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                                                                                                 Α∆Α: 9ΩΡΥ46906Ψ-3Ν1 
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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
       ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                       Νίκαια, 25-10-22   
Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»             Αρ. Πρωτ: 48266  
     Γ.Ν.∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»  
   

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (19/22) 
Το ΓΝΝΠ «ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - ΓΝ∆Α «Η ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ» 

Έχοντας υπ΄όψη: 
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
3. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

4. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές»,  

5. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
6. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», 
7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων ΣυµβάσεωνF»,  
8. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

9. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 
10. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  
11. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
12. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά 

Θέµατα”,  
13. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  
14. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 
15. της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης» 

16. τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 
17. της υπ’ αριθµ. πρωτ.: 46080/12-10-2022 Απόφασης ∆ιοικητή, σχετικά µε την έγκριση 

προκήρυξης ανοικτού διαγωνισµού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την 
συντήρηση των δύο (2) ακτινολογικών τραυµατιολογικών µηχανηµάτων τύπου BUCKY 
DIAGNOST µε γεννήτρια ακτινών X OPTIMUS 65 του οίκου PHILIPS, µε πλήρη κάλυψη 
ανταλλακτικών, συµπεριλαµβανοµένων και των ακτινολογικών λυχνιών, του Ακτινολογικού 
Τµήµατος του Γ.Ν.Ν.Π. ‘Αγ. Παντελεήµων’, για ένα (1) έτος, µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής, σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές που κατατέθηκαν µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 40026/07-09-22 τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών  (Α∆Α: 6Χ0Π46906Ψ-Ξ22). 

18. Της υπ’αρ. πρωτ: 47127/18-10-22 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α: ΨΟΘΜ46906Ψ-
ΞΕΡ). 

19. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
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περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε τη διαδικασία συλλογής προσφορών, 
για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση των δύο (2) ακτινολογικών 
τραυµατιολογικών µηχανηµάτων τύπου BUCKY DIAGNOST µε γεννήτρια ακτινών 
X OPTIMUS 65 του οίκου PHILIPS, µε πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών, 
συµπεριλαµβανοµένων και των ακτινολογικών λυχνιών, του Ακτινολογικού 
Τµήµατος του Γ.Ν.Ν.Π. ‘Αγ. Παντελεήµων’ (CPV: 50421200-4), για ένα (1) έτος, µε 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει τιµής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.840,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (24%). 
 

Ηµεροµηνία Λήξης: 08/11/2022 

 
 
 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι  Ο Ρ Ο Ι  
              

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γραφείο Πρωτοκόλλου  
του ΓΝΝΠ 

«ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 
ΓΝΝΠ «ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

08/11/2022 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.µ. 

 
Οι σφραγισµένοι φάκελοι θα αποσταλούν έως την 08/11/2022 ηµέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.µ. και θα απευθύνονται στο: 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 
∆.ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ 3 – 184 54 – ΝΙΚΑΙΑ 
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ – 2ος ΟΡΟΦΟΣ) 
 
Θέµα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη αναδόχου για την 
συντήρηση των δύο (2) ακτινολογικών τραυµατιολογικών µηχανηµάτων τύπου 
BUCKY DIAGNOST µε γεννήτρια ακτινών X OPTIMUS 65 του οίκου PHILIPS, µε 
πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών, συµπεριλαµβανοµένων και των ακτινολογικών 
λυχνιών, του Ακτινολογικού Τµήµατος του Γ.Ν.Ν.Π. ‘Αγ. Παντελεήµων’ (CPV: 
50421200-4), για ένα (1) έτος. 
Η κατάθεση σφραγισµένων φακέλων θα υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του ΓΝΝΠ «Αγ. 
Παντελεήµων». 
 
Επισηµαίνεται ότι: Ο φάκελος θα πρέπει επίσης να φέρει την ένδειξη: «Να µην ανοιχθεί 
από την ταχυδροµική Υπηρεσία ή το πρωτόκολλο». 
 
Ηµεροµηνία αποσφράγισης του διαγωνισµού έχει οριστεί η 8η/11/2022 ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.µ.  
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Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε την τεχνική 
περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) από τριµελή  επιτροπή µετά των αναπληρωτών της, η 
οποία έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.  
 
 
1. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση των δύο (2) 
ακτινολογικών τραυµατιολογικών µηχανηµάτων τύπου BUCKY DIAGNOST µε 
γεννήτρια ακτινών X OPTIMUS 65 του οίκου PHILIPS, µε πλήρη κάλυψη 
ανταλλακτικών, συµπεριλαµβανοµένων και των ακτινολογικών λυχνιών, του 
Ακτινολογικού Τµήµατος του Γ.Ν.Ν.Π. ‘Αγ. Παντελεήµων’ (CPV: 50421200-4), για 
ένα (1) έτος. 
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 16.000,00 € πλέον του ΦΠΑ, 
(24%) ή 19.840,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

• Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει τον Κωδικό Αριθµό Εξόδων Κ.Α.Ε 0887. 

• Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού 
Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV: 50421200-4 - Υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης εξοπλισµού ακτινογραφίας) 

Οι υποβληθείσες προσφορές θα αφορούν την συντήρηση των δύο (2) ακτινολογικών 
τραυµατιολογικών µηχανηµάτων τύπου BUCKY DIAGNOST µε γεννήτρια ακτινών 
X OPTIMUS 65 του οίκου PHILIPS, µε πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών, 
συµπεριλαµβανοµένων και των ακτινολογικών λυχνιών, του Ακτινολογικού 
Τµήµατος του Γ.Ν.Ν.Π. ‘Αγ. Παντελεήµων’ (CPV: 50421200-4), για ένα (1) έτος και η 
κατακύρωση της σύµβασης θα γίνει σε έναν ανάδοχο. 
 
2. ∆ιάρκεια 

• Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για ένα έτος. 

• Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά, βάσει τιµής. 

 
3. Υποχρεώσεις συµµετεχόντων σχετικά µε τη σύνταξη & υποβολή προσφορών  
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα Α΄ 
της πρόσκλησης για όλες τις περιγραφόµενες υπηρεσίες.  
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  
 

3.1 Χρόνος και Τρόπος υποβολής Προσφορών  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παρούσα, το αργότερο µέχρι την 08/11/2022 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.µ. είτε 
αυτοπροσώπως, είτε µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τους, είτε θα 
αποσταλούν ταχυδροµικά ή µε ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier), στο Πρωτόκολλο του 
ΓΝΝΠ «Αγ. Παντελεήµων». 
 

Προσφορές που θα υποβληθούν ή θα αποσταλούν εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς 
να αποσφραγισθούν.  
 

Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη και υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα 
(πρωτότυπο – ακριβές αντίγραφο), µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο πρέπει 
να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι στοιχεία: 
• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  
• Η επωνυµία της Αναθέτουσας Αρχής  
• Ο τίτλος της πρόσκλησης  
• Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης) υποβολής προσφορών  
• Τα στοιχεία του Προσφέροντα οικονοµικού φορέα  
και θα πρέπει να περιέχει δύο (2) επιµέρους ανεξάρτητους σφραγισµένους φακέλους ως 
εξής:  
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(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά» 
& 
(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
 

• Η προσφορά θα είναι καθαρογραµµένη, χωρίς διορθώσεις, θα φέρει σφραγίδα της 
επιχείρησης και υπογραφή του προσφέροντα. 

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) 
ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας 
του διαγωνισµού. 
 

 
4. Περιεχόµενο φακέλου Προσφοράς  
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» 
υποβάλλονται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 
δικαιολογητικά συµµετοχής καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.  
Συγκεκριµένα, περιλαµβάνονται :  
 

4.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
Οι οικονοµικοί φορείς µέσα στο φάκελο  της προσφοράς τους θα τοποθετήσουν 
υπεύθυνη δήλωση (που εκάστοτε ισχύει σε εφαρµογή και των άρθρων 1 & 3 του 
Ν.4250/26-3-14 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-14) του Ν.1599/1986)  στην οποία αναλυτικά θα πρέπει 
να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία του 
διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν οι προσφέροντες και στην οποία θα πρέπει να 
δηλώνεται ότι: 

• Μέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς δεν εµπίπτουν σε κάποια από τις 
αναφερόµενες περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2γ και 4 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/16.  

• Τηρούν όλους τους Ελληνικούς Νόµους, τους σχετικούς µε την εργασία (Εργατική – 
Ασφαλιστική Νοµοθεσία). 

• Έλαβαν γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 

• Η Προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε της όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών της 
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεσµεύονται ότι θα συµµορφώνονται µε 
όλους τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής, διαθέτουν κατάλληλη και επαρκή 
υποδοµή (εξειδικευµένο προσωπικό και τεχνικά µέσα) για την εκτέλεση της 
σύµβασης και θα παράσχουν τις υπηρεσίες τους σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της. 

• ∆εν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική τους διαγωγή 
βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, και ότι δεν έχουν διαπράξει βαρύ 
επαγγελµατικό παράπτωµα. 

• ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα 
αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής 
τους δραστηριότητας εφόσον ορίζεται στην πρόσκληση ή κάποιο από τα αδικήµατα 
της υπεξαίρεσης , της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 
και της δόλιας χρεοκοπίας. 

• Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο. 
• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
• Παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής τους σχετικά µε οποιαδήποτε 

απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, µαταίωση ή ακύρωση του ∆ιαγωνισµού. 
• ∆εν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης εφόσον 
επιλεγούν. 

• Λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες. 
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• Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης δεσµεύονται για την απαρέγκλιτη τήρηση 
των διατάξεων του µε αρ. 2016/679 Κανονισµού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

• Αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προσκοµίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό, 
εφόσον τους ζητηθεί. 

 

4.2 Περιεχόµενα υποφακέλου «Τεχνικής Προσφοράς» 
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά 
(π.χ. τεχνικά φυλλάδια, prospectus κατασκευαστικού οίκου, πιστοποιητικά, φύλλα 
συµµόρφωσης κ.λπ.) που τεκµηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιµοποιούνται για την 
αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύµβασης. 
 
Επιπλέον στον εν λόγω υποφάκελο να υποβληθούν: 
-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε 
σύµφωνα µε τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας ∆ιακήρυξης, περί 
των οποίων, ο οικονοµικός φορέας θα δηλώνει στην προσφορά του ότι: «έλαβε γνώση 
των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα». 
- παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπο 
τους 
-Λοιπές υπεύθυνες δηλώσεις που ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη. 
 
4.3 Περιεχόµενα υποφακέλου «Οικονοµικής Προσφοράς» 
Η τιµή της παροχής υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ (€) ανά µονάδα µέτρησης, όπως 
καθορίζεται στις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για παράδοση 
της υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύµβασης. 
Επισηµαίνεται ότι: 

• Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

• ∆ιευκρινίσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη του 
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  

• ∆ιευκρινήσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του 
είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του 
συλλογικού οργάνου. 

Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
λαµβάνονται υπ΄ όψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
 
5. Αποσφράγιση  προσφορών 
Το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης. Η 
αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων/συµµετεχόντων ή 
των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των 
λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 
αυτούς,όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 21.  
1. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής των τεχνικών 
προσφορών και των οικονοµικών προσφορών θα γίνουν σε µία συνεδρίαση. Ο φάκελος 
της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγιστεί µετά την αποδοχή των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει µόνο της τιµής.  
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2. Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του 
αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια 
αυτής στους προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες.  
3. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές, τελικός µειοδότης 
επιλέγεται ο µειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι 
προσφέροντες που είχαν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές.  
 

6. Συµπλήρωση – Αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, 
µέσα σε εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της 
τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς  που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος 
σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά 
σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση 
αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν 
πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά 
σε σχέση µε τις λοιπές.  
 

7. Πρόσκληση υποβολής /  Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται  να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), 
να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014 (Α΄ 74) των δικαιολογητικών των Αποδεικτικών Μέσων (∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου), όπως αναφέρονται παρακάτω. Τα 
δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης. 
 
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να 
τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω 
προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε 
(15) επιπλέον ηµέρες.  
 
i) Αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
ii)Αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 
αποδεικνύεται η κάλυψη των όρων και οι προϋποθέσεων συµµετοχής σύµφωνα µε την 
παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής χωρίς να λαµβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Σε περίπτωση που και για 
τον επόµενο προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά διαπιστωθούν τα αναφερόµενα στις ανωτέρω 
υποπαραγράφους i), ii) και iii), η ανάθεση γίνεται στον αµέσως επόµενο ανάδοχο κ.ο.κ. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία 
ανάθεσης µαταιώνεται.  
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 
πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύµβασης, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας (άρθρα 103 και 106 
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ν.4412/16). Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και 
στις διατάξεις του Ν. 4412/16. 
 
8. ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 

1. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριµήνου, του ∆ιαχειριστή της 
εταιρείας ή του νόµιµου εκπροσώπου καθώς και όλων των µελών του ∆.Σ. εάν πρόκειται 
για Α.Ε.  

2. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά 
το χρόνο υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, 
να έχει εκδοθεί  εντός του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει πως είσαστε 
ενήµεροι προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία 
προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούστε στην καταβολή 
εισφορών. 
∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας: 

• Αφορά τους φορείς κύριας & επικουρικής ασφάλισης, 

• Αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας, που είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό, 

• Αφορά το ίδιο το νοµικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που διοικούν ή 
εκπροσωπούν την εταιρεία σας. 

3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά 
το χρόνο υποβολής της προσφοράς σας (σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο 
άρθρο 104 παρ.1 του Ν.4412/2016) από το οποίο να προκύπτει πως είσαστε ενήµεροι 
προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία προς όλους 
τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούστε στην καταβολή εισφορών. 
∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας: 

• Αφορά τους φορείς κύριας & επικουρικής ασφάλισης, 

• Αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας, που είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό, 

• Αφορά το ίδιο το νοµικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που διοικούν ή 
εκπροσωπούν την εταιρεία σας. 

4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να 
έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι είστε ενήµεροι 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις σας. 

5. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολής της προσφοράς σας (σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο 
άρθρο 104 παρ.1 του Ν.4412/2016) από το οποίο να προκύπτει ότι είστε ενήµεροι ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις σας. 

6. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο µε έκδοση έως τριάντα (30) εργάσιµες 
ηµέρες πριν από την υποβολή του. 

7. Απόσπασµα ΓΕΜΗ, έκδοσης τελευταίου τριµήνου, σχετικά µε τη σύνθεση του ∆.Σ. σε 
περίπτωση Ανωνύµων Εταιρειών. 

8. Αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νοµικών προσώπων µε 
έκδοση έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή του. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ή του διαχειριστή ότι δεν έχει επέλθει 
καµία µεταβολή στην εταιρεία µε ηµεροµηνία σύνταξης µετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

10. Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την 
υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από 
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την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής. 
Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ 
µπορεί να αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα, η οποία 
έχει συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, χωρίς να απαιτείται επίσηµη 
δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση του πιστοποιητικού (Ν.4412/2016, άρθρο 80 
παρ.2γ και άρθρο 376 παρ.17 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). 

11. Πιστοποιητικό ότι  δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης,   από το 
αρµόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νοµικό 
πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί 
υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) 
δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση. Στην περίπτωση που 
δεν είναι εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού λόγω των έκτακτων συνθηκών, 
θα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 αρµοδίως υπογεγραµµένη.  
 
9. Τρόπος Πληρωµής –Κρατήσεις 

Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο : 
Η τιµολόγηση θα γίνεται ανά µήνα και η πληρωµή του προµηθευτή θα πραγµατοποιείται 
εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από τη λήψη του τιµολογίου, την έκδοση από την 
αρµόδια επιτροπή παραλαβής πρακτικού παραλαβής και καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε 
τους όρους της σύµβασης, µε προϋπόθεση την προσκόµιση φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενηµερότητας καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου  ζητηθεί από την 
Οικονοµική Υπηρεσία. 

• Η πληρωµή θα πραγµατοποιείται µετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηµατικού 
εντάλµατος από την αρµόδια υπηρεσία του Νοσοκοµείου. 

• Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιείται µετά την οριστική εκτέλεση των 
υπηρεσιών. 

• Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των 
νόµιµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις 
του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωµή. 

• Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α., για την παραλαβή των ειδών στον τόπο και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. (παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 
4412/2016). 

• Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 8% σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει). 

• Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει το 
Νοσοκοµείο. 

• Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν θα 
γίνονται δεκτές. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιούµενος ισχύει. 
 
Η σύµβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί η παροχή των υπηρεσιών, 
γίνει η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές 
συµβατικές υποχρεώσεις στα πλαίσια καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών, από τα 
συµβαλλόµενα µέρη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές  

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ∆ΥΟ (2) 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ BUCKY 
DIAGNOST 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Συντήρησης – επισκευής µε κάλυψη ανταλλακτικών, συµπεριλαµβανοµένων και των 
ακτινολογικών λυχνιών, των  δύο (2) ακτινολογικών τραυµατιολογικών µηχανηµάτων τύπου 
BUCKY DIAGNOST µε γεννήτρια ακτίνων Χ OPTIMUS 65 του οίκου PHILIPS. 

Β. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να πραγµατοποιεί όλες τις εργασίες συντήρησης και 
επισκευής του ανωτέρω Ακτινοδιαγνωστικού Συγκροτήµατος, κατά τις διεθνώς ισχύουσες 
προδιαγραφές του Κατασκευαστικού Οίκου, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης. Ο 
συντηρητής πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2008. Να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό 
έγγραφο καθώς και µετάφραση του στην ελληνική.  

2. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται από ειδικά προς τούτο εκπαιδευµένο από τον 
Κατασκευαστικό Οίκο προσωπικό και µε τα απαιτούµενα εργαλεία και όργανα µετρήσεων και 
ελέγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. Απαιτείται η κατάθεση των πιστοποιητικών ή 
βεβαιώσεων εκπαίδευσης που παρέχει ο Κατασκευαστικός Οίκος σε τεχνικούς που 
παρακολουθούν τις εκπαιδεύσεις. 

3. Ο συντηρητής πρέπει να διαθέτει ISO 13485 (να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό έγγραφο 
καθώς και µετάφραση του στην ελληνική) ή βεβαίωση από κοινοποιηµένο οργανισµό ότι 
εφαρµόζει σύστηµα αρχών και κατευθυντηρίων γραµµών ορθής διανοµής σύµφωνα µε την 
υπουργική απόφαση ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348. 

4. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να πραγµατοποιεί προγραµµατισµένες συντηρήσεις 
τουλάχιστον µια (1) φορά ανά 4µηνο. Αν και εφόσον προβλέπεται, από τον κατασκευαστικό 
οίκο, µεγαλύτερος αριθµός επισκέψεων προληπτικών συντηρήσεων τότε απαραίτητα να 
ακολουθηθεί. Οι εργασίες συντήρησης να είναι πάντα σύµφωνες µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστικού οίκου. Οι εν λόγω επισκέψεις να λαµβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των 
εργάσιµων ωρών και ηµερών ύστερα από συνεννόηση µε τα αντίστοιχα Τµήµατα παρουσία 
αρµόδιου Τεχνικού του Νοσοκοµείου.  

5. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να πραγµατοποιεί πλήρη συντήρηση µε παροχή 
εργατικών, ανταλλακτικών και λοιπών εξαρτηµάτων ή υλικών περιλαµβανοµένων και των 
ακτινολογικών λυχνιών. 

6. Οι εργασίες της ως άνω συντήρησης του ανωτέρω Συγκροτήµατος απαραίτητα να 
περιλαµβάνουν : 

    α) Εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισµό του συγκροτήµατος. 
Μηχ/κό έλεγχο κινουµένων και σταθερών µερών του, λιπάνσεις, ρυθµίσεις, δοκιµές, κ.λ.π.  
Τη συµπλήρωση ή ενδεχοµένως αντικατάσταση των βοηθητικών αναλωσίµων υλικών, όπως 
έλαιο λίπανσης, κλπ. 
Έλεγχο, µετρήσεις τάσεων, παλµών, Αµπέρ, ρυθµίσεις κ.λ.π. 
Επαναφορά των εργοστασιακών παραµέτρων εντός προδιαγεγραµµένων ανοχών όπου 
αυτό απαιτείται. 
Τον έλεγχο ικανότητας λειτουργίας και καλής απόδοσης των µερών και του όλου του 
συγκροτήµατος.  
∆οκιµή του συγκροτήµατος σε κατάσταση λειτουργίας. 

    β) Την αποκατάσταση τυχόν ανωµαλιών και ειδικότερα : 
Την αποκατάσταση συνήθων βλαβών και ζηµιών οφειλοµένων σε φυσιολογική φθορά από 
συνήθη χρήση. 
Την λήψη κάθε προληπτικού µέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωµαλιών ή ζηµιών. 
Τυχόν αναβαθµίσεις ασφαλείας του κατασκευαστή Οίκου σε υπάρχοντα προγράµµατα 
(software, hardware κλπ.). 
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7. Όλες οι ως άνω εργασίες θα εκτελούνται υπό την εποπτεία αρµόδιου τεχνικού του Τµήµατος 
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκοµείου ή της αρµόδιας επιτροπής κατά την διάρκεια των 
εργάσιµων ωρών και ηµερών εξαιρουµένων εορτών και αργιών. 

8. Οι εργασίες συντήρησης του Συγκροτήµατος θα εκτελούνται προγραµµατισµένα , ενώ για τις 
εργασίες αποκατάστασης βλαβών ο Συντηρητής υποχρεούται να επιλαµβάνεται µε 
αποστολή των ειδικευµένων τεχνικών του, το συντοµότερο δυνατόν και όχι πέραν των είκοσι 
τεσσάρων (24) ωρών από την αναγγελία της βλάβης, η οποία θα γίνεται τηλεφωνικώς ή 
γραπτώς από αρµοδίους του Νοσοκοµείου. 

9. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να πραγµατοποιεί απεριόριστο αριθµό επισκέψεων για 
τον εντοπισµό και αποκατάσταση βλαβών µετά από κλήση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.  

10. Η ανάδοχος εταιρεία µετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
αντίγραφο ∆ελτίων Εργασίας, στα οποία θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, 
τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως.  

11. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά την διάρκεια των επισκευών να παρέχει συµβουλές – 
διευκρινήσεις και οδηγίες για την βέλτιστη χρήση του συστήµατος/µηχανήµατος προς τους 
Τεχνικούς και τους χειριστές των µηχανηµάτων του Νοσοκοµείου εάν αυτό απαιτηθεί. 

12. Τα κατεστραµµένα ανταλλακτικά ή αναλώσιµα ανταλλακτικά περιέχονται στην κυριότητα του 
Νοσοκοµείου και θα επιδεικνύονται στον Τεχνικό του τµήµατος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ή 
στην επιτροπή παραλαβής των Εργασιών που θα ορισθεί από το Νοσοκοµείο. 

13. Όταν υπάρχει εργοστασιακή βελτίωση σε µέρος του µηχανήµατος για την λύση 
προβληµάτων λειτουργίας του, τότε αυτή πρέπει να γίνεται αµέσως µόλις εντοπιστεί και 
προγραµµατιστεί από τον κατασκευαστή, χωρίς να επιφέρει περαιτέρω επιβάρυνση στο 
Νοσοκοµείο. 

14. Η ανάδοχος εταιρεία αναλαµβάνει την διατήρηση και ενηµέρωση αρχείου παρακολούθησης 
της λειτουργικής κατάστασης των Μηχανηµάτων (ηµερολόγιο), στο οποίο θα αναγράφονται 
οι βλάβες, τα αίτιά τους καθώς και ο χρόνος ακινητοποίησης των µηχανηµάτων. Το 
ηµερολόγιο θα υπογράφεται από τον τεχνικό της εταιρείας, αρµόδιο του Τµήµατος που 
ανήκει το µηχ/µα και από τον αρµόδιο τεχνικό του Τµήµατος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.  

15. Ο χρόνος ακινητοποίησης από βλάβη του συγκροτήµατος δεν µπορεί να ξεπερνά τις δώδεκα 
ηµέρες για όλο το έτος. Χρόνος ακινητοποίησης θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο στον 
µηχάνηµα δεν θα εκτελούνται ιατρικές πράξεις ή το µηχ.µα έχει µειωµένη απόδοση. O 
χρόνος ακινητοποίησης δεν περιλαµβάνει : 
Α. Τον χρόνο προληπτικής συντήρησης.  
Β. Τις ηµέρες εγκατάστασης των εργοστασιακών µετατροπών ασφαλείας. 
Γ. Λόγους ανωτέρας βίας ή καταστάσεις που δεν εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της εταιρείας. 
Εάν το διάστηµα ακινητοποίησης από βλάβη ξεπερνά τις δώδεκα ηµέρες για όλο το έτος τότε 
: για κάθε εργάσιµη ηµέρα υπέρβασης του παραπάνω χρόνου ακινητοποίησης θα 
επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα παράταση της σύµβασης κατά πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες. 

16. Σε περίπτωση που το µηχάνηµα τεθεί εκτός λειτουργίας επειδή χρήζει εξαιρούµενου 
ανταλλακτικού (π.χ. λυχνία) και η επισκευή δύναται να κριθεί οικονοµικά ασύµφορη ή δεν 
είναι δυνατή η εξεύρεση οποιουδήποτε ανταλλακτικού λόγω παλαιότητας, το Νοσοκοµείο 
έχει το δικαίωµα της µονοµερούς λύσης του τµήµατος της σύµβασης που αφορά στον εκτός 
λειτουργίας εξοπλισµό αζηµίως και για τα δύο µέρη, εντός 10 εργάσιµων ηµερών από την 
έγγραφη ενηµέρωση του αναδόχου για την ανάγκη αντικατάστασης εξαιρούµενου 
ανταλλακτικού. Σε αυτή την περίπτωση το Νοσοκοµείο ενηµερώνει εγγράφως τον ανάδοχο 
και το συνολικό τίµηµα της σύµβασης αναπροσαρµόζεται αναλόγως. 

17. Ο συντηρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχηµα ή σωµατική βλάβη 
ήθελε προκύψει από ελαττωµατική συντήρηση ή επισκευή του µηχανήµατος, στο 
προσωπικό του Νοσοκοµείου, στο υπ’ αυτόν ή τους ασθενείς, καθώς επίσης και για 
οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµιά στα παρελκόµενα του µηχανήµατος και γενικά στις 
εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου από υπαιτιότητα του ή δόλο.  

18. Στην προσφορά θα υπάρχει δήλωση ότι έλαβε γνώση των χώρων και των µηχανηµάτων. 
Προσφορά που δεν απαντά µε σαφήνεια και αναλυτικά σε όλα τα ζητούµενα απορρίπτεται 
σαν απαράδεκτη. 
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Η πρόσκληση ενδιαφέροντος αναρτάται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) (https://login.eprocurement.gov.gr) του Υπουργείου Οικονοµίας 
και Ανάπτυξης, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – Πρόγραµµα ∆ιαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr και στην 

ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου (www.nikaia-hosp.gr → Προµήθειες → ∆ιακηρύξεις 
διαγωνισµών). 
 
Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Γρ. 
Προµηθειών του Νοσοκοµείου, κάθε εργάσιµη ηµέρα και ώρα καθώς και στα τηλέφωνα 
213-2077407 - 8. 
 
 
                           Ο  ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 
                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΟΓΛΟΥ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


