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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣ :
ΚΟΙΝ. :

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Τμ. Προμηθειών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

1.Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο σύμφωνα με την 36/30-10-15(ΑΔΑ:60ΜΩ4690ΩΣΚΑΘ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου , πρόκειται να προκηρύξει πρόχειρο διαγωνισμό
για την ανάθεση της παρακάτω υπηρεσίας:
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΣΗΣ
ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ (HOOD)
MAΡΚΑΣ LAMINAR
FLOW ASAL
CYTOCABINET 1200

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2.160€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

2.Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση , η Υπηρεσία μας καταθέτει τις
παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη
παρατηρήσεων –σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των
διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.
3.Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής
της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.hippocratio.gr) στον σύνδεσμο
ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ από τις 26/11/15
έως και 2/12/15
4.Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να
επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον
διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά χρονική περίοδο από τη
δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

5.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους
καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση :
prom@hippocratio.gr
6.To πλήρες κείμενο της Διακήρυξης για την ανάθεση της υπηρεσίας, της παρ.1 μαζί με τις
τελικές προδιαγραφές , θα δημοσιευθεί μετά το πέρας της διαδικασίας της διαβούλευσης και
αφού αξιολογηθούν από την αρμόδια διεύθυνση του Νοσοκομείου οι αντιρρήσεις –προτάσεις
επί των Τεχνικών Προδιαγραφών.
7. Ευελπιστούμε για τη συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην
προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των
τεχνικών προδιαγραφών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ.
Για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Μηχανήματος
Διάλυσης Κυτταροστατικών Φαρμάκων (HOOD) μάρκας LAMINAR FLOW
ASAL

CYTOCABINET

1200,

απαιτείται

μηνιαία

συντήρηση

και

παρακολούθηση του μηχανήματος από εξειδικευμένη εταιρεία.
ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
-

Δώδεκα (12) επισκέψεις ανά έτος, δηλαδή μία ανά μήνα για την

-

πραγματοποίηση του προγράμματος συντήρησης.
Οι αναγκαίες ρυθμίσεις, ευθυγραμμίσεις, ο καθαρισμός - απομάκρυνση
ξένων υλικών από τις επιφάνειες και τις υποδοχές του μηχανήματος, η
αναγκαία λίπανση των μηχανικών μερών, επαληθεύσεις τιμών στις
προδιαγεγραμμένες ανοχές και δοκιμές του μηχανήματος σε κατάσταση

-

λειτουργίας.
Έλεγχος κανονικής και ομαλής λειτουργίας του συστήματος σύμφωνα

-

με τις οδηγίες του κατασκευαστικού Οίκου.
Έλεγχος ηλεκτρονικών επαφών και συνδέσεων καλωδίων. Καθαρισμός

-

του συστήματος.
Έλεγχος του Hardware του συστήματος μέσω ειδικών διαγνωστικών
τεστ.

-

Οι

προγραμματισμένες

συντηρήσεις,

σύμφωνα

με

τις

οδηγίες

του

κατασκευαστικού Οίκου, κατά τη διάρκεια έκαστου συμβατικού έτους και κατά
χρονικά διαστήματα λογικά απέχοντα μεταξύ τους. Οι εν λόγω επισκέψεις θα
λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών και ημερών επί βάση
ενός χρονοδιαγράμματος συμφωνημένου μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του
Συντηρητή. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα δύναται να υποστεί τροποποιήσεις
-

κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων.
Η υποχρέωση του συντηρητή να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό
επισκέψεων για τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών μετά από κλήση

-

του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
Η υποχρέωση του συντηρητή μετά από το πέρας κάθε εργασίας να παρέχει
στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αντίγραφο Δελτίων Τεχνικής Εξυπηρέτησης, στα οποία
αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί, τα ανταλλακτικά που έχουν
αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως. Η περιγραφή
των

εργασιών

που

πραγματοποιούνται

κατά

τις

επισκέψεις

προγραμματισμένης συντήρησης οι οποίες θα περιγράφονται αναλυτικά στο
-

βιβλίο προληπτικής συντήρησης του συστήματος.
Η υποχρέωση του συντηρητή να ενημερώνει σχετικά με τις βελτιώσεις του

-

μηχανήματος που συνιστά ο κατασκευαστικός Οίκος.
Οι εργασίες αντικατάστασης των ανταλλακτικών που επιβαρύνουν το
Νοσοκομείο.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Στις υποχρεώσεις του Συντηρητή δεν περιλαμβάνονται τα υλικά των οποίων ο
χρόνος ζωής περιορίζεται από τη χρήση τους όπως φίλτρα και οι λυχνίες και
τα ανταλλακτικά που θα προκύψουν σε περίπτωση βλάβης, όπου το κόστος
προμήθειας τους θα επιβαρύνει το Νοσοκομείο.
ΡΗΤΡΕΣ:
Για την ορθή τήρηση των όρων της σύμβασης προβλέπεται:
Α. Σε περίπτωση που ο συντηρητής δεν ανταποκρίνεται στους χρόνους
συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών επιβάλλεται πρόστιμο 25€ ανά
ημέρα αδικαιολόγητης καθυστέρησης.
Β. Σε περίπτωση που ο συντηρητής δεν ανταποκρίνεται στους χρόνους
συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών και αυτό μπορεί να επιφέρει
πρόβλημα στην ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος, την ασφάλεια των
εργαζομένων, κλπ το Νοσοκομείο δύναται να αναθέσει σε άλλη εταιρεία την
αποκατάσταση βλάβης ή την συντήρηση αυτού και το κόστος να αφαιρεθεί
από το τίμημα του συντηρητή.
Γ. Κήρυξη του συντηρητή ως έκπτωτου σε περίπτωση που επαναληφθούν τα
α και β ή για ουσιώδεις λόγους που έχουν σχέση με την ασφαλή λειτουργία
του HOOD μετά από απόφαση του Δ.Σ .
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ:
-Η εταιρεία που θα αναλάβει την ετήσια συντήρηση θα πρέπει να καταθέσει
βεβαιώσεις από άλλα Νοσοκομεία στα οποία εκτελεί παρόμοιες συντηρήσεις.
-Να διαθέτει ISO9001:2008 (ή ισότιμο) για την συντήρηση, εφαρμογή και
εγκατάσταση μηχανημάτων ιδίου ή αντίστοιχου τύπου και σκοπού.

