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ΚΟΙΝ:
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Γξακ. Ννζνθ. Φ/Α/1/
ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ:

ΠΡΟΚΛΖΖ ΑΡΙΘΜ. 146/22 ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΣΖΝ ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΙΚΔΤΖ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ SIEMENS ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΖ
ΓΙΑΓΝΩΣΙΚΖ ΙΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΜΑ ΓΙΑ ΔΝΑ ΜΖΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ AΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖΝ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ SIEMENS HEALTHCARE ABEE, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΑΠΑΝΖ 11.875,13 € ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ ΚΑΙ
9.576,72 € ΑΝΔΤ ΦΠΑ

Ο Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ, αθνύ έιαβε ππόςε:
(1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» όπσο ηζρύεη
(2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4782/2021 «Δθζπγρξνληζκόο, απινπνίεζε θαη αλακόξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ ησλ
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηώλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία»
(3) Σο ςπ΄απιθμ. 12728/22-9-2022 αίηημα ηος ημήμαηορ ηηρ Βιοϊαηπικήρ Σεσνολογιάρ
(4) Tελ αξηζ. 12771/23-9-2022 (ΑΓΑΜ:22REQ011297389 2022-09-23, ΑΓΑ:9ΥΦ46906Ω-ΠΤΜ), Απόθαζε Έγθξηζεο
ηεο ζπληήξεζεο εμνπιηζκνύ SIEMENS γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο κήλα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ λνζνθνκείνπ,
πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 11.875,13€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (9.576,72 € άνεσ ΦΠΑ) κε ηε απεςθείαρ
ανάθεζηρ θαη Οξηζκνύ ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξάο
(5) Σελ αξηζ. πξση. 1083/23-9-2022 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε Α/Α: 1521 θαηαρώξεζεο ζην Μεηξών
Γεζκεύζεσλ/Βηβιίν Δγθξίζεσλ & Δληνιώλ Πιεξσκήο (ΑΓΑΜ: 22REQ011297427 2022-09-23, ΑΓΑ: 91ΙΓ46906Ω69Ω )
ας προσκαλεί να αποστείλετε ηλεκτρονικά στο mail: s.polizou@gni-hatzikosta.gr οικονομική
πποζθοπά για ηην ζσνηήρηζη – επιζκεσή και παρακολούθηζη ιαηρικών μητανημάηων SIEMENS ηνπ θάησζη

εμνπιηζκνύ:


Ένα (1) Μαγνηηικό ηομογπάθο MAGNETOM AVANTO



Ένα (1) Αξονικό Σομογπάθο SOMATOM EMOTION 16



Ένα (1) Φοπηηό ακηινολογικό μησάνημα σειποςπγείος C-ARM ARCADIS VARIC



Ένα (1) Μαζηογπάθο ΜΑΜΜΟΜΑΣ 3000



Ένα (1) Ψηθιακόρ ζηεθανιογπάθο ARTIS ZEE FLOOR

ποσ αθορούν ηη διαγνωζηική ικανόηηηα ηοσ νοζοκομείοσ για τρονικό διάζηημα ενός μήνα , πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο
11.875,13 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, κέρξη ηελ Σεηάρηη 28-9-2022 θαη ώξα 10:00 πμ

1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Η πποζθοπά θα ππέπει να αποζηείλεηε ηλεκηπονικά ζηο mail: s.polizou@gni-hatzikosta.gr Σμήμα
Ππομηθειών μέσπι ηην Σεηάρηη 28-9-2022 θαη ώξα 10:00 πμ
Η πποζθοπά ςποβάλλεηαι ζςνηαγμένη ή μεηαθπαζμένη επιζήμωρ ζηην ελληνική γλώζζα
(ενημεπωηικά και ηεσνικά θςλλάδια μποπούν να ςποβάλλονηαι και ζηην αγγλική γλώζζα σωπίρ να
ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζη ζηην ελληνική).
Μέζα ζηο ηλεκηπονικό θάκελο ηηρ ΠΡΟΦΟΡΑ (κςπίωρ θάκελορ), ηοποθεηούνηαι όλα ηα ζσεηικά με
ηην πποζθοπά ζηοισεία ωρ εξήρ:
Α. Φάκελος Γικαιολογηηικών ζσμμεηοτής
Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2
ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινύκε ζύκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 305 ηνπ πξναλαθεξζέληνο λόκνπ, καδί κε
ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ όισλ ησλ κειώλ ηνπ Γ κε ρξόλν έθδνζεο έσο ηξεηο (3) μήνες πριν ηην
σποβολή ηοσς).
β. Πηζηνπνηεηηθό ΓΔΜΗ ή ηζρύνλ θαηαζηαηηθό από όπνπ λα πξνθύπηνπλ εκθαλώο ηα κέιε ηνπ Γ θαζώο θαη ν
λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο κε ρξόλν έθδνζεο έως 30 εργάζιμες ημέρες πριν ηην σποβολή ηοσς.
γ. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα αλαγξάθεη γηα ΚΑΘΔ ΝΟΜΙΜΗ ΥΡΗΗ ΔΚΣΟ ΔΙΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΚΣΟ
ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ θαη λα είλαη ζε ιζτύ ηον τρόνο σποβολής ηης.
δ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα αλαγξάθεη ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΟΤ
ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΝΠΓΓ θαη ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΗΜΟΠΡΑΙΔ θαη λα είλαη ζε ιζτύ ηον τρόνο σποβολής ηης.
ε. Δθηύπσζε ηεο θαξηέιαο “ηνηρεία Μεηξώνπ/ Δπηρείξεζεο” από ηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηεο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ, όπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε κε αλαζηνιή ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο κε εκεξνκελία εθηύπσζεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο.
ζη. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, όηη ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα δειώλεη όηη: i) απνδέρεηαη
πιήξσο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο ii) ηα αλαθεξόκελα ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνηρεία είλαη αιεζή θαη αθξηβή, iii)
παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νηαδήπνηε απόθαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξί αλαβνιήο ή
αθύξσζεο – καηαίσζεο ηεο παξνύζεο δηαδηθαζίαο.
Β. Φάκελος ηετνικής προζθοράς
ηνλ θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη όια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζύκθσλα κε ην
Παξάξηεκα (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο).
Γ. Φάκελος οικονομικής προζθοράς
Η Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ ζα θαηαηεζεί κε ηηκή ζε επξώ. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρόλ
ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, θαζώο θαη θάζε άιιε λόκηκε επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, εθηόο από
ηνλ ΦΠΑ, πνπ ζα δίλεηαη μερσξηζηά, είηε σο πνζνζηό, είηε σο απόιπηε ηηκή.
Η ηηκή ηεο πξνζθνξάο δεν πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε.

ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΙ
Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξώ κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξόλν πιεξσκήο θαη ζε ρξόλν πξνζδηνξηδόκελν από ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα
έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ.
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Γηα όιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λόκηκα παξαζηαηηθάΘ δηθαηνινγεηηθά. Από θάζε ηηκνιόγην ηνπ
Πξνκεζεπηή ζα γίλνληαη όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θάζε θνξά Νόκνπο θαη ηηο ζρεηηθέο
Δγθπθιίνπο ησλ αξκόδησλ Τπνπξγείσλ.
Οη θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη αθόινπζεο:
α) Τπέξ Οξγαληζκώλ Φπρηθήο Τγείαο (Φ.Δ.Κ. 545 Β’ /24-3-’09): 2,00 %.
β) Ο πξνβιεπόκελνο από ην άξζξν 64 Κεθ. Β παξ. 2 ηνπ Ν. 4172/13 θόξνο εηζνδήκαηνο αμίαο 4% γηα πιηθά, ν νπνίνο
παξαθξαηείηαη θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο επί θαζαξνύ πνζνύ.
γ) Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ: θξάηεζε 0,07% επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη
θξαηήζεσλ (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16).
δ) Σέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνύ 3% επί ηνπ πνζνύ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνύ 20%.
ε) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζώο θαη
θάζε άιιεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ (Α.Δ.Π.Π), θαζώο θαη ησλ
ινηπώλ ιεπηνκεξεηώλ εθαξκνγήο ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 350 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄147). ηελ παξαπάλσ θξάηεζε παξαθξαηείηαη
επίζεο ην αλαινγνύλ ραξηόζεκν 3% ππέξ Γεκνζίνπ θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20%.
Ο αλαινγνύλ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηό (%) βαξύλεη ην Ννζνθνκείν.
ΚΑΣΑΡΣΙΖ ΤΜΒΑΖ - ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΖ
Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλόκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν
λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο
εηδηθήο πξόζθιεζεο.
Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία ησλ αλσηέξσ δεθαπέληε (15) εκεξώλ ρσξίο ν αλάδνρνο λα έρεη παξνπζηαζηεί γηα λα ππνγξάςεη ηε
ύκβαζε, θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηώλεηαη, ζύκθσλα κε ηηο παξ. 4 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν.
4412/2016.
Δγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ απαηηνύληαη. Γηα ό, ηη δελ πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα πξόζθιεζε
εθαξκόδνληαη νη πεξί πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, όπσο ηζρύνπλ θάζε θνξά.

Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ

ΠΤΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΗΘ
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΝΣΘΡΘΘ-ΕΠΙΚΕΤΘ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΩΝ SIEMENS ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΜΕ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ
Για τθν καλι λειτουργία των Ακτινοδιαγνωςτικϊν Μθχανθμάτων που βρίςκονται ςτο Νοςοκομείο μασ ,απαιτείται τακτικι ςυντιρθςθ από κατάλλθλα
καταρτιςμζνουσ τεχνικοφσ. Για το λόγο αυτό κακϊσ και για τθν αποτελεςματικότερθ και αμεςότερθ αποκατάςταςθ των βλαβϊν ςτα μθχανιματα αυτά ,
απαιτείται θ ςφναψθ τρίμθνθσ ςφμβαςθσ ςυντιρθςθσ με τθν πιο κατάλλθλθ εταιρεία.
Τα μθχανιματα που κα καλφπτονται από τθ ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ και είναι εγκατεςτθμζνα ςτο νοςοκομείο μασ φαίνονται πιο κάτω :






Ζνα (1) Μαγνθτικό τομογράφο MAGNETOM AVANTO
Ζνα (1) Αξονικό Τομογράφο SOMATOM EMOTION 16
Ζνα (1) Φορθτό ακτινολογικό μθχάνθμα χειρουργείου C-ARM ARCADIS VARIC
Ζνα (1) Μαςτογράφο ΜΑΜΜΟΜΑΤ 3000
Ζνα (1) Ψθφιακόσ ςτεφανιογράφο ARTIS ZEE FLOOR

Σθμαντικι παρατιρθςθ :
α) Για τον ARCADIS VARIC ςασ ενθμερϊνουμε ότι από 31/12/2018 είναι ςε φάςθ μθ πλιρουσ διακεςιμότθτασ ανταλλακτικϊν από τον καταςκευαςτικό
οίκο.
β) Όπωσ επίςθσ ο SOMATOM Emotion 16 από τθν 31/12/2019
Αναφζρονται παρακάτω οι απαιτήςεισ για τη ςυντήρηςη και επιςκευή των μηχανημάτων αυτών.

1.
Προληπτική ςυντήρηςη
Ο ςυντθρθτισ/ανάδοχοσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα πρζπει να πραγματοποιιςει προγραμματιςμζνεσ προλθπτικζσ ςυντθριςεισ κατϋ ζτοσ ςε
κάκε ζνα από τα μθχανιματα, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και προδιαγραφζσ του καταςκευαςτικοφ οίκου όπωσ φαίνονται ςτον πιο κάτω πίνακα και τθν
παρατιρθςθ. Λόγω παλαιότθτασ των μθχανθμάτων να παρζχει μζχρι και δφο (2) επιπλζον προλθπτικζσ ςυντθριςεισ ςτα πιο πάνω μθχανιματα.
Γενικότερα κα πρζπει μετά από κάκε προλθπτικι ςυντιρθςθ να πιςτοποιείται θ καλι και αξιόπιςτθ λειτουργία του κάκε μθχανιματοσ ςφμφωνα πάντα
με τισ υποδείξεισ του καταςκευαςτικοφ οίκου. Οι προγραμματιςμζνεσ περιοδικζσ προλθπτικζσ ςυντθριςεισ κα πρζπει να περιλαμβάνουν τα εξισ:






Τον ζλεγχο αςφάλειασ , τισ μετριςεισ τάςεων ,παλμϊν, κ.λ.π.
Τον ζλεγχο ικανότθτασ λειτουργίασ και καλισ απόδοςθσ εντόσ των εργοςταςιακϊν προδιαγραφϊν (ποιοτικόσ ζλεγχοσ).
Τισ αναγκαίεσ ρυκμίςεισ , λιπάνςεισ , κακαριςμοφσ κ.λ.π.
Τθ ςυμπλιρωςθ ι ενδεχομζνωσ αντικατάςταςθ απαραίτθτων εξαρτθμάτων.

Τθ λιψθ οιουδιποτε απαιτοφμενου προλθπτικοφ μζτρου για αποφυγι τυχόν ανωμαλιϊν ι ηθμιϊν.
Μαγνθτικόσ τομογράφοσ MAGNETOM AVANTO Αρ. προλθπτικϊν 4
Αξονικόσ Τομογράφοσ SOMATOM EMOTION 16
Αρ. προλθπτικϊν 4
Φορθτό ακτ. Χειρουργείου C-ARM ARCADIS VARIC Αρ. προλθπτικϊν 4
Μαςτογράφοσ MAMMOMAT 3000
Αρ. προλθπτικϊν 2
Ψθφιακόσ ςτεφανιογράφοσ ARTIS ZEE FLOOR
Αρ. προλθπτικϊν 2
Παρατιρθςθ : Στο Μαγνθτικό Τομογράφο MAGNETOM AVANTO περιλαμβάνεται και το εξωτερικό ςφςτθμα ψφξθσ νεροφ τφπου EAW C20 (δφο
προλθπτικζσ ςυντθριςεισ και ο απαιτοφμενοσ για αποκατάςταςθ βλαβϊν , μαηί με τα ανταλλακτικά).
Οι επιςκζψεισ γι ‘αυτζσ τισ ςυντθριςεισ κα ορίηονται μετά από ςυνεννόθςθ με το Τμιμα Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ και του Ακτινολογικοφ Τμιματοσ του
Νοςοκομείου κφρια ςε μονζσ θμερομθνίεσ, λόγω εφθμερίασ του νοςοκομείου ςτισ ηυγζσ και κα είναι προγραμματιςμζνεσ για τουλάχιςτον 1 χρόνο. Οι
εργαςίεσ κα περιγράφονται αναλυτικά ςτο Δελτίο Εργαςίασ τθσ εταιρείασ και κα υπογράφονται από τον αρμόδιο τεχνικό τθσ Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ.

2. Αποκατάςταςη βλάβησ
Ο ςυντθρθτισ/ανάδοχοσ κα πρζπει να ανταποκρικεί άμεςα ςε κάκε κλιςθ του Νοςοκομείου για αποκατάςταςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ των
μθχανθμάτων που οφείλεται ςε φυςιολογικι φκορά από τθ ςυνικθ και ςυνεχι χριςθ. Καλείται να πραγματοποιιςει τθν επίςκεψθ των τεχνικϊν του για
αποκατάςταςθ πικανϊν βλαβϊν εντόσ 48 ωρϊν από τθν αναγγελία τθσ βλάβθσ που κα δθλϊνεται από το Νοςοκομείο είτε τθλεφωνικά είτε με fax ι με email.
Εξαιροφνται περιπτϊςεισ που λόγω δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν δεν είναι δυνατι θ άμεςθ μετάβαςθ του τεχνικοφ τθσ εταιρείασ ςτο χϊρο του
Νοςοκομείου.

3.

Χρόνοσ ακινητοποίηςησ (Down Time)
Από τθ ςτιγμι που το Νοςοκομείο ενθμερϊςει το ςυντθρθτι για κάποια βλάβθ θ οποία ζχει κζςει εκτόσ λειτουργίασ ζνα μθχάνθμα, αρχίηει να μετρά ο
χρόνοσ ακινθτοποίθςθσ (Down Time) ο οποίοσ είναι το χρονικό διάςτθμα που το μθχάνθμα μζνει εκτόσ παραγωγικισ λειτουργίασ λόγω βλάβθσ μζχρι τθν
αποκατάςταςθ τθσ (εξαιροφνται οι προγραμματιςμζνεσ θμζρεσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κακϊσ και οι μθ εργάςιμεσ θμζρεσ όπωσ αργίεσ και
Σαββατοκφριακα). Ο μζγιςτοσ ςυνολικόσ χρόνοσ ακινθτοποίθςθσ κάκε μθχανιματοσ λόγω βλαβϊν κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, δε κα πρζπει
ακροιςτικά να ξεπερνάει τισ ζξι (6) θμζρεσ ετθςίωσ. Για κάκε εργάςιμθ θμζρα υπζρβαςθσ του παραπάνω χρόνου ακινθτοποίθςθσ, κα επιβάλλεται ωσ
ποινικι ριτρα, παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ του μθχανιματοσ για ζξι (6) θμερολογιακζσ θμζρεσ.

4. Θμζρεσ και ώρεσ ςυντήρηςησ και αποκατάςταςησ βλαβών
Όλεσ οι επιςκζψεισ του ςυντθρθτι είτε πρόκειται για προλθπτικι ςυντιρθςθ είτε για αποκατάςταςθ κάποιασ βλάβθσ κα εκτελοφνται ςτο χϊρο του
Νοςοκομείου ,τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (από Δευτζρα ζωσ Παραςκευι και από 7:00 ζωσ 16:00). Εξαιροφνται οι θμζρεσ των εορτϊν και αργιϊν
εκτόσ και αν ζχει προθγθκεί από κοινοφ ςυνεννόθςθ για κάτι διαφορετικό. Τα ζξοδα μετακίνθςθσ και διαμονισ του τεχνικοφ κα καλφπτονται πλιρωσ
από το ςυντθρθτι. Κατά τισ θμζρεσ και ϊρεσ ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ των βλαβϊν κα παρευρίςκονται τεχνικοί του Νοςοκομείου για ενθμζρωςθ
και εκπαίδευςι τουσ.
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5. υμμόρφωςη με τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτικοφ οίκου και ςυνεργαςίεσ
α) Όλεσ οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ βλαβϊν κα πρζπει να γίνονται πάντα με γνϊμονα τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτικοφ οίκου κακϊσ
και τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ των αναγνωριςμζνων διεκνϊν προτφπων αςφάλειασ και λειτουργίασ για μθχανιματα. Οι εργαςίεσ αυτζσ κα διεξάγονται
από τουσ τεχνικοφσ του ςυντθρθτι με τα απαιτοφμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μζτρθςθσ και ελζγχου κατά τρόπο τεχνικά άρτιο.
β) Ο ςυντθρθτισ υποχρεοφται να ζχει άριςτθ ςυνεργαςία με τισ εταιρείεσ των
ρυκμίςεισ των
μθχανθμάτων για τθν καλφτερθ δυνατι εικόνα).

ψθφιακϊν εκτυπωτϊν φιλμ – CD (για τισ απαραίτθτεσ

γ) Ο ςυντθρθτισ υποχρεοφται να ζχει άριςτθ ςυνεργαςία με τον ακτινοφυςικό του Νοςοκομείου και τθ δυνατότθτα των απαιτοφμενων ρυκμίςεων
βάςει των ελζγχων ποιότθτασ του ακτινοφυςικοφ ςε ςυμμόρφωςθ με τα πρωτόκολλα τθσ ΕΕΑΕ και τθν εκνικι νομοκεςία.
Η εταιρεία, για το προςωπικό που εμπλζκεται ςτθ ςυντιρθςθ , να προςκομίςει πιςτοποιθτικά εκπαίδευςθσ ςε κζματα ακτινοπροςταςίασ και βεβαίωςθ
ότι ο κάκε εργαηόμενοσ απολάβει ατομικισ παρακολοφκθςθσ τθσ ζκκεςθσ (δοςιμετρία) ςφμφωνα με το αρκ.51 , παρ.3 γ & ε του ΠΔ101.
ΦΕΚ194/Α/20.11.2018 «Θζςπιςθ Κανονιςμϊν Ακτινοπροςταςίασ»

6. Ανταλλακτικά –Τποχρεώςεισ :
α) Στθν περίπτωςθ που απαιτείται κάποιο ανταλλακτικό εξάρτθμα για τθν αποκατάςταςθ μιασ βλάβθσ , ο ςυντθρθτισ καλείται να καλφψει τθν
προμικεια και εγκατάςταςθ αυτοφ. Το κόςτοσ όλων των ανταλλακτικϊν κακϊσ και τα ζξοδα αποςτολισ και εγκατάςταςθσ αυτϊν για τθν αποκατάςταςθ
οποιαςδιποτε βλάβθσ κα καλφπτονται εξ ολοκλιρου από το ςυντθρθτι χωρίσ καμιά επιβάρυνςθ από το Νοςοκομείο. Τα ανταλλακτικά που ενδεχομζνωσ
κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν επιςκευι κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα και πιςτοποιθμζνα για χριςθ ςε μθχανιματα ςαν αυτό και πιο ςυγκεκριμζνα
από τον ίδιο οίκο καταςκευισ με αυτόν του ίδιου του μθχανιματοσ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται πλιρωσ θ αςφάλεια και θ λειτουργικότθτα τθσ
ςυςκευισ. Στθν περίπτωςθ τθσ διακοπισ παραγωγισ κάποιου εξαρτιματοσ από τον καταςκευαςτικό οίκο, κα πρζπει να ενθμερωκεί το Τμιμα
Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ του Νοςοκομείου και μετά από ανάλογθ ςυνεννόθςθ κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αντίςτοιχο ανταλλακτικό από διαφορετικό
οίκο καταςκευισ, με τθν ίδια όμωσ πάντα αξιοπιςτία και λειτουργικότθτα. Παράλλθλα κα πρζπει να υπάρχει διακεςιμότθτα ωσ ςτοκ ςτισ αποκικεσ του
ςυντθρθτι ζνα επαρκζσ απόκεμα από τα βαςικά τουλάχιςτον εξαρτιματα, ζτςι ϊςτε να μθν χρειάηεται να γίνεται παραγγελία από το εξωτερικό,
διαδικαςία που ίςωσ είναι αρκετά χρονοβόρα και να ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν κακυςτζρθςθ ςτθν επανόρκωςθ ακόμα και μιασ απλισ βλάβθσ.
β) Πλιρθ κάλυψθ επανορκωτικϊν εργαςιϊν όςεσ φορζσ αυτζσ απαιτθκοφν και πλιρθ κάλυψθ από τθν ςυνικθ χριςθ φκαρμζνων ανταλλακτικϊν.


Από τα ανταλλακτικά εξαιροφνται ανά μθχάνθμα τα κάτωκι

1)

MAGNETOM AVANTO: Πθνία, αναλϊςιμα υλικά όπωσ φιλμ, ςκιαγραφικά , οπτικά μζςα αποκικευςθσ CD/DVD, καλϊδια ΗΚΓ,
μαξιλαράκια αςκενοφσ.

2)
3)

SOMATOM EMOTION 16: Ακτινολογικι λυχνία , οπτικοί δίςκοι , φιλμ, ςκιαγραφικά, ςτρϊμα αςκενοφσ, μαξιλαράκια αςκενοφσ.

4)
5)
6)

MAMMOMAT 3000: Ακτινολογικι λυχνία, καςζτεσ

C-ARM ARCADIS VARIC: Ακτινολογικι λυχνία, καςζτεσ , φιλμ ,CD Drive, μαγνθτοοπτικοί δίςκοι, ECG καλϊδια αςκενοφσ , ςτρϊματα,
μαξιλαράκια αςκενοφσ,
MULTIX TOP ACSS: Ακτινολογικι λυχνία , καςζτεσ , φιλμ, αποκθκευτικά μζςα.
ARTIS ZEE FLOOR: Ακτινολογικι λυχνία , ψθφιακοί ανιχνευτζσ , υλικά αποκικευςθσ dvd, cd, φιλμ, θλεκτρόδια , ςκιαγραφικά ςφριγγεσ
εγχυτϊν.

γ) Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τοποκετιςει τθ νζα λυχνία , να κατεβάςει τθν καμζνθ και να κάνει τισ απαραίτθτεσ ρυκμίςεισ για τθν πιο άριςτθ
λειτουργία τθσ.
δ) Προτεραιότθτα ςτθν εξυπθρζτθςθ , ταχφτατθ παράδοςθ ανταλλακτικϊν, διακεςιμότθτα τεχνικϊν.
ε) Τθν εγκατάςταςθ των απαραίτθτων εργαςιακϊν αναβακμίςεων αςφαλείασ , υποςτιριξθσ και απόδοςθσ του κάκε ςυγκροτιματοσ.

7.

Δελτίο τεχνικήσ αναφοράσ (Service Report)
Μετά από κάκε προλθπτικι ςυντιρθςθ ι αποκατάςταςθ βλάβθσ, τα μθχανιματα κα παραδίδονται ςτο Τμιμα Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ προσ χριςθ
μαηί με ζνα ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο ζντυπο Δελτίο Τεχνικισ Αναφοράσ (Service Report) που κα αναφζρει τθν ϊρα ζναρξθσ και τζλουσ των
εργαςιϊν, τισ εργαςίεσ που πραγματοποιικθκαν αναλυτικά, τα ανταλλακτικά που χρθςιμοποιικθκαν, κακϊσ και τυχόν παρατθριςεισ ι προτάςεισ για
βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ και απόδοςθσ των μθχανθμάτων.

8. Εργαςίεσ διερεφνηςησ και αποκατάςταςησ βλαβών
α. Τθλεφωνικισ υποςτιριξθσ (απλισ βλάβθσ) που μπορεί να αποκαταςτακεί από τεχνικοφσ τθσ Β.Τ ι τουσ χριςτεσ.
β. Απομακρυςμζνθ επζμβαςθ τεχνικϊν μζςω τθσ λειτουργίασ τθλεματικισ τεχνικισ υποςτιριξθσ με ςκοπό τθν άμεςθ επίλυςθ βλαβϊν, τθν προλθπτικι
επζμβαςθ αποφυγι δυςλειτουργιϊν.

9. Απόςυρςη μηχανήματοσ
Αν κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ κάποιο μθχάνθμα τεκεί μόνιμα εκτόσ λειτουργίασ και αποςυρκεί μετά από απόφαςθ του
Νοςοκομείου , παφουν να ιςχφουν οι υποχρεϊςεισ του ςυντθρθτι γι’ αυτό το μθχάνθμα αλλά και οι οικονομικζσ απαιτιςεισ του από το Νοςοκομείο για
το
υπόλοιπο του χρόνου ςφμβαςθσ ςυντιρθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο ςυντθρθτισ κα πρζπει να ενθμερωκεί εγγράφωσ από το Νοςοκομείο,
τουλάχιςτον ζνα μινα πριν τθ διακοπι ι τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ.
10. Πιςτοποιήςεισ τησ εταιρείασ ςυντήρηςησ και των τεχνικών τησ
Ο ςυντθρθτισ κα πρζπει να ζχει ςτθ διάκεςθ του καλά καταρτιςμζνουσ τεχνικοφσ οι οποίοι να διακζτουν αποδεδειγμζνα τθν απαραίτθτθ τεχνογνωςία
ςτα εν λόγω μθχανιματα, κφρια από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία. Παράλλθλα , είναι απαραίτθτθ θ αποδεδειγμζνθ εμπειρία του ςυντθρθτι και των
ανάλογων τεχνικϊν του ςε ςυμβάςεισ ςυντιρθςθσ για μθχανιματα ςαν αυτά που διακζτει το Νοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ.Χατηθκϊςτα» όπωσ
αναφζρονται ςτο ςφνολό τουσ.
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Να κατατεκοφν επί ποινι απόρριψθσ ,οι ακόλουκεσ βεβαιϊςεισ ι πιςτοποιθτικά:







Κατάςταςθ και πιςτοποιθτικά εκπαίδευςθσ των τεχνικϊν του ςυντθρθτι για τα εν λόγω μθχανιματα από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία ι
εναλλακτικά να προςκομίςει βεβαιϊςεισ από τθν τεχνικι υπθρεςία δφο τουλάχιςτον δθμόςιων νοςοκομείων ςτθν οποία αποδεικνφεται
ότι ζχει εκτελζςει εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ςε όμοιο εξοπλιςμό με του Νοςοκομείου μασ, χωρίσ προβλιματα , κακυςτεριςεισ και ποινζσ.
Βεβαίωςθ ι Υπεφκυνθ Διλωςθ που αποδεικνφει τθν εμπειρία του ςυντθρθτι ςε ςυμβάςεισ ςυντιρθςθσ για μθχανιματα όπωσ τα
ςυγκεκριμζνα.
Πελατολόγιο με λίςτα οργανιςμϊν ,φορζων εταιρειϊν (κφρια Δθμόςια και ιδιωτικά Νοςοκομεία) κλπ ,με τουσ οποίουσ ο ςυντθρθτισ ζχει
ςυνάψει ςτο παρελκόν ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ για τθ ςυντιρθςθ μθχανθμάτων τθν τελευταία τριετία (2017-2020).
Πιςτοποιθτικό ISO 9001 και ISO 13485 για τθν τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ.
Η εταιρεία, για το προςωπικό που εμπλζκεται ςτθ ςυντιρθςθ , να προςκομίςει πιςτοποιθτικά εκπαίδευςθσ ςε κζματα ακτινοπροςταςίασ
και βεβαίωςθ ότι ο κάκε εργαηόμενοσ απολάβει ατομικισ παρακολοφκθςθσ τθσ ζκκεςθσ (δοςιμετρία) ςφμφωνα με το αρκ.51 , παρ.3 γ &
ε του ΠΔ101. ΦΕΚ194/Α/20.11.2018 «Θζςπιςθ Κανονιςμϊν Ακτινοπροςταςίασ»

11. Ζλεγχοσ ηλεκτρικήσ αςφάλειασ μηχανημάτων
Απαραίτθτοσ ο ετιςιοσ ζλεγχοσ Ηλεκτρικισ Αςφάλειασ των ζξι (6) μθχανθμάτων του Νοςοκομείου, από ειδικό μθχάνθμα και παράδοςθ ςτο τμιμα
Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ αντίςτοιχου παραςτατικοφ – καταγραφικοφ εντφπου.
12. Φφλλο ςυμμόρφωςησ
Να κατατεκεί λεπτομερζσ φφλλο ςυμμόρφωςθσ πλιρωσ τεκμθριωμζνο για κάκε ζνα από τα προαναφερόμενα ςθμεία όπου κα αναφζρεται αν ςυμφωνεί
ο ςυντθρθτισ με τον εκάςτοτε όρο απαιτιςεων.

Ο
Τεχνικόσ

Γόντικασ Α..

Ο

Ο

Προϊςτάμενοσ Β.Τ

Διευκυντισ Τ.Υ

Γιαννόπουλοσ Γ

Παπαδιϊτθσ Γ.
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