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ΘΔΜΑ: 
 

 
 

«Πξόζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ζπληήξεζεο κεραλήκαηνο δηάιπζεο 

θπηηαξνζηαηηθώλ θαξκάθσλ (HOOD) LAMINAR FLOW ASAL CYTOCABINET 1200 (CPV 50421000-2) 

γηα έλα (1) έηνο κε δηθαίσκα  κνλνκεξνύο  εηήζηαο παξάηαζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ 

Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αζελώλ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ», πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 2.678,40 € ζπκπ/λνπ 

ΦΠΑ (2.678,40€ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ δηθαίσκα πξναίξεζεο) κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή)» (Φ7/2018) 

 

ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»  

 

 Έτονηας σπόυη: 

1. Σνλ λ.4412/8-8-16 (Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ  [πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ]. 

2. Σν ππ. αξ. 4963/05.10.2016 έγγξαθν ηεο ΔΠΤ κε ζέκα «Πξνκήζεηεο από ηνπο θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ λ.3580/2007 – Θαζνξηζκόο ΘΑΑ». 

3. Σν Ν.4270/2014 (ΦΔΘ 143/Α΄/28.06.2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 

ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ)-δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

4. Σν Ν.4250/2014 (ΦΔΘ 74/Α’/26.03.2014), «Γηνηθεηηθέο απινπζηεύζεηο – Θαηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ 

Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ.318/1992 (Α’ 161) θαη 

ινηπέο ξπζκίζεηο». 

5. Σν Ν.4155/2013 (ΦΔΘ 120/A/29.05.13) «Δζληθό ύζηεκα Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο 

Γηαηάμεηο». 

6. Σν Ν. 4013/2011 (ΦΔΘ 204/Α/2011) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Θεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 

3588/2007 (πησρεπηηθόο θώδηθαο) Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

7. Σν Ν.3918/2011 (ΦΔΘ 31/η.Α’/02-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο Αιιαγέο ζην ύζηεκα Τγείαο θαη Άιιεο δηαηάμεηο» 

όπσο ηζρύεη. 

8. Σν Ν.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α΄/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λόκσλ….. θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη. 

9. Σνλ λ.3846/(ΦΔΘ 66Α΄ / 11-05-2010) , άξζξν 24 πνπ αθνξά ηξνπνπνηήζεηο ζρεηηθώλ άξζξσλ ηνπ λ.3580/07. 

10. Σνλ λ.3580/07(ΦΔΘ /134 Α /18-06-2007)  Πεξί Πξνκεζεηώλ ησλ Ννζνθνκείσλ. 

11. Σνλ λ.3329/2005 (ΦΔΘ /81 Α/ 2005) «Πεξηθεξεηαθή πγθξόηεζε ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο» 

ΑΔΑ: ΩΓΣ34690ΩΣ-ΙΑΞ





12. Σελ ππ. αξ. Τ4α/11974/2013 (Β’ 299) Θ.Τ.Α ζρεηηθά κε ηνλ «Οξγαληζκό ηνπ Γ.Ν.Α «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ», όπσο 

ηζρύεη. 

13. Σελ ππ. αξ. Α2β/Γ.Π.νηθ.: 34394/13.05.16 Θνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε «Γηνξηζκόο Γηνηθήηξηαο ζην ΓΔΝΗΘΟ 

ΝΟΟΘΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ "ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ", αξκνδηόηεηαο 1εο Τ.ΠΔ. Αηηηθήο» (ΦΔΘ ΤΟΓΓ 250/19.05.2016). 

14. Σν γεγνλόο όηη από ηελ παξνύζα πξνθαιείηαη δαπάλε, ε νπνία ζα αλέξρεηαη ζπλνιηθά έσο ηνπ πνζνύ ησλ 

5.500,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. θαη ζα θαιπθζεί από ηνλ Σαθηηθό Πξνϋπνινγηζκό 

ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αζελώλ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ» ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξ. 92/24-01-2018 Απόθαζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο (ΑΓΑ:6Ν0Ε4690Ω-2Δ3)  

ΠΡΟΚΑΛΔΙ  

 

1. Θάζε ελδηαθεξόκελν ππνςήθην νηθνλνκηθό θνξέα, λα ππνβάιεη έγγξαθε ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά γηα ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο παξνύζεο, ζε θιεηζηό θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηελ έλδεημε 

«Πξόζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ ππ. αξ. Φ7/2018 γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ζπληήξεζεο κεραλήκαηνο 

δηάιπζεο θπηηαξνζηαηηθώλ θαξκάθσλ (HOOD), LAMINAR FLOW ASAL CYTOCABINET 1200 γηα έλα (1) έηνο κε 

δηθαίσκα κνλνκεξνύο εηήζηαο παξάηαζεο θαηόπηλ απόθαζεο Γηνίθεζεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 2.678,40€ 

(δηθαίσκα πξναίξεζεο :2.678,40€) (CPV:50421000-2)», ζην Σκήκα Γξακκαηείαο (Πξσηόθνιιν) ηνπ Ννζνθνκείνπ 

κέρξη ηελ ΣΔΣΑΡΣΗ, 30.05.2018 και ώρα 10.00 π.μ. Οη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία 

ΔΘΠΡΟΘΔΜΑ δελ ζα ιακβάλνληαη ππόςε. Πιεξνθνξίεο δίδνληαη ζην ηειέθσλν 213 2088724. 

2. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ. Σκεκαηηθέο ή 

ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 

3. Πεξηερόκελν πξνζθνξάο: Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ κία θαη κνλαδηθή πξνζθνξά ζε 

θιεηζηό θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα εκπεξηέρνληαη:  

3.1. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη: α) απνδέρεηαη ηνπο όξνπο ηεο 

παξνύζαο πξόζθιεζεο θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε απηνύο β) νη πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο 

ηθαλνπνηνύλ ηηο παξαηηζέκελεο ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε ηερληθέο απαηηήζεηο θαη γ) ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο 

πξνζθνξάο είλαη 120 εκέξεο από ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

3.2. Σα αλαθεξόκελα ζην Παξάξηεκα Α «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο» πηζηνπνηεηηθά. 

3.3. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη θαη’ ειάρηζηνλ ε ηηκή ηνπ 

πξνζθέξνληνο γηα θάζε ππεξεζία κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Β, πνπ απνηειεί 

αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο.  

3.4. Θαζώο θαη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 

1. απόζπαζκα ηνπ πνηληθνύ κεηξώνπ ή, ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ ζπληξέρεη ιόγνο απνθιεηζκνύ 

από ηνπο αλαθεξόκελνπο ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, ή 

ειιείςεη απηνύ, άιιν ηζνδύλακν έγγξαθν, πξνζθνκίδεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ 

νξγάλνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε ή ησλ πξνζώπσλ πνπ έρνπλ 

εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απόθαζεο ή ειέγρνπ ζε απηόλ. πγθεθξηκέλα, ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ 

είλαη λνκηθό πξόζσπν, ην απόζπαζκα ή άιιν ηζνδύλακν έγγξαθν ππνβάιιεηαη γηα ηνλ ή ηνπο Γηαρεηξηζηέο, όηαλ 

ην λνκηθό πξόζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ ή Δ.Π.Δ, γηα ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, όηαλ ην λνκηθό πξόζσπν είλαη Α.Δ. 
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2. πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο 

ηνπ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηόζν ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ όζν θαη ηνπ 

ειιεληθνύ δηθαίνπ. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεώζεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαιύπηνπλ 

ηόζν ηελ θύξηα όζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

3. πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο 

ηνπ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ζηελ 

πιεξσκή ησλ θόξσλ θαη ηειώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηόζν ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ όζν θαη ηνπ 

ειιεληθνύ δηθαίνπ. 

4.πηζηνπνηεηηθό όηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην. εκεηώλεηαη όηη ζε 

πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ηα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

4. Παξαδνηέα / Υξνλνδηάγξακκα: Γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ζα ζπλαθζεί ζύκβαζε ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΘ147/8-8-2016) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ», όπσο 

ηζρύνπλ. ε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο εληόο ησλ ρξνληθώλ νξίσλ πνπ παξέρνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή έρνπλ 

εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16. 

5. Πξνϋπνινγηζκόο δαπάλεο: Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ εηήζηα αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο δελ δύλαηαη λα 

ππεξβεί ην πνζό ησλ 2.678,40 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.  

6. Ζ θαηαθύξσζε ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο 

άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή). 

7. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά (κεληαίσο) θαη κεηά ηελ πιήξε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο, ε νπνία ζα πηζηνπνηείηαη κε ην αληίζηνηρν πξσηόθνιιν παξαιαβήο ηεο αξκόδηαο πξνο 

ηνύην επηηξνπήο θαη ηελ πξνζθόκηζε ησλ ζρεηηθώλ παξαζηαηηθώλ. 

8. Ζ παξνύζα ζα αλαξηεζεί ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ, ζην ΘΖΜΓΖ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηελ 

δηαδξνκή www.hippocratio.gr  Σκήκα Πξνκεζεηώλ  Γηαγσληζκνί-Γηαπξαγκαηεύζεηο. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
σνημμένα: Σξείο (3) ζειίδεο 
-Παξάξηεκα Α: Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 
-Παξάξηεκα Β :Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 
 Δζφηερική διανομή: 
 - Σκήκα Πξνκεζεηώλ 

Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

 

ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ 

http://www.hippocratio.gr/
ΑΔΑ: ΩΓΣ34690ΩΣ-ΙΑΞ





ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 
 
 

ΔΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΓΙΑΛΤΗ ΚΤΣΣΑΡΟΣΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. 

 

 Γηα ηελ αζθαιή θαη απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Μεραλήκαηνο Γηάιπζεο Θπηηαξνζηαηηθώλ Φαξκάθσλ 

(HOOD) κάξθαο LAMINAR FLOW ASAL CYTOCABINET 1200,  απαηηείηαη κεληαία ζπληήξεζε θαη 

παξαθνινύζεζε ηνπ κεραλήκαηνο από εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία.  

 
ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: 

 
- Γώδεθα (12) επηζθέςεηο αλά έηνο, δειαδή κία αλά κήλα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπληήξεζεο. 

- Οη αλαγθαίεο ξπζκίζεηο, επζπγξακκίζεηο, ν θαζαξηζκόο - απνκάθξπλζε μέλσλ πιηθώλ από ηηο επηθάλεηεο θαη 

ηηο ππνδνρέο ηνπ κεραλήκαηνο, ε αλαγθαία ιίπαλζε ησλ κεραληθώλ κεξώλ, επαιεζεύζεηο ηηκώλ ζηηο 

πξνδηαγεγξακκέλεο αλνρέο θαη δνθηκέο ηνπ κεραλήκαηνο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο.  

- Έιεγρνο θαλνληθήο θαη νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ 

Οίθνπ.  

- Έιεγρνο ειεθηξνληθώλ επαθώλ θαη ζπλδέζεσλ θαισδίσλ. Θαζαξηζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

- Έιεγρνο ηνπ Hardware ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ εηδηθώλ δηαγλσζηηθώλ ηεζη.  

- Οη πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληεξήζεηο, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ Οίθνπ, θαηά ηε δηάξθεηα 

έθαζηνπ ζπκβαηηθνύ έηνπο θαη θαηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ινγηθά απέρνληα κεηαμύ ηνπο. Οη ελ ιόγσ 

επηζθέςεηο ζα ιακβάλνπλ ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγάζηκσλ σξώλ θαη εκεξώλ επί βάζε ελόο 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζπκθσλεκέλνπ κεηαμύ ηνπ ΝΟΟΘΟΜΔΗΟΤ θαη ηνπ πληεξεηή. Σν ελ ιόγσ 

ρξνλνδηάγξακκα δύλαηαη λα ππνζηεί ηξνπνπνηήζεηο θαηόπηλ ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

- Ζ ππνρξέσζε ηνπ ζπληεξεηή λα πξαγκαηνπνηεί απεξηόξηζην αξηζκό επηζθέςεσλ γηα ηνλ εληνπηζκό θαη 

απνθαηάζηαζε βιαβώλ κεηά από θιήζε ηνπ ΝΟΟΘΟΜΔΗΟΤ. 

- Ζ ππνρξέσζε ηνπ ζπληεξεηή κεηά από ην πέξαο θάζε εξγαζίαο λα παξέρεη ζην ΝΟΟΘΟΜΔΗΟ αληίγξαθν 

Γειηίσλ Σερληθήο Δμππεξέηεζεο, ζηα νπνία αλαθέξνληαη νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθηειεζζεί, ηα 

αληαιιαθηηθά πνπ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί θαζώο θαη απηά πνπ ρξήδνπλ αληηθαηαζηάζεσο. Ζ πεξηγξαθή ησλ 

εξγαζηώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηηο επηζθέςεηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο νη νπνίεο ζα 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην βηβιίν πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

- Ζ ππνρξέσζε ηνπ ζπληεξεηή λα ελεκεξώλεη ζρεηηθά κε ηηο βειηηώζεηο ηνπ κεραλήκαηνο πνπ ζπληζηά ν 

θαηαζθεπαζηηθόο Οίθνο.  

- Οη εξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο ησλ αληαιιαθηηθώλ πνπ επηβαξύλνπλ ην Ννζνθνκείν. 

ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: 

ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πληεξεηή δελ πεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά ησλ νπνίσλ ν ρξόλνο δσήο πεξηνξίδεηαη από ηε 

ρξήζε ηνπο όπσο θίιηξα θαη νη ιπρλίεο θαη ηα αληαιιαθηηθά πνπ ζα πξνθύςνπλ ζε πεξίπησζε βιάβεο, όπνπ ην 

θόζηνο πξνκήζεηαο ηνπο ζα επηβαξύλεη ην Ννζνθνκείν.   

 

ΡΗΣΡΔ: 

Γηα ηελ νξζή ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο πξνβιέπεηαη: 

Α. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπληεξεηήο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ρξόλνπο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ βιαβώλ 

επηβάιιεηαη πξόζηηκν 25€ αλά εκέξα αδηθαηνιόγεηεο θαζπζηέξεζεο. 
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Β. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπληεξεηήο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ρξόλνπο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ βιαβώλ 

θαη απηό κπνξεί λα επηθέξεη πξόβιεκα ζηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο, ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ, θιπ ην Ννζνθνκείν δύλαηαη λα αλαζέζεη ζε άιιε εηαηξεία ηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο ή ηελ 

ζπληήξεζε απηνύ θαη ην θόζηνο λα αθαηξεζεί από ην ηίκεκα ηνπ ζπληεξεηή.      

Γ. Θήξπμε ηνπ ζπληεξεηή σο έθπησηνπ ζε πεξίπησζε πνπ επαλαιεθζνύλ ηα α θαη β ή γηα νπζηώδεηο ιόγνπο πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ HOOD κεηά από απόθαζε ηνπ Γ. .  

 

ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΝΣΗΡΗΣΗ: 

-Ζ εηαηξεία πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εηήζηα ζπληήξεζε ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη βεβαηώζεηο από άιια Ννζνθνκεία ζηα 

νπνία εθηειεί παξόκνηεο ζπληεξήζεηο.  

-Να δηαζέηεη ISO9001:2008 (ή ηζόηηκν) γηα ηελ ζπληήξεζε, εθαξκνγή θαη εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ ηδίνπ ή 

αληίζηνηρνπ ηύπνπ θαη ζθνπνύ.  
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Παράρηημα Β΄: Τπόδειγμα Οικονομικής Προζθοράς 
 

 

 

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα ππνβιεζνύλ κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξαθάησ 
πίλαθα: 

 
α/α 

Πξνζθεξόκελε 
ππεξεζία 

Μνλάδα 
Μέηξεζεο 

Πνζόηεηα 
Σηκή 

Μνλάδαο 
Μεξηθόύλνιν 
(πιένλ ΦΠΑ) 

Πνζνζηό  
ΦΠΑ 

ύλνιν 
δαπάλεο 
κε ΦΠΑ 

Θσδηθόο 
Παξαηεξεηεξίνπ 

Σηκώλ 

1 
Πεξηγξαθή ………… 
    

    

 

 

 

 
Δπσλπκία εηαηξίαο 

 

Έδξα  

ΑΦΜ  

Όλνκα πξνζθέξνληνο  

ηνηρεία επηθνηλσλίαο  

Γηάξθεηα ηζρύνο 
πξνζθνξάο 

120 εκέξεο από ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ. 

Τπνγξαθή  

θξαγίδα  
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