεώνεται με τον αντίστοιχο τιμοκατάλογο την
ώρα και επιπλέον χρέωση του ανταλλακτικού
Επίσης δεν καλύπτονται τα αναλώσιμα υλικά, κυκλώματα ασθενών, αισθητήρες ροής, σωλήνες
οξυγόνου NIST – AFNOR)
Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των μηχανημάτων, η Εταιρεία πρέπει να ανταποκριθεί
εντός 24 ωρών από την αναγγελία της βλάβης , εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας .
Ο συντηρητής θα αναλαμβάνει την παροχή <Δανεικών> συσκευών, εφόσον
το μηχάνημα πρέπει να μεταφερθεί στη εταιρεία..

EIΔΟΣ 30: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΤΥΠΟΥ BRILIANCE
64 TOY OIKOY PHILIPS
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη 29.000,00 € πλέον ΦΠΑ )

Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες συντήρησης στον Αξονικό Τομογράφο τύπου
Briliance 64 του οίκου Philips καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί

Ο συντηρητής υποχρεούται να παρέχει :
1. ΄΄Προγραμματισμένες συντηρήσεις,΄΄ σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου, κατά την
διάρκεια της σύμβασης και κατά χρονικά διαστήματα λογικά απέχοντα μεταξύ τους. Οι εν λόγω
επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των εργάσιμων ωρών και ημερών επί τη βάσει ενός
χρονοδιαγράμματος συμφωνηθησομένου μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του συντηρητή .

Ως “Προγραμματισμένη συντήρηση” θεωρείται ο προληπτικός έλεγχος ως προς την ορθή λειτουργία
των Μηχανημάτων, περιοδικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και την ένταση χρήσης
του εξοπλισμού εντός της χρονικής ισχύος της συμβάσεως. Θα περιλαμβάνει αναγκαίες ρυθμίσεις,
καθαρισμούς, ευθυγραμμίσεις, λιπάνσεις μηχανικών μερών, χρήσεις λογισμικού, επαληθεύσεις τιμών,
επαναφορά παραμέτρων ποιοτικής απεικόνισης στις προδιαγεγραμμένες ανοχές και δοκιμές των
Μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας.

2.Απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για ΄΄επανορθωτική συντήρηση΄΄
αποκατάσταση βλαβών μετά από κλήση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

για τον εντοπισμό και

Ως “Επανορθωτική συντήρηση” είναι το σύνολο των ενεργειών του συντηρητή για την αποκατάσταση
βλάβης στα μηχανήματα ή σε μέρος ή μέρη αυτών. Βλάβες που εμφανίζονται και γνωστοποιούνται
στον συντηρητή στα διαστήματα μεταξύ των προγραμματισμένων συντηρήσεων, αλλά και εμφανίζονται
κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο συντηρητής θα αναλαμβάνει την υποχρέωση αυτοδικαίως
να αποκαθιστά, στα πλαίσια της συμβάσεως αυτής για επανορθωτική συντήρηση.

3. Κάθε βελτίωση που γίνεται επί των Μηχανημάτων ή μερών αυτών καθ’ υπόδειξη του κατασκευαστικού
οίκου και μπορεί να περιλαμβάνει: εργασία είτε με φυσική παρουσία τεχνικών υπαλλήλων είτε με
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τηλεπροσπέλαση, υλικό μέρος και /ή λογισμικό. Ειδικά για όσες τέτοιες αλλαγές δεν περιλαμβάνουν
βελτιώσεις υπαρχουσών λειτουργιών ή βελτίωση ελέγχων και συντήρησης .

4. Ο συντηρητής μετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αντίγραφο Δελτίων
Εργασίας, στα οποία αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί, τα ανταλλακτικά που έχουν
αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως.
Στην σύμβαση θα περιλαμβάνονται τα όποια ανταλλακτικά απαιτηθούν για την αποκατάσταση των
βλαβών δεν περιλαμβάνονται τα ΄΄ Αναλώσιμα΄΄ δηλ τα υλικά των οποίων η διάρκεια ζωής
περιορίζεται με την πάροδο του χρόνου και από την χρήση τους (λυχνίες κενού, ακτίνων Χ, ενισχυτού
εικόνας, monitors, εικονολήπτες, κρυογόνα, κρυοκεφαλή, πηνία επιφανείας, κεφαλές υπερήχων, καλώδια
ΗΚΓ, κρύσταλλοι και φωτοπολλαπλασιαστές).

Οι εργασίες θα πραγματοποιιούνται τις “Εργάσιμες ώρες και ημέρες” δηλ από 8:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ.
και από Δευτέρα έως και Παρασκευή, εξαιρουμένων των επισήμων αργιών του Κράτους και
περιπτώσεων ανωτέρας βίας όπως : θεομηνίες, επιδημίες, κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις
φορτώσεων, ή μη χορήγηση των απαιτουμένων αδειών, εγκρίσεων και/ή εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση
μεταφορικών μέσων.

5.Ο συντηρητής υποχρεούται να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών στις αποθήκες της για την κατά
προτεραιότητα εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων Πελατών της.

6.Ο συντηρητής θα αναλαμβάνει την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της
λειτουργικής κατάστασης των Μηχανημάτων.

7.Ο συντηρητής οφείλει να ενημερώνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σχετικά με τις βελτιώσεις των Μηχανημάτων που
συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος.

EIΔΟΣ 31: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ
ALLURA XPER FD TOY OIKOY PHILIPS

ΤΥΠΟΥ

(Προϋπολογισθείσα δαπάνη 45.000,00 € πλέον ΦΠΑ )

Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες συντήρησης στον Αξονικό Τομογράφο τύπου
Allura Xper FD του οίκου Philips καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί

Ο συντηρητής υποχρεούται να παρέχει :

1.Τουλάχιστον δύο
(2) ΄΄προγραμματισμένες συντηρήσεις,΄΄ σύμφωνα με τις υποδείξεις του
κατασκευαστικού οίκου, κατά την διάρκεια της σύμβασης και κατά χρονικά διαστήματα λογικά
απέχοντα μεταξύ τους. Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των εργάσιμων
ωρών και ημερών επί τη βάσει ενός χρονοδιαγράμματος συμφωνηθησομένου μεταξύ του
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του συντηρητή .
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Ως “Προγραμματισμένη συντήρηση” θεωρείται ο προληπτικός έλεγχος ως προς την ορθή λειτουργία
των Μηχανημάτων, περιοδικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και την ένταση χρήσης
του εξοπλισμού εντός της χρονικής ισχύος της συμβάσεως. Θα περιλαμβάνει αναγκαίες ρυθμίσεις,
καθαρισμούς, ευθυγραμμίσεις, λιπάνσεις μηχανικών μερών, χρήσεις λογισμικού, επαληθεύσεις τιμών,
επαναφορά παραμέτρων ποιοτικής απεικόνισης στις προδιαγεγραμμένες ανοχές και δοκιμές των
Μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας.

2.Απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για ΄΄επανορθωτική συντήρηση΄΄
αποκατάσταση βλαβών μετά από κλήση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

για τον εντοπισμό και

Ως “Επανορθωτική συντήρηση” είναι το σύνολο των ενεργειών του συντηρητή για την αποκατάσταση
βλάβης στα μηχανήματα ή σε μέρος ή μέρη αυτών. Βλάβες που εμφανίζονται και γνωστοποιούνται
στον συντηρητή στα διαστήματα μεταξύ των προγραμματισμένων συντηρήσεων, αλλά και εμφανίζονται
κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο συντηρητής θα αναλαμβάνει την υποχρέωση αυτοδικαίως
να αποκαθιστά, στα πλαίσια της συμβάσεως αυτής για επανορθωτική συντήρηση.

3. Κάθε βελτίωση που γίνεται επί των Μηχανημάτων ή μερών αυτών καθ’ υπόδειξη του κατασκευαστικού
οίκου και μπορεί να περιλαμβάνει: εργασία είτε με φυσική παρουσία τεχνικών υπαλλήλων είτε με
τηλεπροσπέλαση, υλικό μέρος και /ή λογισμικό. Ειδικά για όσες τέτοιες αλλαγές δεν περιλαμβάνουν
βελτιώσεις υπαρχουσών λειτουργιών ή βελτίωση ελέγχων και συντήρησης .

4. Ο συντηρητής μετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αντίγραφο Δελτίων
Εργασίας, στα οποία αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί, τα ανταλλακτικά που έχουν
αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως.
Στην σύμβαση θα περιλαμβάνονται τα όποια ανταλλακτικά απαιτηθούν για την αποκατάσταση των
βλαβών και η ακτινολογική λυχνία δεν περιλαμβάνονται τα ΄΄ Αναλώσιμα΄΄ δηλ τα υλικά των οποίων η
διάρκεια ζωής περιορίζεται με την πάροδο του χρόνου και από την χρήση τους (monitors, εικονολήπτες,
κρυογόνα, κρυοκεφαλή, πηνία επιφανείας, κεφαλές υπερήχων, καλώδια ΗΚΓ, κρύσταλλοι και
φωτοπολλαπλασιαστές).

Οι εργασίες θα πραγματοποιιούνται τις “Εργάσιμες ώρες και ημέρες” δηλ από 8:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ.
και από Δευτέρα έως και Παρασκευή, εξαιρουμένων των επισήμων αργιών του Κράτους και
περιπτώσεων ανωτέρας βίας όπως : θεομηνίες, επιδημίες, κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις
φορτώσεων, ή μη χορήγηση των απαιτουμένων αδειών, εγκρίσεων και/ή εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση
μεταφορικών μέσων.

5.Ο συντηρητής υποχρεούται να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών στις αποθήκες της για την κατά
προτεραιότητα εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων Πελατών της.

6.Ο συντηρητής θα αναλαμβάνει την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της
λειτουργικής κατάστασης των Μηχανημάτων.

7.Ο συντηρητής οφείλει να ενημερώνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σχετικά με τις βελτιώσεις των Μηχανημάτων που
συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος.
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EIΔH 32-35: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη 49.600,00 € πλέον ΦΠΑ )
Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες συντήρησης τριών μηχανημάτων
αιμοκάθαρσης του οίκου NIKKISO , ενός μηχανήματος αιμοκάθαρσης HOSPAL INTEGRA, ενός
μηχανήματος αιμοκάθαρσης GAMBRO AK200, ενός μηχανήματος αιμοκάθαρσης και έντεκα (11)
μηχανημάτων αιμοκάθαρσης του οίκου FRESENIUS. που βρίσκονται εγκατεστημένοι στη Μονάδα
Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα συναφθεί :
32. Έντεκα (11) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης του οίκου FRESENIUS (Προϋπολογισθείσα δαπάνη
37.000,00€ πλέον ΦΠΑ )
33. Τριών ( 3 ) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης του οίκου NIKKISO (Προϋπολογισθείσα δαπάνη 9.000,00€
πλέον ΦΠΑ )
34. Ενός μηχανήματος αιμοκάθαρσης HOSPAL INTEGRA (Προϋπολογισθείσα δαπάνη 1.800,00€ πλέον
ΦΠΑ )
35. Ενός μηχανήματος αιμοκάθαρσης GAMBRO AK200 (Προϋπολογισθείσα δαπάνη 1.800,00€ πλέον ΦΠΑ )

1. «Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να πραγματοποιεί προληπτική συντήρηση, σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, καθώς και να προσκομίσει σχετικό χρονοδιάγραμμα που να εξηγεί βάσει των
προδιαγραφών του οίκου πότε θα πραγματοποιήσει τις ανάλογες ενέργειες. Η προληπτική συντήρηση θα
γίνεται από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 08.00 έως 16.00. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω μέρες
αποτελούν επίσημες αργίες ή εορτές του χρόνου η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα
μετατίθεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί μετά την αργία
2. «Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης μετά
από γραπτή ή τηλεφωνική κλήση των υπευθύνων του Νοσοκομείου, την ίδια ημέρα ή το αργότερο εντός
24 ωρών από την ειδοποίηση της. Οι επισκευές των βλαβών θα γίνονται καθημερινά μη εξαιρουμένων των
Αργιών και Σαββατοκύριακων. Η ειδοποίηση της εταιρείας για την αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και τις επίσημες Αργίες και το Σαββατοκύριακο στο κινητό τηλέφωνο
επείγουσας ανάγκης του τεχνικού τμήματος.
3. «Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να παρέχει γραπτή αναφορά της καταστάσεως των μηχανημάτων
μετά από κάθε προληπτική ή επανορθωτική συντήρηση , στο τμήμα της Βιοϊατρικής του νοσοκομείου,
παρέχοντας δελτίο επισκέψεως τεχνικού, περιγραφή των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, καθώς και των
ανταλλακτικών που έχουν αντικατασταθεί και αυτών που χρήζουν αντικαταστάσεως.
4. «Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» αναλαμβάνει το κόστος αντικατάστασης όλων των ανταλλακτικών επισκευής και
συντήρησης χωρίς καμία επιπλέον χρέωση στο νοσοκομείο.
5. «Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να παραδίδει στην αποθήκη του νοσοκομείου τα κατεστραμμένα
ανταλλακτικά
7. Το προσωπικό της «Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να υπακούει στις ενδείξεις του υπευθύνου
υπαλλήλου της τεχνικής υπηρεσίας που ορίζει το νοσοκομείο για την εποπτεία και τον έλεγχο της
συντήρησης του μηχανήματος τεχνητού νεφρού τύπου Fresenius
6. «Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» ευθύνεται για κάθε ζημιά που τυχόν προξενηθεί στο προσωπικό ή στα υλικά –
μηχανήματα του νοσοκομείου ή σε ασθενείς για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής, που εκτέλεσε ή
αμέλησε να εκτελέσει αυτή
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EIΔΟΣ 36: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ
FUJI ΙΑΠΩΝΙΑΣ.
(ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ )
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη 70.000,00€ πλέον ΦΠΑ )
1.O Ανάδοχος αναλαμβάνει την επισκευή του ενδοσκοπικού εξοπλισμού, ως αυτός αναφέρεται στον
παρακάτω πίνακα, καθώς και να διαθέτει πλήρη σειρά πιστοποιημένων εργαλείων και οργάνων μέτρησης,
τα οποία είναι απαραίτητα για την τεχνική υποστήριξη των παρακάτω μηχανημάτων. Σε κάθε παρέμβαση
τεχνικής υποστήριξης να κάνει χρήση όλων των απαραιτήτων συσκευών και όπως ακριβώς απαιτείται από
τον κατασκευαστικό οίκο, καθώς επίσης να εκτελείται και έλεγχος της ηλεκτρικής ασφάλειας.

SERIAL NUMBER

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

D-3492

10128-023 (ICC 200 EA)

ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ

11319588

10140-400 (VIO 200S)

ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ

11319510

10134-000 (APC 2)

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΓΟΝ

NV 490A373

CDL-1909A

ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

3V564A730

EPX 2500

ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ - ΠΗΓΗ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ

11387754

10325-000 (ΕΙΡ 2)

ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ

3V627K133

VP 7000

ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

3S101K441

BL 7000

ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

1V605K825

GW 100

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΗΣ CO2

1G402K872

EG 760R

ΒΙΝΤΕΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ

2G403K705

EG 760Z

ΒΙΝΤΕΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ

2C731K123

EC 760ZP-V/L

ΒΙΝΤΕΟ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ

2C729K277

EC 760R-V/L

ΒΙΝΤΕΟ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ

24800

SL-V3-PA-ULN

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

3C643K280

EC 530 WL3

ΒΙΝΤΕΟ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ

1G375K721

EG 530 CT

ΒΙΝΤΕΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ

21409

SL-V3-PA-ULN

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

18-285030

70100133065C (RADIANCE 27’’)

ΟΘΟΝΗ ΜΟΝΙΤΟΡ

24770

SC8-1D-C (DCS800)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

24771

SC8-1D-C (DCS800)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

2. O Ανάδοχος θα διαθέτει ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό από τον κατασκευαστικό οίκο.
3. O Ανάδοχος θα διαθέτει επάρκεια ανταλλακτικών και θα πρέπει να χρησιμοποιεί για τις επισκευές και
συντηρήσεις αμεταχείριστα γνήσια υλικά και ανταλλακτικά.
4. Η Σύμβαση συντήρησης να περιλαμβάνει:
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α) Τέσσερις ετήσιες επισκέψεις προληπτικού ελέγχου, μία ανά τρίμηνο.
β) Αποκατάσταση βλαβών συμπεριλαμβανομένων όλων των ανταλλακτικών για τα μηχανήματα που
περιλαμβάνονται στην σύμβαση, εξαιρουμένων βλαβών που προέρχονται από χρήση των μηχανημάτων
μη συμμορφούμενη με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Θα εξαιρούνται αναλώσιμα είδη
όπως λυχνίες, σωλήνες, τάπες, συνδετικοί σωλήνες, δοχεία νερού κτλ.
γ) Πλήρη πρωτόκολλα ελέγχου ποιότητας/μετρήσεων.
δ) Ετήσιο έλεγχο ασφαλείας κι έλεγχο διαρροών.
ε) Την συντήρηση του ενδοσκοπικού εξοπλισμού όπως αυτή προκύπτει από τα εγχειρίδια του
κατασκευαστικού οίκου.
στ) Την παροχή αντίστοιχου μηχανήματος σε περίπτωση μη αποκατάστασης της βλάβης εντός 5
εργασίμων ημερών, από υπαιτιότητα του αναδόχου, έτσι ώστε να μην διακόπτεται η λειτουργία του
τμήματος.
5. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας βλαβών και
συντήρησης του ενδοσκοπικού εξοπλισμού, με ευθύνη του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Το
ημερολόγιο αυτό θα υπογράφεται από τον αρμόδιο ιατρό του Τμήματος, τον αρμόδιο τεχνικό του
Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και τον υπεύθυνο τεχνικό του Ανάδοχου. Στο ημερολόγιο θα
αναγράφονται όλες οι βλάβες και τα αίτιά τους, καθώς και οι ενέργειες αποκατάστασής τους από την
πλευρά του Αναδόχου.
6. Η προληπτική συντήρηση του ενδοσκοπικού εξοπλισμού, θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
7. Η επιτρεπόμενη διάρκεια ακινητοποίησης (downtime) του συνόλου του ενδοσκοπικού εξοπλισμού δε
θα ξεπερνάει τις τριακόσιες (300) ώρες ανά έτος, εξαιρούμενου του χρόνου προληπτικής συντήρησης. Ως
χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο δεν είναι δυνατή η διενέργεια εξετάσεων με τον
ενδοσκοπικό εξοπλισμό.
8. Για κάθε επιπλέον ώρα ακινητοποίησης, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ως ποινική ρήτρα, δωρεάν
παράταση της Σύμβασης για 2 ώρες.

EIΔΟΣ 37: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΥΠΕΡΗΧΟΥ TOSHIBA. (ΜΕ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ )
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη 13.000,00€ πλέον ΦΠΑ )

1. Αποκατάσταση (service) βλαβών .
2. Προληπτική συντήρηση τέσσερεις (4) φορές το χρόνο, κατόπιν συνεννοήσεως με το αντίστοιχο τμήμα
του Νοσοκομείου για τον αναγκαίο προγραμματισμό. Σε κάθε περίπτωση, συνέχιση της εκ μέρους του
Συντηρητή παροχής υπηρεσιών service θα προϋποθέτει την ορθή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των
προβλεπομένων τακτικών ελέγχων προληπτικής συντήρησης .
3. Όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά, συμπεριλαμβανομένης και μίας ηχοβόλου κεφαλής ανά σύστημα,
πλην των εξαιρουμένων και αναλωσίμων της παραγράφου 10
4. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και τις οδηγίες
του κατασκευαστή του Μηχανήματος.
5. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο Συντηρητής θα λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την
εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του Μηχανήματος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του
κατασκευαστή του Μηχανήματος και των προβλεπομένων από αυτές ανοχών.
6. Ο Συντηρητής δεν θα ευθύνεται για ζημιές ή βλάβες ή καταστροφές που προέρχονται από κακούς
χειρισμούς ή επεμβάσεις αναρμόδιων ή μη εγκεκριμένων απ αυτήν προσώπων .
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7. Ο μέγιστος ετήσιος παραδεκτός χρόνος εκτός λειτουργίας του (DOWN TIME) του Μηχανήματος λόγω
βλαβών καθορίζεται στις είκοσι (20) ημέρες μη συμπεριλαμβανομένου των ημερών προληπτικής
συντήρησης .Ο υπολογισμός του παραπάνω επιτρεπτού χρόνου μη λειτουργίας (DOWN TIME) θα
πραγματοποιείται αιτιολογικά στο τέλος του συμβατικού έτους. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρου
ορίου θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2% της ετήσιας αμοιβής συντήρησης για κάθε ημέρα καθυστέρησης.
8. Η ποινική ρήτρα που προβλέπεται δεν μπορεί να εφαρμοσθεί για περιπτώσεις ανωτέρας βίας όπως :
Πυρκαϊά
Πλημμύρα
Σεισμός
Πόλεμος
Διακοπή ρεύματος
Κακή λειτουργία των κλιματιστικών εγκαταστάσεων .
9. Οι τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από τα παραπάνω περιστατικά καθώς και τα υλικά που θα
απαιτηθούν για την αποκατάσταση του Μηχανήματος θα βαρύνουν αποκλειστικά και θα καλυφθούν από
το Νοσοκομείο
10. Στις υποχρεώσεις του Συντηρητή να αντικαθιστά ανταλλακτικά που υπέστησαν βλάβη εξαιρούνται τα
παρακάτω :
Διοισοφάγειοι Ηχοβόλοι Κεφαλές
Παντός είδους αναλώσιμα (φιλμ ,χαρτί, μελάνι,gel,κ.λ.π)
Περιφερειακά εκτυπωτικά συστήματα
11. Αναφορικά και μόνο με τα εξαιρούμενα ανταλλακτικά που αναφέρονται στη παρούσα παράγραφο ο
Συντηρητής υποχρεούται το ταχύτερο δυνατό (εντός 24 ωρών) να γνωστοποιεί με fax στο Νοσοκομείο το
κόστος οποιουδήποτε ανταλλακτικού, ενώ ο αποδέκτης της ειδοποίησης θα πρέπει με αντίστοιχο fax να
προβαίνει στη σχετική παραγγελία .
12. Ο Συντηρητής υποχρεούται να προσέρχεται προς αποκατάσταση των βλαβών εντός οκτώ (8)
εργασίμων ωρών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης του Νοσοκομείου στην οποία θα
προσδιορίζεται και η φύση του προβλήματος προς διευκόλυνση της έγκαιρης και αποτελεσματικής
επέμβασης και αποκατάστασης του. Η ειδοποίηση του θα πρέπει να λαμβάνεται από το Συντηρητή από
τις 08.00 μέχρι της 13.00 κάθε ημέρας , διαφορετικά θα θεωρείται ότι το σχετικό αίτημα απευθύνθηκε την
επομένη ημέρα Η υποχρέωση αυτή της εταιρείας ισχύει για τις εργάσιμες ημέρες και ώρες όπως αυτές
καθορίζονται από την ισχύουσα εργατική νομοθεσία (δηλ από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08.00 έως
τις 16.00 εκτός των αργιών )
13. Ο χρόνος DOWN TIME θα αρχίζει να μετράει από τη στιγμή ο Συντηρητής υποχρεούται να προσέλθει
για επισκευή μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης υπολογιζόμενων πάντοτε των 8 ωρών εργασίας. Στο
τέλος του έτους θα αθροίζονται οι ώρες DOWN TIME θα διαιρούνται δια του 8 (εργάσιμες ημέρες ανά
ημέρα ) προκειμένου να υπολογισθεί ο συνολικός χρόνος DOWN TIME του μηχανήματος.
14. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης βλάβης εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών ο Συντηρητής
υποχρεούται να παρέχει στο Νοσοκομείο με δικά της έξοδα αντίστοιχο μηχάνημα για την κάλυψη των
αναγκών του .
15. Το Νοσοκομείο υποχρεούται να παρέχει διαρκώς την κατάλληλη με τις προδιαγραφές του
μηχανήματος τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος να εξασφαλίζει τις προβλεπόμενες από το κατασκευαστή
συνθήκες θερμοκρασίας υγρασίας και προστασίας από τη σκόνη στους κρίσιμους χώρους των
μηχανημάτων .
Σε περίπτωση που οι παραπάνω συνθήκες δεν εξασφαλίζονται ο Συντηρητής δεν θα ευθύνεται για
οποιεσδήποτε τυχόν ζημίες του Μηχανήματος οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά το Νοσοκομείο έτσι ο
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Συντηρητής δεν θα ευθύνεται για τη καταβολή τυχόν ποινικής ρήτρας λόγω μη λειτουργίας του
Μηχανήματος που θα προκύψει εκ του λόγου αυτού .

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Περιγραφή

Προϋπολογισθείσα δαπάνη

Συντήρηση και επισκευή των αναισθησιολογικών
μηχανημάτων του οίκου Heyer
Συντήρηση και επισκευή του κέντρου απαγωγής αερίων
του οίκου General Bigiese
Συντήρηση και επισκευή των κλιβάνων πλάσματος
Συντήρηση και επισκευή υπερηχοκαρδιογράφων
υπερηχοτομογράφων
Συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων του οίκου
Olympus
Συντήρηση και επισκευή των χειρουργικών προβολέων
οίκου ALM
Συντήρηση και επισκευή των χειρουργικών προβολέων
οίκου ΜΑRΤΙΝ
Συντήρηση και επισκευή των χειρουργικών προβολέων
οίκου SIMEON
Συντήρηση και επισκευή των κλιβάνων οίκου
Getinge
Συντήρηση και επισκευή Ακτινολογικού μηχανήματος
MPG
Συντήρηση και επισκευή Ακτινολογικού μηχανήματος
MPG -50
Συντήρηση και επισκευή Ακτινολογικού μηχανήματος
Solarix FV
Συντήρηση και επισκευή ακτινολογικού μηχανήματος
Ziehm 800
Συντήρηση και επισκευή Aκτινοσκοπικού μηχανήματος
Practix -33
Συντήρηση και επισκευή Μαστογράφου Lorad M
Συντήρηση και επισκευή Οδοντιατρικού μηχανήματος XMIND AC
Συντήρηση και επισκευή Ακτινοσοκπικού BV Pulsera
Συντήρηση και επισκευή ακτινολογικού Roller 4
Συντήρηση και επισκευή ακτινοσκοπικού Εssenta RS
Συντήρηση και επισκευή Aκτινολογικού Roller 15
Συντήρηση και επισκευή ακτινολογικού Roller 15
Συντήρηση και επισκευή ακτινολογικού Mobilorive TM
8102
Συντήρηση και επισκευή Aξονικού Τομογράφου
Συντήρηση και επισκευή μόνιτορ της Μ.Ε.Θ.Κ
Συντήρηση και επισκευή αναισθησιολογικών
μηχανημάτων
Συντήρηση και επισκευή των ψηφοποιητών
ακτινολογικού
Συντήρηση και επισκευή των αναπνευστήρων της
Μ.Ε.Θ
Συντήρηση και επισκευή των αναπνευστήρων του οίκου
Oxylog
Συντήρηση και επισκευή του κεντρικού σταθμού και
των μόνιτορ της Μ.Ε.Θ
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11.000,00€ πλέον ΦΠΑ
1.000,00€ πλέον ΦΠΑ
17.000,00€ πλέον ΦΠΑ
28,000,00€ πλέον ΦΠΑ
80,000,00€ πλέον ΦΠΑ
14.000,00€ πλέον ΦΠΑ
2.250,00€ πλέον ΦΠΑ
2.250,00€ πλέον ΦΠΑ
17.000,00€ πλέον ΦΠΑ
5.000,00€ πλέον ΦΠΑ
5.000,00€ πλέον ΦΠΑ
2.000,00€ πλέον ΦΠΑ
9.000,00€ πλέον ΦΠΑ
1.500,00€ πλέον ΦΠΑ
5.000,00€ πλέον ΦΠΑ
1.500,00€ πλέον ΦΠΑ
9.000,00€ πλέον ΦΠΑ
3.000,00€ πλέον ΦΠΑ
8.000,00€ πλέον ΦΠΑ
3.000,00€ πλέον ΦΠΑ
3.000,00€ πλέον ΦΠΑ
3.000,00€ πλέον ΦΠΑ
47.500,00€ πλέον ΦΠΑ
3.500,00€ πλέον ΦΠΑ
11.000,00€ πλέον ΦΠΑ
11.500,00€ πλέον ΦΠΑ
9.000,00€ πλέον ΦΠΑ
8.000,00€ πλέον ΦΠΑ
7.000,00€ πλέον ΦΠΑ
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30
31
32
33
34
35
36
37

Συντήρηση και επισκευή αξονικού τομογράφου
Briliance 64
Συντήρηση και επισκευή Ψηφιακού Αγγειογράφου
Allura Xper FD
Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων αιμοκάθαρσης
οίκου Fresenius
Συντήρηση και επισκευή του οίκου Nikkiso
Συντήρηση και επισκευή μηχανήματος αιμοκάθαρσης
Hospal Integra
Συντήρηση και επισκευή μηχανήματος αιμοκάθαρσης
Gambro AK200
Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων του οίκου Fuji
Συντήρηση και επισκευή υπερήχου Toshiba

29.000,00€ πλέον ΦΠΑ
45.000,00€ πλέον ΦΠΑ
37.000,00€ πλέον ΦΠΑ
9.000,00€ πλέον ΦΠΑ
1.800,00€ πλέον ΦΠΑ
1.800,00€ πλέον ΦΠΑ
70.000,00€ πλέον ΦΠΑ
13.000,00€ πλέον ΦΠΑ

Προσφορά που δίνει τιμή μεγαλύτερη από το ανωτέρω ποσό (προϋπολογισμό) συνολικά θα απορρίπτεται.
Οι προσφορές θα καλύπτουν όλο το αναφερόμενο διάστημα. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη
για την σύγκριση των προσφορών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ
Το ΕΕΕΣ θα αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ στον χώρο του διαγωνισμού, σε ιδιαίτερο αρχείο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.Ο συμμετέχων υποψήφιος «ανάδοχος συντηρητής» θα
βεβαιώνει εγγράφως ότι έχει γνώση του προς συντήρηση
ιατρικοτεχνολογικού εξοπλισμού .

ΝΑΙ

2.Ο συμμετέχων υποψήφιος «ανάδοχος συντηρητής» να
διαθέτει πιστοποίηση ΕΝ ISO 9001:2015 ή ISO 13485:2003 ,
με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση και την τεχνική
υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών
προϊόντων,
ώστε
να
ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών
οδηγιών της Ε.Ε και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της
υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π οικ/1348/2004(διακίνηση και
τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων). Επίσης ο
«ανάδοχος συντηρητής»
υποχρεούται να καταθέσει τα
πιστοποιητικά διακρίβωσης των οργάνων που θα
χρησιμοποιήσει για την συντήρηση και επισκευή του
εξοπλισμού που αναλαμβάνει.

ΝΑΙ

3.Ο
συμμετέχων υποψήφιος «ανάδοχος συντηρητής»
πρέπει αποδεδειγμένα να διαθέτει εμπειρία εκτέλεσης
παρόμοιου έργου σε δημόσια και ιδιωτικά Νοσοκομεία για
αυτό απαιτείται να προσκομίσει, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή
ετήσιες συμβάσεις των τελευταίων 3 χρόνων.

ΝΑΙ

4. Όταν ένα μηχάνημα αποσύρεται, είτε γιατί αντικαθίσταται
από καινούργιο είτε γιατί δεν υπάρχουν ανταλλακτικά, τότε
αφαιρείται από την σύμβαση με αφαίρεση του αντίστοιχου
κόστους ως το τέλος της σύμβασης, χωρίς καμία επιβάρυνση
της συντηρήτριας εταιρείας.

ΝΑΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ

ΟΡΟΙ
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΕΙΔΟΣ 1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
ΤΩΝ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ HEYER
Ο συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι
υπηρεσίες σε έξι (6) μηχανήματα αναισθησίας MODULAR
3000 του οίκου HEYER καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης
που θα συναφθεί :
1. Στην συντήρηση θα περιλαμβάνονται δύο (2) γενικές
συντηρήσεις των μηχανημάτων με αποσυναρμολόγηση,
καθαρισμός και συντήρηση όλων των μηχανικών μερών,
καθώς σε μια (1) εκ των δυο (2) προγραμματισμένων
επισκέψεων θα πραγματοποιείται και η αντικατάσταση του
ετήσιου service kit. Να αναφερθούν επί ποινή αποκλεισμού
αναλυτικά (περιγραφή ΕΙΔΟΥΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ) τα υλικά που
περιλαμβάνονται στο ετήσιο service Kit και θα τοποθετούνται
στο
αναισθησιολογικό
μηχάνημα.
Εάν χρειασθούν ανταλλακτικά το κόστος τους θα
βαρύνει
το
Νοσοκομείο
αφού πρώτα δοθεί η σχετική έγκριση από το αρμόδιο
τμήμα
του
Νοσοκομείου.

ΝΑΙ

2. Οι εργασίες συντήρησης και ελέγχου θα γίνονται
σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές του
κατασκευαστικού οίκου ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο της
απόδοσης των και της ασφαλούς λειτουργίας των . Η Εταιρεία
θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στα
μηχανήματα κατά την διάρκεια των συντήρησης από αυτήν,
λόγω χρησιμοποίησης μη εξειδικευμένου προσωπικού.

ΝΑΙ

3. H
συντηρήτρια δεν θα ευθύνεται για βλάβες πoυ
διαπιστωμένα
έγινε
προσπάθεια
επισκευής
των
μηχανημάτων από άλλoυς τεχνικούς εκείνων της συντηρήτριας
ή προηγήθηκε λάθoς
χειρισμός από τους χρήστες του
μηχανήματoς...

ΝΑΙ

4. Η εργασία που θα πραγματοποιείται θα αναφέρεται
λεπτομερώς στο δελτίο εργασίας και θα υπογράφεται από τον
τεχνικό της «συντηρήτριας» και τον υπεύθυνο της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Νοσοκομείου .

ΝΑΙ

5. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται με την έκδοση
τιμολογίου μετά το πέρας της συντήρησης .

ΝΑΙ

2. ΠΟΙΝΙΚΕΣ

ΡΗΤΡΕΣ

Σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών, η προθεσμία
επέμβασης καθορίζεται σε 24 ώρες από την ειδοποίηση, εκτός
Σαββάτου, Κυριακής , επισήμων αργιών και ανωτέρας βίας.
Για καθυστέρηση πέραν του 24ωρου θα επιβάλλεται ποινική
ρήτρα ύψους 2% επί της ετήσιας αποζημίωσης για κάθε
ημέρα καθυστέρησης.
ΕΙΔΟΣ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΥ GENERAL BIGIESSE
Ο

συντηρητής

υποχρεούται

να

παρέχει

τις

κάτωθι
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υπηρεσίες του κέντρου απαγωγής Αναισθητικών αερίων από
τα χειρουργεία και τις λήψεις καθ΄ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης που θα συναφθεί :

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1. Καθαρισμός των λήψεων, μοτέρ και φίλτρων

ΝΑΙ

2. Ρύθμιση φίλτρων απαγωγής αερίων

ΝΑΙ

3. Συντήρηση θα γίνεται δύο φορές το χρόνο.

ΝΑΙ

4. Επίσης
υποχρεούται
σε
απεριόριστο
αριθμό
επανορθωτικών επισκέψεων. Στις υποχρεώσεις του συντηρητή
θα περιλαμβάνονται και τα οποιαδήποτε ανταλλακτικά
απαιτηθούν.

ΝΑΙ

ΕΙΔΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (ΤΕΜ 2)
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ.
Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι
υπηρεσίες συντήρησης και της αποκατάσταση βλαβών και τη
διατήρηση σε υψηλά επίπεδα απόδοσης λειτουργίας των
κλιβάνων πλάσματος Sterrad 100 S που είναι εγκατεστημένοι
στο χώρο της κεντρικής αποστείρωσης .
Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη τη
διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα συναφθεί :
1.
Δύο (2) συντηρήσεις τύπου 1 (κάθε 750 κύκλους )
2. Μία (1) συντήρηση τύπου 2 (κάθε 1500 κύκλους )

ΝΑΙ
ΝΑΙ

3. Κάθε έκτακτη βλάβη που θα παρουσιαστεί ενδιάμεσα
των συντηρήσεων με υποβολή τεχνικής αναφοράς.

ΝΑΙ

4. Μέτρηση του τυχόν εκπεμπόμενου Υπεροξειδίου του
Υδρογόνου , προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια
εργασίας των κλιβανιστών , νοσηλευτών και νοσηλευτριών

ΝΑΙ

5. Θα περιλαμβάνονται τα έξοδα κινήσεως και χρόνου
κίνησης του τεχνικού

ΝΑΙ

6. Γνωμοδότηση
αναλωσίμων

ΝΑΙ

σε

θέματα

επιλογής

και

χρήσης

7. Τεχνική τηλεφωνική υποστήριξη 24ώρες χ 7 ημέρες χ
365 ημέρες το χρόνο για επίλυση οποιουδήποτε τεχνικού
προβλήματος

ΝΑΙ

8. Πιστοποίηση της αποστειρωτικής ικανότητας σύμφωνα
με τις διαδικασίες που έχει ορίσει ο κατασκευαστής του
συστήματος

ΝΑΙ

9. Για κάθε επέμβαση τεχνικού , θα εκδίδεται > στο οποίο
θα αναφέρονται αναλυτικά η εργασία και τα ανταλλακτικά ή τα
αναλώσιμα
που χρησιμοποιήθηκαν .Το Δελτίο θα
υπογράφεται από τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας ή της
Αποστείρωσης του Νοσοκομείου .

ΝΑΙ

10. Θα περιλαμβάνονται τα ανταλλακτικά που τυχόν θα
απαιτηθούν προς αντικατάσταση.

ΝΑΙ
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2. ΠΟΙΝΙΚΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΡΗΤΡΕΣ.

Σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών , η προθεσμία
επέμβασης καθορίζεται σε 24 ώρες από την ειδοποίηση , εκτός
Σαββάτου , Κυριακής , επισήμων αργιών και ανωτέρας
βίας .Για καθυστέρηση πέραν του 24ωρου θα επιβάλλεται
ποινική ρήτρα ύψους 2% επί του ετήσιας αποζημίωσης για
κάθε ημέρα καθυστέρησης

ΝΑΙ

Για την συντήρηση θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω
ανταλλακτικά
:
1.(Κωδ 05-06899-1-100) PM1 kit-ανταλλακτικά προληπτικής
συντήρησης
2. (Κωδ 05-06899-2-200) PM2 kit-ανταλλακτικά προληπτικής
συντήρησης

ΝΑΙ

ΕΙΔΟΣ 4.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΕΝΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ (VIVID 7
DIMENSION),
ΕΝΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ (VIVID
Ε95) ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ (VIVID S6)
Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι
υπηρεσίες συντήρησης
σε ένα υπερηχοκαρδιογράφο
GENERAL ELECTRIC τύπου VIVID 7 DIMENSION, σε ένα
υπερηχοκαρδιογράφο GENERAL ELECTRIC τύπου VIVID
Ε95, σε ένα υπερηχοτομογράφο VIVID S6 οι οποίοι είναι
εγκατεστημένοι και λειτουργούν στο Καρδιολογικό Τμήμα και
σε ένα υπερηχοτομογράφο VIVID S6, o οποίος είναι
εγκατεστημένος και λειτουργεί στην Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που
θα συναφθεί:
1 Αποκατάσταση (service ) βλαβών .

ΝΑΙ

2 Προληπτική συντήρηση τρεις (3)φορές το χρόνο , κατόπιν
συνεννοήσεως με το αντίστοιχο τμήμα του Νοσοκομείου για
τον αναγκαίο προγραμματισμό .Σε κάθε περίπτωση ,συνέχιση
της εκ μέρους του Συντηρητή παροχής υπηρεσιών service θα
προϋποθέτει την ορθή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των
προβλεπομένων τακτικών ελέγχων προληπτικής συντήρησης .

ΝΑΙ

3
Όλα
τα
απαιτούμενα
ανταλλακτικά,
συμπεριλαμβανομένης και μίας ηχοβόλου κεφαλής ανά
σύστημα, πλην των εξαιρουμένων και αναλωσίμων της
παραγράφου 10

ΝΑΙ

4 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τις
σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και τις οδηγίες του
κατασκευαστή του Μηχανήματος.

ΝΑΙ

5 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο Συντηρητής
θα λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την εξασφάλιση της
ορθής λειτουργίας του Μηχανήματος σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές του κατασκευαστή του Μηχανήματος και των
προβλεπομένων από αυτές ανοχών .

ΝΑΙ

6 Ο Συντηρητής δεν θα ευθύνεται για ζημιές ή βλάβες ή
καταστροφές που προέρχονται από κακούς χειρισμούς ή
επεμβάσεις αναρμόδιων ή μη εγκεκριμένων απ αυτήν
προσώπων .

ΝΑΙ
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ

7 Ο μέγιστος ετήσιος παραδεκτός χρόνος εκτός λειτουργίας
του (DOWN TIME) του Μηχανήματος λόγω βλαβών
καθορίζεται στις είκοσι (20) ημέρες μη συμπεριλαμβανομένου
των ημερών προληπτικής συντήρησης .Ο υπολογισμός του
παραπάνω επιτρεπτού χρόνου μη λειτουργίας (DOWN TIME)
θα πραγματοποιείται αιτιολογικά στο τέλος του συμβατικού
έτους. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρου ορίου θα
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2% της ετήσιας αμοιβής
συντήρησης για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

ΝΑΙ

8. Η ποινική ρήτρα που προβλέπεται δεν μπορεί να
εφαρμοσθεί για περιπτώσεις ανωτέρας βίας όπως : Πυρκαγιά,
Πλημμύρα, Σεισμός, Πόλεμος, Διακοπή ρεύματος, Κακή
λειτουργία των κλιματιστικών εγκαταστάσεων .

ΝΑΙ

9. Οι τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από τα παραπάνω
περιστατικά καθώς και τα υλικά που θα απαιτηθούν για την
αποκατάσταση του Μηχανήματος θα βαρύνουν αποκλειστικά
και θα καλυφθούν από το Νοσοκομείο

ΝΑΙ

10. Στις υποχρεώσεις του Συντηρητή να αντικαθιστά
ανταλλακτικά που υπέστησαν βλάβη εξαιρούνται τα
παρακάτω : Διοισοφάγειοι Ηχοβόλοι Κεφαλές, Παντός είδους
αναλώσιμα (φιλμ ,χαρτί, μελάνι,, gel, κ.λ.π), Περιφερειακά
εκτυπωτικά συστήματα

ΝΑΙ

11. Αναφορικά και μόνο με τα εξαιρούμενα ανταλλακτικά
που αναφέρονται στη παρούσα παράγραφο ο Συντηρητής
υποχρεούται το ταχύτερο δυνατό (εντός 24 ωρών) να
γνωστοποιεί με fax στο Νοσοκομείο το κόστος οποιουδήποτε
ανταλλακτικού , ενώ ο αποδέκτης της ειδοποίησης θα πρέπει
με αντίστοιχο fax να προβαίνει στη σχετική παραγγελία .

ΝΑΙ

12. Ο Συντηρητής υποχρεούται να προσέρχεται προς
αποκατάσταση των βλαβών εντός οκτώ (8) εργασίμων ωρών
από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης του Νοσοκομείου
στην οποία θα προσδιορίζεται και η φύση του προβλήματος
προς διευκόλυνση της έγκαιρης και αποτελεσματικής
επέμβασης και αποκατάστασης του. Η ειδοποίηση του θα
πρέπει να λαμβάνεται από το Συντηρητή από τις 08.00 μέχρι
της 13.00 κάθε ημέρας , διαφορετικά θα θεωρείται ότι το
σχετικό αίτημα απευθύνθηκε την επομένη ημέρα Η
υποχρέωση αυτή της εταιρείας ισχύει για τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες όπως αυτές καθορίζονται από την ισχύουσα εργατική
νομοθεσία (δηλ από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08.00
έως τις 16.00 εκτός των αργιών )

ΝΑΙ

13. Ο χρόνος DOWN TIME θα αρχίζει να μετράει από τη
στιγμή ο Συντηρητής υποχρεούται να προσέλθει για επισκευή
μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης υπολογιζόμενων
πάντοτε των 8 ωρών εργασίας. Στο τέλος του έτους θα
αθροίζονται οι ώρες DOWN TIME θα διαιρούνται δια του 8
(εργάσιμες ημέρες ανά ημέρα ) προκειμένου να υπολογισθεί ο
συνολικός χρόνος DOWN TIME του μηχανήματος .

ΝΑΙ

14. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης βλάβης εντός
πέντε (5) εργασίμων ημερών ο Συντηρητής υποχρεούται να
παρέχει στο Νοσοκομείο με δικά της έξοδα αντίστοιχο
μηχάνημα για την κάλυψη των αναγκών του .

ΝΑΙ
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ

15.Το Νοσοκομείο υποχρεούται να παρέχει διαρκώς την
κατάλληλη με τις προδιαγραφές του μηχανήματος τροφοδοσία
ηλεκτρικού ρεύματος να εξασφαλίζει τις προβλεπόμενες από
το κατασκευαστή συνθήκες θερμοκρασίας υγρασίας και
προστασίας από τη σκόνη στους κρίσιμους χώρους των
μηχανημάτων .

ΝΑΙ

Σε περίπτωση που οι παραπάνω συνθήκες δεν
εξασφαλίζονται ο Συντηρητής δεν θα ευθύνεται για
οποιεσδήποτε τυχόν ζημίες του Μηχανήματος οι οποίες
βαρύνουν αποκλειστικά το Νοσοκομείο έτσι ο Συντηρητής δεν
θα ευθύνεται για τη καταβολή τυχόν ποινικής ρήτρας λόγω μη
λειτουργίας του Μηχανήματος που θα προκύψει εκ του λόγου
αυτού .

ΝΑΙ

ΕΙΔΟΣ 5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΟLYMPUS
ΙΑΠΩΝΙΑΣ. (ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ )
Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι
υπηρεσίες συντήρησης
στα μηχανήματα του
οίκου
OLYMPUS του παρακάτω πίνακα καθ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης που θα συναφθεί : HF 120
OLYMPUS
ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ,
TJF-145
ΒΙΝΤΕΟ
ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΟ,
OLYMPUS
OEV
203
ΟΘΟΝΗ
MONITOR, GIF 1TQ160 ΒΙΝΤΕΟ
ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ, OEV 191 H ΟΘΟΝΗ MONITOR, TJF-145
ΒΙΝΤΕΟ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΟ, EXERA II CV - 180
ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ, EXERA II CLV - 180 ΠΗΓΗ
ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, GIF - Q165
ΒΙΝΤΕΟ
ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ, ETD 3
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ,
CF - Q165L
ΒΙΝΤΕΟ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ, PVM 20N5E
ΟΘΟΝΗ
MONITOR,
TJF-145
ΒΙΝΤΕΟ
ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΟ, CV - 190 ΒΙΝΤΕΟ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ, CLV - 190 ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ,
GIF - 1TH190 ΒΙΝΤΕΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ, GIF - HQ190
ΒΙΝΤΕΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ, CF - H185L ΒΙΝΤΕΟ
ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ, CF - HQ190L
ΒΙΝΤΕΟ
ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ, UCR - CO2
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
CO2, OFP -2 ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣFS - L2701D ΟΘΟΝΗ
ΜΟΝΙΤΟΡ, TJF Q180V
ΒΙΝΤΕΟ
ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΟ, TJF Q180V
ΒΙΝΤΕΟ
ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΟ

1.
Τέσσερις
(4)
προγραμματισμένους
ελέγχους
προληπτικής συντήρησης και τις έκτακτες βλάβες που θα
παρουσιαστούν ενδιάμεσα στις συντηρήσεις.
2. Οι προγραμματισμένες επισκευές περιλαμβάνουν τους
παρακάτω ελέγχους και ανταλλακτικά : α. Έλεγχος διαρροής,
β. Έλεγχος λειτουργίας, γ. Ηλεκτρικός /Ιατρικός έλεγχος
ασφαλείας, δ. Αντικατάσταση προστατευτικού ευκάμπτου
τμήματος (περιλαμβανομένου ανταλλακτικών), ε. Ρύθμιση
γωνιώσεων,
στ.
Αντικατάσταση
ακροφυσίου
(περιλαμβανομένου
ανταλλακτικών),
ζ.
Αντικατάσταση
εξωτερικού φρένου (περιλαμβανομένου
ανταλλακτικών), η.
Αντικατάσταση εσωτερικού φρένου (περιλαμβανομένου
ανταλλακτικών), θ. Ρύθμιση συρματόσχοινου ανυψωτή,
ι.
Αντικατάσταση
δακτυλιδιών
(περιλαμβανομένου
ανταλλακτικών), κ. Τελικός έλεγχος Θα περιλαμβάνονται
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ανταλλακτικά
τμήματος,
δακτυλίδια,
συνδετικού,
αέρα

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ
όπως :
1.Προστατευτικά ευκάμπτου
2.Ακροφύσια,
3.Στεγανοποιητικά
4.Διακόπτες on / off,
5.Επαφές
6. Ακίδες στήριξης,
7.Φίλτρα

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

3. Θα περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα ανταλλακτικά για τις
επισκευές των μηχανημάτων όπως :
1. Μονάδα
εισαγωγής ασθενή,
2.Χειριστήριο για όλους τους τύπους
οργάνων,
3. Εξωτερικός σωλήνας εισαγωγής ασθενή για
όλους τους τύπους των
οργάνων,
4. Συνδετικά
(μονάδα επαφών κλπ) για όλα τα βίντεο-ενδοσκόπια,
5.
Εξωτερικοί φακοί ακραίου τμήματος για όλους τους τύπους
οργάνων,
6.Κανάλια βιοψίας,
7.Κανάλια
αναρρόφησης,
8.Κανάλια αέρα /νερού,
9.Φακοί εικόνας,
10. Φακοί φωτισμού,
11.Εξωτερική σωλήνα εισαγωγής ασθενή,
12.
Σωλήνα φωτισμού,
13.Διακόπτες χειριστηρίου,
14.Κλειδιά χειριστηρίου,
15. Κανάλια
συρματόσχοινου ανυψωτή,
16.Αντλίες ,
17.Πλακέτες,
18. Τροφοδοτικά. Δεν περιλαμβάνονται
τα αναλώσιμα υλικά όπως λυχνίες XENON, λυχνίες UV,
συνδετικά καλώδια (video scope cable, connecting cable,
σπιράλ καλώδιο, s-video cable κλπ), συνδετικοί σωλήνες (π.χ.
αναρρόφησης, παροχής νερού, παροχής αέρα κλπ).
Αναλώσιμα υλικά θεωρούνται επίσης : κάθε είδος φίλτρου,
βαλβίδες αέρα / νερού / αναρρόφησης, καλύμματα επαφών,
τάπες βιοψιών, βούρτσες καθαρισμού κλπ, και τα οποία
μπορεί να απαιτηθούν κατά την ανωτέρω συντήρηση και
επισκευές.

ΝΑΙ

4. Η προληπτική συντήρηση γίνεται μετά από
συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου
τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την συντήρηση. Το
Νοσοκομείο υποχρεούται να διαθέσει την συσκευή για την
συντήρηση στον συμφωνημένο τόπο και χρόνο.

ΝΑΙ

5. Ο συντηρητής θα αναλαμβάνει
την παροχή
συσκευών, εφόσον ο χρόνος επισκευής της καλυπτόμενης
συσκευής υπερβεί τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και μετά την
παρέλευση του διαστήματος αυτού .

ΝΑΙ

6. Ο συντηρητής
δεν θα ευθύνεται για την
αποκατάσταση βλαβών ή εν γένει ανωμαλιών που προήλθαν
α. από επεμβάσεις μη εξουσιοδοτημένων τεχνικών
του
συντηρητή
από συνθήκες που δεν ακολουθούν τις
προδιαγραφές
του
κατασκευαστή (π.χ θερμοκρασία ,υγρασία ,τάση
δικτύου,
χρησιμοποίηση
ξένων
ανταλλακτικών
ή
αναλωσίμων
,παροχή
υπηρεσιών από προσωπικό ξένο προς την εταιρεία
κ.λ.π)
β. Από λόγους ανωτέρας βίας (π.χ ατύχημα
διακυμάνσεις
ρεύματος,
κλοπή , κεραυνός πλημμύρα ,τρομοκρατική
ενέργεια.
κ.λ.π)
γ. Από εξωτερικές επεμβάσεις των χειριστών/ κακή
χρήση/
πτώση/
υγρασία εσωτερική/ θραύση φακών. Επίσης δεν

ΝΑΙ
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περιλαμβάνεται
κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση βλαβών της
εξωτερικής
επιφάνειας των μονάδων που γίνεται με εντολή του
πελάτη

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

7. Η τεχνική εξυπηρέτηση θα γίνεται κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες της εβδομάδας (Δευτέρα έως Παρασκευή
08.00-16-00) μετά από συνεννόηση με το τμήμα Βιοϊατρικής
Τεχνολογίας του Νοσοκομείου το οποίο οφείλει να διαθέσει την
συσκευή , στην συμφωνημένη ημέρα και ώρα .

ΝΑΙ

8.
Η
παρεχόμενη
τεχνική
εργασία
(συντήρηση
&#8211;επισκευή) θα αναγράφεται στο τεχνικό δελτίο
εξυπηρετήσεως που συνοδεύει τη συσκευή το οποίο θα
υπογράφεται από τον τεχνικό του Νοσοκομείου και τον τεχνικό
της Εταιρείας.

ΝΑΙ

2.. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ
Ο συντηρητής θα ανταποκρίνεται εντός 36 ωρών σε κάθε
έγγραφη κλήση του για βλάβη .Σε περίπτωση υπέρβασης
του ανωτέρου ορίου θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2% της
ετήσιας αμοιβής συντήρησης για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

ΝΑΙ

ΕΙΔΗ 6-8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ
Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι
υπηρεσίες συντήρησης σε οκτώ χειρουργικούς προβολείς
και έξι δορυφόρους του οίκου ALM δύο προβολέων του οίκου
MARTIN και δύο προβολέων του οίκου SIMEON που
βρίσκονται εγκατεστημένοι στις έξι χειρουργικές αίθουσες και
στην αίθουσα τοκετών του Νοσοκομείου καθ’ όλη τη διάρκεια
ισχύος της σύμβασης που θα συναφθεί : Είδος 6. Δώδεκα
(12) προβολείς του οίκου ALM, Είδος 7. Δύο (2) προβολείς
του οίκου ΜΑRTIN Έιδος 8. Δύο (2) προβολείς του οίκου
SIMEON

1.Οι εργασίες συντήρησης στις σκιαλυτικές λυχνίες , θα
γίνονται μία φορά το μήνα μετά από συνεννόηση με τους
υπεύθυνους των χειρουργείων και της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Νοσοκομείου τις απογευματινές ώρες συμπεριλαμβανομένου
Σαββάτου
&#8211;Κυριακής
των
Αργιών
και
θα
περιλαμβάνουν
:
Γενικό
καθαρισμό
Καθαρισμό
λίπανση
Ρύθμιση
πέδησης
βραχιόνων
Ρύθμιση
ανύψωσης
βραχιόνων
Ρύθμιση &#8211;καθαρισμός πρισμάτων /διορθωτικών
φίλτρων
και
φακών
Μέτρηση
φωτεινότητας
Μέτρηση
χειρουργικού
πεδίου
Ηλεκτρολογικό
έλεγχο
Μηχανικό
έλεγχο
Εργασίες
αντικατάστασης
λυχνιών
Εργασίες αντικατάστασης βάσεων λυχνιών
2.Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο η συντήρηση να γίνει
στα εργαστήρια της εταιρείας θα υπάρξει προσυνεννόηση με
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το τμήμα Βιοϊατρικής και τους υπεύθυνους του χειρουργείου .

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

3.Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα αναγράφονται
σε δελτίο τεχνικής επέμβασης και θα υπογράφεται από τον
αρμόδιο του τμήματος του Νοσοκομείου και τον τεχνικό της
εταιρείας

ΝΑΙ

4.Σε περίπτωση βλάβης η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να
μεριμνήσει εντός 24 ωρών προς αποκατάσταση της και να
φροντίσει για την απρόσκοπτη , αδιάλειπτη και ασφαλή
λειτουργία του εξοπλισμού .

ΝΑΙ

5.Στο κόστος της σύμβασης συμπεριλαμβάνονται τα όποια
ανταλλακτικά απαιτηθούν.

ΝΑΙ

6.Η συντήρηση δεν περιλαμβάνει κάθε δαπάνη για την
αποκατάσταση βλαβών ή ανωμαλιών που προήλθαν
Από συνθήκες που δεν ακολουθούν τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή
Από λόγους ανωτέρας βίας

ΝΑΙ

ΕΙΔΟΣ 9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΚΛΙΒΑΝΩΝ GETINGE.
Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι
υπηρεσίες συντήρησης στους παρακάτω εγκατεστημένους
κλίβανους του οίκου GETINGE του Νοσοκομείου καθ΄όλη τη
διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί A.GE-669 ER K-2
B 100 S/N 053649-10-01, B.GE-669 AR-2 B 500 S/N 05364911-01
Οι
υπηρεσίες
συντήρησης
διακρίνονται
σε
:
1.1 Προληπτική Προγραμματισμένη Συντήρηση [ΠΠΣ]
Η
ΠΠΣ
περιλαμβάνει
:
1.1.1 Δύο [2] επισκέψεις τεχνικού του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ στις
εγκαταστάσεις
του
Νοσοκομείου
ετησίως
.
Οι συντηρήσεις θα γίνονται εντός του κανονικού ωραρίου
εργασίας και κατά τις ημέρες Δευτέρα &#8211;Παρασκευή
(εξαιρουμένων των αργιών.)

ΝΑΙ

1.1.2
Κατά την ΠΠΣ ο τεχνικός του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ θα
προβαίνει στις προβλεπόμενες ρυθμίσεις , ελέγχους και
καθαρισμούς των κλιβάνων όπως φαίνονται παρακάτω.
Καθαρισμός
,έλεγχος
των
φίλτρων
(νερού
,ατμού
αέρα
,αποχέτευση
)των
κλιβάνων
.
Καθαρισμός ,έλεγχος και αντικατάσταση όπου απαιτείται των
ανεπίστροφων
βαλβίδων
των
κλιβάνων.
Καθαρισμός ,έλεγχος λειτουργίας του συστήματος ψύξης των
κλιβάνων
.
Αντικατάσταση ελαστικών μερών σύνδεσης των συστημάτων
μεταξύ
τους
&#8211;σε
περίπτωση
διαρροής.
Ρύθμιση PRESSURE SWITCH ελέγχου λειτουργίας πιέσεων
και
κενού
των
κλιβάνων
.
Έλεγχος των καλωδιώσεων &#8211;διαρροών αέρα PACKS
50 A (κομπιούτερ) των κλιβάνων και σύνδεση με TEST BOX
των
κομπιούτερ
για
έλεγχο
λειτουργίας.
Για τον κλίβανο GE-669 ER K-2 B 100 S/N 053649-10-01
που περιλαμβάνει ατμογεννήτρια, απαιτείται επιπλέον εκτός
του καθαρισμού και των ρυθμίσεων που απαιτούνται ανά
εξάμηνο , ετήσιος καθαρισμός του καζανιού πίεσης &#8211;
ρυθμίσεις και έλεγχος λειτουργίας των πιεστικών διακοπτών

ΝΑΙ
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ατμογεννήτριας και έλεγχος λειτουργίας των πιεστικών
διακοπτών ατμογεννήτριας και έλεγχος των ασφαλιστικών
πίεσης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.1.3
Αντικατάσταση φθαρμένων ή χρονικού ορίου
ανταλλακτικών.

ΝΑΙ

1.2 Επανορθωτική
Εκτακτη
Συντήρηση
[ΕΕΣ]
Η
ΕΕΣ
περιλαμβάνει
:
1.2.1 Aποκατάσταση κάθε ανωμαλίας ή βλάβης των
κλιβάνων ,μετά από σχετική ειδοποίηση του Νοσοκομείου .

ΝΑΙ

1.2.2
Αποκατάσταση κάθε ανωμαλίας ή βλάβης , που
όμως αν οφείλεται σε κακό χειρισμό ή άγνοια του χειριστού
του ΠΕΛΑΤΗ , θα χρεώνεται με το ισχύον εκάστοτε τιμολόγιο
του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ και δεν καλύπτεται από την παρούσα
σύμβαση .

ΝΑΙ

1.2.3
Σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών , η
προθεσμία επέμβασης καθορίζεται σε 24 ώρες από την
ειδοποίηση , εκτός Σαββάτου , Κυριακής , επισήμων αργιών
και ανωτέρας βίας .Για καθυστέρηση πέραν του 24ωρου θα
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 20 ευρώ
για κάθε ώρα
καθυστέρησης.

ΝΑΙ

1.2.4
Για κάθε επέμβαση τεχνικού, θα εκδίδεται
"Δελτίο Συντήρησης και Επισκευής" στο οποίο θα αναφέρονται
αναλυτικά η εργασία και τα ανταλλακτικά ή τα αναλώσιμα που
χρησιμοποιήθηκαν .Το Δελτίο θα υπογράφεται από τον
υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας ή της Αποστείρωσης του
Νοσοκομείου .

ΝΑΙ

Όλες οι απαιτήσεις του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ για την παροχή
υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης , σε ότι αφορά τη χρήση
ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών θα καλύπτονται από τα
ποσά που ορίζονται στην παρούσα σύμβαση .

ΝΑΙ

2.2 Στην
συντήρηση δεν περιλαμβάνονται τα
ανταλλακτικά και οι μεγάλης έκτασης
βλάβες που
αποδεδειγμένα δεν οφείλονται στη συνήθη χρήση του
κλιβάνου,αλλά προκλήθηκαν από αίτια όπως έλλειψη ή
ακατάλληλη
ποιότητα ατμού, νερού, πεπιεσμένου
αέρα ,διακυμάνσεις ηλεκτρικού ρεύματος κ.λ.π. Στην
περίπτωση αυτή, η δαπάνη για την επισκευή του κλιβάνου θα
ορίζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών.

ΝΑΙ

ΕΙΔΗ 10-22. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
ΤΩΝ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι
υπηρεσίες συντήρησης στα παρακάτω
ακτινολογικά
μηχανήματα καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης που θα
συναφθεί: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Είδος 10. Ακτινολογικό MPG50(CGR) με οριζόντια τράπεζα και ορθοστάτη (1987)-Θάλαμος
Β,
Είδος 11. .Ακτινολογικό MPG-50(CGR με οριζόντια
τράπεζα και ορθοστάτη (1987)-Θάλαμος Γ, Είδος 12.
Ακτινολογικό Solarix FV(CGR) με τραυματιολογική τράπεζα και
κοινή γεννήτρια με το Νο 3 (1987)-Θάλαμος Γ, Είδος 13.
Φορητό Ακτινοσκοπικό (C-arm) Ziehm 800(Instrumentarium
Imaging
)
(2003)-Χειρουργεία,
Είδος
14.
Φορητό
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Ακτινοσκοπικό
Practix-33
(Philips
)(2004)-ΜΕΘ
και
Χειρουργεία. Είδος 15. Μαστογράφο LORAD-IV(2006), Είδος
16. Οδοντιατρικό ακτινογραφικό X-MIND AC (Satelec)(2003)Οδοντιατρείο, Είδος 17. Φορητό Ακτινοσκοπικό (C-arm) BV
Pulsera(Philips) (2008)-Καρδιολογική Κλινική, Είδος 18.
Φορητό Ακτινολογικό ROLLER 4 (2008)-Κλινικές 4ου, 5ου και
6ου ορόφου, Είδος 19.
Ακτινοσκοπικό Essenta RS
(Philips)(2008)-Ακτινολογικό, Είδος 20. Φορητό Ακτινολογικό
ROLLER 15, Είδος 21.Φορητό Ακτινολογικό MOBILDRIVE AR
30, Είδος 22.Φορητό Ακτινολογικό MOBILORIVE TM8102.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1. Ο Συντηρητής αναλαμβάνει τον έλεγχο καλής
λειτουργίας που πρέπει να γίνεται προληπτικά τρεις φορές το
χρόνο για κάθε μηχάνημα.

ΝΑΙ

2. Ο Συντηρητής υποχρεούται στη
λήψη
κάθε
απαραίτητου προληπτικού μέτρου για την αποφυγή τυχόν
ανωμαλιών ή ζημιών στα προς συντήρηση είδη .

ΝΑΙ

3.Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα εργατικά και τα
αναγκαία &#8211;κατάλληλα ανταλλακτικά τα οποία θα
απαιτηθούν για τον συντηρούμενο εξοπλισμό , πλην των
λυχνιών κενού , ακτινολογικών λυχνιών κ.λ.π αναλωσίμων
(φιλμ, σκιαγραφικά κ.λ.π ) , τόσο για την προληπτική , όσο και
για την επισκευαστική συντήρηση

ΝΑΙ

4. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πλην εορτών, αργιών , και
ημερών γενικής εφημερίας μετά τις απαραίτητες ενέργειες
διακοπής λειτουργίας του αντίστοιχου εξοπλισμού και βέβαια
μετά από συνεννόηση μεταξύ των συμβαλλομένων πλευρών,
και πάντα βάσει προγράμματος που απαρέγκλιτα, πλην
ανωτέρας βίας, θα τηρείται. Η προληπτική συντήρηση θα
διενεργείται από έμπειρο &#8211;εξειδικευμένο προσωπικό το
οποίο θα διαθέτει πιστοποιητικά εκπαίδευσης τεχνικών σε
αντίστοιχα μηχανήματα τα οποία θα υποβάλλονται από τους
συμμετέχοντες στην τεχνική προσφορά.

ΝΑΙ

5. Ο Συντηρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει
τηλεφωνική στήριξη μετά το πέρας του εργασίμου ωραρίου τις
εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και κατά την διάρκεια
αργιών και Σαββατοκύριακων από τις 08.00 &#8211;21.00

ΝΑΙ

6.Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τις
σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και τις οδηγίες του
κατασκευαστή των μηχανημάτων

ΝΑΙ

7. Κατά τη διάρκεια ισχύος της συντήρησης , θα
ειδοποιείται άμεσα ο συντηρητής για την περίπτωση βλάβης .Ο
συντηρητής
υποχρεούται
στην
τήρηση
ημερολογίου
λειτουργίας
&#8211;συντήρησης
και
αναγγελίας
&#8211;αποκατάστασης βλαβών, παραγγελίας αναμονής
ανταλλακτικών κ.λ.π

ΝΑΙ

8.Ο συντηρητής σε περίπτωση βλάβης να ενημερώνεται
τηλεφωνικά και με Fax

ΝΑΙ

9.Ο συντηρητής θα προσέρχεται για την επισκευή
αυθημερόν και εντός 4 έως 5 ωρών το πολύ από την
ειδοποίηση . Η ειδοποίηση θα πρέπει να λαμβάνεται από την
συντηρητή από τις 08:00 μέχρι τις 14:00 κάθε ημέρας,

ΝΑΙ
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διαφορετικά θα θεωρείται ότι το σχετικό αίτημα του
απευθύνθηκε
την
επομένη
ημέρα.
Η υποχρέωση αυτή της εταιρείας ισχύει για τις εργάσιμες
μόνο ημέρες και ώρες.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

10.Ο συντηρητής υποχρεούται να επισκευάζει τη βλάβη τα
αργότερο εντός 5 εργασίμων ημερών

ΝΑΙ

11.Μέγιστος αποδεκτός χρόνος για την μη λειτουργία
μηχανήματος ορίζονται οι δέκα πέντε (15) ημέρες .Για κάθε
ημέρα πέραν της 15ης θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ποσού
50 € ανά ημέρα μη λειτουργίας του .

ΝΑΙ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ &#8211;ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1.Κατά τη διάρκεια της συμβάσεως , αν απαιτηθούν
έκτακτες εργασίες ή αναδιαρρυθμίσεις ή αναβαθμίσεις
μηχανημάτων , οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο συμβατικό
αντικείμενο της συντήρησης , αλλά κρίνονται από το
Νοσοκομείο , απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του
εξοπλισμού, αυτές θα χρεώνονται χωριστά , με συμφωνία
συντηρητού &#8211;Νοσοκομείου από κοινού .

ΝΑΙ

2.
Η
αποκατάσταση
&#8211;βλαβών-και
ζημιών
&#8211;οφειλομένων σε μη ορθολογική &#8211;χρήση
&#8211; του προς συντήρηση εξοπλισμού σε ανωτέρα βία
κ.λ.π αιτίες που έχει προαναφερθεί ότι εξαιρούνται από τις
υποχρεώσεις του συντηρητή θα γίνονται, από το συντηρητή,
ύστερα από έγγραφη εντολή του Νοσοκομείου με βάση
αντίστοιχο τιμολόγιο του συντηρητή για υλικά και εργασία

ΝΑΙ

3.Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο κρίνει ότι κάποιο από
τα προς συντήρηση μηχανήματα αποσυρθεί ή αντικατασταθεί
με άλλο ή ότι δεν επιθυμεί πλέον την συντήρηση του ο
συντηρητής οφείλει να αφαιρέσει από το τιμολόγιο το
αντίστοιχο ποσό που αναφέρεται στην σύμβαση για το
συγκεκριμένο μηχάνημα για το χρονικό διάστημα που
απομένει έως τη λήξη της σύμβασης

ΝΑΙ

ΕΙΔΟΣ 23. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
Ο Συντηρητής αναλαμβάνει να παρέχει καθ΄όλη τη διάρκεια
ισχύος της παρούσης σύμβασης την πλήρη συντήρηση του
Αξονικού Τομογράφου TOSHIBA Asteion S4 και ειδικότερα
την
:
Α. Aξία εργασιών τεσσάρων (4) προληπτικών συντηρήσεων
Β. Αξία εργασιών αποκατάστασης απεριορίστου αριθμού
βλαβών
Γ.Αξία όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών για την
αποκατάσταση των ανωτέρω βλαβών συμπεριλαμβανομένης
και της ακτινολογικής λυχνίας , ανεξαρτήτως του αριθμού των
τομών
που
θα
πραγματοποιηθούν
.
Στα ανταλλακτικά δεν περιλαμβάνονται τα παντός είδους
αναλώσιμα (φίλμ, εύκαμπτοι μαγνητικοί και οπτικοί δίσκοι ,
αφρώδη
στηρίγματα
ασθενών
,
κτλ
)
Τα ανταλλακτικά να είναι καινούργια και να συνοδεύονται από
την αντίστοιχη εγγύηση .

ΝΑΙ

2.Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει
τηλεφωνική στήριξη μετά το πέρας του εργασίμου ωραρίου τις

ΝΑΙ

- 74 -

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

19PROC005165139 2019-06-25
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ
εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και κατά την διάρκεια
αργιών και Σαββατοκύριακων από τις 08.00 &#8211;21.00

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

3.Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τις
σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και τις οδηγίες του
κατασκευαστή των μηχανημάτων

ΝΑΙ

4.Καθ ΄όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο συντηρητής
αναλαμβάνει την υποχρέωση να λαμβάνει τα απαραίτητα
μέτρα για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας των
μηχανημάτων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του
κατασκευαστή και των προβλεπόμενων από αυτές ανοχών .

ΝΑΙ

5.Ο μέγιστος επιτρεπόμενος ετήσιος παραδεκτός χρόνος
εκτός λειτουργίας (DOWN TIME ) του κάθε μηχανήματος
λόγων βλαβών , καθορίζεται στις (15) ημέρες .Ο υπολογισμός
του παραπάνω επιτρεπτού χρόνου μη λειτουργίας (DOWN
TIME ) θα πραγματοποιηθεί αιτιολογικά στο τέλος του χρόνου
ισχύος της σύμβασης , προκειμένου να υπολογισθεί η
εφαρμογή της ποινικής ρήτρας της παραγράφου 6 .

ΝΑΙ

6.Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των
προβλεπόμενων επιτρεπτών ορίων μη λειτουργίας (DOWN
TIME ) των μηχανημάτων η εταιρεία θα υποχρεούται να
καταβάλλει στο νοσοκομείο το ποσό των 100 ευρώ για κάθε
ημέρα πέραν των 15 ημερών .Το ποσό αυτό θα αφαιρείται από
το συνολικό τίμημα της σύμβασης .

ΝΑΙ

7.Ο συντηρητής υποχρεούται να προσέρχεται προς
αποκατάσταση των βλαβών το ταχύτερο δυνατό από την
λήψη της σχετικής ειδοποίησης , και οπωσδήποτε όχι πέρα
των 12 ωρών από την ειδοποίηση

ΝΑΙ

ΕΙΔΟΣ 24. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΤΟΡ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι
υπηρεσίες συντήρησης στα παρακάτω
μηχανήματα της
Μονάδος Εντατικής Θεραπείας Εμφραγμάτων καθ΄όλη τη
διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί &#8226;
7
Μόνιτορ BSM -6701K&#8226; 3
Mόνιτορ
BSM
2301K&#8226; Κεντρικού Σταθμού CNS -9701K του Οίκου
ΝIHON KOHDEN
1. Η συντήρηση περιλαμβάνει δύο επισκέψεις το χρόνο
για τον έλεγχο των ανωτέρω μηχανημάτων καθώς και
απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για ενδεχόμενες βλάβες .

ΝΑΙ

2. Στην
τιμή
συντήρησης
δεν
περιλαμβάνονται
ανταλλακτικά , αντικατάσταση των αναλωσίμων μερών των
μηχανημάτων ( όπως καλώδια , μπαταρίες κ.λ.π) καθώς και
του σκληρού δίσκου του κεντρικού σταθμού ο οποίος πρέπει
να αντικαθίσταται κάθε δύο έτη .

ΝΑΙ

3. H συντήρηση θα γίνεται όπως ορίζει ο Κατασκευαστικός
Οίκος σε προκαθορισμένη ημερομηνία και σε συνεργασία και
την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Η Εταιρεία θα
ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στα μηχανήματα
κατά την διάρκεια των συντήρησης
από αυτήν, λόγω

ΝΑΙ
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μη εξειδικευμένου προσωπικού.

4. H
συντηρήτρια δεν θα ευθύνεται για βλάβες
διαπιστωμένα
έγινε
προσπάθεια
επισκευής
μηχανημάτων,
από
άλλους
τεχνικούς
εκείνων
συντηρήτριας ή προηγήθηκε λάθος χειρισμός από
χρήστες του μηχανήματος.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

που
των
της
τους

ΝΑΙ

5. Σε περίπτωση που η βλάβη είναι αδύνατο να
αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο , το μηχάνημα θα μεταφέρεται
στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας για επισκευή με έξοδα της
συντηρήτριας .

ΝΑΙ

6. Μετά τη συντήρηση και επισκευή βλάβης, το εκάστοτε
μηχάνημα θα παραλαμβάνεται επίσημα με την υπογραφή
καταλληλότητας από τον υπεύθυνο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
σε ειδικό δελτίο εργασίας της συντηρήτριας και θα παραδίδεται
αντίγραφο...

ΝΑΙ

7. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των
μηχανημάτων , η Εταιρεία πρέπει να ανταποκριθεί εντός 24
ωρών
από την αναγγελία της βλάβης , έφ’ όσον δεν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας .

ΝΑΙ

8. Για
κάθε
ημέρα
καθυστέρησης
πέραν
του
εικοσιτετραώρου θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ποσού 20 €
/ανά ημέρα καθυστέρησης. Εξαιρούνται σαββατοκύριακα
και επίσημες αργίες .

ΝΑΙ

9. Ο συντηρητής θα αναλαμβάνει
την παροχή
συσκευών, εφόσον το μηχάνημα πρέπει να μεταφερθεί στη
εταιρεία..

ΝΑΙ

ΕΙΔΟΣ 25. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι
υπηρεσίες συντήρησης με κάλυψη ανταλλακτικών και kit
συντήρησης στα παρακάτω
μηχανήματα της Μονάδος
Εντατικής Θεραπείας καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης που
θα
συναφθεί
Έξι (6) αναισθησιολογικά μηχανήματα του οίκου GE
Ηealthcare Model AVANCE S/5 CARESTATION με
ενσωματωμένο αναπνευστήρα όγκου πίεσης & monitor model
S/5 Anesthesia, η οποία θα περιλαμβάνει για κάθε μηχάνημα :
&#8226;
Έλεγχο και ρύθμιση ροομέτρων και βαλβίδων
ρυθμίσεως
Ο2/Ν2Ο/ΑΙR
&#8226;
Έλεγχο και ρύθμιση του κλειστού κυκλώματος
νάρκωσης
&
καθαρισμού
&#8226;
Έλεγχο
anti-polution
valve
&#8226;
Έλεγχο
pipe
&#8211;line
block
Αναισθησιολογικού
Τμήματος
&#8226;
Έλεγχο διαρροών Ο2/Ν2Ο/ΑΙR στο κύκλωμα
Το monitor συνοδεύεται από τους κάτωθι ενισχυτές .
&#61692;
E
&#8211;PRESTN
&#61692;
E-CAiOV
Και όλους τους ελέγχους που ορίζει ο κατασκευαστής στο
εγχειρίδιο service .

- 76 -

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

19PROC005165139 2019-06-25
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1. Η συντήρηση θα γίνεται με μία επίσκεψη το έτος όπως
ορίζει ο Κατασκευαστικός Οίκος σε προκαθορισμένη
ημερομηνία και σε συνεργασία με το Αναισθησιολογικό τμήμα
και την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου Στην συντήρηση
θα περιλαμβάνονται αποσυναρμολόγηση των μηχανημάτων,
με καθαρισμό και συντήρηση όλων των μηχανικών μερών, και
θα πραγματοποιείται και η αντικατάσταση του ετήσιου service
kit. Να αναφερθούν επί ποινή αποκλεισμού αναλυτικά
(περιγραφή ΕΙΔΟΥΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ) τα υλικά που περιλαμβάνονται
στο ετήσιο service Kit και θα τοποθετούνται στο
αναισθησιολογικό μηχάνημα.

ΝΑΙ

2. Η Εταιρεία θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά
προκληθεί στα μηχανήματα κατά την διάρκεια των συντήρησης
από αυτήν, λόγω
χρησιμοποίησης
μη εξειδικευμένου
προσωπικού

ΝΑΙ

3. H
συντηρήτρiα δεν θα ευθύνεται για βλάβες που
διαπιστωμένα έγινε προσπάθεια επισκευής των μηχανημάτων,
από άλλoυς τεχνικούς εκείνων της συντηρήτριας ή
προηγήθηκε λάθoς χειρισμός από τoυς χρήστες του
μηχανήματος...

ΝΑΙ

4. Σε έκτακτες βλάβες η εταιρεία θα αποκαθιστά την βλάβη
χωρίς επιπλέον χρέωση μετά την ειδοποίηση από το Γρ
Προμηθειών ή την Τεχνική Υπηρεσία.

ΝΑΙ

5. Σε περίπτωση που η βλάβη είναι αδύνατο να
αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο,
το μηχάνημα θα
μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας για επισκευή με
έξοδα της συντηρήτριας ..

ΝΑΙ

6. Μετά τη συντήρηση και επισκευή βλάβης, το εκάστοτε
μηχάνημα θα παραλαμβάνεται επίσημα με την υπογραφή
καταλληλότητας από τον υπεύθυνο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
σε ειδικό δελτίο εργασίας της συντηρήτριας και θα παραδίδεται
αντίγραφο ..

ΝΑΙ

7. Εξαιρούνται οι βλάβες που οφείλονται σε κακό χειρισμό
π.χ σπασίματα , πτώση κρούσης , μη ορθή λειτουργία
σύμφωνα με το Κατασκευαστή Οίκο , και θα χρεώνεται με
90,00 € την ώρα και επιπλέον χρέωση του ανταλλακτικού

ΝΑΙ

8. Επίσης δεν καλύπτονται τα αναλώσιμα υλικά , οθόνες ,
τα υλικά χρήσης ή κλιβανιζόμενα, μπαταρίες, ηλεκτρόδια
ασθενούς .

ΝΑΙ

9. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των
μηχανημάτων, η Εταιρεία πρέπει να ανταποκριθεί εντός 24
ωρών
από την αναγγελία της βλάβης , έφ’ όσον δεν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

ΝΑΙ

10. Για κάθε ημέρα καθυστέρησης πέραν του
εικοσιτετραώρου θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ποσού 30 €
/ ανά ημέρα καθυστέρησης .Εξαιρούνται Σαββατοκύριακα
και επίσημες αργίες .

ΝΑΙ

ΕΙΔΟΣ 26. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
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Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι
υπηρεσίες συντήρησης στα παρακάτω
μηχανήματα του
Ακτινολογικού καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης που θα
συναφθεί α) Δύο συστήματα ψηφιακής ακτινογραφίας FCR
PROTFECT CS FCR CAPSULA XL β) Δύο συστήματα
εκτύπωσης εικόνων DRYPIX 4000 γ) Ένα σύστημα
αρχειοθέτησης εικόνων SYNAPSEτου οίκου FUJI FILM
1. H συντήρηση θα γίνεται με μία επίσκεψη το έτος όπως
ορίζει ο Κατασκευαστικός Οίκος σε προκαθορισμένη
ημερομηνία και σε συνεργασία με το Ακτινολογικό τμήμα και
την
Τεχνική
Υπηρεσία
του
Νοσοκομείου
Στις
εργασίες
συντήρησης
περιλαμβάνονται
Καθαρισμός και έλεγχος μηχανικών τμημάτων και
καλής
λειτουργίας
του
μηχανήματος.
Καλιμπράρισμα και ρύθμιση για βέλτιστη ποιότητα και
απόδοση.
Έλεγχο του laser και του οπτικού κρυστάλλου .
Επίσης
αναβαθμίσεις
των
λογισμικών
των
μηχανημάτων με νεότερες εκδόσεις .

ΝΑΙ

2. Η Εταιρεία θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία
προκληθεί στα μηχανήματα κατά την διάρκεια των συντήρησης
από αυτήν, λόγω
χρησιμοποίησης
μη εξειδικευμένου
προσωπικού.

ΝΑΙ

3. H
συντηρήτρια δεν θα ευθύνεται για βλάβες που
διαπιστωμένα έγινε προσπάθεια επισκευής των μηχανημάτων,
από άλλoυς τεχνικούς εκείνων της συντηρήτριας ή
προηγήθηκε λάθος χειρισμός από τoυς χρήστες του
μηχανήματος...

ΝΑΙ

4. Σε έκτακτες βλάβες η εταιρεία θα αποκαθιστά την βλάβη
χωρίς επιπλέον χρέωση μετά την ειδοποίηση από το Γρ
Προμηθειών ή την Τεχνική Υπηρεσία

ΝΑΙ

5. Σε περίπτωση που η βλάβη είναι αδύνατο να
αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο,
το μηχάνημα θα
μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας για επισκευή με
έξοδα της συντηρήτριας .

ΝΑΙ

6. Μετά την συντήρηση και επισκευή βλάβης , το εκάστοτε
μηχάνημα θα παραλαμβάνεται επίσημα με την υπογραφή
καταλληλότητας από τον υπεύθυνο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
σε ειδικό δελτίο εργασίας της συντηρήτριας και θα παραδίδεται
αντίγραφο .

ΝΑΙ

7. Εξαιρούνται οι βλάβες που οφείλονται σε κακό χειρισμό
π.χ σπασίματα , πτώση κρούσης , μη ορθή λειτουργία
σύμφωνα με το Κατασκευαστή Οίκο , και θα χρεώνεται
επιπλέον χρέωση την ώρα και επιπλέον χρέωση του
ανταλλακτικού

ΝΑΙ

8.
Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των
μηχανημάτων , η Εταιρεία πρέπει να ανταποκριθεί εντός 24
ωρών
από την αναγγελία της βλάβης , εφ’ όσον δεν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, εκτός αν η επόμενη είναι
αργία. Στην περίπτωση αυτή αν η ανταπόκριση δεν μπορεί να
είναι αυθημερόν , θα γίνεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα .

ΝΑΙ
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9. Για
κάθε
ημέρα
καθυστέρησης
πέραν του
εικοσιτετραώρου θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ποσού 30 €
/
ανά
ημέρα
καθυστέρησης
.
Εξαιρούνται Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες .

ΝΑΙ

ΕΙΔΟΣ 27. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι
υπηρεσίες συντήρησης με κάλυψη ανταλλακτικών και kit
συντήρησης και στους έξι (6) αναπνευστήρες ENGSTROM
PRO, του οίκου GE HEALTHCARE της Μονάδος Εντατικής
Θεραπείας καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης που θα
συναφθεί .
1. Στην συντήρηση θα περιλαμβάνονται δύο (2) γενικές
συντηρήσεις των μηχανημάτων με αποσυναρμολόγηση,
καθαρισμός και συντήρηση όλων των μηχανικών μερών,
καθώς σε μια (1) εκ των δυο (2) προγραμματισμένων
επισκέψεων θα πραγματοποιείται και η αντικατάσταση του
ετήσιου service kit. Να αναφερθούν επί ποινή αποκλεισμού
αναλυτικά (περιγραφή ΕΙΔΟΥΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ) τα υλικά που
περιλαμβάνονται στο ετήσιο service Kit και θα τοποθετούνται
στο
αναισθησιολογικό
μηχάνημα.
H συντήρηση θα γίνεται σε προκαθορισμένη ημερομηνία και
σε συνεργασία με το αντίστοιχο τμήμα και την Τεχνική
Υπηρεσία του Νοσοκομείου

ΝΑΙ

2. Η
εργασία
συντήρησης
περιλαμβάνει
:
Α. Βαθμονόμηση ροών, πιέσεων, όγκων με ειδικά
διακριβωμένα
όργανα.
Β. Ρύθμιση οδηγών αερίων, ρύθμιση βαλβίδων με ειδικό
service
Application.

ΝΑΙ

3. Η Εταιρεία θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία
προκληθεί στα μηχανήματα κατά την διάρκεια των συντήρησης
από αυτήν, λόγω
χρησιμοποίησης
μη εξειδικευμένου
προσωπικού.

ΝΑΙ

4. H
συντηρήτρια δεν θα ευθύνεται για βλάβες που
διαπιστωμένα έγινε προσπάθεια επισκευής των μηχανημάτων,
από άλλους τεχνικούς εκείνων της συντηρήτριας ή
προηγήθηκε λάθος χειρισμός από τους χρήστες του
μηχανήματος.

ΝΑΙ

5. Σε έκτακτες βλάβες η εταιρεία θα αποκαθιστά την
βλάβη χωρίς επιπλέον χρέωση μετά την ειδοποίηση από το
Γρ Προμηθειών ή την Τεχνική Υπηρεσία

ΝΑΙ

6. Σε περίπτωση που η βλάβη είναι αδύνατο να
αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο,
το μηχάνημα θα
μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας για επισκευή με
έξοδα της συντηρήτριας .

ΝΑΙ

7. Μετά την συντήρηση και επισκευή βλάβης , το
εκάστοτε μηχάνημα θα παραλαμβάνεται επίσημα με την
υπογραφή καταλληλότητας από τον υπεύθυνο Βιοϊατρικής
Τεχνολογίας σε ειδικό δελτίο εργασίας της συντηρήτριας και θα

ΝΑΙ
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παραδίδεται αντίγραφο .

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

8. Εξαιρούνται οι βλάβες που οφείλονται σε κακό χειρισμό
π.χ σπασίματα , πτώση κρούσης , μη ορθή λειτουργία
σύμφωνα με το Κατασκευαστή Οίκο , και θα χρεώνεται με τον
αντίστοιχο τιμοκατάλογο την ώρα και επιπλέον χρέωση του
ανταλλακτικού

ΝΑΙ

9. Επίσης δεν καλύπτoνται τα αναλώσιμα υλικά,
κυκλώματα ασθενών, αισθητήρες ρoής, σωλήνες οξυγόνου
NIST &#8211; AFNOR).

ΝΑΙ

10. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των
μηχανημάτων, η Εταιρεία πρέπει να ανταποκριθεί εντός 24
ωρών
από την αναγγελία της βλάβης , εφ’ όσον δεν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας .

ΝΑΙ

ΕΙΔΟΣ 28. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ OXYLOG
Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι
υπηρεσίες συντήρησης στα παρακάτω
μηχανήματα της
Μονάδος Εντατικής Θεραπείας Εμφραγμάτων καθ΄όλη τη
διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί ΤΥΠΟΣ
SERIAL NUMBER
ΤΜΗΜΑOXYLOG 1000
SRUJ0026
Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗOXYLOG 1000
SRTM0011
Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗOXYLOG 1000
ARPB0138
Τ.Ε.Π.OXYLOG 1000 ARPB-0103
Τ.Ε.Π.OXYLOG 1000 SRTH
0085
Τ.Ε.Π.OXYLOG 100 ARPH-0138
Μ.Ε.Θ.
ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝOXYLOG 1000
SRZB-0057
Μ.Ε.Θ.OXYLOG 1000 ASHF- 0018
Μ.Τ.Ν
1. H συντήρηση θα γίνεται με δύο επισκέψεις το έτος
όπως ορίζει ο Κατασκευαστικός Οίκος σε προκαθορισμένη
ημερομηνία και σε συνεργασία με το αντίστοιχο τμήμα και την
Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου

ΝΑΙ

2. Η Εταιρεία θα ευθύνεται για oποιαδήποτε ζημία
προκληθεί στα μηχανήματα κατά την διάρκεια των συντήρησης
από αυτήν, λόγω
χρησιμoποίησης
μη εξειδικευμένoυ
προσωπικού

ΝΑΙ

3. H
συντηρήτρια δεν θα ευθύνεται για βλάβες πoυ
διαπιστωμένα έγινε πρoσπάθεια επισκευής των μηχανημάτων,
από άλλoυς τεχνικoύς εκείνων της συντηρήτριας ή
πρoηγήθηκε λάθoς χειρισμός από τoυς χρήστες τoυ
μηχανήματος.

ΝΑΙ

Σε έκτακτες βλάβες η εταιρεία θα αποκαθιστά την βλάβη
χωρίς επιπλέον χρέωση μετά την ειδοποίηση από το Γρ.
Προμηθειών ή την Τεχνική Υπηρεσία

ΝΑΙ

Σε περίπτωση που η βλάβη είναι αδύνατο να
αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο,
το μηχάνημα θα
μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας για επισκευή με
έξοδα της συντηρήτριας.

ΝΑΙ

6. Μετά την συντήρηση και επισκευή βλάβης, το εκάστοτε
μηχάνημα θα παραλαμβάνεται επίσημα με την υπογραφή
καταλληλότητας από τον υπεύθυνο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

ΝΑΙ
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σε ειδικό δελτίο εργασίας της συντηρήτριας και θα παραδίδεται
αντίγραφο.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

7. Εξαιρούνται οι βλάβες που οφείλονται σε κακό χειρισμό
π.χ σπασίματα, πτώση κρούσης , μη ορθή λειτουργία
σύμφωνα με το Κατασκευαστή Οίκο , και θα χρεώνεται με τον
αντίστοιχο τιμοκατάλογο την ώρα και επιπλέον χρέωση του
ανταλλακτικού

ΝΑΙ

8. Επίσης δεν καλύπτονται τα αναλώσιμα υλικά,
κυκλώματα ασθενών, αισθητήρες ροής, σωλήνες οξυγόνου
NIST &#8211; AFNOR)

ΝΑΙ

9.
Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των
μηχανημάτων, η Εταιρεία πρέπει να ανταποκριθεί εντός 24
ωρών
από την αναγγελία της βλάβης , εφ’ όσον δεν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

ΝΑΙ

ΕΙΔΟΣ 29. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΜΟΝΙΤΟΡ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.
Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι
υπηρεσίες συντήρησης στο Κεντρικό Σταθμό και τα monitor,
του οίκου DATEX - OHMEDA της Μονάδος Εντατικής
Θεραπείας καθ΄όλη τη διάρκεια
της σύμβασης που θα
συναφθεί .Α. Κεντρικός σταθμός I &#8211; CENTRALΒ. Οκτώ
(8) monitor FCU &#8211; 8 Γ. Δύο (2) monitor SOLAR 8000
1. H συντήρηση θα γίνεται με δύο επισκέψεις το έτος σε
προκαθορισμένη ημερομηνία και σε συνεργασία με το
αντίστοιχο τμήμα και την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου

ΝΑΙ

Η
εργασία
συντήρησης
περιλαμβάνει
:
Α. Καθαρισμό του πύργου και του εξοπλισμού δικτύου.
Β. Έλεγχο επικοινωνίας του Κεντρικού Μόνιτορ με τα
παρακλίνια
Μόνιτορ.
Γ.
Έλεγχο
των
κλινικών
ρυθμίσεων
Δ.
Συντήρηση
των
σκληρών
δίσκων
Ε.
Έλεγχο
των
λειτουργικών
αρχείων
ΣΤ. Έλεγχο επικοινωνίας με τον εκτυπωτή

ΝΑΙ

3. Η Εταιρεία θα ευθύνεται για οπoιαδήποτε ζημία
προκληθεί στα μηχανήματα κατά τη διάρκεια των συντήρησης
από αυτήν, λόγω
χρησιμοπoίησης
μη εξειδικευμένoυ
προσωπικού..

ΝΑΙ

4. H
συντηρήτρια δεν θα ευθύνεται για βλάβες που
διαπιστωμένα έγινε προσπάθεια επισκευής των μηχανημάτων,
από άλλους τεχνικούς εκείνων της συντηρήτριας ή
προηγήθηκε λάθος χειρισμός από τους χρήστες του
μηχανήματος.

ΝΑΙ

5. Σε έκτακτες βλάβες η εταιρεία θα αποκαθιστά την βλάβη
χωρίς επιπλέον χρέωση μετά την ειδοποίηση από το Γρ
Προμηθειών ή την Τεχνική Υπηρεσία

ΝΑΙ

6.
Σε περίπτωση που η βλάβη είναι αδύνατο να
αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο,
το μηχάνημα θα
μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας για επισκευή με

ΝΑΙ

2.
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έξοδα της συντηρήτριας .

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

7. Μετά την συντήρηση και επισκευή βλάβης , το εκάστοτε
μηχάνημα θα παραλαμβάνεται επίσημα με την υπογραφή
καταλληλότητας από τον υπεύθυνο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
σε ειδικό δελτίο εργασίας της συντηρήτριας και θα παραδίδεται
αντίγραφο.

ΝΑΙ

8. Εξαιρούνται οι βλάβες που οφείλονται σε κακό χειρισμό
π.χ σπασίματα, πτώση κρούσης , μη ορθή λειτουργία
σύμφωνα με το Κατασκευαστή Οίκο, και θα χρεώνεται με τον
αντίστοιχο τιμοκατάλογο την ώρα και επιπλέον χρέωση του
ανταλλακτικού

ΝΑΙ

9. Επίσης δεν καλύπτονται τα αναλώσιμα υλικά,
κυκλώματα ασθενών, αισθητήρες ροής, σωλήνες οξυγόνου
NIST &#8211; AFNOR)

ΝΑΙ

10. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των
μηχανημάτων, η Εταιρεία πρέπει να ανταποκριθεί εντός 24
ωρών
από την αναγγελία της βλάβης , εφ’ όσον δεν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας .

ΝΑΙ

11. Ο συντηρητής θα αναλαμβάνει
την
συσκευών,
το μηχάνημα πρέπει να μεταφερθεί στη εταιρεία..

ΝΑΙ

παροχή
εφόσον

EIΔΟΣ 30: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΤΥΠΟΥ BRILIANCE 64
TOY OIKOY PHILIPS
Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι
υπηρεσίες συντήρησης στον Αξονικό Τομογράφο τύπου
Briliance 64 του οίκου Philips καθ΄ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης που θα συναφθεί
Ο
συντηρητής
υποχρεούται
να
παρέχει
:
1. ΄΄Προγραμματισμένες συντηρήσεις,΄΄ σύμφωνα με τις
υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου, κατά την διάρκεια της
σύμβασης και κατά χρονικά διαστήματα λογικά απέχοντα
μεταξύ τους. Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά
την διάρκεια των εργάσιμων ωρών και ημερών επί τη βάσει
ενός χρονοδιαγράμματος συμφωνηθησομένου μεταξύ του
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
και
του
συντηρητή
.
Ως
&#8220;Προγραμματισμένη
συντήρηση&#8221;
θεωρείται
ο προληπτικός έλεγχος ως προς την ορθή
λειτουργία των Μηχανημάτων, περιοδικά σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή και την ένταση χρήσης του
εξοπλισμού εντός της χρονικής ισχύος της συμβάσεως. Θα
περιλαμβάνει
αναγκαίες
ρυθμίσεις,
καθαρισμούς,
ευθυγραμμίσεις, λιπάνσεις μηχανικών μερών, χρήσεις
λογισμικού, επαληθεύσεις τιμών, επαναφορά παραμέτρων
ποιοτικής απεικόνισης στις προδιαγεγραμμένες ανοχές και
δοκιμές των Μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας.
2.Απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για ΄΄επανορθωτική
συντήρηση΄΄ για τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών
μετά
από
κλήση
του
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
Ως &#8220;Επανορθωτική συντήρηση&#8221; είναι το σύνολο
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των ενεργειών του συντηρητή για την αποκατάσταση βλάβης
στα μηχανήματα ή σε μέρος ή μέρη αυτών. Βλάβες που
εμφανίζονται και
γνωστοποιούνται στον συντηρητή στα
διαστήματα μεταξύ των προγραμματισμένων συντηρήσεων,
αλλά και εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των επισκέψεων
αυτών, ο συντηρητής θα αναλαμβάνει την υποχρέωση
αυτοδικαίως να αποκαθιστά, στα πλαίσια της συμβάσεως
αυτής
για
επανορθωτική
συντήρηση.

3. Κάθε βελτίωση που γίνεται επί των Μηχανημάτων ή
μερών αυτών καθ’ υπόδειξη τoυ κατασκευαστικού οίκου και
μπoρεί να περιλαμβάνει: εργασία είτε με φυσική παρουσία
τεχνικών υπαλλήλων είτε με τηλεπροσπέλαση, υλικό μέρος και
/ή λογισμικό. Ειδικά για όσες τέτοiες αλλαγές δεν
περιλαμβάνουν βελτιώσεις υπαρχουσών λειτουργιών ή
βελτίωση ελέγχων και συντήρησης..
4. Ο συντηρητής μετά από το πέρας κάθε εργασίας θα
παρέχει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αντίγραφο Δελτίων Εργασίας,
στα οποία αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί, τα
ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που
χρήζουν
αντικαταστάσεως.
Στην σύμβαση θα περιλαμβάνονται τα όποια ανταλλακτικά
απαιτηθούν για την αποκατάσταση των βλαβών
δεν
περιλαμβάνονται τα ΄΄ Αναλώσιμα΄΄ δηλ τα υλικά των οποίων
η διάρκεια ζωής περιορίζεται με την πάροδο του χρόνου και
από την χρήση τους (λυχνίες κενού, ακτίνων Χ, ενισχυτού
εικόνας, monitors, εικονολήπτες, κρυογόνα, κρυοκεφαλή,
πηνία επιφανείας, κεφαλές υπερήχων, καλώδια ΗΚΓ,
κρύσταλλοι
και
φωτοπολλαπλασιαστές).

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Οι εργασίες θα πραγματοποιιούνται τις &#8220;Εργάσιμες
ώρες και ημέρες&#8221; δηλ από 8:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ.
και από Δευτέρα έως και Παρασκευή, εξαιρουμένων των
επισήμων αργιών του Κράτους και περιπτώσεων ανωτέρας
βίας όπως : θεομηνίες, επιδημίες, κυβερνητικές διατάξεις,
απαγορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση των απαιτουμένων
αδειών, εγκρίσεων και/ή εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση
μεταφορικών μέσων.
5. Ο συντηρητής
υποχρεούται να διατηρεί απόθεμα
ανταλλακτικών στις αποθήκες της για την κατά προτεραιότητα
εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων Πελατών της.

ΝΑΙ

6. Ο συντηρητής θα αναλαμβάνει την διατήρηση και
ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής
κατάστασης των Μηχανημάτων.

ΝΑΙ

7. Ο συντηρητής οφείλει να ενημερώνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
σχετικά με τις βελτιώσεις των Μηχανημάτων που συνιστά ο
κατασκευαστικός οίκος.

ΝΑΙ

EIΔΟΣ 31: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ALLURA XPER
FD TOY OIKOY PHILIPS
Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι
υπηρεσίες συντήρησης στον Αξονικό Τομογράφο τύπου Allura
Xper FD του οίκου Philips καθ΄ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης που θα συναφθεί Ο συντηρητής υποχρεούται να
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ

παρέχει :
1.Τουλάχιστον
δύο
(2)
΄΄προγραμματισμένες
συντηρήσεις,΄΄
σύμφωνα
με
τις
υποδείξεις
του
κατασκευαστικού οίκου, κατά την διάρκεια της σύμβασης και
κατά χρονικά διαστήματα λογικά απέχοντα μεταξύ τους. Οι εν
λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των
εργάσιμων ωρών και ημερών επί τη βάσει ενός
χρονοδιαγράμματος
συμφωνηθησομένου
μεταξύ
του
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
και
του
συντηρητή
.
Ως
&#8220;Προγραμματισμένη
συντήρηση&#8221;
θεωρείται
ο προληπτικός έλεγχος ως προς την ορθή
λειτουργία των Μηχανημάτων, περιοδικά σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή και την ένταση χρήσης του
εξοπλισμού εντός της χρονικής ισχύος της συμβάσεως. Θα
περιλαμβάνει
αναγκαίες
ρυθμίσεις,
καθαρισμούς,
ευθυγραμμίσεις, λιπάνσεις μηχανικών μερών, χρήσεις
λογισμικού, επαληθεύσεις τιμών, επαναφορά παραμέτρων
ποιοτικής απεικόνισης στις προδιαγεγραμμένες ανοχές και
δοκιμές των Μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας.

ΝΑΙ

2.Απεριόριστo αριθμό επισκέψεων για ΄΄επανορθωτική
συντήρηση΄΄ για τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών
μετά
από
κλήση
του
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
Ως
&#8220;Επανορθωτική συντήρηση&#8221; είναι το σύνoλo
των ενεργειών του συντηρητή για την αποκατάσταση βλάβης
στα μηχανήματα ή σε μέρος ή μέρη αυτών. Βλάβες που
εμφανίζονται και
γνωστοποιούνται στον συντηρητή στα
διαστήματα μεταξύ των προγραμματισμένων συντηρήσεων,
αλλά και εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των επισκέψεων
αυτών, o συντηρητής θα
αναλαμβάνει την υποχρέωση
αυτoδικαίως να αποκαθιστά, στα πλαίσια της συμβάσεως
αυτής για επανορθωτική συντήρηση.

ΝΑΙ

3. Κάθε βελτίωση που γίνεται επί των Μηχανημάτων ή
μερών αυτών καθ’ υπόδειξη του κατασκευαστικού οίκου και
μπορεί να περιλαμβάνει: εργασία είτε με φυσική παρουσία
τεχνικών υπαλλήλων είτε με τηλεπροσπέλαση, υλικό μέρος και
/ή λογισμικό. Ειδικά για όσες τέτοιες αλλαγές δεν
περιλαμβάνουν βελτιώσεις υπαρχουσών λειτουργιών ή
βελτίωση ελέγχων και συντήρησης .

ΝΑΙ

4. Ο συντηρητής μετά από το πέρας κάθε εργασίας θα
παρέχει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αντίγραφο Δελτίων Εργασίας,
στα οποία αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί, τα
ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που
χρήζουν
αντικαταστάσεως.
Στην σύμβαση θα περιλαμβάνονται τα όποια ανταλλακτικά
απαιτηθούν για την αποκατάσταση των βλαβών και η
ακτινολογική λυχνία δεν περιλαμβάνονται τα ΄΄ Αναλώσιμα΄΄
δηλ τα υλικά των οποίων η διάρκεια ζωής περιορίζεται με
την πάροδο του χρόνου και από την χρήση τους (monitors,
εικονολήπτες, κρυογόνα, κρυοκεφαλή, πηνία επιφανείας,
κεφαλές υπερήχων, καλώδια ΗΚΓ, κρύσταλλοι και
φωτοπολλαπλασιαστές).
Οι εργασίες θα πραγματοποιιούνται τις &#8220;Εργάσιμες
ώρες και ημέρες&#8221; δηλ από 8:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ.
και από Δευτέρα έως και Παρασκευή, εξαιρουμένων των
επισήμων αργιών του Κράτους και περιπτώσεων ανωτέρας
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βίας όπως : θεομηνίες, επιδημίες, κυβερνητικές διατάξεις,
απαγορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση των απαιτουμένων
αδειών, εγκρίσεων και/ή εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση
μεταφορικών
μέσων.

5.Ο συντηρητής
υποχρεούται να διατηρεί απόθεμα
ανταλλακτικών στις αποθήκες της για την κατά προτεραιότητα
εξυπηρέτηση
των
συμβεβλημένων
Πελατών
της.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

6.Ο συντηρητής θα αναλαμβάνει την διατήρηση και
ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής
κατάστασης των Μηχανημάτων.

ΝΑΙ

7.Ο συντηρητής οφείλει να ενημερώνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
σχετικά με τις βελτιώσεις των Μηχανημάτων που συνιστά ο
κατασκευαστικός οίκος.

ΝΑΙ

EIΔH 32-35: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
ΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
Ο Συντηρητής υποχρεούται να παρέχει τις κάτωθι
υπηρεσίες συντήρησης τριών μηχανημάτων αιμοκάθαρσης
του οίκου NIKKISO
, ενός μηχανήματος αιμοκάθαρσης
HOSPAL INTEGRA, ενός μηχανήματος αιμοκάθαρσης
GAMBRO AK200, ενός μηχανήματος αιμοκάθαρσης και έντεκα
(11) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης του οίκου FRESENIUS. που
βρίσκονται εγκατεστημένοι στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
του Νοσοκομείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της
σύμβασης που θα συναφθεί :32. Έντεκα (11) μηχανημάτων
αιμοκάθαρσης του οίκου FRESENIUS 33. Τριών ( 3 )
μηχανημάτων αιμοκάθαρσης του οίκου NIKKISO 34. Ενός
μηχανήματος αιμοκάθαρσης HOSPAL INTEGRA 35. Ενός
μηχανήματος αιμοκάθαρσης GAMBRO AK200
1. «Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να πραγματοποιεί
προληπτική συντήρηση, σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου, καθώς και να προσκομίσει σχετικό
χρονοδιάγραμμα που να εξηγεί βάσει των προδιαγραφών του
οίκου πότε θα πραγματοποιήσει τις ανάλογες ενέργειες. Η
προληπτική συντήρηση θα γίνεται από Δευτέρα έως
Παρασκευή και από ώρα 08.00 έως 16.00. Σε περίπτωση που
οι ανωτέρω μέρες αποτελούν επίσημες αργίες ή εορτές του
χρόνου η προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων θα
μετατίθεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί μετά
την αργία

ΝΑΙ

2.
«Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» πραγματοποιεί απεριόριστο
αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης μετά από
γραπτή ή τηλεφωνική κλήση των υπευθύνων του
Νοσοκομείου, την ίδια ημέρα ή το αργότερο εντός 24 ωρών
από την ειδοποίηση της. Οι επισκευές των βλαβών θα γίνονται
καθημερινά
μη
εξαιρουμένων
των
Αργιών
και
Σαββατοκύριακων. Η ειδοποίηση της εταιρείας για την
αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες και τις επίσημες Αργίες και το Σαββατοκύριακο στο
κινητό τηλέφωνο επείγουσας ανάγκης του τεχνικού τμήματος.

ΝΑΙ

- 85 -

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

19PROC005165139 2019-06-25
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

3. «Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να παρέχει γραπτή
αναφορά της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά από κάθε
προληπτική ή επανορθωτική συντήρηση , στο τμήμα της
Βιοϊατρικής του νοσοκομείου, παρέχοντας δελτίο επισκέψεως
τεχνικού, περιγραφή των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί,
καθώς και των ανταλλακτικών που έχουν αντικατασταθεί και
αυτών που χρήζουν αντικαταστάσεως.

ΝΑΙ

4. «Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» αναλαμβάνει το κόστος
αντικατάστασης όλων των ανταλλακτικών επισκευής και
συντήρησης χωρίς καμία επιπλέον χρέωση στο νοσοκομείο.

ΝΑΙ

5. «Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να παραδίδει στην
αποθήκη του νοσοκομείου τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά

ΝΑΙ

6. Το προσωπικό της «Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεούται να
υπακούει στις ενδείξεις του υπευθύνου υπαλλήλου της
τεχνικής υπηρεσίας που ορίζει το νοσοκομείο για την εποπτεία
και τον έλεγχο της συντήρησης του μηχανήματος τεχνητού
νεφρού τύπου Fresenius

ΝΑΙ

7. «Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» ευθύνεται για κάθε ζημιά που
τυχόν προξενηθεί στο προσωπικό ή στα υλικά &#8211;
μηχανήματα του νοσοκομείου ή σε ασθενείς για τις εργασίες
συντήρησης και επισκευής, που εκτέλεσε ή αμέλησε να
εκτελέσει αυτή

ΝΑΙ

EIΔΟΣ 36: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ FUJI
ΙΑΠΩΝΙΑΣ.
1.O
Ανάδοχος
αναλαμβάνει
την
επισκευή
του
ενδοσκοπικού εξοπλισμού, ως αυτός αναφέρεται στον
παρακάτω πίνακα, καθώς και να διαθέτει πλήρη σειρά
πιστοποιημένων εργαλείων και οργάνων μέτρησης, τα οποία
είναι απαραίτητα για την τεχνική υποστήριξη των παρακάτω
μηχανημάτων. Σε κάθε παρέμβαση τεχνικής υποστήριξης να
κάνει χρήση όλων των απαραιτήτων συσκευών και όπως
ακριβώς απαιτείται από τον κατασκευαστικό οίκο, καθώς
επίσης να εκτελείται και έλεγχος της ηλεκτρικής ασφάλειας.
SERIAL NUMBER
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ
D-3492
10128-023
(ICC
200
EA)
ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ
11319588
10140-400 (VIO 200S)
ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ
11319510
10134-000 (APC 2)
ΣΥΣΚΕΥΗ
ΑΡΓΟΝ
NV 490A373 CDL-1909A
ΟΘΟΝΗ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ
3V564A730 EPX 2500
ΒΙΝΤΕΟ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
ΠΗΓΗ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ
11387754
10325-000 (ΕΙΡ 2)
ΑΝΤΛΙΑ
ΠΛΥΣΗΣ
3V627K133 VP 7000
ΒΙΝΤΕΟ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
3S101K441 BL 7000
ΠΗΓΗ
ΨΥΧΡΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ
1V605K825 GW 100
ΣΥΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ
CO2
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1G402K872 EG 760R
ΒΙΝΤΕΟ
ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ
2G403K705 EG 760Z
ΒΙΝΤΕΟ
ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ
2C731K123 EC 760ZP-V/L
ΒΙΝΤΕΟ
ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ
2C729K277 EC 760R-V/L
ΒΙΝΤΕΟ
ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ
24800
SL-V3-PA-ULN
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ
3C643K280 EC 530 WL3
ΒΙΝΤΕΟ
ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ
1G375K721 EG 530 CT
ΒΙΝΤΕΟ
ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ
21409
SL-V3-PA-ULN
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ
18-285030 70100133065C (RADIANCE 27’’) ΟΘΟΝΗ
ΜΟΝΙΤΟΡ
24770
SC8-1D-C (DCS800)
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΦΥΛΑΞΗΣ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ
24771
SC8-1D-C (DCS800)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

2. O Ανάδοχος θα διαθέτει ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό
προσωπικό από τον κατασκευαστικό οίκο.

ΝΑΙ

3. O Ανάδοχος θα διαθέτει επάρκεια ανταλλακτικών και θα
πρέπει να χρησιμοποιεί για τις επισκευές και συντηρήσεις
αμεταχείριστα γνήσια υλικά και ανταλλακτικά.

ΝΑΙ

4.
Η
Σύμβαση
συντήρησης
να
περιλαμβάνει:
α) Τέσσερις ετήσιες επισκέψεις προληπτικού ελέγχου, μία ανά
τρίμηνο.
β) Αποκατάσταση βλαβών συμπεριλαμβανομένων όλων των
ανταλλακτικών για τα μηχανήματα που περιλαμβάνονται στην
σύμβαση, εξαιρουμένων βλαβών που προέρχονται από χρήση
των μηχανημάτων μη συμμορφούμενη με τις προδιαγραφές
του κατασκευαστικού οίκου. Θα εξαιρούνται αναλώσιμα είδη
όπως λυχνίες, σωλήνες, τάπες, συνδετικοί σωλήνες, δοχεία
νερού
κτλ.
γ) Πλήρη πρωτόκολλα ελέγχου ποιότητας/μετρήσεων.
δ) Ετήσιο έλεγχο ασφαλείας κι έλεγχο διαρροών.
ε) Την συντήρηση του ενδοσκοπικού εξοπλισμού όπως αυτή
προκύπτει από τα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου.
στ) Την παροχή αντίστοιχου μηχανήματος σε περίπτωση μη
αποκατάστασης της βλάβης εντός 5 εργασίμων ημερών, από
υπαιτιότητα του αναδόχου, έτσι ώστε να μην διακόπτεται η
λειτουργία του τμήματος.

ΝΑΙ

5. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης θα
τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας βλαβών και συντήρησης του
ενδοσκοπικού εξοπλισμού, με ευθύνη του Τμήματος
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Το ημερολόγιο αυτό θα υπογράφεται
από τον αρμόδιο ιατρό του Τμήματος, τον αρμόδιο τεχνικό του
Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και τον υπεύθυνο τεχνικό
του Ανάδοχου. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται όλες οι
βλάβες και τα αίτιά τους, καθώς και οι ενέργειες
αποκατάστασής τους από την πλευρά του Αναδόχου.

ΝΑΙ

6.

Η

προληπτική

συντήρηση

του

ενδοσκοπικού
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εξοπλισμού, θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες
κατασκευαστικού οίκου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
του

7. Η επιτρεπόμενη διάρκεια ακινητοποίησης (downtime)
του συνόλου του ενδοσκοπικού εξοπλισμού δε θα ξεπερνάει
τις τριακόσιες (300) ώρες ανά έτος, εξαιρούμενου του χρόνου
προληπτικής συντήρησης. Ως χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται
ο χρόνος κατά τον οποίο δεν είναι δυνατή η διενέργεια
εξετάσεων με τον ενδοσκοπικό εξοπλισμό.

ΝΑΙ

8. Για κάθε επιπλέον ώρα ακινητοποίησης, θα επιβάλλεται
στον Ανάδοχο ως ποινική ρήτρα, δωρεάν παράταση της
Σύμβασης για 2 ώρες.

ΝΑΙ

EIΔΟΣ 37: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΥΠΕΡΗΧΟΥ TOSHIBA. (ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ )
1. Αποκατάσταση (service) βλαβών .

ΝΑΙ

2. Προληπτική συντήρηση τέσσερεις (4) φορές το χρόνο,
κατόπιν συνεννοήσεως με το αντίστοιχο τμήμα του
Νοσοκομείου για τον αναγκαίο προγραμματισμό. Σε κάθε
περίπτωση, συνέχιση της εκ μέρους του Συντηρητή παροχής
υπηρεσιών service θα προϋποθέτει την ορθή διεξαγωγή και
ολοκλήρωση των προβλεπομένων τακτικών ελέγχων
προληπτικής συντήρησης .

ΝΑΙ

3.
Όλα
τα
απαιτούμενα
ανταλλακτικά,
συμπεριλαμβανομένης και μίας ηχοβόλου κεφαλής ανά
σύστημα, πλην των εξαιρουμένων και αναλωσίμων της
παραγράφου 10

ΝΑΙ

4. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τις
σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και τις οδηγίες του
κατασκευαστή του Μηχανήματος.

ΝΑΙ

5. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο Συντηρητής
θα λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την εξασφάλιση της
ορθής λειτουργίας του Μηχανήματος σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές του κατασκευαστή του Μηχανήματος και των
προβλεπομένων από αυτές ανοχών.

ΝΑΙ

6. Ο Συντηρητής δεν θα ευθύνεται για ζημιές ή βλάβες ή
καταστροφές που προέρχονται από κακούς χειρισμούς ή
επεμβάσεις αναρμόδιων ή μη εγκεκριμένων απ αυτήν
προσώπων .

ΝΑΙ

7. Ο μέγιστος ετήσιος παραδεκτός χρόνος εκτός
λειτουργίας του (DOWN TIME) του Μηχανήματος λόγω
βλαβών
καθορίζεται
στις
είκοσι
(20)
ημέρες
μη
συμπεριλαμβανομένου
των
ημερών
προληπτικής
συντήρησης .Ο υπολογισμός του παραπάνω επιτρεπτού
χρόνου μη λειτουργίας (DOWN TIME) θα πραγματοποιείται
αιτιολογικά στο τέλος του συμβατικού έτους. Σε περίπτωση
υπέρβασης του ανωτέρου ορίου θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα
2% της ετήσιας αμοιβής συντήρησης για κάθε ημέρα
καθυστέρησης.

ΝΑΙ

8. Η ποινική ρήτρα που προβλέπεται δεν μπορεί να
εφαρμοσθεί για περιπτώσεις ανωτέρας βίας όπως :
Πυρκαϊά

ΝΑΙ
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Πλημμύρα
Σεισμός
Πόλεμος
Διακοπή
ρεύματος
Κακή λειτουργία των κλιματιστικών εγκαταστάσεων .

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

9. Οι τυχόν ζημιές πoυ θα προκληθούν από τα παραπάνω
περιστατικά καθώς και τα υλικά που θα απαιτηθoύν για την
αποκατάσταση του Μηχανήματος θα βαρύνουν αποκλειστικά
και θα καλυφθoύν από τo Νοσοκομείο.

ΝΑΙ

10. Στις υποχρεώσεις του Συντηρητή να αντικαθιστά
ανταλλακτικά που υπέστησαν βλάβη εξαιρούνται τα
παρακάτω
:
Διοισοφάγειοι
Ηχοβόλοι
Κεφαλές
Παντός είδους αναλώσιμα (φιλμ ,χαρτί, μελάνι,gel,κ.λ.π)
Περιφερειακά εκτυπωτικά συστήματα

ΝΑΙ

11. Αναφορικά και μόνο με τα εξαιρούμενα ανταλλακτικά
που αναφέρονται στη παρούσα παράγραφο ο Συντηρητής
υποχρεούται το ταχύτερο δυνατό (εντός 24 ωρών) να
γνωστοποιεί με fax στο Νοσοκομείο το κόστος οποιουδήποτε
ανταλλακτικού, ενώ ο αποδέκτης της ειδοποίησης θα πρέπει
με αντίστοιχο fax να προβαίνει στη σχετική παραγγελία .

ΝΑΙ

12. Ο Συντηρητής υπoχρεούται να προσέρχεται προς
αποκατάσταση των βλαβών εντός oκτώ (8) εργασίμων ωρών
από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης του Νοσοκoμείου
στην οποία θα προσδιορίζεται και η φύση του προβλήματος
προς διευκόλυνση της έγκαιρης και αποτελεσματικής
επέμβασης και αποκατάστασης του. Η ειδoπoίηση του θα
πρέπει να λαμβάνεται από τo Συντηρητή από τις 08.00
μέχρι της 13.00 κάθε ημέρας , διαφορετικά θα θεωρείται ότι το
σχετικό αίτημα απευθύνθηκε την επομένη ημέρα Η
υπoχρέωση αυτή της εταιρείας ισχύει για τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες όπως αυτές καθορίζονται από την ισχύουσα εργατική
νομοθεσία (δηλ από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08.00
έως τις 16.00 εκτός των αργιών ).

ΝΑΙ

13. Ο χρόνος DOWN TIME θα αρχίζει να μετράει από τη
στιγμή ο Συντηρητής υποχρεούται να προσέλθει για επισκευή
μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης υπολογιζόμενων
πάντοτε των 8 ωρών εργασίας. Στο τέλος του έτους θα
αθροίζονται οι ώρες DOWN TIME θα διαιρούνται δια του 8
(εργάσιμες ημέρες ανά ημέρα ) προκειμένου να υπολογισθεί ο
συνολικός χρόνος DOWN TIME του μηχανήματος.

ΝΑΙ

14. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης βλάβης εντός
πέντε (5) εργασίμων ημερών ο Συντηρητής υποχρεούται να
παρέχει στo Νοσοκομείo με δικά της έξοδα αντίστοιχο
μηχάνημα για την κάλυψη των αναγκών του .

ΝΑΙ

15. Το Νοσοκομείο υποχρεούται να παρέχει διαρκώς την
κατάλληλη με τις προδιαγραφές του μηχανήματος τροφοδοσία
ηλεκτρικού ρεύματος να εξασφαλίζει τις προβλεπόμενες από
το κατασκευαστή συνθήκες θερμοκρασίας υγρασίας και
προστασίας από τη σκόνη στους κρίσιμους χώρους των
μηχανημάτων .

ΝΑΙ

Σε περίπτωση που οι παραπάνω
εξασφαλίζονται ο Συντηρητής δεν θα

ΝΑΙ

συνθήκες
ευθύνεται

δεν
για
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oποιεσδήποτε τυχόν ζημίες του Μηχανήματος οι οποίες
βαρύνουν αποκλειστικά το Νοσοκομείο έτσι ο Συντηρητής δεν
θα ευθύνεται για τη καταβολή τυχόν ποινικής ρήτρας λόγω μη
λειτουργίας του Μηχανήματος που θα προκύψει εκ του λόγου
αυτού

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: ………………….
……………………………
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….., ΑΦΜ ……………….., οδός …………. αριθμός …, ΤΚ ………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………, ΑΦΜ ……………
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………, ΑΦΜ ……………
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………, ΑΦΜ ……………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της….………….για
εκτέλεση του Έργου ……………….. συνολικής αξίας..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό...................
Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές
και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας}
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας,
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………
(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του
χρόνου ισχύος της Προσφοράς).
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: ………………….
……………………………
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
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διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας ……………, ΑΦΜ …………, Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….., ΑΦΜ ……………
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….., ΑΦΜ ……………
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….., ΑΦΜ ……………
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των
ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της
…………. με αντικείμενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή
σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας,
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Σχέδιο Σύμβασης
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
η

1

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ –ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ

Παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για χρονικό
διάστημα ενός (1) έτους

Στην Αθήνα, σήμερα ………….

, μεταξύ των συμβαλλομένων

1.Ο ………………………………………….
Διοικητής του Νοσοκομείου νόμιμος εκπρόσωπος
Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου Ν Ιωνίας καλούμενος στο εξής ΄΄Νοσοκομείο΄΄ και

του

2.Η εταιρεία ……………………………………………...νόμιμα εκπροσωπούμενη από ………………………………………
καλούμενη στο εξής ΄΄ Ανάδοχος ΄΄ και αφού τα συμβαλλόμενα μέρη έλαβαν υπόψη :
1.Την ………………….αρ Δ/ξη για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού
2.Την τεχνική και οικονομική προσφορά της εταιρείας …………………..
3 .Την από ………………………. Απόφαση Κατακύρωσης
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Με την παρούσα ο πρώτος συμβαλλόμενος (καλούμενο στο εξής « Νοσοκομείο») αναθέτει στη
δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία …………………… (καλούμε στο εξής «Ανάδοχος») και αυτή αναλαμβάνει την
υποχρέωση να εκτελέσει το εν λόγω έργο της παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες:

Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της Σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Α –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ της υπ’αριθμ………………… Διακήρυξης
και του άρθρου 4 της παρούσας σύμβασης.
Άρθρο 2ο
Χρονική διάρκεια της σύμβασης
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της. Άρχεται την ………..
και λήγει την …………..
Άρθρο 3ο
Αμοιβή-Τρόπος πληρωμής-Κρατήσεις
Η δαπάνη για την εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των ………… ευρώ (………….€)
πλέον ΦΠΑ μηνιαίως. Η δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) ανέρχεται στο συνολικό ποσό
των ……………… ευρώ (…………€) για ένα (1) έτος. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις (επί
του ποσού χωρίς ΦΠΑ).
Για την δέσμευση της πίστωσης των …………………………….. ευρώ εκδόθηκε η υπ’αριθμ……………………..
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Νοσοκομείου.
Από τη δέσμευση αυτή εκτιμάται ότι πίστωση ύψους …………………….. ευρώ βαρύνει τον προϋπολογισμό
εξόδων έτους 201.. ενώ πίστωση ύψους ……….. ευρώ τον προϋπολογισμό εξόδων έτους 201…
Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ τμηματικά με μηνιαίο χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα βαρύνει τις
πιστώσεις του ΚΑΕ 0439 και θα θεωρείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την
εξόφληση του 100% της αξίας του τιμολογίου και αφού προσκομιστούν από τον ανάδοχο τα νόμιμα
παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν.
4412/2016. Κάθε μήνα και πριν από κάθε πληρωμή ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει στο Νοσοκομείο
μαζί με το σχετικό τιμολόγιο καθώς και :
1.

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας

2.

Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) 0,02 υπέρ Δημοσίου (αρ 36 παρ 6 ν 4412/16)
β) 2% επί της καθαρής αξίας Ν 3580/07
γ)0,06% υπέρ Αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών
δ) 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ πλέον χαρτ 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ΄αυτού )
(Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου πλην ΦΠΑ). α
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.
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Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για την παροχή υπηρεσιών
παραδοσης γευμάτων , όπως ημερομίσθια, εργοδοτικές εισφορές, επιδόματα αδειών και εορτών του
προσωπικού που χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.
Άρθρο 4ο
Υποχρεώσεις του Αναδόχου –Περιγραφή των εργασιών συντήρησης .
………………………………………………………………………………………………………..
Άρθρο 5ο
Απόρριψη παραδοτέων-Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων,
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Νοσοκομείου μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση
των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα 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 .
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Άρθρο 6ο
Λύση-Καταγγελία της σύμβασης-Έκπτωση Αναδόχου
1.Το Νοσοκομείο 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 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 μία από τις καταστάσεις
(πτώχευσης , αναγκαστικής διαχείρισης κ.λ.π ) 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.
2.Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ.5 ή της παρ.7 του
άρθρου 68 του Ν.3863/2010.
3.Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 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.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 αποκλεισμός από
τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
- 93 -

19PROC005165139 2019-06-25
Άρθρο 7ο
Εγγυήσεις
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής

εκτέλεσης.

Για την άρτια, άριστη, πιστή και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας ο ανάδοχος κατέθεσε στο
Νοσοκομείο την υπ’αριθμ……………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης τ……………………………………….
ποσού ……………………………… ευρώ, η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας,
χωρίς ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής λήγει την ………………
Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στο σύνολό της μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν
εκκρεμείς υποχρεώσεις του Αναδόχου προς το Νοσοκομείο.
Άρθρο 8ο
Εκχωρήσεις
Ο Ανάδοχος δύναται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις του έναντι του Νοσοκομείου για την
καταβολή του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του,
που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 9ο
Ανωτέρα Βία
1. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί
να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται
ανέφικτο στον Ανάδοχο να προβεί στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
2. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
-

Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή
του εργοστασίου του αναδόχου
Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του αναδόχου
Πλημμύρα
Σεισμός
Πόλεμος
Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου)
Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της οποίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, πρέπει να
γνωστοποιηθούν εγγράφως προς το Νοσοκομείο τα περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία που την
προκάλεσαν μέσα σε ένα 20/νθήμερο από τότε που εμφανίσθηκαν, συνεπεία των οποίων ακολούθησε
αδυναμία του Αναδόχου για την ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε, διαφορετικά δεν
έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί την ανωτέρα βία και τα νόμιμα δικαιώματά του που προκύπτουν από
αυτή.
4. Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση
του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον Ανάδοχο. Αν το Νοσοκομείο δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω
χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από
τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας
που επικαλείται ο Ανάδοχος.
- 94 -

19PROC005165139 2019-06-25
5. Ανωτέρα βία δεν θεωρείται απεργία ή στάση εργασίας ή τυχόν επίσχεση εργασίας του προσωπικού του
Αναδόχου για οποιονδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος, αφ’ ενός υποχρεούται να
ειδοποιήσει το Νοσοκομείο τουλάχιστον 48 ώρες πριν και αφ’ ετέρου να εξασφαλίσει ίσο αριθμό ατόμων
για την διεκπεραίωση των εργασιών που έχει αναλάβει. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των
κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του Αναδόχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.

Άρθρο 10ο
Τροποποίηση της Σύμβασης

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.4412/2106 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου.
Άρθρο 11ο
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι όροι της παρούσας
Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Άρθρο 12ο
Διέποντα τη σύμβαση έγγραφα
Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα
συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο
σύνολο με τη σύμβαση, οι όροι τους μάλιστα ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας σύμβασης και
συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής:
Διακήρυξη
Τεχνική προσφορά Αναδόχου
Οικονομική προσφορά Αναδόχου.

Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους
παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα και θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.
Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα και αφού
διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, τα δύο (2) από αυτά κατατέθηκαν στο
Νοσοκομείο και το τρίτο έλαβε ο Ανάδοχος.

Οι Συμβαλλόμενοι

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
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