
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα 4/8/16 
Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ

Τηλέφωνο: 213-2088715
Fax: 213-2088716
e-mail: prom  @  hippocratio  .  gr   

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ   ΜΕ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ  31.000,00  €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ  ΦΠΑ  ΓΙΑ  ΕΝΑ(1)  ΕΤΟΣ  ΚΑΙ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ87/2016)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη Τιμή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 05-09-2016

Ημέρα:ΔΕΥΤΕΡΑ 
Ώρα: 12:00

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, 115 27, ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ  ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 31.000,00 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV50421000-2
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
To πλήρες  κείμενο  της  διακήρυξης  είναι  αναρτημένο  σε  ηλεκτρονική  μορφή  στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής:     http://www.hippocratio.gr
Η  προθεσμία  για  την  υποβολή  των  προσφορών  λήγει  στις  05-09-2016  ημέρα
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00.

Έχοντας υπόψη:

1. Το α. 27 παρ. 11 του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α΄/03.08.2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης,
σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.»

2. Το Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/18.06.07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
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3. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.

4. Το ΠΔ 118/2007 (Α΄150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως ισχύει.
5. Το ΠΔ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ

“περί  συντονισμού  των  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  έργων,  προμηθειών  και
υπηρεσιών”» (ΦΕΚ 64/Α΄/07), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου
2005».

6. Την υπ. αρ. 11/05.01.2016 εγκύκλιο της ΕΠΥ σχετικά με την «ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της
διαδικασίας  έγκρισης  τεχνικών  προδιαγραφών  και  προτύπων  -  Ανάρτηση  στον  ιστότοπο  της
Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (εγκύκλιοι) αποσπάσματος της απόφασης της Ολομέλειάς της που
ελήφθη  κατά  την  υπ΄αριθμ.  68/14.12.2015  συνεδρίασή  της  (θέμα  6ο)  και  δημοσιεύθηκε  στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 15.12.2015 (ΑΔΑ Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι), με την οποία εγκρίθηκε εγκύκλιος με το ως
άνω περιεχόμενο».

7. Την  υπ.  αρ.  4972/15.12.15  (ΑΔΑ:  Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-411)  εγκύκλιο  της  ΕΠΥ  αναφορικά  με  τη
«διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει
των  αποφάσεων  της  Ολομέλειας  της  Ε.Π.Υ.  που  ελήφθησαν  κατά  την  υπ΄αριθμ.
65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ: Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αριθμ.
67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η).»

8. Το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της 17ης/03.12.13 (θέμα 3ο) Συνεδρίασης της
Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών
προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής».

9. Την υπ. αρ. 30/31.08.15 (Θέμα 10) Απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ:73ΖΜ4690ΩΣ-ΑΨΙ).
10. Την υπ.  αρ.  14000/25.09.15  Απόφαση Αναπλ.  Διοικητή σχετικά  με  την  συγκρότηση Επιτροπής

Τεχνικών Προδιαγραφών για την συντήρηση του αγγειογράφου CoroskopT.O.P (Siemens).
11. Το υπ. αρ. το υπ. αρ. 9942/12.07.2016 πρακτικό σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών της Επιτροπής.
12. Την  υπ.  αρ.  10092/14.07.16  Ανακοίνωση  διενέργειας  δημόσιας  διαβούλευσης  των  τεχνικών

προδιαγραφών για  την ανάθεση των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης του Αγγειογραφικού
Συγκροτήματος του Νοσοκομείου CoroskopT.O.P (Siemens).

13. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν παρατηρήσεις επί της δημόσιας διαβούλευσης.
14. Την  υπ.  αρ.  Α2β/Γ.Π.:15813/07.07.2016  Απόφαση  του  Υπουργού  Υγείας  σχετικά  με  το  ορισμό

μελών  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Γ.Ν.  Αθηνών  «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»,  αρμοδιότητας  1ης  Υ.ΠΕ.
Αττικής (ΦΕΚ 381/ΥΟΔΔ/15.07.2016). 

15. Την  υπ.  αρ.  Υ4α/11974/2013  (Β΄299)  Κ.Υ.Α  σχετικά  με  τον  «Οργανισμό  του  Γ.Ν.Α.
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», όπως ισχύει.
16. Την ΑΔΣ 19/28-7-2016 (ΘΕΜΑ 29)Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου  του ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ,
με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση   των υπηρεσιών
επισκευής και συντήρησης του Αγγειογραφικού Συγκροτήματος του Νοσοκομείου για ένα(1)έτος με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή , προϋπολογισθείσας δαπάνη 31.000,00 € συμπ/νου
ΦΠΑ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών για
την  παροχή  υπηρεσιών  επισκευής  και  συντήρησης  του  Αγγειογραφικού
Συγκροτήματος  του  Νοσοκομείου  για  ένα(1)έτος  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την
χαμηλότερη τιμή , προϋπολογισθείσας δαπάνη 31.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.
2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
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ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Βας.  Σοφίας  114,  Αθήνα,  Τ.Κ.
11527
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

05-09-2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 12:00

 Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την    05-09-2016   ημέρα   ΔΕΥΤΕΡΑ ώρα 12:00, στο

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Νοσοκομείου, όπου πρωτοκολλούνται.

Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα,

είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Δικαίωμα  συμμετοχής στο  διαγωνισμό  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  ή

ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.

Στοιχεία Φακέλου Προσφοράς

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς προς την Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει να αναφέρονται τα
στοιχεία του υποψηφίου και του σχετικού διαγωνισμού. Ειδικότερα: Στο φάκελο κάθε προσφοράς
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

β.  Ο  πλήρης  τίτλος  της  αρμόδιας  Υπηρεσίας  που  διενεργεί  την  προμήθεια  (Γ.Ν.Α.
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»).

γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

Δεν  πρέπει  να  χρησιμοποιηθούν  αυτοκόλλητοι  φάκελοι,  οι  οποίοι  είναι  δυνατόν  να
αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Εντός  του  κυρίως  φακέλου  επιβάλλεται  να  περιλαμβάνονται  τρεις  διακριτοί,  σφραγισμένοι
φάκελοι, ως εξής:

α) «ΦΑΚΕΛΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ»,  περιέχει  τα  Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  που
υποβάλλονται με την προσφορά, τα οποία προσδιορίζονται στην παρούσα. 

β) «ΦΑΚΕΛΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  (χωριστός  σφραγισμένος  φάκελος)  περιέχει  τα
στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του Υποψήφιου Προμηθευτή, όπως αυτά απαιτούνται από την
παρούσα Προκήρυξη (προσπέκτους, εγχειρίδια). 

γ) «ΦΑΚΕΛΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  (χωριστός  σφραγισμένος  φάκελος)
περιλαμβάνει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Υποψήφιου Προμηθευτή, όπως αυτά
απαιτούνται από την παρούσα.

Οι  επιμέρους  ως  άνω  φάκελοι  θα  φέρουν  και  τις  ενδείξεις  του  κυρίως  φακέλου,  κατά  τα
οριζόμενα ανωτέρω, με ανάλογη αντικατάσταση της φράσης «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα
ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο όπως αναφέρονται παρακάτω:

Φάκελος Δικαιολογητικών
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Στον  «ΦΑΚΕΛΟ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ»  οι  προσφέροντες  οφείλουν,  µαζί  µε  την  προσφορά,  να
καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού και σύμφωνα με τις άρθρο 6 παρ.1, όπως αντικαταστάθηκε
με το α.3 του Ν.4250/14 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α/
α

Περιγραφή Δικαιολογητικών

1. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07,
εφόσον  οι  προμηθευτές  συμμετέχουν  στους  διαγωνισμούς  με  αντιπρόσωπό/
εκπρόσωπό τους.

2. Υπεύθυνη δήλωση  1   της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, από τον προσφέροντα (φυσικό πρόσωπο) ή σε περίπτωση που
ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν:

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
β)  ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  και  ο  Διευθύνων  Σύμβουλος,  όταν  το  νομικό

πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
δ)  Όταν  ο  προσφέρων  είναι  συνεταιρισμός  η  ως  άνω υπεύθυνη  δήλωση

υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού
Στην  Υπεύθυνη  Δήλωση  θα  αναγράφονται  τα  στοιχεία  του  παρόντος
διαγωνισμού  και  θα  δηλώνεται  ότι  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της
προσφοράς τους οι προσφέροντες:

Α. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα  στην  περίπτωση  (1)  του  εδ.  α  της  παρ.  2  άρθρου  6  του
Π.Δ.118/07, ήτοι:

- ι)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351
της 29.1.1998, σελ. 1),
ii)  δωροδοκία,  όπως αυτή ορίζεται  αντίστοιχα  στο  άρθρο 3 της  πράξης  του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE
L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
iii)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE
C316 της 27.11.1995, σελ. 48),
iv)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για
την  πρόληψη  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  (EE  L  166  της
28.6.1991,  σελ.  77  Οδηγίας,  η  οποία  τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και
τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
v)  Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
vi)  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  του
δραστηριότητας.
vii)δεν  έχει  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα  συναφές  με  το

1 Η  ανωτέρω  υπεύθυνη  δήλωση  φέρει  ημερομηνία  εντός  των  τελευταίων  τριάντα  ημερολογιακών  ημερών  προ  της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
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αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα.
viii) Η  προσφορά  συντάχθηκε  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας
διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της
παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ.118/07 καταστάσεις, ήτοι δεν τελούν σε πτώχευση
και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
-Τα  αλλοδαπά  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  δηλώνουν  ότι  δεν  τελούν  σε
πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

- Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ.2
του  άρθρου  6  του  Π.Δ.  118/07  κατάσταση,  δηλ.  ότι  δεν  τελούν  υπό  κοινή
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν
υπό  διαδικασία  έκδοσης  απόφασης  κοινής  εκκαθάρισης  των  ανωτέρω
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα).

- Δεν  τελούν  σε  αναγκαστική  διαχείριση  και,  επίσης,  ότι  δεν  τελούν  σε
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά
πρόσωπα δηλώνουν  ότι  δεν  τελούν  σε  αναγκαστική  διαχείριση  ή  υπό άλλη
ανάλογη  κατάσταση  καθώς  και  σε  διαδικασία  κήρυξης  σε  αναγκαστική
διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

- Είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους,  που  αφορούν  τις  εισφορές
κοινωνικής  ασφάλισης  (κυρίας  και  επικουρικής),  αναφέροντας  όλους  τους
φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης,
καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

- Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο,  ορίζοντας ρητά την επωνυμία
του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά
κατονομαζόμενες),  προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά
τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο
Επιμελητήριο  ή  ότι  ασκούν  γεωργικό  ή  κτηνοτροφικό  επάγγελμα,  κατά
περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς).
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα
μητρώα  του  οικείου  Επιμελητηρίου  της  χώρας  εγκατάστασης  τους  ή  σε
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους,
ορίζοντας  ρητά  την  επωνυμία  του  Επιμελητηρίου  ή  των  επαγγελματικών
οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που
ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους,
προκειμένου για φυσικά πρόσωπα.

- Δεν  είναι  ένοχοι  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των
πληροφοριών  που  απαιτούνται  κατ'  εφαρμογή  του  Π.Δ.60/2007  και  ότι  δεν
έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές.

- Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά
την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

- Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153)
- Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς).
3. Για τις Ενώσεις προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά:

• Οι Ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά για κάθε μέλος της ένωσης

• Από  κάθε  οικονομικό  φορέα-μέλος  που  συμμετέχει  στην  Ένωση,
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απαιτείται  πρακτικό απόφασης  ΔΣ ή  άλλου αντίστοιχου οργάνου  που
εγκρίνει την σύμπραξη με άλλα μέλη της ένωσης, το ποσοστό της κάθε
μίας στον προϋπολογισμό του έργου, την αποδοχή της αλληλέγγυας και
εις ολόκληρον ευθύνης.

Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς

Οι  προσφέροντες  θα  πρέπει  να  συντάξουν  την  Τεχνική  Προσφορά  τους  κατά  τρόπο  που  να
αποτυπώνει με σαφήνεια.

α) Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή (ανά
κεφάλαιο  και  παράγραφο)  τόσο  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τους  λοιπούς  όρους  της
διακήρυξης όσο και τα συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή
δικαιολογητικά (σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα).

β) Τα κατατιθέμενα εγχειρίδια (prospectus),  τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και
ποιοτικά  χαρακτηριστικά  που  αναγράφονται  στις  προσφορές.  Πρέπει  να  είναι  πρωτότυπα  ή
επικυρωμένα  αντίγραφα  του  μητρικού  κατασκευαστικού  οίκου  ή  εκτυπώσεις  από  επίσημες
τοποθεσίες  του  κατασκευαστή  στο  διαδίκτυο,  η  ακριβής  ηλεκτρονική  διεύθυνση  των οποίων
πρέπει  να  δηλώνεται  στην  προσφορά ή  να προκύπτει  σαφώς από τα  υποβληθέντα στοιχεία.
Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής που προϊόντος στο πλαίσιο
της  πολιτικής  προώθησης  των  πωλήσεων  του  στις  αγορές  (ιδιωτικές  και  του  Δημοσίου)  του
ενδιαφέροντος του. 

γ) Δηλώσεις ψηφιακά υπογεγραμμένες του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07:

i)  Ο  προσφέρων,  εφόσον  κατασκευάζει  ο  ίδιος  το  τελικό  προϊόν,  πρέπει  να  δηλώνει  στην
προσφορά  του,  την  επιχειρηματική  μονάδα  στην  οποία  θα  κατασκευάσει  το  προσφερόμενο
προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

ii)  Όταν  οι  προσφέροντες  δεν  θα  κατασκευάσουν  οι  ίδιοι  το  τελικό  προϊόν,  σε  δική  τους
επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία
θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.

iii) Επίσης, στην προσφορά τους, επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την αναθέτουσα
αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η
οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, καθώς και
ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της
συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε
η αποδοχή.

δ) Δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ.118/07 

i)  Οι  συμμετέχοντες  υποβάλλουν  υποχρεωτικά  πιστοποιητικά,  τα  οποία  να  βεβαιώνουν  την
τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ή των υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π.χ.
ποιότητας,  υγιεινής  και  ασφάλειας,  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  κ.τ.λ.),  αυτά  πρέπει  να
βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO
14001).  Τα  πιστοποιητικά  θα  πρέπει  να  έχουν  εκδοθεί  από  διαπιστευμένους  φορείς
πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή
από  φορέα  διαπίστευσης  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Συνεργασίας  για  τη  Διαπίστευση
(EuropeanCooperationforAccreditation  −  EA)  και  μάλιστα,  μέλος  της  αντίστοιχης  Συμφωνίας
Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

Στο  παρόν  Διαγωνισμό,  οι  συμμετέχουσες  εταιρείες  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  πιστοποιητικό
διασφάλισης ποιότητας κατά EN ISO 9001.
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ii) Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης, θα πρέπει από τον προμηθευτή να
προσκομίζονται  όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία δικαιολογητικά,  για  να
επιβεβαιώνεται  η  συμμόρφωση  με  τα  σχετικά  κανονιστικά  έγγραφα.  Σε  περίπτωση  που  τα
προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει
να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή
διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων,
διαπιστευμένο  προς  τούτο  από  το  Εθνικό  Σύστημα  Διαπίστευσης  Α.Ε.  (Ε.Σ.Υ.Δ.)  ή  από φορέα
διαπίστευσης  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Συνεργασίας  για  τη  Διαπίστευση
(EuropeanCooperationforAccreditation−  EA)  και  μάλιστα,  μέλος  της  αντίστοιχης  Συμφωνίας
Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.).

iii) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση Εκθέσεων Δοκιμών
Ποιοτικού  Ελέγχου  για  τα  προϊόντα,  αυτές  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνουν όλα τα  απαραίτητα
στοιχεία,  ώστε  να  μπορεί  να  αξιολογηθεί  η  συμμόρφωση  των  προϊόντων  με  επιμέρους
απαιτήσεις  ποιότητας  (ιδιότητες  και  χαρακτηριστικά)  που  περιλαμβάνονται  στις  τεχνικές
προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις Δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια
ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισμένων ικανοτήτων.

Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ, θα αναγράφονται
δε ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε Ευρώ ή που καθορίζουν
σχέση Ευρώ προς ξένο νόμισμα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στις  τιμές  θα  περιλαμβάνονται  οι  τυχόν  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  νόμιμη
επιβάρυνση  που  προβλέπεται  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  εκτός  από  τον  ΦΠΑ.  Από  την
οικονομική  προσφορά πρέπει  να  προκύπτει  σαφώς η  τιμή  μονάδας  για  κάθε  προσφερόμενο
είδος. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή δεν δίδεται
ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα ανά είδος ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στην  οικονομική  προσφορά  θα  αναγράφεται  υποχρεωτικά  ο  αντίστοιχος  κωδικός  είδους  στο
Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει
εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο
Παρατηρητήριο  Τιμών  της  Επιτροπής  Προμηθειών  Υγείας  κατά  την  καταληκτική  ημερομηνία
κατάθεσης  προσφορών  του  διαγωνισμού,  απορρίπτονται.  (Ν.  3918/2011,  άρθρο  13,  -  ΦΕΚ
31/τ.Α’/02.03.2011).

Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται  να παρίστανται  οι  προσφέροντες  στο

διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών,  που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο

παραστατικό εκπροσώπησης.

Διαδικασία Αποσφράγισης Προσφορών 

Ο Διαγωνισμός θα  διεξαχθεί  σύμφωνα με  όσα αναφέρονται  στην παρούσα Διακήρυξη.
Κατόπιν  έκδοσης  σχετικής  διοικητικής  πράξης,  θα  συγκροτηθεί  τριμελής  Επιτροπή
Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού  (η Επιτροπή),  η οποία, αφού παραλάβει τις
υποβληθείσες  προσφορές  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  θα  πραγματοποιήσει  την
αποσφράγιση και την αξιολόγηση αυτών. 

Παραλαβή – Αποσφράγιση Φακέλου Προσφοράς

Η  Επιτροπή  συνέρχεται  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στις  05.09.2016,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα
12:00μμ, στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, Διεύθυνση: Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114, Τ.Κ. 115 27
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Αθήνα  και  παραλαμβάνει  όλους  τους  φακέλους  προσφορών  που  έχουν  αποσταλεί  στην
Αναθέτουσα Αρχή. Προσφορές που υποβάλλονται με οιονδήποτε άλλο τρόπο ή εκπρόθεσμα δεν
αποσφραγίζονται,  αλλά  επιστρέφονται  στον  διαγωνιζόμενο,  ως  απαράδεκτες,  μετά  την
οριστικοποίηση, με οιονδήποτε τρόπο, της απόφασης της αναθέτουσας αρχής.

Η Επιτροπή, προβαίνει στην αποσφράγιση όλων των φακέλων των προσφορών που υποβλήθηκαν
παραδεκτώς, δημοσίως και  ενιαία (πρώτα δικαιολογητικά και τεχνική κι ακολούθωςοικονομική
προσφορά), σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται. Μονογράφονται δε από τα μέλη της
Επιτροπής οι σελίδες των εγγράφων των ως άνω φακέλων.

Όλοι  όσοι  υπέβαλαν  φάκελο  προσφοράς  ή  οι  νόμιμοι  εκπρόσωποι  αυτών  δικαιούνται  να
παρευρίσκονται  κατά  την  ανωτέρω συνεδρίαση  της  Επιτροπής  και  να  λαμβάνουν  γνώση  των
στοιχείων όλων των διαγωνιζομένων.

Αξιολόγηση Φακέλων Προσφοράς

Η Επιτροπή, κατά την παραπάνω συνεδρίασή της ή σε άλλη, κατά τον χρόνο που θα έχει ορίσει
κατά τη λήξη της προηγούμενης συνεδρίασής της,  ελέγχει,  ανά διαγωνιζόμενο εάν τα τυπικά
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά που υποβλήθηκαν πληρούν τους όρους της παρούσας
προκήρυξης  και,  σε  θετική  περίπτωση,  προχωρεί  στην  αποσφράγιση  των  φακέλων  των
οικονομικών  προσφορών.  Η  ολοκλήρωση  των  ανωτέρω  ενεργειών  μπορεί  να  γίνει  σε  μία
συνεδρίαση  της  Επιτροπής  ή,  εφόσον  ο  όγκος  των  προσφορών  που  υποβλήθηκαν  δεν  το
επιτρέπει,  σε  πολλές  συνεδριάσεις  της  Επιτροπής.  Σε  περίπτωση  πολλών  συνεδριάσεων,  η
Επιτροπή κατά τη λήξη κάθε συνεδρίασης ορίζει τον χρόνο της επόμενης συνεδρίασής της.

Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών, η Επιτροπή συντάσσει ενιαίο πρακτικό στο οποίο,
τουλάχιστον:

α) αναφέρει  τις  συγκεκριμένες  ενέργειες  και  τα  αποτελέσματα  του  σταδίου  της
παραλαβής των προσφορών και της αποσφράγισης των φακέλων,

β) αναφέρει  τις  συγκεκριμένες  ενέργειες  και  τα  αποτελέσματα  του  σταδίου
αξιολόγησης  των  φακέλων  των  τυπικών  δικαιολογητικών  και  των  δικαιολογητικών
τεχνικής ικανότητας,

γ) αναφέρει  τους  διαγωνιζόμενους  οι  προσφορές  των  οποίων  προτείνεται  να
απορριφθούν για οιονδήποτε λόγο, παραθέτοντας σχετική πλήρη αιτιολογία,

δ) αναφέρει τους διαγωνιζόμενους οι προσφορές των οποίων προτείνεται να γίνουν
αποδεκτές παραθέτοντας σχετική αναλυτική αιτιολογία, όπου απαιτείται,

ε) καταρτίζει  κατάλογο  μειοδότη  των  προσφορών  που  προτείνεται  να  γίνουν
αποδεκτές, παραθέτοντας σχετική πλήρη αιτιολογία, ανά βαθμολογία.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η Επιτροπή παραδίδει το ως άνω πρακτικό, το
οποίο συνέταξε, κατά τα ανωτέρω, όλους τους φακέλους των προσφορών και τυχόν ενστάσεις/
υπομνήματα που έχουν υποβληθεί στην αναθέτουσα αρχή, η οποία είτε επικυρώνει το εν λόγω
πρακτικό,  εφόσον  συμφωνεί,  είτε  αποφασίζει  διαφορετικά,  παραθέτοντας  ειδική  και  πλήρη
αιτιολογία, ιδίως αναφορικά με την απόκλισή της από το πρακτικό της Επιτροπής.

Κριτήριο Κατακύρωσης

Η προμήθεια θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Εφόσον διαπιστωθούν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές για οποιοδήποτε είδος,  η  επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού – και εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό – δύναται να κατανείμει
την  προμήθεια  μεταξύ  περισσότερων  μειοδοτών  (βάσει  του  άρθρου  21,  παρ.  β  του  ΚΠΔ
118/2007).
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3. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

4. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο

προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το

5% της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ.

5. Ισχύς προσφοράς 120 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της

διενέργειας  του  διαγωνισμού.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του

προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6.  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του Ν. 2286/95 και  Π.Δ.

118/07 περί προμηθειών. 

7. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται ύστερα από την προσκόμιση του τιμολογίου και

των

απαραίτητων δικαιολογητικών σε εύλογο χρονικό διάστημα ύστερα από την θεώρηση του

σχετικού χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις 

9.Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα(1) έτος. 

                                                                                                        

                                                                                             
                                                                                 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
                                                                                                                       
                                                                                            ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

             

                                                                                   ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην παρούσα, είναι απαράβατοι και η

οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της σχετικής προσφοράς.

Οι συμμετέχοντες συνυποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με την τεχνική τους προσφορά, ανάλογα με

την κατηγορία της παρεχόμενης υπηρεσίας, πιστοποιητικά κοινοποιημένων Οργανισμών, δηλώσεις

συμμόρφωσης,  εκθέσεις  ή  άλλα  ανάλογα  έγγραφα,  από  τα  οποία  να  πιστοποιείται  η  απόλυτη

καταλληλότητα  και  ασφάλεια  των  προσφερόμενων  υπηρεσιών  για  τη  χρήση  για  την  οποία

προορίζονται  και  γενικά  η  συμμόρφωση  του  κατασκευαστή  προς  τις  διατάξεις  των  κοινοτικών

οδηγιών όπως έχουν εναρμονισθεί στο ελληνικό εθνικό δίκαιο.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλήρους συντήρησης, με κάλυψη ανταλλακτικών, του αγγειογραφικού συγκροτήματος

SIΕMENS – COROSKOP TOP σύμφωνα με τα παρακάτω:

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Το αγγειογραφικό συγκρότημα SIEMENS τύπου COROSKOP T.O.P. αποτελείται από :

1. Τόξο ( C-ARM) τύπου COROSKOP Hi-P
2. Ενισχυτή εικόνας SIRECON 23-3 HDR
3. Διάφραγμα περιορισμού δέσμης ακτίνων Χ
4. Υδρόψυκτη ακτινολογική λυχνία τύπου MEGALIX 125/30/80CM-121GW
5. Εξεταστική τράπεζα τύπου KOORDINAT M
6. Υψίσυχνη ακτινολογική λυχνία τύπου POLYDOROS IS-CF
7. Ακτινοσκοπική τηλεόραση (TV-chain) τύπου VIDEOMED S
8. Σύστημα  ανάρτησης  οθονών  από  την  οροφή (MTS)  και  πίνακα  ενδείξεων  παραμέτρων

τόξου/εξεταστικής τράπεζας καθώς και της δόσης ασθενούς.
9. Δύο οθόνες υψηλής ανάλυσης CRT τύπου SIMOMED HM
10. Υπολογιστή επεξεργασίας εικόνας HICOR T.O.P.
11. Σταθμό αναπαραγωγής και εγγραφής σε CD τύπου ACOM-M
12. Εγχυτή MEDRAD και
13. Καταγραφικό ΗΚΓ και αιματηρής πίεσης

Το παραπάνω αγγειογραφικό συγκρότημα είναι μεταχειρισμένο – ανακατασκευασμένο με βάση τις

προδιαγραφές του κατασκευαστή οίκου SIEMENS.

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει ειδικά εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστικό οίκο

προσωπικό με άρτια τεχνική κατάρτιση για την τήρηση των οδηγιών συντήρησης και επισκευής των

μηχανημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

2.Η  ανάδοχος  εταιρεία  υποχρεούται  να  πραγματοποιεί  προγραμματισμένες  συντηρήσεις,

τουλάχιστον  δύο  ετησίως  ή  αν  ορίζεται  διαφορετικά,  σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  του

κατασκευαστικού οίκου, κατά την διάρκεια εκάστου συμβατικού έτους.
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Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των εργάσιμων ωρών και ημερών επί

τη βάσει ενός χρονοδιαγράμματος συμφωνημένου μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και της αναδόχου.

Το  εν  λόγω  χρονοδιάγραμμα  δύναται  να  υποστεί  τροποποιήσεις  κατόπιν  συμφωνίας  των

συμβαλλομένων.

3.Οι εργασίες συντήρησης θα περιλαμβάνουν:

- Έλεγχο ασφαλείας, μετρήσεις τάσεων παλμών κλπ

- Έλεγχο ικανότητας και καλής απόδοσης

- Τις αναγκαίες ρυθμίσεις, λιπάνσεις κλπ και

- Τη συμπλήρωση η ενδεχομένως αντικατάσταση των βοηθητικών αναλωσίμων υλικών, όπως έλαιο

λίπανσης.

- Την αποκατάσταση συνηθών βλαβών και ζημιών οφειλομένων σε φυσιολογική φθορά από συνήθη

χρήση

-  Την  αντικατάσταση  των  φθαρμένων  ανταλλακτικών  από  συνήθη  χρήση  τα  οποία  πρέπει  να

φέρουν πιστοποίηση CE, εξαιρουμένων των αναλωσίμων υλικών (κασέτες φίλμ, σύριγγες κλπ) που

η προμήθεια τους βαρύνει το Νοσοκομείο.

- Την λήψη κάθε προληπτικού μέσου για την αποφυγή τυχόν ανωμαλιών η ζημιών.

- Τυχόν αναβαθμίσεις του κατασκευαστή Οίκου σε υπάρχοντα προγράμματα (software, hardware,

κτλ)

4.  Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί πλήρη συντήρηση με παροχή εργατικών,

ανταλλακτικών και λοιπών εξαρτημάτων ή υλικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού

οίκου εξαιρουμένων της ακτινολογικής λυχνίας, της λυχνίας ενισχυτή εικόνας και των καθοδικών

σωλήνων οθονών. Να δοθεί πλήρης κατάλογος ανταλλακτικών και αναλυτικές τιμές για κάθε είδος.

5.Η  ανάδοχος  εταιρεία  υποχρεούται  να  πραγματοποιεί  απεριόριστο  αριθμό  επισκέψεων  για  τον

εντοπισμό και  αποκατάσταση βλαβών (επανορθωτικών συντηρήσεων) μετά από γραπτή η απλά

τηλεφωνική κλήση από αρμοδίους του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την

τηλεφωνική ή γραπτή κλήση κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Η επανορθωτική συντήρηση είναι  το σύνολο των ενεργειών για την αποκατάσταση βλάβης στα

μηχ/τα ή σε μέρος ή μέρη αυτών. Βλάβες μπορούν να εμφανίζονται ενδιάμεσα στα διαστήματα των

προγραμματισμένων  προληπτικών  συντηρήσεων  αλλά  και  κατά  την  διάρκεια  των  επισκέψεων

αυτών,  οπότε  η  ανάδοχος  εταιρεία  αναλαμβάνει  αυτοδίκαια  να  αποκαθιστά,  στα  πλαίσια  της

σύμβασης αυτής.

6.Η ανάδοχος εταιρεία μετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αντίγραφα

Δελτίων Εργασίας, στα οποία θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά

που  έχουν  αντικατασταθεί  καθώς  και  αυτά  που  χρήζουν  αντικαταστάσεως  καθώς  και  όλοι  οι

διενεργηθέντες έλεγχοι και οι μετρήσεις.

7. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών στις αποθήκες της για την

κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων Πελατών της.
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8. Η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της

λειτουργικής κατάστασης των Μηχανημάτων.

9. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να γνωρίζει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ το ετήσιο πρόγραμμα αργιών

της εφ'οσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του Κράτους.

10.  Στο τέλος κάθε συμβατικού έτους του συμβολαίου συντήρησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες

ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος.

Ο μέγιστος χρόνος ακινητοποίησης δεν θα πρέπει  να υπερβαίνει  τις  είκοσι  (20)  μέρες ετησίως.

Χρόνος  ακινητοποίησης θεωρείται  ο  χρόνος  κατά τον οποίο  στο μηχάνημα δεν  θα εκτελούνται

ιατρικές πράξεις.

Ο χρόνος ακινητοποίησης δεν περιλαμβάνει:

- το χρόνο προληπτικής συντήρησης

- Τις ημέρες αντικατάστασης της ακτινολογικής λυχνίας, εκτός και εάν η συντηρήτρια εταιρεία δεν

παραδώσει τη λυχνία εντός 24ωρου από την έγγραφη παραγγελία της

- Τις ημέρες εγκατάστασης των εργοστασιακών μετατροπών ασφαλείας

- Λόγους ανωτέρας βίας ή καταστάσεις που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της συντηρήτριας

εταιρείας

11.  Εάν το διάστημα ακινητοποίησης από  βλάβη ξεπερνά τις  δέκα  ημέρες  για  όλο το έτος  το

νοσοκομείο θα μπορεί να επιβάλλει στον προμηθευτή, ως ποινική ρήτρα , παράταση της σύμβασης

κατά επτά (7) εργάσιμες ημέρες.
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