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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

2Ζ  Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ                                                          AΓΑ :7ΥΩΕ469073-ΜΛ7 

 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

Πιεξνθνξίεο: Δηξ Απνζηνιίδνπ 

Σει: 2271350258 

 

                                                                                                Υίνο:10-5-2016 

 

                  Αξ. Πξ.5587 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ  GAMBRO 

ΜΔ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΣΗ  ΜΟΝΑΓΑ ΣΔΥΝΗΣΟΤ ΝΔΦΡΟΤ. 

ΜΔ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 20.000,00€ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α. 

 

                                        ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ: 

                          πληήξεζε ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ αηκνθάζαξζεο   

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο:  Υακειφηεξε ηηκή 

Υξφλνο δηελέξγεηαο: 24-5-2016 ώπα 10:00 π.μ. 

Σφπνο δηελέξγεηαο: Γξαθείν πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείνπ Υίνπ 

 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «θπιίηζεην» 

Έρνληαο ππφςε:  

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Νφκνπο 3527/2007 
θαη 3868/2010. 

2. Σνπ Ν. 2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ 
ζεκάησλ» (ΦΔΚ Α΄ 19/1-2-1995), φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη. 

3. Σνπ Π.Γ. 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο 
Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ‘‘πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ’’, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 
Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 64/16-3-
2007). 

4. Σνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» ( ΦΔΚ Α΄ 
150/10-7-2007). 

5. Σνλ Ν.3867/2010 άξζξν 27, παξ. 11 πεξί εθηέιεζεο έξγσλ, πξνκήζεηαο θαη 

αλάζεζεο ππεξεζηψλ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 45.000 επξψ ρσξίο πξνεγνχκελε 

έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο απφ άιιν φξγαλν. 

6. Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-6-

2007). 
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7. Σνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 
2000/35/29-6-2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο 
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 138/5-6-2003).  

8. Σνλ Ν. 4281/2014 κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 

νξγαλσηηθά ζέκαηα ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

9. Σελ κε αξ.8/5-4-2016 απφθαζε ηνπ Γ. γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ κε 

ζχληκεζε πξνζεζκηψλ. 

10. Σελ κε αξ.202/21-4-2016 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ζπγθξφηεζε επηηξνπήο 
ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

11. Σελ κε αξ.206/22-4-2016 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ ζπγθξφηεζε επηηξνπήο 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

12. Σελ ππ’ αξ. 64/14-5-2015 απφζπαζκα πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο ΔΠΤ γηα ηελ 
έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

 

                                                     ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 
 

   Γεκφζηα εθδήισζε ελδηαθέξνληνο κε ηε  δηαδηθαζία ζπιινγήο πξνζθνξψλ  γηα ηε 

ζπληήξεζε ελλέα (9) ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ αηκνθάζαξζεο  ηνπ νίθνπ GAMBRO  ηεο 

Μνλάδαο Σερλεηνχ Νεθξνχ θαη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

1. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή  

2. Ζ δηαδηθαζία  ζα δηελεξγεζεί θαη ε ζπληήξεζε ζα πινπνηεζεί ζχκθσλα κε φζα 
πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο (γεληθνί φξνη, 
εηδηθνί φξνη, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 

3. Ζ δαπάλε γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ ζα θαιπθζεί απφ πηζηψζεηο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. 

4. Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο νξίδεηαη ε 24η Μαΐος 2016 εκέξα Σξίηε 
θαη ψξα 10:00 θαη ηφπνο ην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ Κηίξην 
Γηνίθεζεο.  

5. Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη  κέρξη ηελ 23η Μαΐος 2016 εκέξα 
Γεπηέξα θαη ψξα 14:00. ζην γξαθείν πξσηνθφιινπ ηεο Τπεξεζίαο. 

6. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ζηελ 
Τπεξεζία κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο 
θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

7. Ζ απνζθξάγηζε θαη ε νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη δεκφζηα, 
απφ ηελ νξηζκέλε επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

8. Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο  δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο 
ή εθπξφζσπνί ηνπο, εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ζρεηηθφ 
παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο.  

9. Πιεξσκή: H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ 
ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ 
πλεδξίνπ. 

10. Γηθαίσκα πκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία έρνπλ νη αλαθεξφκελνη θαησηέξσ, εθφζνλ 
αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο: 
α) Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά. 

β) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

γ) πλεηαηξηζκνί. 
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11. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ζα δίδνληαη απφ ην 
λνζνθνκείν εληφο ησλ ηξηψλ (3) πξψησλ εκεξψλ απφ ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο 
παξνχζαο. 

12. Ζ παξνχζα ζα αλαξηεζεί ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Ννζνθνκείν www.xioshosp.gr 

13. Καηά ηα ινηπά, ε δηαδηθαζία  ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ 
αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

                                                      

                                                     ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

   πληήξεζε θαη επηζθεπή εννέα (9)  ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ αηκνθάζαξζεο  ηνπ 

νίθνπ GAMBRO  ηεο Μνλάδαο Σερλεηνχ Νεθξνχ γηα έλα έηνο. 

                                                      

                                                      ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’ 

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

 

1. Ζ παξαιαβή ηνπ πιήξνπο θεηκέλνπ ηεο δηαθήξπμεο ζα γίλεηαη απφ ηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν www.xioshosp.gr 
  
2. Ζ νηθνλνκνηερληθή πξνζθνξά ζα ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά επί πνηλή απφξξηςεο  

ζε ειεθηξνληθή θαη έληππε κνξθή ζε δχν αληίγξαθα . 

3. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζε δχν αληίγξαθα. 

4. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα θαηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά ζε EURO 

5. Γιψζζα: Διιεληθή  

                                       

                                         ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε θιεηζηφ θάθειν κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη ζηνλ νπνίν ζα πεξηέρεηαη: 

1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 400,00 επξψ, πνζφ πνπ 
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο ΦΠΑ. 

2. Σν  cd  ηεο νηθνλνκνηερληθήο πξνζθνξάο 
3. Δθηχπσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξνζθνξάο απφ ην cd. 
4. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 ζηελ νπνία: 

           -  λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, 
           - λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο δελ                            
έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ 
60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, 
ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο θαη γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ 
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Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
δξαζηεξηφηεηαο. 

5. Yπεχζπλε δήισζε παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 γηα ηελ 
πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

6. Όια ηα πηζηνπνηεηηθά, νη βεβαηψζεηο θαη ηα ISO πνπ δεηνχληαη ζηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο. 

7. Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο, εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα αληηπξνζψπσλ. 
(άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007). 
 

ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή κε πξνζήθνπζαο ππνβνιήο ησλ αλαθεξφκελσλ πην 
πάλσ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Σν απηφ ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε 
ππνβνιήο ππεχζπλσλ δειψζεσλ κε αλαιεζέο ή αλαθξηβέο πεξηερφκελν. 

 
Κπιηήπιο επιλογήρ: 

Υακειφηεξε ηηκή 

 
Πποϋπολογιζμόρ: 
Μέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 20.000,00 εςπώ ρσξίο Φ.Π.Α. 
 
 
Γιαδικαζία ζςμμεηοσήρ: 
Σα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά ζα θαηαηίζεληαη εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ (επί ηνπ 
νπνίνπ ζα αλαγξάθεηαη κε θεθαιαία γξάκκαηα ε ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ θαη ν ιφγνο 
απνζηνιήο ηνπ) ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Ννζνθνκείνπ ηδηνρείξσο ή κε ζπζηεκέλε 
επηζηνιή ζηε δηεχζπλζε Έιελαο Βεληδέινπ 2 Σ.Κ. 82100 Υίνο .Ζ ηειηθή επηινγή ζα 
γίλεη χζηεξα απφ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο νηθνλνκνηερληθήο 
πξνζθνξάο ηην ίδια ημέπα, απφ αξκφδηα επηηξνπή πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ηνλ ζθνπφ 
απηφ απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 
Αμοιβή αναδόσος και ηπόπορ πληπωμήρ: 
Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κεηά ηελ βεβαίσζε εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ θαη ηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ εληφο δηκήλνπ. Δπί ηνπ 
πνζνχ ηνπ ηηκνινγίνπ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) ζα γίλνπλ νη λφκηκεο 
θξαηήζεηο. 
Πιεξνθνξίεο Δηξ.Απνζηνιίδνπ. 
Σειέθσλν επηθνηλσλίαο: 2271350258 , FAX: 2271044311 
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                                                     ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’ 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

1. Γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ Αηκνθάζαξζεο πνπ βξίζθνληαη ζηε 

Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ Υίνπ, απαηηείηαη ηαθηηθή ζπληήξεζε 

απφ θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνπο ηερληθνχο. Γηα ην ιφγν απηφ θαζψο θαη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαη ακεζφηεξε απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ ζηα κεραλήκαηα 

απηά, απαηηείηαη ε ζχλαςε εηήζηαο ζχκβαζεο ζπληήξεζεο κε θαηάιιειε εηαηξεία. 

Σα κεραλήκαηα Αηκνθάζαξζεο πνπ ζα θαιχπηνληαη απφ ηε ζχκβαζε 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο είλαη ηνπ νπεδηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ GAMBRO 

θαη είλαη ηα αθφινπζα κνληέια: ΑΚ-95, ΑΚ-200, ΑΚ-200S. 

Αλαθέξνληαη παξαθάησ νη απαηηήζεηο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ 

κεραλεκάησλ απηψλ. 

I. Πποληπηική ςνηήπηζη 

Ο ζπληεξεηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) πξνγξακκαηηζκέλεο 

πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο ζε θάζε έλα απφ ηα κεραλήκαηα, ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο θαη  πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα αληηθαζίζηαληαη ηα o-ring 

θαζψο θαη ηα θίιηξα αέξα θαη θίιηξα πηπεηψλ, λα ειέγρνληαη  φιεο νη 

ζσιελψζεηο, νη βαιβίδεο, νη αληιίεο θαη νη πιαθέηεο, αληηθαζηζηψληαο 

αλ θάηη απφ απηά δελ ιεηηνπξγεί αμηφπηζηα. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη έιεγρνο αγσγηκφηεηαο, ζεξκνθξαζίαο, πηέζεσλ θαη θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ παξακέηξσλ θαη ησλ νξίσλ ηνπο θαη λα γίλεηαη 

θαζαξηζκφο ησλ κεραλεκάησλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. Γεληθφηεξα 

ζα πξέπεη κεηά απφ θάζε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε λα πηζηνπνηείηαη ε 

θαιή θαη αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε κεραλήκαηνο ζχκθσλα πάληα 

κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Οη επηζθέςεηο γη’ απηέο 

ηηο ζπληεξήζεηο, ζα νξίδνληαη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ην ηκήκα 

Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο θαη ηε Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ.  

II. Αποκαηάζηαζη Βλάβηρ 

Ο ζπληεξεηήο ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζεί άκεζα ζε θάζε θιήζε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ γηα απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ησλ 

κεραλεκάησλ πνπ νθείιεηαη ζε θπζηνινγηθή θζνξά απφ ηε ζπλερή 

ρξήζε. Καιείηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ επίζθεςε ησλ ηερληθψλ ηνπ 

γηα απνθαηάζηαζε πηζαλψλ βιαβψλ εληφο 48 σξψλ απφ ηελ 

αλαγγειία ηεο βιάβεο πνπ ζα δειψλεηαη απφ ην Ννζνθνκείν είηε 

ηειεθσληθά είηε κε FAX. Δμαηξνχληαη πεξηπηψζεηο πνπ ιφγσ 

δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ δελ είλαη δπλαηή ε άκεζε κεηάβαζε ηνπ 

ηερληθνχ ηεο εηαηξείαο ζην ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

III. Υπόνορ ακινηηοποίηζηρ (Down Time). 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην Ννζνθνκείν ελεκεξψζεη ην ζπληεξεηή γηα 

θάπνηα βιάβε ε νπνία έρεη ζέζεη εθηφο ιεηηνπξγίαο έλα κεράλεκα, 

αξρίδεη λα κεηξά ν ρξφλνο αθηλεηνπνίεζεο (Down Time) ν νπνίνο είλαη 
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ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ε  ζπζθεπή κέλεη εθηφο παξαγσγηθήο 

ιεηηνπξγίαο ιφγσ βιάβεο κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο (εμαηξνχληαη νη 

πξνγξακκαηηζκέλεο εκέξεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαζψο θαη νη κε 

εξγάζηκεο εκέξεο φπσο αξγίεο θαη αββαηνθχξηαθα). Ο κέγηζηνο 

ζπλνιηθφο ρξφλνο αθηλεηνπνίεζεο θάζε κεραλήκαηνο ιφγσ βιαβψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, δελ ζα πξέπεη αζξνηζηηθά λα 

μεπεξλάεη ηηο δέθα (10) εκέξεο. Γηα θάζε εξγάζηκε εκέξα ππέξβαζεο 

ηνπ παξαπάλσ ρξφλνπ αθηλεηνπνίεζεο, ζα επηβάιιεηαη σο πνηληθή 

ξήηξα, παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ 

κεραλήκαηνο γηα επηά (7) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

IV. Ημέπερ και Ώπερ ζςνηήπηζηρ και αποκαηάζηαζηρ βλαβών. 

Όιεο νη επηζθέςεηο ηνπ ζπληεξεηή είηε πξφθεηηαη γηα πξνιεπηηθή 

ζπληήξεζε είηε γηα απνθαηάζηαζε θάπνηαο βιάβεο, ζα εθηεινχληαη 

ζην ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (απφ 

Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή απφ 08:00 έσο 16:00). Δμαηξνχληαη νη 

εκέξεο ησλ ενξηψλ θαη αξγηψλ εθηφο θη αλ έρεη πξνεγεζεί απφ θνηλνχ 

ζπλελλφεζε γηα θάηη δηαθνξεηηθφ. Σα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο 

ηνπ ηερληθνχ ζα θαιχπηνληαη πιήξσο απφ ην ζπληεξεηή. 

V. ςμμόπθωζη με ηιρ πποδιαγπαθέρ ηος καηαζκεςαζηικού οίκος. 

Όιεο νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζα πξέπεη 

λα γίλνληαη πάληα κε γλψκνλα ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 

θαζψο θαη ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ησλ αλαγλσξηζκέλσλ δηεζλψλ 

πξνηχπσλ αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο γηα κεραλήκαηα ηέηνηνπ ηχπνπ. 

Οη εξγαζίεο απηέο ζα δηεμάγνληαη απφ ηνπο ηερληθνχο ηνπ ζπληεξεηή 

κε ηα απαηηνχκελα εηδηθά εξγαιεία θαη φξγαλα κέηξεζεο θαη ειέγρνπ 

θαηά ηξφπν ηερληθά άξηην. Ο ζπληεξεηήο ππνρξενχηαη λα εγθαζηζηά 

ηηο λέεο ελεκεξψζεηο ινγηζκηθνχ (software updates) ιεηηνπξγίαο ησλ 

κεραλεκάησλ αλ απηέο πξνηείλνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν, 

ρσξίο επηπιένλ θφζηνο γηα ην λνζνθνκείν. 

VI. Ανηαλλακηικά 

ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη θάπνην αληαιιαθηηθφ εμάξηεκα γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε κηαο βιάβεο, ν ζπληεξεηήο θαιείηαη λα θαιχςεη ηελ 

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε απηνχ. Σν θφζηνο φισλ ησλ 

αληαιιαθηηθψλ θαζψο θαη ηα έμνδα απνζηνιήο θαη εγθαηάζηαζεο 

απηψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ζα θαιχπηνληαη 

εμνινθιήξνπ απφ ην ζπληεξεηή ρσξίο θακία επηβάξπλζε γηα ην 

Ννζνθνκείν. Δμαηξνχληαη ηα αλαιψζηκα είδε πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

ζπλήζε ρξήζε ηνπ κεραλήκαηνο. Σα αληαιιαθηηθά πνπ ελδερνκέλσο 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επηζθεπή ζα  πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα θαη πηζηνπνηεκέλα γηα ρξήζε ζε κεραλήκαηα ζαλ 

απηφ θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ ίδην νίθν θαηαζθεπήο κε απηφλ ηνπ 

ίδηνπ ηνπ κεραλήκαηνο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη πιήξσο ε 

αζθάιεηα θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ζπζθεπήο. 

ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαθνπήο παξαγσγήο θάπνηνπ εμαξηήκαηνο απφ 

ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν, ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί ην Σκήκα 

Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη κεηά απφ αλάινγε 

ζπλελλφεζε ζα κπνξεί αλ ρξεζηκνπνηεζεί αληίζηνηρν αληαιιαθηηθφ 

απφ δηαθνξεηηθφ νίθν θαηαζθεπήο κε ηελ ίδηα φκσο πάληα αμηνπηζηία 
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θαη ιεηηνπξγηθφηεηα. 

Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζε δηαζεζηκφηεηα σο ζηνθ ζηηο 

απνζήθεο ηνπ ζπληεξεηή έλα επαξθέο απφζεκα απφ ηα βαζηθά 

ηνπιάρηζηνλ εμαξηήκαηα, έηζη ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη 

παξαγγειία απφ ην εμσηεξηθφ, δηαδηθαζία πνπ ίζσο  είλαη αξθεηά 

ρξνλνβφξα θαη λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε ζηε 

επαλφξζσζε αθφκα θαη κηαο απιήο βιάβεο. 

VII. Γεληίο Σεσνικήρ Αναθοπάρ (Service Report) 

Μεηά απφ θάζε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ή απνθαηάζηαζε βιάβεο, ηα 

κεραλήκαηα ζα παξαδίδνληαη πξνο ρξήζε καδί κε έλα ζπκπιεξσκέλν 

θαη ππνγεγξακκέλν έληππν Γειηίν Σερληθήο Αλαθνξάο (service report) 

πνπ ζα αλαθέξεη ηελ ψξα έλαξμεο θαη ηέινπο ησλ εξγαζηψλ, ηηο 

εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ  αλαιπηηθά, ηα αληαιιαθηηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαζψο θαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο ή πξνηάζεηο γηα 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη απφδνζεο ησλ κεραλεκάησλ. 

VIII. Σηλεθωνική ςποζηήπιξη 

ε πεξίπησζε απιήο βιάβεο πνπ κπνξεί λα απνθαηαζηαζεί απφ ην 

Σκήκα Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ή απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπ ρεηξηζηέο, ν ζπληεξεηήο ζα πξέπεη λα βνεζήζεη κε ηελ παξνρή 

νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο ή δηεπθξίληζεο ηνπ δεηεζεί ηειεθσληθά. 

IX. Απόζςπζη Μησανήμαηορ 

Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θάπνην 

κεράλεκα ηεζεί κφληκα εθηφο ιεηηνπξγίαο θαη απνζπξζεί κεηά απφ 

απφθαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, παχνπλ λα ηζρχνπλ νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

ζπληεξεηή γη’ απηφ ην κεράλεκα αιιά θαη νη νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο 

ηνπ απφ ην Ννζνθνκείν γηα ην ππφινηπν ηνπ ρξφλνπ ζχκβαζεο 

ζπληήξεζεο, ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ ηε δηαθνπή ή ηξνπνπνίεζε 

ηεο ζχκβαζεο. 

X. Πιζηοποιήζειρ ηηρ εηαιπείαρ ζςνηήπηζηρ και ηων ηεσνικών ηηρ. 

Ο ζπληεξεηήο ζα πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ θαιά 

θαηαξηηζκέλνπο ηερληθνχο νη νπνίνη λα δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε 

ηερλνγλσζία ζηα ελ ιφγσ κεραλήκαηα. Παξάιιεια, είλαη απαξαίηεηε 

ε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ηνπ ζπληεξεηή θαη ησλ αλάινγσλ ηερληθψλ 

ηνπ, ζε ζπκβάζεηο ζπληήξεζεο γηα κεραλήκαηα ζαλ απηά πνπ δηαζέηεη 

ην Ννζνθνκείν Υίνπ. 

Να θαηαηεζνχλ επί πνηλή απφξξηςεο, νη αθφινπζεο βεβαηψζεηο ή 

πηζηνπνηεηηθά: 

i. Πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο ησλ ηερληθψλ ηνπ ζπληεξεηή γηα ηα 

ελ ιφγσ κεραλήκαηα απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ή 

ελαιιαθηηθά λα πξνζθνκίζεη βεβαηψζεηο απφ ηελ ηερληθή 

ππεξεζία ελφο ηνπιάρηζηνλ δεκνζίνπ λνζνθνκείνπ ζηελ νπνία 

απνδεηθλχεηαη φηη έρεη εθηειέζεη εξγαζίεο ζπληήξεζεο (κέζσ 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο) ζε φκνην εμνπιηζκφ ηνπ ίδηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

ii. Βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε πνπ απνδεηθλχεη ηελ εκπεηξία 

ηνπ ζπληεξεηή ζε ζπκβάζεηο ζπληήξεζεο γηα κεραλήκαηα 

φπσο ηα ζπγθεθξηκέλα. 
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iii. Πειαηνιφγην κε ιίζηα νξγαληζκψλ, θνξέσλ, εηαηξεηψλ θιπ κε 

ηνπο νπνίνπο ν ζπληεξεηήο έρεη ζπλάςεη ζην παξειζφλ 

ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο γηα ηελ ζπληήξεζε κεραλεκάησλ φπσο 

απηά. 

iv. Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001 θαη ISO13485 ηεο εηαηξείαο 

ζπληήξεζεο γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ. 

 

XI. Φύλλο ςμμόπθωζηρ 

Να θαηαηεζεί ιεπηνκεξέο θχιιν ζπκκφξθσζεο πιήξσο ηεθκεξησκέλν 

γηα θάζε έλα απφ ηα πξναλαθεξφκελα ζεκεία φπνπ ζα αλαθέξεηαη αλ 

ζπκθσλεί ν ζπληεξεηήο κε ηνλ εθάζηνηε φξν απαηηήζεσλ. 

                                                     

                                                  Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

                                                            

 

                                                           α/α ΔΛΔΝΗ ΒΟΤΣΙΔΡΟΤ 


