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ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΡΙΘΜ. 9/18 ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΗΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ    
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΑΠΟΣΕΙΡΩΗ ΜΕ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ 

 
 
Σο Γενικό Νοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατηθκϊςτα» ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 
 1.1. Σου Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν» 
 1.2. Σου Ν. 2955/2001 «Προμικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των Πε..Τ. και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 
ιςχφει ςιμερα. 
 1.3. Σου Ν. 3329/2005 «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα.  
 1.4. Σου Ν. 3527/2007 «Κφρωςθ υμβάςεων υπζρ νομικϊν προςϊπων εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείασ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ». 
 1.5. Σου Ν. 3580/2007 «Προμικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 
άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα. 
 1.6. Σου άρκρου 24 του Ν. 3846/2010 «Εγγυιςεισ για τθν εργαςιακι αςφάλεια και άλλεσ διατάξεισ». 
 1.7. Σου Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, 
διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ». 
1.8. Σου Ν. 3886/2010 «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ Δθμόςιων ςυμβάςεων − Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ 
νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 21θσ Ιουνίου 1989 (L395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του 
υμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L335)». 
 1.9. Σου Ν.3918/2011 «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο φςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα. 
 1.10. Σου Ν.4013/2011 «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων- Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου 
του ν. 3588/2007(πτωχευτικόσ κϊδικασ) - Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ ». 
 1.11. Σου άρκρου 26 του Ν.4024/2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο − βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία 
και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012−2015», για τον οριςμό 
των μελϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ. 
 1.12. Σου Ν.4038/2012 «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν τθν εφαρμογι του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου 
δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015». 
1.13. Σου Ν. 4052/2012 «Νόμοσ αρμοδιότθτασ Τπουργείων Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Εργαςίασ και 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 
1.14. Σου Ν. 4055/2012 «Δίκαιθ δίκθ και εφλογθ διάρκεια αυτισ». 
1.15. Σου Ν. 4281/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Τπουργείου Οικονομικϊν και 
άλλεσ διατάξεισ». 
1.16. Σου Ν. 4412/2016 « Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/εε 
και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Αϋ 147/8.8.2016). 
Κακϊσ και τισ λοιπζσ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 
2. Σισ αποφάςεισ:  

2.1. Σθν αρικ. 1109/25-01-2018 απόφαςθ του διοικθτι του Νοςοκομείου  για τθν διενζργεια ζρευνασ αγοράσ με ςυλλογι 

προςφορϊν κατόπιν πρόςκλθςθσ, για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ των ςυςκευϊν GETINGE τθσ Κεντρικισ 

Αποςτείρωςθσ.  

2.2. Σθν Απόφαςθ Προζγκριςθσ Δαπάνθσ με Α.Δ.Α. ΩΜ046906Ω-ΩΧΙ. 
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Προςκαλεί 

 
τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθ ςυντιρθςθ των  κάτωκι μθχανθμάτων 
(του οίκου GETINGE) κεντρικισ αποςτείρωςθσ του νοςοκομείου για ζνα (1) ζτοσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ και προχπολογιςμό € 24.800 ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ΦΠΑ (ΚΑΕ 0887): 
 

 Σρείσ (3) κλίβανοι αποςτείρωςθσ GE 6612 ERK-2 MY 1988 

 Ζνα (1) πλυντιριο χειρουργικϊν εργαλείων S-4656 MY 2001 

 Ζνα (1) πλυντιριο χειρουργικϊν εργαλείων DECOMAT S-128 MY 1988 
 
 
 

Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για εκατόν είκοςι (120) θμερολογιακζσ θμζρεσ.  
Εγγυιςεισ ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν απαιτοφνται. 
Για ό,τι δεν προβλζπεται από τθν παροφςα Διακιρυξθ εφαρμόηονται οι περί προμθκειϊν του Δθμοςίου διατάξεισ, όπωσ 
ιςχφουν κάκε φορά. 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

                                                                                                           
 
 
 

                                                                                                    ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΚΑΡΒΟΤΝΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ του Νοςοκομείου τθν Παραςκευι , 16.02.2018, και 

ϊρα 10:00 π.μ. ςτο Γραφείο Προμθκειϊν. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλουν ι να αποςτείλουν τισ προςφορζσ 
τουσ, μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή τη γραμματεία» 
ςτο γραφείο προμθκειϊν, μζχρι και τθν Παραςκευι, 16.02.2018 και ϊρα 10.00 πμ 
τθν προςφορά πρζπει να περιζχονται οι εξισ υποφάκελοι εισ διπλοφν: 

1. Φάκελοσ Δικαιολογητικών ςυμμετοχήσ 
α.  Πιςτοποιθτικό ΓΕΜΗ ι ιςχφον καταςτατικό από όπου να προκφπτουν εμφανϊσ τα μζλθ του Δ ςε περίπτωςθ 
ΑΕ, ΑΕΒΕ,ΑΒΕΕ ι του/των διαχειριςτι/των ςε περίπτωςθ Ο.Ε, Ε.Ε,ΙΚΕ 
β. Ποινικό μθτρϊο ςε ιςχφ των μελϊν του Δ ι του/των διαχειριςτι/των 
γ. φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ 
δ. Τπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/1986, ότι ο υποψιφιοσ ςυντθρθτισ /οικονομικόσ φορζασ: 

 i) δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ,  διαπιςτωμζνα από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία. 
  ii) αποδζχεται πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 
  iii) αναφζρει ςτθν προςφορά του ςτοιχεία αλθκι και ακριβι. 
  iv) παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ του Νοςοκομείου 
για αναβολι ι ακφρωςθ – ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ. 

ε. Τπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/1986 ότι ο υποψιφιοσ ςυντθρθτισ /οικονομικόσ φορζασ ςε περίπτωςθ 
κατακφρωςισ του, κα αναλάβει τθ ςυντιρθςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Παράρτθμα Γ-Σεχνικζσ 
Προδιαγραφζσ τθσ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ. 

2. Φάκελοσ τεχνικήσ προςφοράσ 
α. Αντίγραφα των απαιτοφμενων από το εδάφιο Δ του Παραρτιματοσ Γ δικαιολογθτικά, όπωσ: 
κατάλογοσ ςυμβάςεων για εργαςία ςε αντίςτοιχα μθχανιματα, βεβαιϊςεισ καλισ ςυνεργαςίασ, κακϊσ επίςθσ και 
βεβαιϊςεισ εκπαίδευςθσ του τεχνικοφ προςωπικοφ του υποψθφίου από τον καταςκευαςτικό οίκο. 
β. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ (αντίγραφο) και πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςε επαγγελματικό μθτρϊο ι 
επιμελθτιριο. 

3. Φάκελοσ οικονομικήσ προςφοράσ 
Οικονομικι προςφορά του υποψθφίου, με τθν τιμι ςε ευρϊ.  Η προςφορά κα αφορά και τα πζντε μθχανιματα 
και κα αξιολογθκεί με βάςθ τθ ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι.  
τθν τιμι κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, κακϊσ και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ που 
προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, εκτόσ από τον ΦΠΑ, που κα δίνεται ξεχωριςτά, είτε ωσ ποςοςτό, είτε ωσ 
απόλυτθ τιμι.  
Προςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ απορρίπτεται.  

 
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ 

Όλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από 
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία 
για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων. Η ζκδοςθ του τιμολογίου κα γίνεται ανά τρίμθνο, και θ πρϊτθ 
τιμολόγθςθ κα γίνει με το πζρασ του πρϊτου τριμινου τθσ ςφμβαςθσ.  

Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά Ι δικαιολογθτικά. Από κάκε τιμολόγιο 
του Προμθκευτι κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε φορά Νόμουσ και ςχετικζσ 
Εγκυκλίουσ των αρμόδιων Τπουργείων.  
Οι κρατιςεισ οι οποίεσ βαρφνουν τον προμθκευτι είναι οι ακόλουκεσ: 

α) Τπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Τγείασ (Φ.Ε.Κ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %. 
β) Ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 64 Κεφ. Β παρ. 2 του Ν. 4172/13 φόροσ ειςοδιματοσ, ο οποίοσ παρακρατείται κατά τθν 

πλθρωμι του τιμιματοσ. 
γ) Τπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων: κράτθςθ 0,06% επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 

κρατιςεων (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16). 
δ) Σζλοσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3% επί του ποςοφ τθσ ανωτζρω κράτθςθσ, πλζον ειςφοράσ υπζρ Ο.Γ.Α. ποςοςτοφ 20%. 
ε) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και 

κάκε άλλθσ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (Α.Ε.Π.Π), κακϊσ και των λοιπϊν 
λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παρ. 3 του αρ. 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ147). τθν παραπάνω κράτθςθ παρακρατείται επίςθσ το 
αναλογοφν χαρτόςθμο 3% υπζρ Δθμοςίου και ΟΓΑ χαρτοςιμου 20%. 

Ο αναλογοφν Φ.Π.Α. επί τοισ εκατό (%) βαρφνει το Νοςοκομείο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Η εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα γίνει ςτο χϊρο του Νοςοκομείου, όπου ο ςυντθρθτισ και το προςωπικό του κα μεταβοφν 
με δικά τουσ ζξοδα και ευκφνθ του ςυντθρθτι, προςκομίηοντασ και τα απαιτοφμενα ανταλλακτικά.  
 

 
ΑΦΑΛΕΙΑ –ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΤΝΣΗΡΗΣΗ 

Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Σεχνικι Τπθρεςία και τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του 
Νοςοκομείου.  Σο προςωπικό που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, κα είναι ειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο 
από τον ςυντθρθτι και το Νοςοκομείο δεν φζρει καμία ευκφνθ για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ που κα εργαςτεί.  

Ο ςυντθρθτισ κα ευκφνεται για τθν ακριβι και πιςτι τιρθςθ και εφαρμογι των διατάξεων Νόμου ι άλλων κανόνων 
που διζπουν τισ εργαςίεσ που κα εκτελεί ι τθν λειτουργία των καλυπτόμενων μθχανθμάτων. 

Ο ςυντθρθτισ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για κάκε κίνδυνο που ςτρζφεται κατά τθσ ηωισ, υγείασ, ςωματικισ 
ακεραιότθτασ, περιουςίασ και οποιωνδιποτε άλλων προςωπικϊν ι περιουςιακϊν υλικϊν ι άλλων αγακϊν παντόσ τρίτου, 
ςυμπεριλαμβανομζνων του προςωπικοφ του Νοςοκομείου, των αςκενϊν, των επιςκεπτϊν, του εξοπλιςμοφ του Νοςοκομείου, 
μόνον όταν ο κίνδυνοσ αυτόσ προζρχεται από τθ μθ καλι εκτζλεςθ του ζργου από τον ςυντθρθτι, από τεχνικι παράλειψθ ι 
αμζλεια δικι του ι των ςυνεργείων του. 

Ο ςυντθρθτισ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για κάκε ηθμιά ι βλάβθ θ οποία κα προξενθκεί από εργατικό ατφχθμα ςε 
εργάτεσ ι άλλα πρόςωπα τα οποία χρθςιμοποιεί ςτο ζργο και είναι υποχρεωμζνοσ να απαλλάξει το Νοςοκομείο από κάκε πλθρωμι 
γι' αυτζσ τισ ηθμιζσ ι βλάβεσ κακϊσ και για κάκε απαίτθςθ, ενζργεια, ζξοδα και επιβαρφνςεισ ςχετικζσ με αυτζσ, εκτόσ αν προκφπτει 
ςοβαρι παράλειψθ ι εςκεμμζνθ ενζργεια του Νοςοκομείου. 

Ο ςυντθρθτισ είναι υποχρεωμζνοσ να αςφαλίηει κατά ατυχθμάτων ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, αναγνωριςμζνεσ από το 
Ελλθνικό Δθμόςιο, το εργατικό και υπαλλθλικό προςωπικό του που ζχει ςχζςθ με το ζργο, εφόςον αυτό δεν υπάγεται ςτισ 
κοινωνικζσ αςφαλίςεισ οφτε καλφπτεται θ αςφάλιςθ αυτι με τισ πάςθσ φφςεωσ ειςφορζσ που επιβάλλονται από το Νόμο, για τισ 
οποίεσ ειςφορζσ ευκφνεται και επιβαρφνεται αποκλειςτικά ο ςυντθρθτισ και θ αντίςτοιχθ δαπάνθ ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν αμοιβι 
του. 

Ο ςυντθρθτισ υποχρεοφται, εάν κατά τθν διάρκεια τθσ επιςκευισ προκφψει ανάγκθ τροποποίθςθσ, αντικατάςταςθσ, 
αλλαγισ υλικϊν ι εργαςίασ, να ενθμερϊςει το Νοςοκομείο, προκειμζνου να μεριμνιςει για τθν ομαλι ολοκλιρωςθ των 
εργαςιϊν. 

 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

Σο Νοςοκομείο είναι υποχρεωμζνο να επιτρζπει ςτα ςυνεργεία του ςυντθρθτι να προβαίνουν, ςτισ κατά τθν κρίςθ 
τουσ αναγκαίεσ εργαςίεσ μετριςεων, ρυκμίςεων, επιςκευϊν, κλπ. κατά τθ διάρκεια των ςυμφωνθμζνων θμερϊν και ωρϊν.  

Σο Νοςοκομείο και το προςωπικό του υποχρεοφνται να τθροφν τισ υποδείξεισ του ςυντθρθτι, όςον αφορά τον καλό 
χειριςμό  του εξοπλιςμοφ εγκαταςτάςεων, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι.  

 
ΚΤΡΩΕΙ – ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

ε περίπτωςθ πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων με υπαιτιότθτα του ςυντθρθτι,  επιβάλλονται 
κυρϊςεισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν. 4412/16.  

Αν ο ςυντθρθτισ επικαλεςτεί ανωτζρα βία, υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα 
περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να προςκομίςει ςτο Νοςοκομείο τα απαραίτθτα 
αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ-ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 
Η ςυντιρθςθ αφορά τα παρακάτω μθχανιματα του οίκου GETINGE:  
Σρείσ κλιβάνουσ αποςτείρωςθσ GE 6612 ERK-2 MY 1988 
Ζνα πλυντιριο χειρουργικϊν εργαλείων S-4656 MY 2001 
Ζνα πλυντιριο χειρουργικϊν εργαλείων DECOMAT S-128 MY 1988 

Α. ΓΕΝΙΚΑ: 
Ο ςυντθρθτισ κα αναλάβει τθν προλθπτικι ςυντιρθςθ, κακϊσ και όλεσ τισ τυχόν ζκτακτεσ και επανορκωτικζσ επιςκευζσ 
(όπωσ προβλζπουν τα ειδικά τεχνικά βιβλία και οι προδιαγραφζσ του οίκου καταςκευισ) ςε όλα τα ανωτζρω μθχανιματα 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ του προβλεπόμενου ςτθν πρόςκλθςθ χρονικοφ διαςτιματοσ, ανεξαρτιτωσ του αρικμοφ 
κλιςεων και επεμβάςεων. Ειδικότερα:  

 τον ζλεγχο αςφαλείασ, εςωτερικοφ κακαριςμοφ και τισ αναγκαίεσ ρυκμίςεισ για τθν διατιρθςθ τουσ ςε άριςτθ 
λειτουργικι κατάςταςθ, όπωσ τον ζλεγχο των θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων, κακϊσ επίςθσ τον ζλεγχο και ρφκμιςθ 
διαφόρων παραμζτρων. 

 τον ζλεγχο ικανότθτασ λειτουργίασ και καλισ απόδοςθσ. 

 τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν, ηθμιϊν που οφείλονται ςε φυςιολογικι φκορά από φυςιολογικι και ςυνικθ χριςθ. 

 τθν λιψθ κάκε απαιτοφμενου προλθπτικοφ μζτρου για τθν αποφυγι τυχϊν ανωμαλιϊν ι ηθμιϊν. 

 τθν αντικατάςταςθ κάκε φκαρμζνου, κατεςτραμμζνου και προβλθματικοφ ανταλλακτικοφ, αφοφ θ φκορά 
οφείλεται ςε φυςιολογικι και ςυνικθ χριςθ. Σο ίδιο ιςχφει και για τυχόν αναλϊςιμα. Για τα ανταλλακτικά / 
αναλϊςιμα που αποδεδειγμζνα δεν δφνανται να βρεκοφν πλζον ςτο εμπόριο, ο ςυντθρθτισ κα ενθμερϊνει 
ςχετικά το νοςοκομείο για τισ διακζςιμεσ λφςεισ. 

Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν κα πραγματοποιοφνται με τα απαιτοφμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μζτρθςθσ 
και ελζγχου, από ειδικά εκπαιδευμζνο προςωπικό του ςυντθρθτι και με βάςθ τισ διεκνϊσ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ και 
ζγραφεσ οδθγίεσ του οίκου καταςκευισ. 
Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν κα πραγματοποιοφνται από τεχνικό προςωπικό του ςυντθρθτι ειδικά 
εκπαιδευμζνο και το οποίο κα διακζτει αποδεδειγμζνα εμπειρία ςτθν ςυντιρθςθ των εν λόγω μθχανθμάτων. 
Β. ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ: 
Η προλθπτικι ςυντιρθςθ των μθχανθμάτων κα εκτελείται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτικοφ οίκου τζςςερισ 
(4) φορζσ τον χρόνο, μία ανά τρίμθνο, και κα περιλαμβάνει όλεσ τισ προβλεπόμενεσ εργαςίεσ, ελζγχουσ, ρυκμίςεισ και 
εςωτερικοφσ κακαριςμοφσ για τθν διατιρθςθ και εξαςφάλιςθ τθσ βζλτιςτθσ και αςφαλοφσ λειτουργίασ των μθχανθμάτων. 
Ο ςυντθρθτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να προςκομίηει και να τοποκετεί κατά τθν διάρκεια των προλθπτικϊν 
ςυντθριςεων όλα τα απαιτοφμενα και προβλεπόμενα ανταλλακτικά χωρίσ χρζωςθ. Για τα ανταλλακτικά / αναλϊςιμα που 
αποδεδειγμζνα δεν δφνανται να βρεκοφν πλζον ςτο εμπόριο, ο ςυντθρθτισ κα ενθμερϊνει ςχετικά το νοςοκομείο για τισ 
διακζςιμεσ λφςεισ. 
Η προγραμματιςμζνθ ςυντιρθςθ κα λαμβάνει χϊρα από Δευτζρα ζωσ και Κυριακι και τισ ϊρεσ που το τμιμα τθσ Κεντρικισ 
Αποςτείρωςθσ είναι ανοικτό, εκτόσ από τισ επίςθμεσ αργίεσ του κράτουσ. Προ τθσ προςζλευςθσ κα ενθμερϊνεται θ τεχνικι 
υπθρεςία του νοςοκομείου για τον χρόνο ζλευςθσ. 
Γ. ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΕΠΙΚΕΤΕ 
ε περίπτωςθ διακοπισ τθσ λειτουργίασ οποιουδιποτε μθχανιματοσ, ο ςυντθρθτισ υποχρεοφται να προςζρχεται το πολφ 
ςε 48 ϊρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκτόσ αββάτου – Κυριακισ και επιςιμων αργιϊν. Ο ςυντθρθτισ είναι 
υποχρεωμζνοσ να παρζχει τθλεφωνικά οδθγίεσ όλο το 24ϊρο εάν αυτό κρικεί απαραίτθτο για τθν άμεςθ προςπάκεια 
αποκατάςταςθσ ςοβαρισ βλάβθσ. 
Δ. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΤΝΣΗΡΗΣΗ 
Ο ςυντθρθτισ κα παρζχει εγγράφωσ τθν διαβεβαίωςθ ότι το ςφνολο των εργαςιϊν του υπό ςυντιρθςθ εξοπλιςμοφ κα 
πραγματοποιείται κατά τρόπο άρτιο και ςφμφωνα με τισ διεκνϊσ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ και ζγγραφεσ οδθγίεσ του οίκου 
καταςκευισ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ομαλι και αςφαλισ λειτουργία του. Επίςθσ ο ςυντθρθτισ κα καταβάλει κάκε δυνατι 
προςπάκεια για τθν αποκατάςταςθ των τυχόν εμφανιηόμενων βλαβϊν ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα, κα εκδίδει και κα 
παραδίδει ςτο νοςοκομείο Δελτίο Σεχνικισ Εξυπθρζτθςθσ ςτο οποίο αφοφ αναγράφει τισ εργαςίεσ που πραγματοποίθςε 
και τα ανταλλακτικά που άλλαξε, και οποιαδιποτε παρατιρθςθ κρίνει χριςιμθ, κα το υπογράφει και κα το παραδίδει ςτισ 
Σεχνικζσ Τπθρεςίεσ. 
Ο ςυντθρθτισ είναι υποχρεωμζνοσ να πραγματοποιεί απεριόριςτο αρικμό επιςκζψεων επανορκωτικισ ςυντιρθςθσ μετά 
από κάκε ςχετικι γραπτι ι προφορικι ενθμζρωςθ.  
Ο ςυντθρθτισ είναι υποχρεωμζνοσ να διακζτει πτυχίο εκπαίδευςθσ για τα μθχανιματα που κα αναλάβει με πτυχία που κα 
παρουςιάςει με θμερομθνίεσ πλθςίον τθσ θμερομθνίασ καταςκευισ των μθχανθμάτων. Επίςθσ να μπορεί να αποδείξει τθν 
φπαρξθ ικανοποιθτικισ εμπειρίασ ςτα αναφερόμενα μθχανιματα προσ υποςτιριξθ. 
Σζλοσ ο υποψιφιοσ ςυντθρθτισ κα πρζπει να επιςκεφτεί τον χϊρο των μθχανθμάτων για να ενθμερωκεί για τθν τωρινι 
κατάςταςι τουσ. Η επίςκεψθ κα πιςτοποιείται με ζγγραφθ βεβαίωςθ από τθν Σεχνικι υπθρεςία και αυτι κα κατατεκεί 
ςτον φάκελο του διαγωνιςμοφ.  
 


