
                                                                      ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ 

Σαχ. Δ/νςθ: Ελενασ Βενιηελου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 

Σθλ.: 2271350106    Φαξ:2271350241 

Email:paragelies@xioshosp.gr 

 

 

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΙΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Χίου για τθν κάλυψθ άμεςων  και επιτακτικϊν αναγκϊν του, 

προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν προςφορά για παροχι υπθρεςίασ για τθν 

ςυντιρθςθ μθχανθμάτων αιμοκάκαρςθσ οίκου GAMBRO. 

 

Α. ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ 
ΝΟΟΚΟ-

ΜΕΙΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΛΙΚΟΤ 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΖΟΜΕΝΗ  ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΧΩΡΙ  

ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΜΕ 
ΦΠΑ(24%) 

1  υντήρηςη 9 
(εννζα) 

μηχανημάτων 
αιμοκάθαρςησ 
οίκου GAMBRO    

9 9X2.064,00 18.576,00 23.034,24 

 ΤΝΟΛΟ      

 

 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Αρικμόσ Αιτιματοσ 18671/14-11-2018 

ΚΑΕ 0887.01 

Κριτιριο Κατακφρωςθσ Χαμθλότερθ τιμι 

Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν 22-11-2018 

Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν 26-11-2018 

Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν ΦΑΞ:2271350241 
e – mail:paragelies@xioshosp.gr 

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            ΥΙΟ: 20-11-2018 

  2η Τ.ΠΕ  ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΟΥΑΡ.                                    ΠΡΩΣ.:οικ. 81 
   «  Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο  » 
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                                     Γ.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Για τθν καλι λειτουργία των 9 μθχανθμάτων Αιμοκάκαρςθσ οίκου GAMBRO που βρίςκονται 

ςτθ Μονάδα Σεχνθτοφ Νεφροφ του Νοςοκομείου Χίου, απαιτείται τακτικι ςυντιρθςθ από εταιρεία 

με κατάλλθλα καταρτιςμζνουσ τεχνικοφσ και θ οποία ζχει πρόςβαςθ ςε εργοςταςιακά ανταλλακτικά. 

Σα μθχανιματα Αιμοκάκαρςθσ που κα καλφπτονται όλα  από τθ ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ 

για ζνα ζτοσ  είναι τα ακόλουκα  μοντζλα:                                                                                                      

ΑΚ-95  2 (δφο) μηχανήματα                                                                                                                                  

ΑΚ-200  6 (ζξι) μηχανήματα                                                                                                                                   

ΑΚ-200S  1 (ζνα) μηχάνημα. 

Προληπτική υντήρηςη 
Ο ςυντθρθτισ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα πρζπει να πραγματοποιιςει τουλάχιςτον τζςςερισ 

(4) προγραμματιςμζνεσ προλθπτικζσ ςυντθριςεισ ςε κάκε ζνα από τα μθχανιματα, ςφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ και  προδιαγραφζσ του καταςκευαςτικοφ οίκου. Πιο ςυγκεκριμζνα κα πρζπει οπωςδιποτε 

να αντικακίςτανται τα o-ring κακϊσ και τα φίλτρα αζρα και φίλτρα πιπετϊν, να  ελζγχονται  όλεσ οι 

ςωλθνϊςεισ, οι βαλβίδεσ, οι αντλίεσ και οι πλακζτεσ, αντικακιςτϊντασ αν κάτι από αυτά δεν 

λειτουργεί αξιόπιςτα. Επίςθσ, κα πρζπει να γίνεται ζλεγχοσ αγωγιμότθτασ, κερμοκραςίασ, πιζςεων 

και καλισ λειτουργίασ των παραμζτρων και των ορίων τουσ και να γίνεται κακαριςμόσ των 

μθχανθμάτων εςωτερικά και εξωτερικά. Γενικότερα κα πρζπει μετά από κάκε προλθπτικι 

ςυντιρθςθ να πιςτοποιείται θ καλι και αξιόπιςτθ λειτουργία του κάκε μθχανιματοσ ςφμφωνα 

πάντα με τισ υποδείξεισ του καταςκευαςτικοφ οίκου. Οι επιςκζψεισ γι’ αυτζσ τισ ςυντθριςεισ, κα 

ορίηονται μετά από ςυνεννόθςθ με το τμιμα Βιοϊατρικισ Σεχνολογίασ και τθ Μονάδα Σεχνθτοφ 

Νεφροφ του Νοςοκομείου. 

Αποκατάςταςη Βλάβησ 
Ο ςυντθρθτισ κα πρζπει να ανταποκρικεί άμεςα ςε κάκε κλιςθ του Νοςοκομείου για 

αποκατάςταςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ των μθχανθμάτων που οφείλεται ςε φυςιολογικι φκορά από 

τθ ςυνεχι χριςθ. Καλείται να πραγματοποιιςει τθν επίςκεψθ των τεχνικϊν του για αποκατάςταςθ 

πικανϊν βλαβϊν εντόσ 48 ωρϊν από τθν αναγγελία τθσ βλάβθσ που κα δθλϊνεται από το 

Νοςοκομείο είτε τθλεφωνικά είτε με FAX. Εξαιροφνται περιπτϊςεισ που λόγω δυςμενϊν καιρικϊν 

ςυνκθκϊν δεν είναι δυνατι θ άμεςθ μετάβαςθ του τεχνικοφ τθσ εταιρείασ ςτο χϊρο του 

Νοςοκομείου. 

Χρόνοσ ακινητοποίηςησ (DownTime) 
Από τθ ςτιγμι που το Νοςοκομείο ενθμερϊςει το ςυντθρθτι για κάποια βλάβθ θ οποία ζχει κζςει 

εκτόσ λειτουργίασ ζνα μθχάνθμα, αρχίηει να μετρά ο χρόνοσ ακινθτοποίθςθσ (Down Time) ο οποίοσ 

είναι το χρονικό διάςτθμα που θ  ςυςκευι μζνει εκτόσ παραγωγικισ λειτουργίασ λόγω βλάβθσ μζχρι 

τθν αποκατάςταςθ τθσ (εξαιροφνται οι προγραμματιςμζνεσ θμζρεσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κακϊσ 

και οι μθ εργάςιμεσ θμζρεσ όπωσ αργίεσ και αββατοκφριακα). Ο μζγιςτοσ ςυνολικόσ χρόνοσ 

ακινθτοποίθςθσ κάκε μθχανιματοσ λόγω βλαβϊν κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, δεν κα 

ακροιςτικά να ξεπερνάει τισ δζκα (10) θμζρεσ. Για κάκε εργάςιμθ θμζρα υπζρβαςθσ του παραπάνω 

χρόνου ακινθτοποίθςθσ, κα επιβάλλεται ωσ ποινικι ριτρα, παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ ςυντιρθςθσ και 

επιςκευισ του μθχανιματοσ για επτά (7) θμερολογιακζσ θμζρεσ. 

Ημζρεσ και Ώρεσ ςυντήρηςησ και αποκατάςταςησ βλαβών.  
Όλεσ οι επιςκζψεισ του ςυντθρθτι είτε πρόκειται για προλθπτικι ςυντιρθςθ είτε για αποκατάςταςθ 

κάποιασ βλάβθσ, κα εκτελοφνται  ςτο χϊρο του Νοςοκομείου, τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (από 

Δευτζρα ζωσ Παραςκευι από 08:00 ζωσ 16:00). Εξαιροφνται οι θμζρεσ των εορτϊν και αργιϊν εκτόσ 

κι αν ζχει προθγθκεί από κοινοφ ςυνεννόθςθ για κάτι διαφορετικό. Σα ζξοδα μετακίνθςθσ και 

διαμονισ του τεχνικοφ κα καλφπτονται πλιρωσ από το ςυντθρθτι 

υμμόρφωςη με τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτικοφ οίκου.  
Όλεσ οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ βλαβϊν κα πρζπει να γίνονται πάντα με γνϊμονα 

τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτικοφ οίκου κακϊσ και τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ των 
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αναγνωριςμζνων διεκνϊν προτφπων αςφαλείασ και λειτουργίασ για μθχανιματα τζτοιου τφπου. Οι 

εργαςίεσ αυτζσ κα διεξάγονται από τουσ τεχνικοφσ του ςυντθρθτι με τα απαιτοφμενα ειδικά 

εργαλεία και όργανα μζτρθςθσ και ελζγχου κατά τρόπο  τεχνικά άρτιο. Ο ςυντθρθτισ υποχρεοφται 

να εγκακιςτά τισ νζεσ ενθμερϊςεισ λογιςμικοφ (software updates) λειτουργίασ των μθχανθμάτων αν 

αυτζσ προτείνονται από τον καταςκευαςτικό οίκο, χωρίσ επιπλζον κόςτοσ για το νοςοκομείο. 

Ανταλλακτικά 
τθν περίπτωςθ που απαιτείται κάποιο ανταλλακτικό εξάρτθμα για τθν αποκατάςταςθ μιασ βλάβθσ, 

ο ςυντθρθτισ καλείται να καλφψει τθν προμικεια και εγκατάςταςθ αυτοφ. Σο κόςτοσ όλων των 

ανταλλακτικϊν κακϊσ και τα ζξοδα αποςτολισ και εγκατάςταςθσ αυτϊν για τθν αποκατάςταςθ 

οποιαςδιποτε βλάβθσ κα καλφπτονται εξολοκλιρου από το ςυντθρθτι χωρίσ καμία επιβάρυνςθ για 

το Νοςοκομείο. Εξαιροφνται τα αναλϊςιμα είδθ που απαιτοφνται για τθ ςυνικθ χριςθ του 

μθχανιματοσ. Σα ανταλλακτικά που ενδεχομζνωσ κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν επιςκευι κα  πρζπει 

να είναι καταςκευαςμζνα και πιςτοποιθμζνα για χριςθ ςε μθχανιματα ςαν αυτό και πιο 

ςυγκεκριμζνα από τον ίδιο οίκο καταςκευισ με αυτόν του ίδιου του μθχανιματοσ, ζτςι ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται πλιρωσ θ αςφάλεια και θ λειτουργικότθτα τθσ ςυςκευισ. ςτθν περίπτωςθ τθσ 

διακοπισ παραγωγισ κάποιου εξαρτιματοσ από τον καταςκευαςτικό οίκο, κα πρζπει να ενθμερωκεί 

το Σμιμα Βιοϊατρικισ Σεχνολογίασ του Νοςοκομείου και μετά από ανάλογθ ςυνεννόθςθ κα μπορεί 

αν χρθςιμοποιθκεί αντίςτοιχο ανταλλακτικό από διαφορετικό οίκο καταςκευισ με  τθν ίδια όμωσ 

πάντα  αξιοπιςτία  και  λειτουργικότθτα. Παράλλθλα, κα πρζπει να υπάρχει ςε διακεςιμότθτα ωσ 

ςτοκ ςτισ αποκικεσ του ςυντθρθτι ζνα επαρκζσ απόκεμα από τα βαςικά τουλάχιςτον εξαρτιματα, 

ζτςι ϊςτε να μθν χρειάηεται να γίνεται παραγγελία από το εξωτερικό, διαδικαςία που ίςωσ  είναι 

αρκετά χρονοβόρα και να ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν κακυςτζρθςθ ςτθ επανόρκωςθ ακόμα και μιασ 

απλισ βλάβθσ 

Δελτίο Σεχνικήσ Αναφοράσ (Service Report) 
Μετά από κάκε προλθπτικι ςυντιρθςθ ι αποκατάςταςθ βλάβθσ, τα μθχανιματα κα παραδίδονται 

προσ χριςθ μαηί με ζνα ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο ζντυπο Δελτίο Σεχνικισ Αναφοράσ 

(service  report) που κα αναφζρει τθν ϊρα ζναρξθσ και τζλουσ των εργαςιϊν, τισ εργαςίεσ που 

πραγματοποιικθκαν  αναλυτικά, τα ανταλλακτικά  που χρθςιμοποιικθκαν, κακϊσ και τυχόν 

παρατθριςεισ ι προτάςεισ για βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ και απόδοςθσ των μθχανθμάτων.  

Σηλεφωνική υποςτήριξη 
ε περίπτωςθ απλισ βλάβθσ που μπορεί να αποκαταςτακεί από το Σμιμα Βιοϊατρικισ Σεχνολογίασ 

του Νοςοκομείου, ι από τουσ ίδιουσ του χειριςτζσ, ο ςυντθρθτισ κα πρζπει να βοθκιςει με τθν 

παροχι οποιαςδιποτε πλθροφορίασ ι διευκρίνιςθσ του ηθτθκεί τθλεφωνικά.  

Πιςτοποιήςεισ τησ εταιρείασ ςυντήρηςησ και των τεχνικών τησ.  
Ο ςυντθρθτισ κα πρζπει να ζχει ςτθ διάκεςθ του καλά καταρτιςμζνουσ τεχνικοφσ οι οποίοι να 
διακζτουν τθν απαραίτθτθ τεχνογνωςία ςτα εν λόγω μθχανιματα. Παράλλθλα, είναι απαραίτθτθ θ 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία του ςυντθρθτι και των ανάλογων τεχνικϊν του, ςε ςυμβάςεισ ςυντιρθςθσ 
για μθχανιματα ςαν αυτά που διακζτει  το  Νοςοκομείο  Χίου. Να κατατεκοφν επί ποινι απόρριψθσ, 
οι ακόλουκεσ βεβαιϊςεισ ι πιςτοποιθτικά: -  Πιςτοποιθτικά εκπαίδευςθσ των τεχνικϊν του 
ςυντθρθτι για τα εν λόγω μθχανιματα από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία ι εναλλακτικά να 
προςκομίςει βεβαιϊςεισ από τθν τεχνικι υπθρεςία ενόσ τουλάχιςτον δθμοςίου νοςοκομείου ςτθν 
οποία αποδεικνφεται ότι ζχει εκτελζςει εργαςίεσ ςυντιρθςθσ (μζςω ςχετικισ ςφμβαςθσ) ςε όμοιο 
εξοπλιςμό του ίδιου καταςκευαςτικοφ οίκου.  
-  Βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ που αποδεικνφει τθν εμπειρία του ςυντθρθτι ςε ςυμβάςεισ 
ςυντιρθςθσ για μθχανιματα όπωσ τα ςυγκεκριμζνα.  
-  Πελατολόγιο με λίςτα οργανιςμϊν, φορζων, εταιρειϊν κλπ με τουσ οποίουσ ο ςυντθρθτισ ζχει 
ςυνάψει ςτο παρελκόν ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ για τθν ςυντιρθςθ μθχανθμάτων όπωσ αυτά.  
-  Πιςτοποιθτικό ISO 9001 και ISO13485 τθσ εταιρείασ ςυντιρθςθσ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ 

ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ. 
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Φφλλο υμμόρφωςησ  
Να κατατεκεί λεπτομερζσ φφλλο ςυμμόρφωςθσ πλιρωσ τεκμθριωμζνο για κάκε ζνα από τα 

προαναφερόμενα ςθμεία όπου κα αναφζρεται αν ςυμφωνεί ο ςυντθρθτισ με τον εκάςτοτε όρο 

απαιτιςεων. 

 

                                          Δ. ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Η προςφορά που κα υποβλθκεί κα πρζπει να αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ 

εταιρείασ:( ΑΦΜ, πλιρθ επωνυμία, τθλζφωνο, φαξ, e-mail, και  ΦΠΑ), ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ και να  ζχει τθν παρακάτω μορφι: 

Αριθμόσ 
Αιτήματοσ 

Κωδικόσ 
Νοςοκομείου 

Περιγραφή 
Τλικοφ 

Σιμή 
μονάδασ € 

(χωρίσ 
ΦΠΑ) 

Κωδικόσ 
Παρατ/ρίου 

Σιμή 
Παρατ/ρίου 

Κωδικό 
Εμπορίου 

GMDN Κωδικόσ 
ΕΚΑΠΣΤ 

         

 

Εναλλακτικζσ προςφορζσ και αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. τισ περιπτϊςεισ 
δφο ι περιςςοτζρων εναλλακτικϊν προςφορϊν ωσ κφρια κεωρείται αυτι με τα χαμθλότερθ τιμι, οι 
υπόλοιπεσ δεν κα αξιολογοφνται. 

Επί τησ προςφοράσ τουσ οι ςυμμετζχοντεσ θα πρζπει να δηλώνουν υπεφθυνα ότι 
δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τισ οποίεσ 
οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ή μποροφν να αποκλειςθοφν. 

 

 

                                                                     Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

                                                                     Ε. ΚΑΝΣΑΡΑΚΗ 
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