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ΠΡΟΚΛΖΖ ΑΡΗΘΜ. 102/22 ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΣΧΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ ΣΤΠΟΤ GABRO ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΑΠΑΝΗ
36.336,96 € κε ΦΠΑ ΚΑΙ 29.304,00€ ΑΝΔΤ ΦΠΑ
Ο Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ, αθνχ έιαβε ππφςε:
(α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ
(β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4782/2021 «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ
πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο
αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία»
(γ) Tελ αξηζ. 13/09-06-2022 (ζ.10) Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ (ΑΓΑ: 9Ρ0Γ46906Χ-ΦΛ6,
ΑΓΑΜ: 22REQ010761273)
(δ) Σελ αξηζ. πξση. 801/16-06-2022 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑΜ: 22REQ010761314,
ΑΓΑ: ΧΥΦΡ46906Χ-Μ2Γ)
ΠΡΟΚΑΛΔΗ
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα θαηαζέζνπλ γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, , γηα ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ

ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΣΧΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ ΣΤΠΟΤ
GABRO ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΑΠΑΝΗ 36.336,96 € κε ΦΠΑ ΚΑΙ
29.304,00€ ΑΝΔΤ ΦΠΑ, κέτρη ηελ Πέκπηε 23-06-2022 θαη ώρα 11.00πκ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
1.ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΤΜΒΑΖ
Η εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 36.336,96 € ζπκπ. ΦΠΑ γηα έλα (1) έηνο . Γηα ηε
δέζκεπζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ, έρεη ιεθζεί ε (δ) ζρεηηθή απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ
Ννζνθνκείνπ ηεο γηα ηα έηε 2022, 2023.
2.ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη γηα έλα (1) έηνο.
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3.ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη ελδηαθερόκελοη ζα πρέπεη καδί κε ηελ προζθορά ηοσς λα επηζσλάυοσλ θαη ηα παραθάηφ:
ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζε μερσξηζηφ θάθειν ζε δχν αληίηππα (πξσηφηππν & αληίγξαθν) ηα
εμήο :
3.1. Φάθειος Γηθαηοιογεηηθώλ ζσκκεηοτής
α. Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΗ ή ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ απφ φπνπ λα πξνθχπηνπλ εκθαλψο ηα κέιε ηνπ Γ ζε
πεξίπησζε ΑΔ, ΑΔΒΔ,ΑΒΔΔ ή ηνπ/ησλ δηαρεηξηζηή/ησλ ζε πεξίπησζε Ο.Δ, Δ.Δ,ΙΚΔ θαζψο θαη ν λφκηκνο
εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, κε ρξφλν έθδνζεο έσο 30 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.
Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινχκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο
απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
β. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ φισλ ησλ κειψλ ηνπ Γ ή ηνπ δηαρεηξηζηή / ησλ κε ρξφλν έθδνζεο έσο
ηξεηο (3) κήλες πρηλ ηελ σποβοιή ηοσς).
γ. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα πνπ λα αλαγξάθεη γηα ΚΑΘΔ ΝΟΜΙΜΗ ΥΡΗΗ ΔΚΣΟ ΔΙΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΚΣΟ
ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ θαη λα είλαη ζε ηζτύ ηολ τρόλο σποβοιής ηοσς
δ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ λα αλαγξάθεη ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΟΤ
ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΝΠΓΓ θαη ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΗΜΟΠΡΑΙΔ θαη λα είλαη ζε ηζτύ ηολ τρόλο
σποβοιής ηοσς.
ε. Τπεχζπλε δήισζε Ν. 1599/1986, πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ηεο θχξσζεο ηνπ
νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. (άξζξν 74 παξ.4 Ν.4412/2016,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 23 ηνπ Ν.4782/2021).
Οη ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θοηλοποίεζε ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο. (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ
Ν.4605/2019).

3.2 Φάθειος ηετληθής θαη οηθολοκηθής προζθοράς
α. Ζ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ζα πεξηιακβάλεη:
ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δχν αληίγξαθα πνπ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο
β. Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ζα πεξηιακβάλεη:
ην θάθειν ηνπνζεηνχληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, κε ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζε Δπξψ.
Θα πεξηγξάθεηαη ε πξνζθεξφκελε ηηκή ηεο ππεξεζίαο ρσξίο θαη κε ΦΠΑ. Η ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζα δνζεί ζε
επξψ αλά κνλάδα κέηξεζεο θαη δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα θαη’ είδνο δαπάλε.
ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, θαζψο θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ ζα δίδεηαη ζε μερσξηζηή ζηήιε.
Αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη.
Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Οη ηηκέο ησλ Πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο. ε
πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Πξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ δηθαηνχληαη,
θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ
ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ.
ε πεξίπησζε αζπλήζηζηα ρακειήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν
88 ηνπ λ. 4412/2016.
ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ
Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.

4.ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
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Οη πξνζθνξέο απνζθξαγίδνληαη ηελ νξηδφκελε απφ ηελ παξνχζα πξφζθιεζε εκεξνκελία θαη ψξα απφ ηελ
αξκφδηα επηηξνπή. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ (Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή)
ζα γίλεη εληαία ζηνλ ίδην ρξφλν. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ
αμηνιφγεζε απηψλ, εθαξκνδφκελσλ ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.
Οη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη εληφο ηεο νξηζζείζαο απφ ηελ παξνχζα πξφζθιεζε εκεξνκελίαο θαη
πξσηνθνιινχληαη. Πξνζθνξέο πνπ απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ ππεξεζία πέξαλ ηεο πξναλαθεξφκελεο
εκεξνκελίαο θαη ψξαο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη επηζηξέθνληαη.
Η αξκφδηα Δπηηξνπή, ζε επφκελε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, ηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθή κέξα, πξνβαίλεη ζηελ
θαηαρψξηζε, αμηνιφγεζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ζπληάζζεη θαη
πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.
Σν αλσηέξσ πξαθηηθφ εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη θνηλνπνηείηαη
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.
ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ
Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.

5.ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ – ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ –ΠΑΡΑΓΟΖ –ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΩΝ ΔΗΓΩΝ
- ΔΓΓΤΖΔΗ
Κξηηήξην θαηαθχξσζεο & ηειηθήο επηινγήο Πξνκεζεπηή είλαη ε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο
πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) γηα ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γηα φζεο πξνζθνξέο
πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι.
Οη πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηζρχ εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ
απνζθξάγηζή ηνπο.
Γελ απαηηείηαη εγγύεζε ζσκκεηοτής θαη εγγύεζε θαιής εθηέιεζες ηες ζύκβαζες.

6.ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ
Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά θ΄ δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε
ηηκνιφγην ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά
Νφκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ.
Οη θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη αθφινπζεο:
α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο
αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη)
β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο,
θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016
γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο
αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ
Πξνζθπγψλ επηβάιιεηαη (άξζξν 350 παξ.3 ηνπ Ν.4412/2016, ΚΤΑ 1191/14.03.2017 - ΦΔΚ 969/22.03.2017
ηεχρνο Β'2
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ’
απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%.
δ) Κξάηεζε χςνπο 2% ππέξ ησλ νξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο, ζχκθσλα κε ην Ν.3580/2007 θαη ηελ
Γ.Τ6α/ΓΠ/νηθ.36932/17-3-2009 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ545Β’/24-03-2009).
ε) Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ
εηζνδήκαηνο αμίαο 8% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ (άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94, φπσο ηζρχεη)
Ο αλαινγνχλ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ (%) βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. Σα έμνδα ηεο κεηαθνξάο θαη
θνξηνεθθφξησζεο ησλ πιηθψλ ζα γίλνπλ κε επηβάξπλζε ηνπ πξνκεζεπηή.
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Αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πξφζθιεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνλ
ρνξεγεηή απνηεινχλ νη παξαθάησ ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ

ΠΤΡΗΓΩΝ ΓΔΡΓΔΜΔΕΖ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟ∆ΗΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ
ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ (ΜΔ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ)
Γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ δεθαπέληε (15) µεραλεµάησλ Αηµνθάζαξζεο πνπ βξίζθνληαη ζηε
Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ ηνπ Ννζνθνµείνπ καο, απαηηείηαη ηαθηηθή ζπληήξεζε απφ θαηάιιεια
θαηαξηηζµέλνπο ηερληθνχο. Γηα ην ιφγν απηφ θαζψο θαη γηα ηελ απνηειεζµαηηθφηεξε θαη αµεζφηεξε
απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ ζηα µεραλήµαηα απηά, απαηηείηαη ε ζχλαςε εηήζηαο ζχµβαζεο ζπληήξεζεο
µε θαηάιιειε εηαηξεία. Σα Μεραλήµαηα Αηµνθάζαξζεο πνπ ζα θαιχπηνληαη απφ ηε ζχµβαζε
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο είλαη ηνπ νπεδηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ GAMBRO θαη πην ζπγθεθξηκέλα,
ηα µνληέια ΑΚ 200, ΑΚ 200S, AK 200S ULTRA.
Αλαθέξνληαη παξαθάησ νη απαηηήζεηο γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ µεραλεµάησλ απηψλ.
01. Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε
Ο ζπληεξεηήο/αλάδνρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο ζα πξέπεη λα πξαγµαηνπνηήζεη
ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4)
πξνγξαµµαηηζµέλεο πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο ζε θάζε έλα απφ ηα
µεραλήµαηα, ζχµθσλα µε ηηο νδεγίεο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Πην ζπγθεθξηµέλα
ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα αληηθαζίζηαληαη ηα o-ring θαζψο θαη ηα θίιηξα αέξα θαη θίιηξα πηπεηψλ, λα
ειέγρνληαη φιεο νη ζσιελψζεηο, νη βαιβίδεο, νη αληιίεο θαη νη πιαθέηεο, αληηθαζηζηψληαο αλ θάηη απφ απηά
δελ ιεηηνπξγεί αμηφπηζηα. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο αγσγηµφηεηαο, ζεξµνθξαζίαο, πηέζεσλ
θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ παξαµέηξσλ θαη ησλ νξίσλ ηνπο θαη λα γίλεηαη θαζαξηζµφο ησλ µεραλεµάησλ
εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. Γεληθφηεξα ζα πξέπεη µεηά απφ θάζε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε λα πηζηνπνηείηαη ε
θαιή θαη αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε µεραλήµαηνο ζχµθσλα πάληα µε ηηο ππνδείμεηο ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Οη επηζθέςεηο γη’ απηέο ηηο ζπληεξήζεηο, ζα νξίδνληαη µεηά απφ ζπλελλφεζε µε ην
Σµήµα Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο θαη ηε Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ ηνπ Ννζνθνµείνπ.
02. Απνθαηάζηαζε βιάβεο
Ο ζπληεξεηήο/αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζεί άµεζα ζε θάζε θιήζε ηνπ Ννζνθνµείνπ γηα
απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ησλ µεραλεµάησλ πνπ νθείιεηαη ζε θπζηνινγηθή θζνξά απφ ηε
ζπλήζε ρξήζε. Καιείηαη λα πξαγµαηνπνηήζεη ηελ επίζθεςε ησλ ηερληθψλ ηνπ γηα απνθαηάζηαζε πηζαλψλ
βιαβψλ εληφο 48 σξψλ απφ ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο πνπ ζα δειψλεηαη απφ ην Ννζνθνµείν είηε
ηειεθσληθά είηε µε fax ή κε e-mail . Δμαηξνχληαη πεξηπηψζεηο πνπ ιφγσ δπζµελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ
δελ είλαη δπλαηή ε άµεζε µεηάβαζε ηνπ ηερληθνχ ηεο εηαηξείαο ζην ρψξν ηνπ Ννζνθνµείνπ.
03. Υξφλνο αθηλεηνπνίεζεο (Down Time)
Απφ ηε ζηηγµή πνπ ην Ννζνθνµείν ελεµεξψζεη ην ζπληεξεηή γηα θάπνηα βιάβε ε νπνία έρεη ζέζεη
εθηφο ιεηηνπξγίαο έλα µεράλεµα, αξρίδεη λα µεηξά ν ρξφλνο αθηλεηνπνίεζεο (Down Time) ν νπνίνο είλαη
ην ρξνληθφ δηάζηεµα πνπ ε ζπζθεπή µέλεη εθηφο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ιφγσ βιάβεο µέρξη ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο (εμαηξνχληαη νη πξνγξαµµαηηζµέλεο εµέξεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαζψο θαη νη µε
εξγάζηµεο εµέξεο φπσο αξγίεο θαη αββαηνθχξηαθα). Ο µέγηζηνο ζπλνιηθφο ρξφλνο αθηλεηνπνίεζεο θάζε
µεραλήµαηνο ιφγσ βιαβψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο, δελ ζα πξέπεη αζξνηζηηθά λα μεπεξλάεη ηηο
πέληε (5) εµέξεο. Γηα θάζε εξγάζηµε εµέξα ππέξβαζεο ηνπ παξαπάλσ ρξφλνπ αθηλεηνπνίεζεο, ζα
επηβάιιεηαη σο πνηληθή ξήηξα, παξάηαζε ηεο ζχµβαζεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ µεραλήµαηνο γηα
πέληε (5) εµεξνινγηαθέο εµέξεο.
04. Ηµέξεο θαη ψξεο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ
Όιεο νη επηζθέςεηο ηνπ ζπληεξεηή είηε πξφθεηηαη γηα πξνιεπηηθή ζπληήξεζε είηε γηα απνθαηάζηαζε
θάπνηαο βιάβεο ζα εθηεινχληαη ζην ρψξν ηνπ Ννζνθνµείνπ, ηηο εξγάζηµεο εµέξεο θαη ψξεο (απφ ∆επηέξα
έσο Παξαζθεπή θαη απφ 08:00 έσο 16:00). Δμαηξνχληαη νη εµέξεο ησλ ενξηψλ θαη αξγηψλ εθηφο θαη αλ
έρεη πξνεγεζεί απφ θνηλνχ ζπλελλφεζε γηα θάηη δηαθνξεηηθφ. Σα έμνδα µεηαθίλεζεο θαη δηαµνλήο ηνπ
ηερληθνχ ζα θαιχπηνληαη πιήξσο απφ ην ζπληεξεηή. Καηά ηηο εκέξεο θαη ψξεο ζπληήξεζεο θαη
απνθαηάζηαζεο ησλ βιαβψλ ζα παξεπξίζθνληαη ηερληθνί ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ελεκέξσζε θαη
εθπαίδεπζή ηνπο.
05. πµµφξθσζε µε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ
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Όιεο νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζα πξέπεη λα γίλνληαη πάληα µε γλψµνλα
ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαζψο θαη ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ησλ αλαγλσξηζµέλσλ
δηεζλψλ πξνηχπσλ αζθάιεηαο θαη ιεηηνπξγίαο γηα µεραλήµαηα ηέηνηνπ ηχπνπ. Οη εξγαζίεο απηέο ζα
δηεμάγνληαη απφ ηνπο ηερληθνχο ηνπ ζπληεξεηή µε ηα απαηηνχµελα εηδηθά εξγαιεία θαη φξγαλα µέηξεζεο
θαη ειέγρνπ θαηά ηξφπν ηερληθά άξηην. Ο ζπληεξεηήο ππνρξενχηαη λα εγθαζηζηά ηηο λέεο ελεµεξψζεηο
ινγηζµηθνχ (software updates) ιεηηνπξγίαο ησλ µεραλεµάησλ αλ απηέο πξνηείλνληαη απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν, ρσξίο επηπιένλ θφζηνο γηα ην Ννζνθνµείν.

06. Αληαιιαθηηθά
ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη θάπνην αληαιιαθηηθφ εμάξηεµα γηα ηελ απνθαηάζηαζε µηαο βιάβεο,
ν ζπληεξεηήο θαιείηαη λα θαιχςεη ηελ πξνµήζεηα θαη εγθαηάζηαζε απηνχ. Σν θφζηνο φισλ ησλ
αληαιιαθηηθψλ θαζψο θαη ηα έμνδα απνζηνιήο θαη εγθαηάζηαζεο απηψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε
νπνηαζδήπνηε βιάβεο ζα θαιχπηνληαη εμ νινθιήξνπ απφ ην ζπληεξεηή ρσξίο θαµία επηβάξπλζε απφ ην
Ννζνθνµείν. Δμαηξνχληαη ηα αλαιψζηµα είδε πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπλήζε ρξήζε ηνπ µεραλήµαηνο. Σα
αληαιιαθηηθά πνπ ελδερνµέλσο ζα ρξεζηµνπνηεζνχλ γηα ηελ επηζθεπή ζα πξέπεη λα είλαη
θαηαζθεπαζµέλα θαη πηζηνπνηεµέλα γηα ρξήζε ζε µεραλήµαηα ζαλ απηφ θαη πην ζπγθεθξηµέλα απφ ηνλ
ίδην νίθν θαηαζθεπήο µε απηφλ ηνπ ίδηνπ ηνπ µεραλήµαηνο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη πιήξσο ε
αζθάιεηα θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ζπζθεπήο. ηελ πεξίπησζε ηεο δηαθνπήο παξαγσγήο θάπνηνπ
εμαξηήµαηνο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν, ζα πξέπεη λα ελεµεξσζεί ην Σµήµα Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο
ηνπ Ννζνθνµείνπ θαη µεηά απφ αλάινγε ζπλελλφεζε ζα µπνξεί λα ρξεζηµνπνηεζεί αληίζηνηρν
αληαιιαθηηθφ απφ δηαθνξεηηθφ νίθν θαηαζθεπήο, µε ηελ ίδηα φµσο πάληα αμηνπηζηία θαη ιεηηνπξγηθφηεηα.
Παξάιιεια ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζε δηαζεζηµφηεηα σο ζηνθ ζηηο απνζήθεο ηνπ ζπληεξεηή έλα επαξθέο
απφζεµα απφ ηα βαζηθά ηνπιάρηζηνλ εμαξηήµαηα, έηζη ψζηε λα µελ ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη παξαγγειία απφ
ην εμσηεξηθφ, δηαδηθαζία πνπ ίζσο είλαη αξθεηά ρξνλνβφξα θαη λα έρεη ζαλ απνηέιεζµα ηελ θαζπζηέξεζε
ζηελ επαλφξζσζε αθφµα θαη µηαο απιήο βιάβεο.
07. Γειηίν ηερληθήο αλαθνξάο (Service Report)
Μεηά απφ θάζε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ή απνθαηάζηαζε βιάβεο, ηα µεραλήµαηα ζα παξαδίδνληαη
πξνο ρξήζε µαδί µε έλα ζπµπιεξσµέλν θαη ππνγεγξαµµέλν έληππν ∆ειηίν Σερληθήο Αλαθνξάο (Service
Report) πνπ ζα αλαθέξεη ηελ ψξα έλαξμεο θαη ηέινπο ησλ εξγαζηψλ, ηηο εξγαζίεο πνπ
πξαγµαηνπνηήζεθαλ αλαιπηηθά, ηα αληαιιαθηηθά πνπ ρξεζηµνπνηήζεθαλ, θαζψο θαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο
ή πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη απφδνζεο ησλ µεραλεµάησλ θαζψο θαη αλαθνξά ηεο
ειεθηξηθήο αζθάιεηαο απηψλ .
08. Σειεθσληθή ππνζηήξημε
ε πεξίπησζε απιήο βιάβεο πνπ µπνξεί λα απνθαηαζηαζεί απφ ην ηκήκα Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο
ηνπ Ννζνθνµείνπ ή ηνπο ίδηνπο ηνπο ρεηξηζηέο, ν ζπληεξεηήο ζα πξέπεη λα βνεζήζεη µε ηελ παξνρή
νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο ή δηεπθξίλεζεο ηνπ δεηεζεί ηειεθσληθά.
09. Απφζπξζε κεραλήµαηνο
Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θάπνην µεράλεµα ηεζεί απνδεδεηγκέλα
µφληµα εθηφο ιεηηνπξγίαο θαη απνζπξζεί µεηά απφ απφθαζε ηνπ Ννζνθνµείνπ, παχνπλ λα ηζρχνπλ νη
ππνρξεψζεηο ηνπ ζπληεξεηή γη’ απηφ ην µεράλεµα αιιά θαη νη νηθνλνµηθέο απαηηήζεηο ηνπ απφ ην
Ννζνθνµείν γηα ην ππφινηπν ηνπ ρξφλνπ ζχµβαζεο ζπληήξεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ν ζπληεξεηήο ζα
πξέπεη λα ελεµεξσζεί εγγξάθσο απφ ην Ννζνθνµείν, ηνπιάρηζηνλ έλα µήλα πξηλ ηε δηαθνπή ή
ηξνπνπνίεζε ηεο ζχµβαζεο.
10. Πηζηνπνηήζεηο ηεο εηαηξείαο ζπληήξεζεο θαη ησλ ηερληθψλ ηεο
Ο ζπληεξεηήο ζα πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ θαιά θαηαξηηζµέλνπο ηερληθνχο νη νπνίνη λα
δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία ζηα ελ ιφγσ µεραλήµαηα. Παξάιιεια, είλαη απαξαίηεηε ε
απνδεδεηγµέλε εµπεηξία ηνπ ζπληεξεηή θαη ησλ αλάινγσλ ηερληθψλ ηνπ ζε ζπµβάζεηο ζπληήξεζεο γηα
µεραλήµαηα ζαλ απηά πνπ δηαζέηεη ην Ννζνθνµείν Ισαλλίλσλ «Γ. Υαηδεθψζηα».
Να θαηαηεζνχλ επί πνηλή απφξξηςεο, νη αθφινπζεο βεβαηψζεηο ή πηζηνπνηεηηθά:
6

22PROC010765042 2022-06-17
• Πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο ησλ ηερληθψλ ηνπ ζπληεξεηή γηα ηα ελ ιφγσ µεραλήµαηα απφ ηελ
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ή ελαιιαθηηθά λα πξνζθνµίζεη βεβαηψζεηο απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηξηψλ (3)
ηνπιάρηζηνλ δεµφζησλ λνζνθνµείσλ ζηελ νπνία απνδεηθλχεηαη φηη έρεη εθηειέζεη εξγαζίεο ζπληήξεζεο
(µέζσ ζρεηηθήο ζχµβαζεο) ζε φµνην εμνπιηζµφ ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.
• Βεβαίσζε ή Τπεχζπλε ∆ήισζε πνπ απνδεηθλχεη ηελ εµπεηξία ηνπ ζπληεξεηή ζε ζπµβάζεηο
ζπληήξεζεο γηα µεραλήµαηα φπσο ηα ζπγθεθξηµέλα.


Αλαιπηηθή θαηάζηαζε ηερληθψλ κε ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ , ηα έηε ππεξεζίαο , ηελ εκπεηξία θαη ηελ
πηζηνπνίεζε.

• Πειαηνιφγην µε ιίζηα νξγαληζµψλ, θνξέσλ, εηαηξεηψλ θιπ µε ηνπο νπνίνπο ν ζπληεξεηήο έρεη
ζπλάςεη ζην παξειζφλ ζχµβαζε ζπλεξγαζίαο γηα ηε ζπληήξεζε µεραλεµάησλ φπσο απηά.
• Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001 θαη ISO 13485 γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζµνχ.

11. Φχιιν ζπµµφξθσζεο
Να θαηαηεζεί ιεπηνµεξέο θχιιν ζπµµφξθσζεο πιήξσο ηεθµεξησµέλν γηα θάζε έλα απφ ηα
πξναλαθεξφµελα ζεµεία φπνπ ζα αλαθέξεηαη αλ ζπµθσλεί ν ζπληεξεηήο µε ηνλ εθάζηνηε φξν
απαηηήζεσλ

7

