
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 31-10-16
Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα
Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ

Τηλέφωνο: 213-2088751
Fax: 213-2088716
e-mail: prom  @  hippocratio  .  gr   

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΤΟΥ
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  (Coroskop
T.O.P ) ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 31.000,00 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ
ΕΝΑ(1) ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ
ΑΠΌ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ) (Φ87/2016ΕΠΑΝ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη Τιμή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 21-11-2016

Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ
Ώρα: 9:00πμ

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ  ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 31.000,00 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 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 Διαύγεια
στο ΚΗΜΔΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής:     http://www.hippocratio.gr
Η  προθεσμία  για  την  υποβολή  των  προσφορών  λήγει  στις  21-11-2016  ημέρα
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09:00π.μ.

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/95) ΄΄Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων ΄΄.
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2. Τον  Ν.  3329/2005  (ΦΕΚ:81/Α/05  )  “Περιφερειακή  συγκρότηση  του  Εθνικού
Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης “
3.Τον Ν.3580/07(ΦΕΚ /134 Α /18-06-2007)  Περί Προμηθειών των Νοσοκομείων.
4. Τον Ν.3846/(ΦΕΚ 66Α΄ / 11-05-2010) , άρθρο 24 που αφορά τροποποιήσεις σχετικών 
άρθρων του Ν.3580/07
5.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).
6.Το υπ. αρ.  το υπ. αρ.  9942/12.07.2016 πρακτικό σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών της
Επιτροπής.
7.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).
8.Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν παρατηρήσεις επί της δημόσιας διαβούλευσης.
9.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). 
10.Την υπ. αρ.  Υ4α/11974/2013 (Β΄299) Κ.Υ.Α σχετικά με τον «Οργανισμό του Γ.Ν.Α.
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», όπως ισχύει.
11. 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.
12.Τον Ν.4412/8-8-16

13.Την  υπ’αριθμ.1502/04-08-16(ΑΔΑ:ΩΕΥ14690ΩΣ-0ΑΣ)Απόφαση  Ανάληψης

Υποχρέωσης

14.Την ΑΔΣ25/13-10-2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου  του ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ,
με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  διενέργεια  επαναληπτικού  συνοπτικού  διαγωνισμού για  την
ανάθεση  των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης του Αγγειογραφικού Συγκροτήματος
του Νοσοκομείου για ένα(1)έτος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά(βάσει τιμή, άρθρο 86 του Ν.4412/16), προϋπολογισθείσας
δαπάνη 31.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. Επαναληπτικό  συνοπτικό  διαγωνισμό  για  την παροχή  υπηρεσιών  επισκευής  και
συντήρησης του αγγειογραφικού συγκροτήματος του νοσοκομείου  με προϋπολογισθείσα
δαπάνη  31.000,00  €  συμπ/νου  φπα  για  ένα(1)  έτος  και  κριτήριο  κατακύρωσης  τη
χαμηλότερη τιμή (Φ87/2016ΕΠΑΝ), με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών
.
2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Βας. Σοφίας 114, Αθήνα, Τ.Κ. 11527
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

21-11-2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 09:00π.μ.

   Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την 21-11-2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09:00π.μ,  

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 (άρθρο 92 παρ.1,2,4).

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

α) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», (χωριστός σφραγισμένος φάκελος) ο οποίος θα πρέπει
να   περιέχει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής όπως ορίζει ο Ν.4412/16 :

1. Υπεύθυνη Δήλωση κατά τα προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθρου 79 

2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού
προσώπου(άρθρο 93 )

3. Παραστατικό  εκπροσώπησης  αν  οι  οικονομικοί  φορείς  συμμετέχουν  με  αντιπρόσωπό
τους(άρθρο 93 )

β) «ΦΑΚΕΛΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  (χωριστός  σφραγισμένος  φάκελος)ο  οποίος θα
πρέπει  να   περιέχει  τα  στοιχεία  (προσπέκτους,  εγχειρίδια)   της  Τεχνικής  Προσφοράς  του
Υποψήφιου  Προμηθευτή,  όπως  αυτά  ορίζονται  στο  άρθρο  94  του  Ν.4412  και  την   παρούσα
Προκήρυξη 

γ) «ΦΑΚΕΛΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  (χωριστός  σφραγισμένος  φάκελος)
περιλαμβάνει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Υποψήφιου Προμηθευτή, όπως αυτά
ορίζονται στο άρθρο 95 του Ν.4412 και την  παρούσα Προκήρυξη 

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

3. 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(άρθρο 72).

4. 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(άρθρο  97  παρ.1  του

Ν.4412).

      ΣΕΛΙΔΑ 3 από 8

ΑΔΑ: 73ΑΓ4690ΩΣ-ΒΩ5



5. 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/ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις .

6. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/8-8-16

                                                                                         Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
                                                                                  
                                 

                                                                        ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
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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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