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ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σν α. 27 παξ. 11 ηνπ Ν. 3867/2010 (ΦΔΚ 128/Α΄/03.08.2010) «Δπνπηεία ηδησηηθήο αζθάιηζεο, 

ζχζηαζε εγγπεηηθνχ θεθαιαίνπ ηδησηηθήο αζθάιηζεο δσήο, νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.» 

2. Σν Ν.3580/2007 (ΦΔΚ 134/η.Α’/18.06.07) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 

3. Σν Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ 81/Α/04.04.2005) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 

4. Σν ΠΓ 118/2007 (Α΄150) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», φπσο ηζρχεη. 

5. Σν ΠΓ 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ 

“πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ”» (ΦΔΚ 64/Α΄/07), 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». 

6. Σελ ππ. αξ. 11/05.01.2016 εγθχθιην ηεο ΔΠΤ ζρεηηθά κε ηελ «ελζσκάησζε ζε εληαίν θείκελν ηεο 

δηαδηθαζίαο έγθξηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ - Αλάξηεζε ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Δπηηξνπήο 

Πξνκεζεηψλ Τγείαο (εγθχθιηνη) απνζπάζκαηνο ηεο απφθαζεο ηεο Οινκέιεηάο ηεο πνπ ειήθζε θαηά ηελ 

ππ΄ αξηζκ. 68/14.12.2015 ζπλεδξίαζή ηεο (ζέκα 6ν) θαη δεκνζηεχζεθε ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ ζηηο 15.12.2015 

(ΑΓΑ Χ9ΗΘ465ΦΤΟ-41Ι), κε ηελ νπνία εγθξίζεθε εγθχθιηνο κε ην σο άλσ πεξηερφκελν». 

7. Σελ ππ. αξ. 4972/15.12.15 (ΑΓΑ: Χ9ΗΘ465ΦΤΟ-411) εγθχθιην ηεο ΔΠΤ αλαθνξηθά κε ηε 

«δηαδηθαζία έγθξηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ, φπσο απηή έρεη θαζνξηζζεί δπλάκεη ησλ 

απνθάζεσλ ηεο Οινκέιεηαο ηεο Δ.Π.Τ. πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηελ ππ΄ αξηζκ. 65/17.7.2015/21.7.2015 

ζπλεδξίαζή ηεο (ζέκα 1ν), (ΑΓΑ: Φ11Η465ΦΤΟ-16Φ) θαη ηελ ππ΄ αξηζκ. 67/19.11.2015/24.11.2015 

ζπλεδξίαζή ηεο (ζέκα 1ν), (ΑΓΑ 73ΜΝ465ΦΤΟ-Φ0Η).» 

8. Σν ππ. αξ. 6507/11.12.2013 απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο 17εο/03.12.13 (ζέκα 3ν) πλεδξίαζεο ηεο 

Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο ζρεηηθά κε ηελ «Δηζαγσγή ζε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα ην ΠΠΤΤ 2012 θαη εθεμήο». 

9. Σελ ππ. αξ. 14000/25.09.15 Απφθαζε Αλαπι. Γηνηθεηή ζρεηηθά κε ηελ ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο 

Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ αγγεηνγξάθνπ Coroskop T.O.P (Siemens).  

10. Σν ππ. αξ. ην ππ. αξ. 9942/12.07.2016 πξαθηηθφ ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Δπηηξνπήο.  

11. Σελ ππ. αξ. Τ4α/11974/2013 (Β΄299) Κ.Τ.Α ζρεηηθά κε ηνλ «Οξγαληζκφ ηνπ Γ.Ν.Α. 

«ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ», φπσο ηζρχεη. 

12. Σελ ππ. αξ. Α2β/Γ.Π.νηθ.: 34394/13.05.16 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Γηνξηζκφο Γηνηθήηξηαο ζην 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ "ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ", αξκνδηφηεηαο 1εο Τ.ΠΔ. Αηηηθήο» (ΦΔΚ ΤΟΓΓ 

250/19.05.2016). 

13. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΓΝΑΙ. 

 

 



Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Δ Ι  

1. Σελ δηελέξγεηα δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ αλάζεζε ησλ 

ππεξεζηψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ Αγγεηνγξαθηθνχ πγθξνηήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ Coroskop 

T.O.P (Siemens), φπσο απηέο θαηαξηίζζεθαλ κε ην ππ. αξ. 9942/12.07.2016 πξαθηηθφ ηεο αξκφδηαο 

Δπηηξνπήο. 

2. Οη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ απφ ηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Ννζνθνκείνπ www.hippocratio.gr (Σκήκα Πξνκεζεηψλ  Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ). 

3. Η δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο νξίδεηαη ζε κία (1) εβδνκάδα απφ ηελ εκέξα αλάξηεζεο, ελψ ζε 

πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, σο απνηέιεζκα ηεο δηαβνχιεπζεο, ζα 

αλαξηεζνχλ νη αλαδηακνξθσκέλεο γηα ηέζζεξηο (4) επηπιένλ εκέξεο. 

4. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνζηείινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο κέρξη ηελ Πέκπηε 21 Ινπιίνπ 

2016 ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: ibalsami@hippocratio.gr. 

5. Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεχεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη ζα 

απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε απηψλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε 

δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηψλ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ καο. 

6. Με ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζα πξνθεξπρζεί πξφρεηξνο δηαγσληζκφο γηα 

ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ Αγγεηνγξαθηθνχ πγθξνηήκαηνο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ Coroskop T.O.P (Siemens), κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή. 

 

 
 
 

Η ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 

ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 πλ.: ζειίδεο ηξεηο (3) 

 

 Δζσηεξηθή δηαλνκή: 

(1) Σκήκα Πξνκεζεηψλ 

(2) Σκήκα Βηνηαηξηθήο Σερλνινγίαο 

 

  



ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ – ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

Όινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα, είλαη απαξάβαηνη θαη 

ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο σσνεπάγεται απόρριυη της στετικής 

προσυοράς. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζπλππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά, αλάινγα 

κε ηελ θαηεγνξία ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο, πηζηνπνηεηηθά θνηλνπνηεκέλσλ Οξγαληζκψλ, 

δειψζεηο ζπκκφξθσζεο, εθζέζεηο ή άιια αλάινγα έγγξαθα, απφ ηα νπνία λα πηζηνπνηείηαη ε 

απφιπηε θαηαιιειφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ γηα ηε ρξήζε γηα ηελ 

νπνία πξννξίδνληαη θαη γεληθά ε ζπκκφξθσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ 

θνηλνηηθψλ νδεγηψλ φπσο έρνπλ ελαξκνληζζεί ζην ειιεληθφ εζληθφ δίθαην. 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Πλήροσς σσντήρησης, με κάλσυη ανταλλακτικών, τοσ αγγειογραυικού 

σσγκροτήματος SIΔMENS – COROSKOP TOP σύμυφνα με τα παρακάτφ: 

 

Α. ΓΔΝΙΚΑ 

Σν αγγεηνγξαθηθφ ζπγθξφηεκα SIEMENS ηχπνπ COROSKOP T.O.P. απνηειείηαη απφ : 

1. Σφμν ( C-ARM) ηχπνπ COROSKOP Hi-P 

2. Δληζρπηή εηθφλαο SIRECON 23-3 HDR 

3. Γηάθξαγκα πεξηνξηζκνχ δέζκεο αθηίλσλ Υ 

4. Τδξφςπθηε αθηηλνινγηθή ιπρλία ηχπνπ MEGALIX 125/30/80CM-121GW 

5. Δμεηαζηηθή ηξάπεδα ηχπνπ KOORDINAT M 

6. Τςίζπρλε αθηηλνινγηθή ιπρλία ηχπνπ POLYDOROS IS-CF 

7. Αθηηλνζθνπηθή ηειεφξαζε (TV-chain) ηχπνπ VIDEOMED S 

8. χζηεκα αλάξηεζεο νζνλψλ απφ ηελ νξνθή (MTS) θαη πίλαθα ελδείμεσλ παξακέηξσλ 

ηφμνπ/εμεηαζηηθήο ηξάπεδαο θαζψο θαη ηεο δφζεο αζζελνχο. 

9. Γχν νζφλεο πςειήο αλάιπζεο CRT ηχπνπ SIMOMED HM 

10. Τπνινγηζηή επεμεξγαζίαο εηθφλαο HICOR T.O.P. 

11. ηαζκφ αλαπαξαγσγήο θαη εγγξαθήο ζε CD ηχπνπ ACOM-M 

12. Δγρπηή MEDRAD θαη 

13. Καηαγξαθηθφ ΗΚΓ θαη αηκαηεξήο πίεζεο 

Σν παξαπάλσ αγγεηνγξαθηθφ ζπγθξφηεκα είλαη κεηαρεηξηζκέλν – αλαθαηαζθεπαζκέλν κε 

βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή νίθνπ SIEMENS. 

 

Β. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η αλάδνρνο εηαηξεία ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη εηδηθά εθπαηδεπκέλν απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ 

νίθν πξνζσπηθφ κε άξηηα ηερληθή θαηάξηηζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ νδεγηψλ ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο ησλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 



2.Η αλάδνρνο εηαηξεία ππνρξενχηαη λα πξαγκαηνπνηεί πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληεξήζεηο, 

ηνπιάρηζηνλ δχν εηεζίσο ή αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα εθάζηνπ ζπκβαηηθνχ έηνπο. 

Οη ελ ιφγσ επηζθέςεηο ζα ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγάζηκσλ σξψλ θαη 

εκεξψλ επί ηε βάζεη ελφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζπκθσλεκέλνπ κεηαμχ ηνπ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ θαη 

ηεο αλαδφρνπ. Σν ελ ιφγσ ρξνλνδηάγξακκα δχλαηαη λα ππνζηεί ηξνπνπνηήζεηο θαηφπηλ 

ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

3.Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα πεξηιακβάλνπλ: 

- Έιεγρν αζθαιείαο, κεηξήζεηο ηάζεσλ παικψλ θιπ 

- Έιεγρν ηθαλφηεηαο θαη θαιήο απφδνζεο 

- Σηο αλαγθαίεο ξπζκίζεηο, ιηπάλζεηο θιπ θαη 

- Σε ζπκπιήξσζε ε ελδερνκέλσο αληηθαηάζηαζε ησλ βνεζεηηθψλ αλαισζίκσλ πιηθψλ, φπσο 

έιαην ιίπαλζεο. 

- Σελ απνθαηάζηαζε ζπλεζψλ βιαβψλ θαη δεκηψλ νθεηινκέλσλ ζε θπζηνινγηθή θζνξά απφ 

ζπλήζε ρξήζε 

- Σελ αληηθαηάζηαζε ησλ θζαξκέλσλ αληαιιαθηηθψλ απφ ζπλήζε ρξήζε ηα νπνία πξέπεη λα 

θέξνπλ πηζηνπνίεζε CE, εμαηξνπκέλσλ ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ (θαζέηεο θίικ, ζχξηγγεο θιπ) 

πνπ ε πξνκήζεηα ηνπο βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

- Σελ ιήςε θάζε πξνιεπηηθνχ κέζνπ γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ αλσκαιηψλ ε δεκηψλ. 

- Σπρφλ αλαβαζκίζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή Οίθνπ ζε ππάξρνληα πξνγξάκκαηα (software, 

hardware, θηι) 

4. Η αλάδνρνο εηαηξεία ππνρξενχηαη λα πξαγκαηνπνηεί πιήξε ζπληήξεζε κε παξνρή 

εξγαηηθψλ, αληαιιαθηηθψλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ ή πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ εμαηξνπκέλσλ ηεο αθηηλνινγηθήο ιπρλίαο, ηεο ιπρλίαο εληζρπηή 

εηθφλαο θαη ησλ θαζνδηθψλ ζσιήλσλ νζνλψλ. Να δνζεί πιήξεο θαηάινγνο αληαιιαθηηθψλ θαη 

αλαιπηηθέο ηηκέο γηα θάζε είδνο. 

5.Η αλάδνρνο εηαηξεία ππνρξενχηαη λα πξαγκαηνπνηεί απεξηφξηζην αξηζκφ επηζθέςεσλ γηα ηνλ 

εληνπηζκφ θαη απνθαηάζηαζε βιαβψλ (επαλνξζσηηθψλ ζπληεξήζεσλ) κεηά απφ γξαπηή ε 

απιά ηειεθσληθή θιήζε απφ αξκνδίνπο ηνπ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ, εληφο εηθνζηηεζζάξσλ (24) 

σξψλ απφ ηελ ηειεθσληθή ή γξαπηή θιήζε θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. 

Η επαλνξζσηηθή ζπληήξεζε είλαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο 

ζηα κερ/ηα ή ζε κέξνο ή κέξε απηψλ. Βιάβεο κπνξνχλ λα εκθαλίδνληαη ελδηάκεζα ζηα 

δηαζηήκαηα ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ πξνιεπηηθψλ ζπληεξήζεσλ αιιά θαη θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ επηζθέςεσλ απηψλ, νπφηε ε αλάδνρνο εηαηξεία αλαιακβάλεη απηνδίθαηα λα απνθαζηζηά, 

ζηα πιαίζηα ηεο ζχκβαζεο απηήο. 

6.Η αλάδνρνο εηαηξεία κεηά απφ ην πέξαο θάζε εξγαζίαο ζα παξέρεη ζην ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ 

αληίγξαθα Γειηίσλ Δξγαζίαο, ζηα νπνία ζα αλαθέξνληαη νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί, ηα 

αληαιιαθηηθά πνπ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί θαζψο θαη απηά πνπ ρξήδνπλ αληηθαηαζηάζεσο 

θαζψο θαη φινη νη δηελεξγεζέληεο έιεγρνη θαη νη κεηξήζεηο. 

7. Η αλάδνρνο εηαηξεία ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί απφζεκα αληαιιαθηηθψλ ζηηο απνζήθεο ηεο 

γηα ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα εμππεξέηεζε ησλ ζπκβεβιεκέλσλ Πειαηψλ ηεο. 



8. Η αλάδνρνο εηαηξεία αλαιακβάλεη ηελ δηαηήξεζε θαη ελεκέξσζε αξρείνπ παξαθνινχζεζεο 

ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ησλ Μεραλεκάησλ. 

9. Η αλάδνρνο εηαηξεία ππνρξενχηαη λα γλσξίδεη ζην ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ην εηήζην πξφγξακκα 

αξγηψλ ηεο εθ'νζνλ απηέο δηαθέξνπλ απφ ηηο επίζεκεο αξγίεο ηνπ Κξάηνπο. 

10. ην ηέινο θάζε ζπκβαηηθνχ έηνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ ζπληήξεζεο ζα αζξνίδνληαη νη 

εξγάζηκεο εκέξεο αθηλεηνπνίεζεο ιφγσ βιάβεο νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηνπ κεραλήκαηνο. 

Ο κέγηζηνο ρξφλνο αθηλεηνπνίεζεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) κέξεο εηεζίσο. 

Υξφλνο αθηλεηνπνίεζεο ζεσξείηαη ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ζην κεράλεκα δελ ζα εθηεινχληαη 

ηαηξηθέο πξάμεηο. 

Ο ρξφλνο αθηλεηνπνίεζεο δελ πεξηιακβάλεη: 

- ην ρξφλν πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο 

- Σηο εκέξεο αληηθαηάζηαζεο ηεο αθηηλνινγηθήο ιπρλίαο, εθηφο θαη εάλ ε ζπληεξήηξηα εηαηξεία 

δελ παξαδψζεη ηε ιπρλία εληφο 24σξνπ απφ ηελ έγγξαθε παξαγγειία ηεο 

- Σηο εκέξεο εγθαηάζηαζεο ησλ εξγνζηαζηαθψλ κεηαηξνπψλ αζθαιείαο 

- Λφγνπο αλσηέξαο βίαο ή θαηαζηάζεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 

ζπληεξήηξηαο εηαηξείαο 

11. Δάλ ην δηάζηεκα αθηλεηνπνίεζεο απφ βιάβε μεπεξλά ηηο δέθα εκέξεο γηα φιν ην έηνο ην 

λνζνθνκείν ζα κπνξεί λα επηβάιιεη ζηνλ πξνκεζεπηή, σο πνηληθή ξήηξα , παξάηαζε ηεο 

ζχκβαζεο θαηά επηά (7) εξγάζηκεο εκέξεο. 

 

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

1.- ΛΑΣΙΟ  ΓΔΧΡΓΙΟ 

2.- ΓΔΡΜΑΣΗ ΑΝΑΣΑΙΟ 

3.- ΝΑΚΟ ΚΧΝ/ΝΟ 

 


