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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 7η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ    

Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών                             
Πληροφορίες: Ζωή Παπανικολάου 
Τηλ.: 2831342201
Ταχ. Διεύθυνση: Τρανταλλίδου 15-17
Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο Κρήτης
Email: promithies@rethymnohospital.gr
Διεύθυνση Διαδικτύου Υπηρεσίας: www. rethymnohospital.gr
ΑΦΜ: 999272718  Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου Κρήτης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για  τις ετήσιες Συμβάσεις Συντήρησης & Επισκευής Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, CPV 

50421200-4  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.971,80 συμπ/νου 

ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 0887.

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου  έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
(ΦΕΚ Α΄ 19/1-2-1995).

2. Τον Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις» και  το Ν.3527/9-2-07 «Κύρωση συμβάσεων  υπέρ νομικών προσώπων 
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
όπως αναπροσαρμόστηκε με τον 3527/07 τ. Α’. 

3. Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 134/18-6-2007).

4. Το Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 256/2-11-2001).

5. Το Π.Δ. 80/5-8-2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
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6. Του 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

7. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

8. 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», 

9. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

10. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

11. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

12. 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 Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

13. του 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

14. Το Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας 
και άλλες διατάξεις».
15. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) περί Δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και 
τροποποιήσεις αυτού.
16. Το Ν. 4472 2017 (ΦΕΚ 74/Α/19-5-2017) περί ίδρυσης της Ε.Κ.Α.Π.Υ για την 
κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας φορέων και 
τροποποιήσεις αυτού. 
17. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων 
της Α.Ε.Π.Π. 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 Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης»
18. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
19. To N. 4782/09.03.2021, (Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση, του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και 
την υγεία). 
20. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στην παρούσα,  καθώς και 
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω 
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
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2. Τις Αποφάσεις-έγγραφα

1. Την με αρ.  351/19/18-8-2021 απόφαση. Δ.Σ. για έγκριση διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
2. Το με αρ. πρωτ. 10279/25-08-2021 (ΑΔΑΜ:21REQ009113915) πρωτογενές αίτημα του 
γραφείου προμηθειών. 
3. Την με αρ. πρωτ. 1104/25-08-2021 Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης της πίστωσης (ΑΔΑ: 
ΨΕ3Α46907Λ-ΒΚΒ).
4. CPV 50421200-4  
5. ΚΑΕ 0887

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ ΕΙ

Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

για τις ετήσιες Συμβάσεις Συντήρησης & Επισκευής Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, CPV 

50421200-4  όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσης, σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές (ως Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσης), συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 55.971,80 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 0887 του Γενικού Νοσοκομείου 

Ρεθύμνου.

1.- ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γενικό Νοσοκομείο 

Ρεθύμνου

(Γραφείο Πρωτοκόλλου)

09/09/2021, 

ημέρα Πέμπτη 

και ώρα έως 

14:00

Γενικό Νοσοκομείο 

Ρεθύμνου

(Γραφείο Προμηθειών)

10/09/2021, 

ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 10:00 π.μ.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη ημέρα , στο γραφείο πρωτοκόλλου του 

Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου.

(Τυχόν προσφορές που  θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα είναι 

εκπρόθεσμες και  θα επιστραφούν) 
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Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, από τριμελή  επιτροπή  η οποία έχει οριστεί 

για το σκοπό αυτό.

2.-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ: 

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση 

ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται 

να πράξει  τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής 

μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

3.-Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
      – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
3.2  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
       ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
3.4  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
3.5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
3.6ΠΙΝΑΚΑΣΕΙΔΩΝ&ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
& ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ                                                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
3.7 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄   
3.8 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ H 

4- Εφ’ όσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν. 

4412/2016.

5- Εφ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο 

άρθρο 121 του Ν.4412/2016. 

ΑΔΑ: 6ΝΠΧ46907Λ-25Ε
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6- Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Δ/νσης παρέχονται από την Υπηρεσία. 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων ή συμπληρωματικών πληροφοριών, 

υποβάλλονται εγγράφως, στην Γραμματεία της υπηρεσίας ή στο mail: 

promithies@rethymnohospital.gr το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 

ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 

αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 

οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από 

την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 

ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

Η Διακήρυξη  θα αναρτηθεί στη Διαύγεια και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Επίσης   θα αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου, www.rethymnohospital.gr  απ’ όπου θα 

διατίθεται αποκλειστικά.

                                                                        Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

                                                                       Ελευθέριος Μαρκάκης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 Ανοιχτός Συνοπτικός Διαγωνισμός με γραπτές 

σφραγισμένες προσφορές 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία 10/09/2021

Ημέρα: Παρασκευή

Ώρα: 10:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου (Κωδικός ΝUTS: 

GR433)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Τις ετήσιες Συμβάσεις Συντήρησης & Επισκευής 

Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, CPV 50421200-4  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50421200-4

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου (Κωδικός ΝUTS: 

GR433)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

(στην οποία υπάρχει πλήρης, άμεση και 

δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 

Σύμβασης)

www.rethymnohospital.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ 

ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ
Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 55.971,80 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου – ΚΑΕ 0887

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τεμάχιο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε ένα 
έτος από την υπογραφή της με δικαίωμα τρίμηνης 
παράτασης, μονομερώς και αυτοδικαίως από το 
Νοσοκομείο, ως προς την ολοκλήρωση 
(απορρόφηση) του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου. 
Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την
κοινοποίηση της πρόσκλησης της παρ. 4 του

ΑΔΑ: 6ΝΠΧ46907Λ-25Ε
21PROC009119455 2021-08-27



7

άρθρου 105 του Ν 4412/2016 στον ανάδοχο (ως
αντικαταστάθηκε με το Ν. 4782/2021) και θα 

τεθεί παραγγελία από το Γ.Ν. Ρεθύμνου άμεσα 

με την αποστολή της.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου (Κωδικός ΝUTS: 

GR433)

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και 

τρίτων νόμιμες κρατήσεις

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος 

εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 

2198/94.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι οι ετήσιες Συμβάσεις Συντήρησης & Επισκευής 

Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, CPV 50421200-4  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής   για την κάλυψη αναγκών 

του Γενικoύ Νοσοκομείου Ρεθύμνου (Κωδικός ΝUTS: GR433)

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη ημέρα , στο γραφείο πρωτοκόλλου του 

Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου.

(Τυχόν προσφορές που  θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα είναι 

εκπρόθεσμες και  θα επιστραφούν) 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, από τριμελή  επιτροπή  η οποία έχει οριστεί 

για το σκοπό αυτό.

Το Γ. Ν. Ρεθύμνου διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης 

τιμής με τη μειοδότρια εταιρεία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1 - Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα  στον Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα μέσα  σε σφραγισμένο φάκελο σε 

δυο αντίγραφα.

1.2.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές 

ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας   του διαγωνισμού.

1.2.2.  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος  μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου  

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.2.3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από 

την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 

προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 

τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή 

κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να 

παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 

διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.  

1.3- Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.3.1 - Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

1.3.2 - Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την 

προμήθεια.

1.3.3-  Ο τίτλος και ο αριθμός  της διακήρυξης.

1.3.4-  Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών 

του διαγωνισμού.

1.3.5- Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα)

1.4- Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά   με την 

προσφορά στοιχεία και  ειδικότερα τα εξής:

1.4.1- Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

1.4.2.- ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό  σφραγισμένο 

φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επισημαίνεται ότι 
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όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, 

συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών 

φυλλαδίων  κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. 

Tα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς της τεχνικής προσφοράς(κατάλληλα 

συσκευασμένη προς αποφυγή φθοράς της), τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, 

μέσα στον κυρίως φάκελο με την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

   Σε φάκελο με τη ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται :                                                            

1. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα. Επισημαίνεται ότι στη τεχνική 

προσφορά πρέπει να συμπεριληφθούν υποχρεωτικά στοιχεία των προσφερομένων 

υλικών όπως πλήρης τεχνική περιγραφή, κωδικός  εργοστασίου παραγωγής 

προσφερόμενη συσκευασία κλπ.

2. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα.... [πχ αγγλική], χωρίς να 

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

3. Όλα τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς 

όρους της διακήρυξης.

4. Να δηλωθεί η χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και η επιχειρηματική 

μονάδα στην οποία παράγεται αυτό, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής της. 

5.  Πιστοποιητικά εξασφάλισης ποιότητας: Πιστοποιητικό της εταιρείας  EN ISO, CE MARK   

και   ISO   των   προσφερομένων  προϊόντων, µε  το  οποίο  θα  βεβαιώνουν  την  τήρηση  

εκ  μέρους  του  ανάδοχου  ορισμένων  προτύπων εξασφάλισης   της   ποιότητας.   Σε   

περίπτωση   που   αυτά   εκδίδονται   από   ανεξάρτητους οργανισμούς πρέπει να 

παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά 

Ευρωπαϊκών Προτύπων για πιστοποίηση.

Αναγνωρίζονται τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα 

κράτη μέλη .

Στην περίπτωση που τα υλικά δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα µε τα εναρμονισμένα 

ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που 

έχουν εκδοθεί  από  φορέα  πιστοποίησης  προϊόντων  διαπιστευμένο,  προς  τούτο  από  το  

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥ∆) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – 

EA) και μάλιστα µέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

Πιστοποιητικό ISO του αντιπροσώπου του κατασκευαστή στην Ελλάδα για εμπορία και 

διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και Πιστοποιητικό ISO του κατασκευαστή των 
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υλικών για παραγωγή και διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Tα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση 

ή έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί κάτι τέτοιο η προσφορά θα απορρίπτεται.

1.4.3.-ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, υπογεγραμμένα,  σε δύο αντίγραφα 

τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την 

ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ».

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.

Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα :

1.4.4- Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.4.5. –Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του 

μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα 

και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις 

λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου

1.4.6.-Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα 

έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την 

ένδειξη « πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να 

λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της 

πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που 

καλύπτει τεχνικά ή Εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

1.4.7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει 

την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται , όταν υπάρχουν σε  αυτήν  

διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 

προσφορών.

1.4.8. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127, 

του Ν. 4412/2016  κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω 

ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
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διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο 

τρόπο, να αποκρούσει , ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους.

Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε 

κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική 

γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα 

παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 

υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.  

1.4.9. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές, τα  

στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη 

ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής  

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της 

εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα .

1.4.10. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει 

να κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται μαζί με την προσφορά.

1.4.11. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι αυτές  θα 

περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 

Διαγωνισμού. 

1.4.12. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες 

προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του 

παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.

1.4.13. Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την 

διενέργεια του Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα 

αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της 

προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να 

αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερομένη διαδικασία. 
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Επίσης, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή 

περιέχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.

1.4.14. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από 

την διακήρυξη.

1.4.15. Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή 

Παραλαβής  & Αποσφράγισης των προσφορών.

1.4.16. Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, 

λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που 

προσφέρθηκαν.

1.4.17. Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά 

ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή 

και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους 

φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο 

πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της 

ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη 

διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της 

προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς 

αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

1.5.  Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

α) Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της 

οικονομικής προσφοράς γίνεται την ημερομηνία και ώρα που προβλέπεται στην σχετική 

πρόσκληση. Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι 

προσβάσιμα μόνο στα μέλη του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και την αναθέτουσα 

αρχή. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε 

της  εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την 

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο 

εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το 

ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται 

πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των 
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προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους 

προσφέροντες.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει 

τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν 

συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την 

καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της 

αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

β) Στη συνέχεια αξιολογούνται, από το αρμόδιο όργανο, οι οικονομικές προσφορές των 

προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν 

αποδεκτά σύμφωνα με την περ. α’ και οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό 

κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 

κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

γ) Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των περ. α’ και β’, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον

εγκρίνει τα πρακτικά με απόφασή της, προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη 

μειοδότη, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να 

υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ως παρ. 1.9 παρούσας), σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στο άρθρο 103, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση 

έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται 

στην απόφαση κατακύρωσης.

Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, επικυρώνονται 

με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 στην οποία ενσωματώνεται η 

απόφαση της περ. γ’.

Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 (ως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 45 

του Ν. 4782/2021), οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων 

στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
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Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση όπου όλες οι υποβληθείσες προσφορές κρίνονται ως 

αποδεκτές κατά τα δύο προηγούμενα στάδια ενεργειών (αξιολόγηση δικαιολογητικών 

συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) τότε, κατά την κρίση της επιτροπής, και σε 

εφαρμογή της παρ. 4 του αρ. 117 του Ν. 4412/2016, η αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών μπορεί να γίνει κατά την ίδια συνεδρίαση.

 1.6.-Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά 

επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού (στους 

δικαιούχους). 

1.7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού  τα ακόλουθα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης του αρ. 79 του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες 

σύναψης δημόσιων συμβάσεων, πλην της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 328, οι 

αναθέτουσες αρχές δέχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 

ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α’ 75), 

ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 

δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73, περί λόγων αποκλεισμού, και 

74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις, για τις οποίες οι 

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 

75, περί κριτηρίων επιλογής, 76, περί κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας 

σύμβασης έργου και 77, περί κριτηρίων επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας 

σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, και

γ) τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με 

το άρθρο 84, περί περιορισμού του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 
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υποψηφίων που καλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης

Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, 

είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 

φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παρ. 1 

του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 

ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο 

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο 

μπορούν να υποβάλλονται προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής. Αν στο διάστημα που 

μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής έχουν επέλθει μεταβολές στα 

δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την 

προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί 

να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.».

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει 

στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ. Η 

συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 

79Α, περί υπογραφής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης.

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 

έγγραφα εκπροσώπησης.

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το 

άρθρο 78, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ίδιες πληροφορίες για τους φορείς αυτούς.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής. 

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus 

ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ 

ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών 
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ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο 

ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων 

της σύμβασης.

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι: 

2.1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

2.2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 

οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

2.3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

2.4. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του 

διαγωνισμού. 

2.5. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

Σημειώνεται ότι:

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) η 

ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75),  φέρει 

ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του 

γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως 

ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. 

3. Παραστατικό εξουσιοδότησης σε συγκεκριμένο πρόσωπο να παρίσταται στην 

διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών.

4. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής με ποσό που θα καλύπτει το 2% της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. του/των προσφερομένου/ων 

τμήματος/τμημάτων της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. ( άρθρο 72 

ν.4412/2016).

1.8.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ο οικονομικός φορέας (προσωρινός ανάδοχος) στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης οφείλει να 

υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και 

ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 103 του Ν.4412/2016.

ΑΔΑ: 6ΝΠΧ46907Λ-25Ε
21PROC009119455 2021-08-27



17

1.8.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την 

ημερομηνία υποβολής του, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του αρ. 73 του Ν. 4412/16, και πιο συγκεκριμένα ότι 

δεν έχουν καταδικασθεί για:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 

του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 

της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο 

εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία 

πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών 

λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον 

ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 

και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος 

των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 

159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 

237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 

(διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β 

(απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 

επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 

οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών 

των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με 

τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού 

Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την 

κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 

της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 

και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 

των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού 

Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Διευκρινίζεται ότι το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, αφορά:

• τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE

• τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα 

στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης 

και εκπροσώπησης της εταιρείας, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

• τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση Συνεταιρισμών

• και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.

1.8.2. Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16, πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας,  που να είναι εν ισχύ 

κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος 

ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, ότι ο οικονομικός 
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φορέας, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.

1.8.3. Όσον αφορά την παράγραφο 4, περίπτωση β' του άρθρου 73 του Ν. 4412/16, 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει 

τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, έκδοσης 

του τελευταίου τριμήνου,  πριν από την ημερομηνία υποβολής του.

1.8.4. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75 (απόδειξη 

καταλληλότητας) για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας), Πιστοποιητικό/βεβαίωση 

του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι 

οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 

μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν 

τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 

Υλικού ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω 

Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι 

αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια 

διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη καταλληλότητας για την 

άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις 

ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
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1.8.5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη 

νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), 

προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει 

συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 

συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 

εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται 

επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού 

προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, 

εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του 

οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 

χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη 

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη 

νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

1.8.6. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο 

πρόσωπό του οι οριζόμενοι, στην παρακάτω παράγραφο, λόγοι αποκλεισμού.

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/20163,

(β) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 

φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,

(γ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(δ) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
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οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις,

(στ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1.8 της 

παρούσας,

(ζ) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(η) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής 

σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη 

διαδικασία.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης 

που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.

Σημειώνεται ότι :

Στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών φορέων, όπου υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην Ένωση.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 

έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
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περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να 

αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 

κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 

οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή 

ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω. Οι επίσημες 

δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) 

του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 

της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού 

του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

1.9 Επισημαίνεται ότι:

1.9.1 Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των 

προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης,

1.9.2 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Δ\ξης δεν 

θα απορρίπτονται  υπό  την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους 

απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

1.9.3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1.9.4. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη 

χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.

 -Διευκρινίσεις 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 υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

1.9.5. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές   προσφορές.

1.9.6. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του 
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αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς 

την αναθέτουσα αρχή. 

2- ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

-Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά 

παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή 

εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

- Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

3- Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ

3.1  Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 

μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 

από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα 

έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφραση.

3.2  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 

από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, με ποσό που θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς 

Φ.Π.Α., του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων της σύμβασης, μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. ( άρθρο 72 ν.4412/2016).

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 .

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 2 του 

άρθρου 72 του ν. 4412/2016 .

3.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  
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Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς 

(προσφέροντες), είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να 

καλύπτει το 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

-Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής  καλής εκτέλεσης της προς  

υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι 

επιστροφής της στην Τράπεζα.

 3.4  Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 

τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα 

πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.

3.5  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

4-  ΤΙΜ Ε Σ

4.1.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως και 

αριθμητικώς.

4.1.2. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:          

         Ι.   Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π .Α.

         ΙΙ. Ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται η Υπηρεσία (Σε περίπτωση που 

αναφέρεται  εσφαλμένος Φ. Π. Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 

            Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π. Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών. 

4.2  Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 

νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4.3  Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα 

δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το 

γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν τo τρίτο 

δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του 

πέντε.

4.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4.5. Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.

4.6  Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται 

λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό 

θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις 

σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως αυτά ορίζονται και στα αρ. 88-

89 του Ν.4412/2016 .
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4.7 -Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

4.8  Η πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνεται μετά την σύνταξη του πρωτοκόλλου ποιοτικής 

και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής 

ανά μήνα που πρέπει να προσκομίσει ο ανάδοχος είναι:

(i) πρακτικό ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής εργασιών εκάστου μηνός

(ii) πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

(iii) τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα.

Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές του Π.Τ. απορρίπτονται.

- Επισηµαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη  τιµή της οικονοµικής προσφοράς, δεν θα 

πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη του διαγωνισμού.

5-   ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της .

Η τιμή της προσφοράς είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο για όλη τη διάρκεια της σύμβασης .

Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδίκαια, χωρίς καμία οικονομική ή άλλους είδους απαίτηση, στην 

περίπτωση που συναφθεί σύμβαση, από διαγωνισμό του Νοσοκομείου, ή από την 

Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο κρατικό φορέα ή υπάρξουν άλλες νομοθετικές 

ρυθμίσεις.

6- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακοίνωση στον 

ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης.

2. Υπεύθυνο  για την ορθή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο 

Ρεθύμνου.             

7-ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει κατά μέγιστο εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή 

του σχετικού τιμολογίου, ως κείμενη νομοθεσία, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του είδους/υπηρεσίας, αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 

εφόσον δεν εκκρεμεί σε βάρος του ποινή απορρέουσα από παράβαση της σύμβασής.

Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης οριστικής 

ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο 
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ανάδοχος εκδώσει τιμολόγιο – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο, η ως 

άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής.

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του 

αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.

8-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που  

προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.

9- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της 

αρμόδιας επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως 

προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 - 

105 του Ν. 4412/216. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον 

Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί 

έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Διενέργειας & Αξιολόγησης προσφορών, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος του υπό προμήθεια είδους/υπηρεσίας , που σε 

καμία περίπτωση δεν θα αναλογεί σε ποσοστό μικρότερο του 50% του συνολικά 

προβλεπόμενου στη Διακήρυξη.

Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου ποσοστού του προσφερόμενου 

είδους/υπηρεσίας  από το αρχικά προβλεπόμενο στη Διακήρυξη σε ποσοστό που δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το 30% του συνολικά προβλεπόμενου προϋπολογισμού.

10. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η εκτέλεση του έργου θα εκτελεσθεί 

σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, θα ανταποκρίνεται στις 

προδιαγραφές, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στη Διακήρυξη ή 

επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου.

11-ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
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Σαν τόπος παράδοσης ορίζεται το  Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Ο έλεγχος του ανατιθέμενου 

έργου θα πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή που ορίζεται για το σκοπό αυτό, σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης

Σημείωση: 

Τιμολόγια που εκδίδονται για παραγγελίες που δεν έχουν δοθεί εγγράφως, δεν θα 

εξοφλούνται.

12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου και κατόπιν 

γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

13. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από 

γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 

παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 

αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 

σφάλμα ή η παράλειψη.

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη 

είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και 

στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και 

σύναψης σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας 

ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την 

παρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη 

διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 

ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό 

ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της 

σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για 

άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος.
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14. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν 

αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την 

υλοποίηση της υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων 

λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό 

του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση 

αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να 

απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των 

εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη Υπηρεσία χωρίς 

την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την 

Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 

συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 

αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά 

τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016 . Πριν από 

την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 

ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την 

παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο 

ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από 

όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 

ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή 

τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης για την παρούσα σύμβαση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 86, παράγρ. 2, 

του Ν. 4412/2016, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄
                                                         
                                                 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Εκτός  από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 Ν. 4412/2016,  ο προμηθευτής θα 

βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη μη 

εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.    

 2. Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη καλύπτεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 3. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα 

διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να 

εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή 

αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Αρχή. 

        Τονίζονται τα ακόλουθα:

A. Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν. 

4412/2016 που την διέπει.

B. Ότι προβλέπεται στα ανωτέρω παραρτήματα και είναι αντίθετο ή διαφορετικό προς το

παράρτημα ΣΤ΄ των τεχνικών προδιαγραφών υπερισχύει το παράρτημα των τεχνικών

προδιαγραφών.

                                                                      ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά 

αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης διακήρυξης .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗς ΕΠΙΣΤΟΛΗς ΚΑΛΗς ΕΚΤΕΛΕΣΗς

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού 

των ευρώ………………………………………………………………………..4

υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 

τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος 

σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας 

Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 

από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

4  Όπως υποσημείωση 3.
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία 
υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του 
πδ 118/2007.
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απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της 

σύμβασης8)

ή 

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
8  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της 
εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον 
χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες 
ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη. 
9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ &ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ GE HEALTHCARE

(ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ

 Υπερηχογράφος Γενικής Χρήσης: GE Logiq P6 (S/N: 231167SU8), Έτος Εγκατάστασης: 
2013

 Υπερηχογράφος Γυναικολογικός: GE Logiq P6 (S/N: 229316SU5), Έτος Εγκατάστασης: 
2013

 Υπερηχογράφος Καρδιολογικός Φορητός: GE Vivid i (S/N: 051082VI), Έτος 
Εγκατάστασης: 2013

 Υπερηχογράφος Ουρολογικός: GE Logic V2 (S/N: 6032108WX0), Έτος Εγκατάστασης: 2018
 Υπερηχογράφος Καρδιολογικός: GE Vivid S70N (S/N: 210768S70N), Έτος Εγκατάστασης: 

2019

Για την καλή λειτουργία των συστημάτων υπερηχογραφίας, απαιτείται τακτική συντήρηση από 
κατάλληλα καταρτισμένους τεχνικούς. Για το λόγο αυτό καθώς και για την αποτελεσματικότερη και 
αμεσότερη αποκατάσταση των βλαβών στα μηχανήματα αυτά, είναι αναγκαία η σύναψη ετήσιας 
σύμβασης συντήρησης με κατάλληλη εταιρεία. Αναφέρονται παρακάτω οι απαιτήσεις για τη 
συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων αυτών.

1. Διάρκεια της σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης συντήρησης και επισκευής είναι ένα (1) έτος.

2. Προληπτική Συντήρηση
Ο συντηρητής κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα πρέπει να πραγματοποιήσει τουλάχιστον 
μία (1) προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση σε κάθε μηχάνημα, σύμφωνα με τις 
οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου η οποία θα περιλαμβάνει και έλεγχο 
ηλεκτρικής ασφάλειας. Οι επισκέψεις για τις προληπτικές συντηρήσεις θα ορίζονται μετά από 
συνεννόηση με το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου.

3. Αποκατάσταση Βλάβης
Ο συντηρητής θα πρέπει να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε κλήση του Νοσοκομείου για 
αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης των μηχανημάτων που οφείλεται σε φυσιολογική φθορά 
από τη συνήθη χρήση. Καλείται να πραγματοποιήσει την επίσκεψη των τεχνικών του για 
έλεγχο και αποκατάσταση πιθανών βλαβών εντός 24 ωρών από την αναγγελία της 
βλάβης που θα δηλώνεται από το Νοσοκομείο τηλεφωνικά, με fax ή e-mail. Εξαιρούνται 
περιπτώσεις που λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας, δεν είναι 
δυνατή η άμεση μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του Νοσοκομείου.

4. Βελτιώσεις - Αναβαθμίσεις
Αν ο κατασκευαστικός οίκος συνιστά οποιαδήποτε βελτίωση/αναβάθμιση των μηχανημάτων ή 
μερών αυτών, ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να την εφαρμόσει, στα πλαίσια της 
σύμβασης. Η βελτίωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει εργασία είτε με φυσική παρουσία 
τεχνικών υπαλλήλων είτε με απομακρυσμένη πρόσβαση (remote access), καθώς επίσης και 
υλικό μέρος ή λογισμικό. Οι επισκέψεις για τις εφαρμογές των βελτιώσεων/αναβαθμίσεων θα 
ορίζονται μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου.
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5. Χρόνος Ακινητοποίησης (Down-Time)
Από τη στιγμή που το Νοσοκομείο ενημερώσει το συντηρητή για κάποια βλάβη η οποία έχει θέσει 
εκτός λειτουργίας κάποιο μηχάνημα, αρχίζει να μετρά ο χρόνος ακινητοποίησης (Down-Time) ο 
οποίος είναι το χρονικό διάστημα που η συσκευή μένει εκτός παραγωγικής λειτουργίας λόγω βλάβης 
μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της (εξαιρούνται οι προγραμματισμένες ημέρες προληπτικής 
συντήρησης και αναβάθμισης του συστήματος). Ο μέγιστος συνολικός χρόνος ακινητοποίησης του 
μηχανήματος λόγω βλαβών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δεν θα πρέπει αθροιστικά να ξεπερνάει 
τις 15 εργάσιμες ημέρες ανά έτος. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή 
κλήσης της εταιρείας για επισκευή. Δεν γίνεται προσμέτρηση στο χρόνο ακινητοποίησης των 
μηχανημάτων εφόσον η αποκατάσταση της βλάβης γίνει το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης 
ημέρας από την ειδοποίηση

της εταιρείας καθώς και σε περιπτώσεις που η καθυστέρηση οφείλεται αποδεδειγμένα σε 
λόγους ανωτέρας βίας. Για χρονικό διάστημα ακινητοποίησης πέραν των προαναφερθέντων 
ημερών, θα επιβάλλεται στην εταιρεία ως ποινική ρήτρα, παράταση της σύμβασης για το 
διάστημα των ημερών υπέρβασης του συμφωνηθέντος ορίου πολλαπλασιασμένο επί τρία (3) 
και επιπλέον οικονομική ποινή που θα ανέρχεται σε ευρώ στο (1/150) του συμβατικού 
τιμήματος αγοράς του μηχανήματος.

6. Ημέρες και Ώρες συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών και βελτιώσεων
Όλες οι επισκέψεις του συντηρητή για προληπτικές συντηρήσεις, αποκαταστάσεις βλαβών και 
βελτιώσεων, θα εκτελούνται στο χώρο του Νοσοκομείου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από 
Δευτέρα έως Παρασκευή και από 08:00 έως 16:00). Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του 
τεχνικού θα καλύπτονται πλήρως από το συντηρητή. Αν η επιτόπια αποκατάσταση βλάβης 
δεν είναι εφικτή, δύναται ο συντηρητής να ζητήσει μεταφορά και επισκευή του μηχανήματος 
στην εταιρεία του καλύπτοντας ο ίδιος το κόστος μεταφοράς και επιστροφής.

7. Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου
Όλες οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών θα πρέπει να γίνονται πάντα με 
γνώμονα τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου καθώς και τις ισχύουσες προδιαγραφές των 
αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων ασφάλειας και λειτουργίας για μηχανήματα τέτοιου 
τύπου. Οι εργασίες αυτές θα διεξάγονται από τους τεχνικούς του συντηρητή με τα 
απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. Αν 
προτείνονται από τον κατασκευαστικό οίκο αλλαγές ή ενημερώσεις σε υλικό (hardware) ή 
λογισμικό (software) για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και λειτουργικότητας του μηχανήματος, 
ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να τις πραγματοποιήσει.

8. Ανταλλακτικά
Στην περίπτωση που απαιτείται κάποιο ανταλλακτικό εξάρτημα για την αποκατάσταση μιας 
βλάβης, ο συντηρητής καλείται να καλύψει την προμήθεια και εγκατάσταση αυτού. Το 
κόστος όλων των ανταλλακτικών καθώς και τα έξοδα αποστολής και εγκατάστασης για την 
αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης θα καλύπτονται εξολοκλήρου από το συντηρητή χωρίς 
καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο. Εξαιρούνται τα αναλώσιμα είδη που απαιτούνται για 
τη συνήθη χρήση των μηχανημάτων.

Για τους υπερηχογράφους GE Logiq P6 (S/N: 231167SU8), GE Logiq P6 (S/N: 
229316SU5) και GE Vivid i (S/N: 051082VI) περιλαμβάνεται η αντικατάσταση 
απεριόριστου αριθμού ηχοβόλων κεφαλών, μπαταριών, οθονών κλπ.

Για τους υπερηχογράφους GE Logic V2 (S/N: 6032108WX0) και GE Vivid S70N (S/N: 
210768S70N) περιλαμβάνεται η αντικατάσταση μιας ηχοβόλου κεφαλής σε περίπτωση 
βλάβης.

Τα ανταλλακτικά που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή, θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για χρήση σε μηχανήματα σαν αυτά και πιο 
συγκεκριμένα από τον ίδιο οίκο κατασκευής με αυτόν του ίδιου του μηχανήματος, έτσι ώστε 
να εξασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια και η λειτουργικότητα της συσκευής. Τα 
κατεστραμμένα ανταλλακτικά περιέρχονται στην κυριότητα του συντηρητή. 

Στην περίπτωση της διακοπής παραγωγής κάποιου εξαρτήματος από τον κατασκευαστικό 
οίκο, θα πρέπει να ενημερωθεί το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου και μετά 
από ανάλογη συνεννόηση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντίστοιχο ανταλλακτικό από 
διαφορετικό οίκο κατασκευής, με την ίδια όμως πάντα αξιοπιστία και λειτουργικότητα. 
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Παράλληλα θα πρέπει ο συντηρητής να διατηρεί ένα επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών 
εξαρτημάτων στις αποθήκες του, για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση του νοσοκομείου.

9. Δελτίο Τεχνικής Αναφοράς (Service Report)
Μετά από κάθε προληπτική συντήρηση ή αποκατάσταση βλάβης, το μηχάνημα θα 
παραδίδεται προς χρήση μαζί με ένα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο Δελτίο 
Τεχνικής Αναφοράς (Service Report) που θα αναφέρει την ώρα έναρξης και τέλους των 
εργασιών, τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αναλυτικά, τα ανταλλακτικά που 
χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις για βελτίωση της λειτουργίας 
και απόδοσης του μηχανήματος. Επιπλέον, θα παραδίδεται checklist με τις εργασίες που 
πραγματοποιήθηκαν κατά την προληπτική συντήρηση και δελτίο μετρήσεων του ελέγχου 
ηλεκτρικής ασφάλειας.

10. Τηλεφωνική Υποστήριξη
Σε περίπτωση απλής βλάβης που μπορεί να αποκατασταθεί από την τεχνική υπηρεσία του 
Νοσοκομείου ή τους ίδιους τους χειριστές, ο συντηρητής θα πρέπει να βοηθήσει με την 
παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή διευκρίνησης του ζητηθεί τηλεφωνικά.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕΘ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ GE HEALTHCARE

(ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)

ΠΕΝΤΕ (5) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕΘ
(Έτος εγκατάστασης 2013)

1. GE Engstrom Pro (S/N: CBCSO1255)
2. GE Engstrom Pro (S/N: CBCSO2148)
3. GE Engstrom Pro (S/N: CBCSO2157)
4. GE Engstrom Pro (S/N: CBCSO2160)
5. GE Engstrom Pro (S/N: CBCSO2166)

Για την καλή λειτουργία των αναπνευστήρων της ΜΕΘ, απαιτείται τακτική συντήρηση από 
κατάλληλα καταρτισμένους τεχνικούς. Για το λόγο αυτό καθώς και για την αποτελεσματικότερη και 
αμεσότερη αποκατάσταση των βλαβών στα μηχανήματα αυτά, είναι αναγκαία η σύναψη ετήσιας 
σύμβασης συντήρησης με κατάλληλη εταιρεία. Αναφέρονται παρακάτω οι απαιτήσεις για τη 
συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων αυτών.

11. Διάρκεια της σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης συντήρησης και επισκευής είναι ένα (1) έτος.

12. Προληπτική Συντήρηση
Ο συντηρητής κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα πρέπει να πραγματοποιήσει τουλάχιστον 
μία (1) προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση σε κάθε μηχάνημα, σύμφωνα με τις 
οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου η οποία θα περιλαμβάνει και έλεγχο 
ηλεκτρικής ασφάλειας. Οι επισκέψεις για τις προληπτικές συντηρήσεις θα ορίζονται μετά από 
συνεννόηση με το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου.

13. Αποκατάσταση Βλάβης
Ο συντηρητής θα πρέπει να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε κλήση του Νοσοκομείου για 
αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης των μηχανημάτων που οφείλεται σε φυσιολογική φθορά 
από τη συνήθη χρήση. Καλείται να πραγματοποιήσει την επίσκεψη των τεχνικών του για 
έλεγχο και αποκατάσταση πιθανών βλαβών εντός 24 ωρών από την αναγγελία της 
βλάβης που θα δηλώνεται από το Νοσοκομείο τηλεφωνικά, με fax ή e-mail. Εξαιρούνται 
περιπτώσεις που λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας, δεν είναι 
δυνατή η άμεση μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του Νοσοκομείου.

14. Βελτιώσεις - Αναβαθμίσεις
Αν ο κατασκευαστικός οίκος συνιστά οποιαδήποτε βελτίωση/αναβάθμιση των μηχανημάτων ή 
μερών αυτών, ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να την εφαρμόσει, στα πλαίσια της 
σύμβασης. Η βελτίωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει εργασία είτε με φυσική παρουσία 
τεχνικών υπαλλήλων είτε με απομακρυσμένη πρόσβαση (remote access), καθώς επίσης και 
υλικό μέρος ή λογισμικό. Οι επισκέψεις για τις εφαρμογές των βελτιώσεων/αναβαθμίσεων θα 
ορίζονται μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου.
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15. Χρόνος Ακινητοποίησης (Down-Time)
Από τη στιγμή που το Νοσοκομείο ενημερώσει το συντηρητή για κάποια βλάβη η οποία έχει 
θέσει εκτός λειτουργίας κάποιο μηχάνημα, αρχίζει να μετρά ο χρόνος ακινητοποίησης 
(Down-Time) ο οποίος είναι το χρονικό διάστημα που η συσκευή μένει εκτός παραγωγικής 
λειτουργίας λόγω βλάβης μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της (εξαιρούνται οι 
προγραμματισμένες ημέρες προληπτικής συντήρησης και αναβάθμισης του συστήματος). Ο 
μέγιστος συνολικός χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος λόγω βλαβών κατά τη διάρκεια 
της σύμβασης, δεν θα πρέπει αθροιστικά να ξεπερνάει τις 15 εργάσιμες ημέρες ανά έτος. 
Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή κλήσης της εταιρείας για 
επισκευή. Δεν γίνεται προσμέτρηση στο χρόνο ακινητοποίησης των μηχανημάτων εφόσον η 
αποκατάσταση της βλάβης γίνει το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την 
ειδοποίηση της εταιρείας καθώς και σε περιπτώσεις που η καθυστέρηση οφείλεται 
αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας. Για χρονικό διάστημα ακινητοποίησης πέραν των 
προαναφερθέντων ημερών, θα επιβάλλεται στην εταιρεία ως ποινική ρήτρα, παράταση της 
σύμβασης για το διάστημα των ημερών υπέρβασης του συμφωνηθέντος ορίου 
πολλαπλασιασμένο επί τρία (3) και επιπλέον οικονομική ποινή που θα ανέρχεται σε ευρώ στο 
(1/150) του συμβατικού τιμήματος αγοράς του μηχανήματος, όπως αυτό καθορίζεται 
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού.

16. Ημέρες και Ώρες συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών και βελτιώσεων
Όλες οι επισκέψεις του συντηρητή για προληπτικές συντηρήσεις, αποκαταστάσεις βλαβών και 
βελτιώσεων, θα εκτελούνται στο χώρο του Νοσοκομείου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από 
Δευτέρα έως Παρασκευή και από 08:00 έως 16:00). Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του 
τεχνικού θα καλύπτονται πλήρως από το συντηρητή. Αν η επιτόπια αποκατάσταση βλάβης 
δεν είναι εφικτή, δύναται ο συντηρητής να ζητήσει μεταφορά και επισκευή του μηχανήματος 
στην εταιρεία του καλύπτοντας ο ίδιος το κόστος μεταφοράς και επιστροφής.

17. Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου
Όλες οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών θα πρέπει να γίνονται πάντα με 
γνώμονα τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου καθώς και τις ισχύουσες προδιαγραφές των 
αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων ασφάλειας και λειτουργίας για μηχανήματα τέτοιου 
τύπου. Οι εργασίες αυτές θα διεξάγονται από τους τεχνικούς του συντηρητή με τα 
απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. Αν 
προτείνονται από τον κατασκευαστικό οίκο αλλαγές ή ενημερώσεις σε υλικό (hardware) ή 
λογισμικό (software) για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και λειτουργικότητας του μηχανήματος, 
ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να τις πραγματοποιήσει.

18. Ανταλλακτικά
Στην περίπτωση που απαιτείται κάποιο ανταλλακτικό εξάρτημα για την αποκατάσταση μιας 
βλάβης, ο συντηρητής καλείται να καλύψει την προμήθεια και εγκατάσταση αυτού. Το 
κόστος όλων των ανταλλακτικών καθώς και τα έξοδα αποστολής και εγκατάστασης για την 
αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης θα καλύπτονται εξολοκλήρου από το συντηρητή χωρίς 
καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο. Περιλαμβάνεται η αντικατάσταση απεριόριστου 
αριθμού λυχνιών, μπαταριών, οθονών κλπ. Εξαιρούνται τα αναλώσιμα είδη που 
απαιτούνται για τη συνήθη χρήση των μηχανημάτων όπως είναι τα αναλώσιμα ασθενούς, 
ηλεκτρόδια και τα κλιβανιζόμενα μέρη.

Τα ανταλλακτικά που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή, θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για χρήση σε μηχανήματα σαν αυτά και πιο 
συγκεκριμένα από τον ίδιο οίκο κατασκευής με αυτόν του ίδιου του μηχανήματος, έτσι ώστε 
να εξασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια και η λειτουργικότητα της συσκευής. Τα 
κατεστραμμένα ανταλλακτικά περιέρχονται στην κυριότητα του συντηρητή. 

Στην περίπτωση της διακοπής παραγωγής κάποιου εξαρτήματος από τον κατασκευαστικό 
οίκο, θα πρέπει να ενημερωθεί το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου και μετά 
από ανάλογη συνεννόηση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντίστοιχο ανταλλακτικό από 
διαφορετικό οίκο κατασκευής, με την ίδια όμως πάντα αξιοπιστία και λειτουργικότητα. 

Παράλληλα θα πρέπει ο συντηρητής να διατηρεί ένα επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών 
εξαρτημάτων στις αποθήκες του, για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση του νοσοκομείου.

19. Δελτίο Τεχνικής Αναφοράς (Service Report)
Μετά από κάθε προληπτική συντήρηση ή αποκατάσταση βλάβης, το μηχάνημα θα 
παραδίδεται προς χρήση μαζί με ένα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο Δελτίο 
Τεχνικής Αναφοράς (Service Report) που θα αναφέρει την ώρα έναρξης και τέλους των 
εργασιών, τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αναλυτικά, τα ανταλλακτικά που 
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χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις για βελτίωση της λειτουργίας 
και απόδοσης του μηχανήματος. Επιπλέον, θα παραδίδεται checklist με τις εργασίες που 
πραγματοποιήθηκαν κατά την προληπτική συντήρηση και δελτίο μετρήσεων του ελέγχου 
ηλεκτρικής ασφάλειας.

20. Τηλεφωνική Υποστήριξη
Σε περίπτωση απλής βλάβης που μπορεί να αποκατασταθεί από την τεχνική υπηρεσία του 
Νοσοκομείου ή τους ίδιους τους χειριστές, ο συντηρητής θα πρέπει να βοηθήσει με την 
παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή διευκρίνησης του ζητηθεί τηλεφωνικά.

21. Απόσυρση Μηχανήματος
Αν κατά τη διάρκεια της σύμβασης συντήρησης και επισκευής κάποιο μηχάνημα τεθεί 
μόνιμα εκτός λειτουργίας και αποσυρθεί μετά από απόφαση του Νοσοκομείου, παύουν να 
ισχύουν οι υποχρεώσεις του συντηρητή γι’ αυτό το μηχάνημα αλλά και οι οικονομικές 
απαιτήσεις του από το Νοσοκομείο για το υπόλοιπο του χρόνου σύμβασης συντήρησης. Στην 
περίπτωση αυτή ο συντηρητής θα πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως από το Νοσοκομείο, 
τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη διακοπή της σύμβασης.

22. Πιστοποιήσεις της εταιρείας συντήρησης και των τεχνικών της
Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία όσον αφορά 
στην προμήθεια ανταλλακτικών καθώς και στην παροχή τεχνογνωσίας που θα βοηθήσει στην 
επίλυση και αποκατάσταση μιας βλάβης. Παράλληλα θα πρέπει να έχει στη διάθεση του 
καλά καταρτισμένους τεχνικούς όσον αφορά στην τεχνολογία του συγκεκριμένου 
μηχανήματος οι οποίοι να διαθέτουν πιστοποιητικά κατάρτισης ή βεβαιώσεις για την 
τεχνογνωσία τους στο εν λόγω μηχάνημα από την κατασκευάστρια εταιρεία. Τα παραπάνω θα 
πρέπει να μπορούν να βεβαιωθούν με πιστοποιητικά συνεργασίας και εκπαίδευσης τεχνικών 
από την εταιρεία κατασκευής του μηχανήματος. Επίσης, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη 
εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για 
μηχανήματα σαν αυτό που διαθέτει το Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:
 Βεβαίωση συνεργασίας του συντηρητή με την κατασκευάστρια εταιρεία.
 Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας του μηχανήματος ότι αναλαμβάνει πλήρως τις 

υποχρεώσεις της σύμβασης συντήρησης και επισκευής με τους ίδιους ακριβώς όρους σε 
περίπτωση αδυναμίας του συντηρητή να ανταποκριθεί στο έργο του για οποιοδήποτε 
λόγο.

 Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από 
την κατασκευάστρια εταιρεία.

 Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις 
συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.

 Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ με τους οποίους ο συντηρητής 
έχει συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως 
αυτά.

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης της εταιρείας συντήρησης σύμφωνο με την υπουργική 
απόφαση Δ.Υ.8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 σχετικά με την Ορθή Πρακτική Διανομής 
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

 Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 ή ISO 13485 για τη διακίνηση, εμπορία 
και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

23. Φύλλο Συμμόρφωσης
Να κατατεθεί λεπτομερές φύλλο συμμόρφωσης πλήρως τεκμηριωμένο για κάθε ένα από τα 
προαναφερόμενα σημεία όπου θα αναφέρεται αν συμφωνεί ο συντηρητής με τον εκάστοτε όρο 
απαιτήσεων.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ GE HEALTHCARE

(ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)

ΚΛΑΣΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΟΦΗΣ
(έτος εγκατάστασης 2013)

 Ακτινολογικό Συγκρότημα: GE Proteus Xr/a (S/N: 86067BI6, Κατασκευή:10/2013)
 Όρθιο Bucky: GE SG120 (S/N: 13271009, Κατασκευή:10/2013)

ΦΟΡΗΤΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
(έτος εγκατάστασης 2013)

 Φορητό Ακτινολογικό Σύστημα: GE TMX+ (S/N:393-13-099-1881, Κατασκευή:11/2013)
 Φορητό Ακτινολογικό Σύστημα: GE TMX+ (S/N:393-13-095-1877, Κατασκευή:11/2013)

Για την καλή λειτουργία των ακτινολογικών μηχανημάτων, απαιτείται τακτική συντήρηση από 
κατάλληλα καταρτισμένους τεχνικούς. Για το λόγο αυτό καθώς και για την αποτελεσματικότερη και 
αμεσότερη αποκατάσταση των βλαβών στα μηχανήματα αυτά, είναι αναγκαία η σύναψη ετήσιας 
σύμβασης συντήρησης με κατάλληλη εταιρεία. Αναφέρονται παρακάτω οι απαιτήσεις για τη 
συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων αυτών.

1. 1Διάρκεια της σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης συντήρησης και επισκευής είναι ένα (1) έτος.

2. Προληπτική Συντήρηση
Ο συντηρητής κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα πρέπει να πραγματοποιήσει τουλάχιστον 
μία (1) προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση σε κάθε μηχάνημα, σύμφωνα με τις 
οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Οι επισκέψεις για τις προληπτικές 
συντηρήσεις θα ορίζονται μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του 
Νοσοκομείου.

3. Αποκατάσταση Βλάβης
Ο συντηρητής θα πρέπει να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε κλήση του Νοσοκομείου για 
αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης των μηχανημάτων που οφείλεται σε φυσιολογική φθορά 
από τη συνήθη χρήση. Καλείται να πραγματοποιήσει την επίσκεψη των τεχνικών του για 
έλεγχο και αποκατάσταση πιθανών βλαβών εντός 24 ωρών από την αναγγελία της 
βλάβης που θα δηλώνεται από το Νοσοκομείο τηλεφωνικά, με fax ή e-mail. Εξαιρούνται 
περιπτώσεις που λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας, δεν είναι 
δυνατή η άμεση μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του Νοσοκομείου.

4. Βελτιώσεις - Αναβαθμίσεις
Αν ο κατασκευαστικός οίκος συνιστά οποιαδήποτε βελτίωση/αναβάθμιση των μηχανημάτων ή 
μερών αυτών, ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να την εφαρμόσει, στα πλαίσια της 
σύμβασης. Η βελτίωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει εργασία είτε με φυσική παρουσία 
τεχνικών υπαλλήλων είτε με απομακρυσμένη πρόσβαση (remote access), καθώς επίσης και 
υλικό μέρος ή λογισμικό. Οι επισκέψεις για τις εφαρμογές των βελτιώσεων/αναβαθμίσεων θα 
ορίζονται μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου.

5. Χρόνος Ακινητοποίησης (Down-Time)
Από τη στιγμή που το Νοσοκομείο ενημερώσει το συντηρητή για κάποια βλάβη η οποία έχει 
θέσει εκτός λειτουργίας κάποιο μηχάνημα, αρχίζει να μετρά ο χρόνος ακινητοποίησης 
(Down-Time) ο οποίος είναι το χρονικό διάστημα που η συσκευή μένει εκτός παραγωγικής 
λειτουργίας λόγω βλάβης μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της (εξαιρούνται οι 
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προγραμματισμένες ημέρες προληπτικής συντήρησης και αναβάθμισης του συστήματος). Ο 
μέγιστος συνολικός χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος λόγω βλαβών κατά τη διάρκεια 
της σύμβασης, δεν θα πρέπει αθροιστικά να ξεπερνάει τις 15 εργάσιμες ημέρες ανά έτος. 
Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή κλήσης της εταιρείας για 
επισκευή. Δεν γίνεται προσμέτρηση στο χρόνο ακινητοποίησης των μηχανημάτων εφόσον η 
αποκατάσταση της βλάβης γίνει το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την 
ειδοποίηση της εταιρείας καθώς και σε περιπτώσεις που η καθυστέρηση οφείλεται 
αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας. Για χρονικό διάστημα ακινητοποίησης πέραν των 
προαναφερθέντων ημερών, θα επιβάλλεται στην εταιρεία ως ποινική ρήτρα, παράταση της 
σύμβασης για το διάστημα των ημερών υπέρβασης του συμφωνηθέντος ορίου 
πολλαπλασιασμένο επί τρία (3) και επιπλέον οικονομική ποινή που θα ανέρχεται σε ευρώ στο 
(1/150) του συμβατικού τιμήματος αγοράς του μηχανήματος, όπως αυτό καθορίζεται 
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού.

6. Ημέρες και Ώρες συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών και βελτιώσεων
Όλες οι επισκέψεις του συντηρητή για προληπτικές συντηρήσεις, αποκαταστάσεις βλαβών και 
βελτιώσεων, θα εκτελούνται στο χώρο του Νοσοκομείου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από 
Δευτέρα έως Παρασκευή και από 08:00 έως 16:00). Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του 
τεχνικού θα καλύπτονται πλήρως από το συντηρητή. Αν η επιτόπια αποκατάσταση βλάβης 
δεν είναι εφικτή, δύναται ο συντηρητής να ζητήσει μεταφορά και επισκευή του μηχανήματος 
στην εταιρεία του καλύπτοντας ο ίδιος το κόστος μεταφοράς και επιστροφής.

7. Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου
Όλες οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών θα πρέπει να γίνονται πάντα με 
γνώμονα τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου καθώς και τις ισχύουσες προδιαγραφές των 
αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων ασφάλειας και λειτουργίας για μηχανήματα τέτοιου 
τύπου. Οι εργασίες αυτές θα διεξάγονται από τους τεχνικούς του συντηρητή με τα 
απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. Αν 
προτείνονται από τον κατασκευαστικό οίκο αλλαγές ή ενημερώσεις σε υλικό (hardware) ή 
λογισμικό (software) για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και λειτουργικότητας του μηχανήματος, 
ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να τις πραγματοποιήσει.

8. Ανταλλακτικά
Στην περίπτωση που απαιτείται κάποιο ανταλλακτικό εξάρτημα για την αποκατάσταση μιας 
βλάβης, ο συντηρητής καλείται να καλύψει την προμήθεια και εγκατάσταση αυτού. Το 
κόστος όλων των ανταλλακτικών καθώς και τα έξοδα αποστολής και εγκατάστασης για την 
αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης θα καλύπτονται εξολοκλήρου από το συντηρητή χωρίς 
καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο. Περιλαμβάνεται η αντικατάσταση απεριόριστου 
αριθμού ακτινολογικών λυχνιών, λυχνιών, ψηφιακών ανιχνευτών κλπ. Εξαιρούνται τα 
αναλώσιμα είδη που απαιτούνται για τη συνήθη χρήση των μηχανημάτων.

Τα ανταλλακτικά που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή, θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για χρήση σε μηχανήματα σαν αυτά και πιο 
συγκεκριμένα από τον ίδιο οίκο κατασκευής με αυτόν του ίδιου του μηχανήματος, έτσι ώστε 
να εξασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια και η λειτουργικότητα της συσκευής. Τα 
κατεστραμμένα ανταλλακτικά περιέρχονται στην κυριότητα του συντηρητή. 

Στην περίπτωση της διακοπής παραγωγής κάποιου εξαρτήματος από τον κατασκευαστικό 
οίκο, θα πρέπει να ενημερωθεί το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου και μετά 
από ανάλογη συνεννόηση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντίστοιχο ανταλλακτικό από 
διαφορετικό οίκο κατασκευής, με την ίδια όμως πάντα αξιοπιστία και λειτουργικότητα. 

Παράλληλα θα πρέπει ο συντηρητής να διατηρεί ένα επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών 
εξαρτημάτων στις αποθήκες του, για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση του νοσοκομείου.

9. Δελτίο Τεχνικής Αναφοράς (Service Report)
Μετά από κάθε προληπτική συντήρηση ή αποκατάσταση βλάβης, το μηχάνημα θα 
παραδίδεται προς χρήση μαζί με ένα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο Δελτίο 
Τεχνικής Αναφοράς (Service Report) που θα αναφέρει την ώρα έναρξης και τέλους των 
εργασιών, τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αναλυτικά, τα ανταλλακτικά που 
χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις για βελτίωση της λειτουργίας 
και απόδοσης του μηχανήματος. Επιπλέον, θα παραδίδεται checklist με τις εργασίες που 
πραγματοποιήθηκαν κατά την προληπτική συντήρηση.

10. Τηλεφωνική Υποστήριξη
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Σε περίπτωση απλής βλάβης που μπορεί να αποκατασταθεί από την τεχνική υπηρεσία του 
Νοσοκομείου ή τους ίδιους τους χειριστές, ο συντηρητής θα πρέπει να βοηθήσει με την 
παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή διευκρίνησης του ζητηθεί τηλεφωνικά.

11. Απόσυρση Μηχανήματος
Αν κατά τη διάρκεια της σύμβασης συντήρησης και επισκευής κάποιο μηχάνημα τεθεί 
μόνιμα εκτός λειτουργίας και αποσυρθεί μετά από απόφαση του Νοσοκομείου, παύουν να 
ισχύουν οι υποχρεώσεις του συντηρητή γι’ αυτό το μηχάνημα αλλά και οι οικονομικές 
απαιτήσεις του από το Νοσοκομείο για το υπόλοιπο του χρόνου σύμβασης συντήρησης. Στην 
περίπτωση αυτή ο συντηρητής θα πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως από το Νοσοκομείο, 
τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη διακοπή της σύμβασης.

12. Πιστοποιήσεις της εταιρείας συντήρησης και των τεχνικών της
Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία όσον αφορά 
στην προμήθεια ανταλλακτικών καθώς και στην παροχή τεχνογνωσίας που θα βοηθήσει στην 
επίλυση και αποκατάσταση μιας βλάβης. Παράλληλα θα πρέπει να έχει στη διάθεση του 
καλά καταρτισμένους τεχνικούς όσον αφορά στην τεχνολογία του συγκεκριμένου 
μηχανήματος οι οποίοι να διαθέτουν πιστοποιητικά κατάρτισης ή βεβαιώσεις για την 
τεχνογνωσία τους στο εν λόγω μηχάνημα από την κατασκευάστρια εταιρεία. Τα παραπάνω θα 
πρέπει να μπορούν να βεβαιωθούν με πιστοποιητικά συνεργασίας και εκπαίδευσης τεχνικών 
από την εταιρεία κατασκευής του μηχανήματος. Επίσης, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη 
εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για 
μηχανήματα σαν αυτό που διαθέτει το Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:
 Βεβαίωση συνεργασίας του συντηρητή με την κατασκευάστρια εταιρεία.
 Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας του μηχανήματος ότι αναλαμβάνει πλήρως τις 

υποχρεώσεις της σύμβασης συντήρησης και επισκευής με τους ίδιους ακριβώς όρους σε 
περίπτωση αδυναμίας του συντηρητή να ανταποκριθεί στο έργο του για οποιοδήποτε 
λόγο.

 Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από 
την κατασκευάστρια εταιρεία.

 Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις 
συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.

 Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ με τους οποίους ο συντηρητής 
έχει συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως 
αυτά.

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης της εταιρείας συντήρησης σύμφωνο με την υπουργική 
απόφαση Δ.Υ.8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 σχετικά με την Ορθή Πρακτική Διανομής 
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

 Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 ή ISO 13485 για τη διακίνηση, εμπορία 
και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

13. Φύλλο Συμμόρφωσης
Να κατατεθεί λεπτομερές φύλλο συμμόρφωσης πλήρως τεκμηριωμένο για κάθε ένα από τα 
προαναφερόμενα σημεία όπου θα αναφέρεται αν συμφωνεί ο συντηρητής με τον εκάστοτε όρο 
απαιτήσεων.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ CARESTREAM

(ME ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)

Στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα του Νοσοκομείου Ρεθύμνου και πιο συγκεκριμένα στο χώρο του 
Ακτινολογικού Εργαστηρίου βρίσκεται εγκατεστημένο το εμφανιστήριο ξηρού τύπου (Laser Camera) 
CARESTREAM DryView 6850 (S/N: 6850-4372) με έτος εγκατάστασης το 2013. Το μηχάνημα 
αυτό χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των φιλμ μαστογραφίας.

Για την καλή λειτουργία του, απαιτείται τακτική συντήρηση από κατάλληλα καταρτισμένους 
τεχνικούς. Για το λόγο αυτό καθώς και για την αποτελεσματικότερη και αμεσότερη αποκατάσταση 
των βλαβών στο μηχάνημα αυτό, απαιτείται η σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης με 
κατάλληλη εταιρεία. Αναφέρονται παρακάτω οι απαιτήσεις για τη συντήρηση και επισκευή του 
μηχανήματος αυτού.

1. Διάρκεια της σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης συντήρησης και επισκευής είναι ένα (1) έτος.

2. Προληπτική Συντήρηση
Ο συντηρητής κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα πρέπει να πραγματοποιήσει τις δέουσες 
προληπτικές συντηρήσεις στο μηχάνημα, σύμφωνα με αυτά που ορίζει ο κατασκευαστικός 
οίκος. Οι επισκέψεις αυτές θα ορίζονται μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Βιοϊατρικής 
Τεχνολογίας και το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα του Νοσοκομείου. 

3. ποκατάσταση Βλάβης
Ο συντηρητής θα πρέπει να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε κλήση του Νοσοκομείου για 
αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης του μηχανήματος που οφείλεται σε φυσιολογική φθορά 
από τη συνήθη χρήση. Καλείται να πραγματοποιήσει την επίσκεψη των τεχνικών του για 
αποκατάσταση πιθανών βλαβών εντός 24 ωρών από την αναγγελία της βλάβης που 
θα δηλώνεται από το Νοσοκομείο είτε τηλεφωνικά είτε με Fax. Εξαιρούνται περιπτώσεις που 
λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν είναι δυνατή η άμεση μετάβαση του τεχνικού της 
εταιρείας στο χώρο του Νοσοκομείου.

4. Χρόνος Ακινητοποίησης (Down-Time)
Από τη στιγμή που το Νοσοκομείο ενημερώσει το συντηρητή για κάποια βλάβη η οποία έχει 
θέσει εκτός λειτουργίας το μηχάνημα, αρχίζει να μετρά ο χρόνος ακινητοποίησης (Down-
Time) ο οποίος είναι το χρονικό διάστημα που η συσκευή μένει εκτός παραγωγικής 
λειτουργίας λόγω βλάβης μέχρι την αποκατάσταση της (εξαιρούνται οι προγραμματισμένες 
ημέρες προληπτικής συντήρησης καθώς και οι μη εργάσιμες ημέρες όπως αργίες και 
Σαββατοκύριακα). Ο μέγιστος συνολικός χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος λόγω 
βλαβών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δεν θα πρέπει αθροιστικά να ξεπερνάει τις 15 
ημέρες. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, δύναται να παραταθεί η σύμβαση συντήρησης και επισκευής 
του μηχανήματος για χρονικό διάστημα αντίστοιχο με τις ημέρες υπέρβασης του 
συμφωνηθέντος ορίου για το μέγιστο χρόνο ακινητοποίησης.

5. Ημέρες και Ώρες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών
Όλες οι επισκέψεις του συντηρητή είτε πρόκειται για προληπτική συντήρηση είτε για 
αποκατάσταση κάποιας βλάβης θα εκτελούνται στο χώρο του Νοσοκομείου, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή και από 08:00 έως 16:00). Εξαιρούνται οι 
ημέρες των εορτών και αργιών εκτός και αν έχει προηγηθεί από κοινού συνεννόηση για κάτι 
διαφορετικό. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του τεχνικού θα καλύπτονται πλήρως από 
το συντηρητή.
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6. Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου
Όλες οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών θα πρέπει να γίνονται πάντα με 
γνώμονα τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου καθώς και τις ισχύουσες προδιαγραφές των 
αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων ασφάλειας και λειτουργίας για μηχανήματα τέτοιου 
τύπου. Οι εργασίες αυτές θα διεξάγονται από τους τεχνικούς του συντηρητή με τα 
απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. Αν 
προτείνονται από τον κατασκευαστικό οίκο αλλαγές ή ενημερώσεις σε υλικό (hardware) ή 
λογισμικό (software) για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και λειτουργικότητας του μηχανήματος, 
ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να τις πραγματοποιήσει.

7.Ανταλλακτικά
Στην περίπτωση που απαιτείται κάποιο ανταλλακτικό εξάρτημα για την αποκατάσταση μιας 
βλάβης, ο συντηρητής καλείται να καλύψει την προμήθεια και εγκατάσταση αυτού. Το 
κόστος όλων των ανταλλακτικών καθώς και τα έξοδα αποστολής και εγκατάστασης για την 
αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης θα καλύπτονται εξολοκλήρου από το συντηρητή χωρίς 
καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο. 

Εξαιρούνται τα αναλώσιμα είδη που απαιτούνται για τη συνήθη χρήση των μηχανημάτων, 
όπως είναι οι κασέτες του συστήματος ψηφιακής ακτινογραφίας, οι πινακίδες φωσφόρου και 
κατ’ επέκταση τα ανταλλακτικά των κασετών. Επίσης, εξαιρείται το κιτ συντήρησης το οποίο 
θεωρείται αναλώσιμο.

Τα ανταλλακτικά που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή, θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για χρήση σε μηχανήματα σαν αυτά και πιο 
συγκεκριμένα από τον ίδιο οίκο κατασκευής με αυτόν του ίδιου του μηχανήματος, έτσι ώστε 
να εξασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια και η λειτουργικότητα της συσκευής. Τα 
κατεστραμμένα ανταλλακτικά περιέρχονται στην κυριότητα του συντηρητή. 

Παράλληλα θα πρέπει ο συντηρητής να διατηρεί ένα επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών 
εξαρτημάτων στις αποθήκες του, για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση του νοσοκομείου.

8. Δελτίο Τεχνικής Αναφοράς (Service Report)
Μετά από κάθε προληπτική συντήρηση ή αποκατάσταση βλάβης, το μηχάνημα θα 
παραδίδεται προς χρήση μαζί με ένα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο Δελτίο 
Τεχνικής Αναφοράς (Service Report) που θα αναφέρει την ώρα έναρξης και τέλους των 
εργασιών, τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αναλυτικά, τα ανταλλακτικά που 
χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις για βελτίωση της λειτουργίας 
και απόδοσης του μηχανήματος.

9. Τηλεφωνική Υποστήριξη
Σε περίπτωση απλής βλάβης που μπορεί να αποκατασταθεί από την τεχνική υπηρεσία του 
Νοσοκομείου ή τους ίδιους τους χειριστές, ο συντηρητής θα πρέπει να βοηθήσει με την 
παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή διευκρίνησης του ζητηθεί τηλεφωνικά.

10. Απόσυρση Μηχανήματος
Αν κατά τη διάρκεια της σύμβασης συντήρησης και επισκευής το μηχάνημα τεθεί μόνιμα 
εκτός λειτουργίας και αποσυρθεί μετά από απόφαση του Νοσοκομείου, παύουν να ισχύουν οι 
υποχρεώσεις του συντηρητή γι’ αυτό το μηχάνημα αλλά και οι οικονομικές απαιτήσεις του 
από το Νοσοκομείο για το υπόλοιπο του χρόνου σύμβασης συντήρησης. Στην περίπτωση αυτή 
ο συντηρητής θα πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως από το Νοσοκομείο, τουλάχιστον ένα μήνα 
πριν τη διακοπή της σύμβασης.

11. Πιστοποιήσεις της εταιρείας συντήρησης και των τεχνικών της
Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία όσον αφορά 
στην προμήθεια ανταλλακτικών καθώς και στην παροχή τεχνογνωσίας που θα βοηθήσει στην 
επίλυση και αποκατάσταση μιας βλάβης. Παράλληλα θα πρέπει να έχει στη διάθεση του 
καλά καταρτισμένους τεχνικούς όσον αφορά στην τεχνολογία του συγκεκριμένου 
μηχανήματος οι οποίοι να διαθέτουν πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για την τεχνογνωσία τους 
στο εν λόγω μηχάνημα από την κατασκευάστρια εταιρεία. Τα παραπάνω θα πρέπει να 
μπορούν να βεβαιωθούν με πιστοποιητικά συνεργασίας και εκπαίδευσης τεχνικών από την 
εταιρεία κατασκευής του μηχανήματος. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη 
εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για 
μηχανήματα σαν αυτό που διαθέτει το Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:
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 Βεβαίωση συνεργασίας του συντηρητή με την κατασκευάστρια εταιρεία.
 Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας του μηχανήματος ότι αναλαμβάνει πλήρως 

τις υποχρεώσεις της σύμβασης συντήρησης και επισκευής με τους ίδιους ακριβώς 
όρους σε περίπτωση αδυναμίας του συντηρητή να ανταποκριθεί στο έργο του για 
οποιοδήποτε λόγο.

 Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα 
από την κατασκευάστρια εταιρεία.

 Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε 
συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.

 Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ με τους οποίους ο 
συντηρητής έχει συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση 
μηχανημάτων όπως αυτά.

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης της εταιρείας συντήρησης σύμφωνο με την υπουργική 
απόφαση Δ.Υ.8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 σχετικά με την Ορθή Πρακτική Διανομής 
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

 Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 ή ISO 13485 για τη διακίνηση, 
εμπορία και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

12. Φύλλο Συμμόρφωσης
Να κατατεθεί λεπτομερές φύλλο συμμόρφωσης πλήρως τεκμηριωμένο για κάθε ένα από τα 
προαναφερόμενα σημεία όπου θα αναφέρεται αν συμφωνεί ο συντηρητής με τον εκάστοτε όρο 
απαιτήσεων.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ AGFA-GEVAERT

(ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ CR
(Εγκατάσταση:15/01/2014)

 AGFA CR 85X Digitizer (4AD9469, S/N: 6148, Κατασκευή:07/2012)
 AGFA CR ID Tablet (4AD9471, S/N:23579, Κατασκευή:08/2012)
 CR High Quality Monitor BARCO MDRC-1119 (4IM9472, S/N:9380027953)
 Σύστημα Κονσόλας CR NX-MW22 (HP Engage Flex Pro) (S/N: CZC021968S)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
 AGFA Drystar Axys (4DP9470, S/N:7496, Κατασκευή:11/2013, Εγκατάστ.:15/01/2014)
 AGFA Drystar Axys (4DP9854, S/N:9008, Κατασκευή:10/2014, Εγκατάστ.:28/01/2015)

Για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων απεικόνισης και εκτύπωσης ακτινογραφιών του 
ακτινοδιαγνωστικού τμήματος, απαιτείται τακτική συντήρηση από κατάλληλα καταρτισμένους 
τεχνικούς. Για το λόγο αυτό καθώς και για την αποτελεσματικότερη και αμεσότερη αποκατάσταση 
των βλαβών στα μηχανήματα αυτά, είναι αναγκαία η σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης με 
κατάλληλη εταιρεία. Αναφέρονται παρακάτω οι απαιτήσεις για τη συντήρηση και επισκευή των 
μηχανημάτων αυτών.

24. Διάρκεια της σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης συντήρησης και επισκευής είναι ένα (1) έτος.

25. Περιγραφή απαιτούμενων εργασιών
Στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης απαιτείται μια σειρά εργασιών όπως οι ακόλουθες:
 Έλεγχος ασφαλείας, ηλεκτρολογική επιθεώρηση
 Προληπτική συντήρηση
 Τηλεφωνική υποστήριξη
 Τηλεφωνική ανταπόκριση ύστερα από έγγραφη ενημέρωση
 On site ανταπόκριση μετά από έγγραφη ενημέρωση
 Ρύθμιση ποιότητας εικόνας
 Ενημέρωση λογισμικού (updates)
 Έκτακτες επισκευές, εργασία & μετάβαση τεχνικού
 Ανταλλακτικά (εξαιρουμένων των αναλωσίμων)
 Αρχεία ασφάλειας λογισμικού λειτουργικού συστήματος
 Υπηρεσίες υποστήριξης
 Εγκατάσταση/Εφαρμογή MANDATORY SERVICE BULLETΙΝ

26. Προληπτική Συντήρηση
Ο συντηρητής κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα πρέπει να πραγματοποιήσει 
προγραμματισμένες προληπτικές συντηρήσεις σε κάθε μηχάνημα, σύμφωνα με τις 
οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Οι επισκέψεις για τις προληπτικές 
συντηρήσεις θα ορίζονται μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του 
Νοσοκομείου. Πιο συγκεκριμένα, απαιτούνται: 

Για το σύστημα AGFA CR 85X: Κάθε 6 μήνες ή κάθε 25.000 χρήσεις κασετών
 Επίλυση τυχόν προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί από τον χρήστη του Digitizer
 Έλεγχος καλής λειτουργίας διακοπτών ασφαλείας
 Έλεγχος κυλίνδρων μετακίνησης κασετών και αντικατάστασής των, αν απαιτηθεί
 Αλλαγή ιμάντα κίνησης κασετών, αν απαιτηθεί (μια φορά τον χρόνο)
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 Καθαρισμός οπών, ανεμιστήρων εξαερισμού ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και φίλτρων 
 Καθαρισμός κατόπτρου
 Καθαρισμός επιφάνειας επαφής της μονάδας αναγνώρισης κασετών

 Έλεγχος μεντεσέδων, ελατηρίων, πινακίδων αλουμινίου, και σωστής εφαρμογής όλων                            
των κασετών

 Έλεγχος ενισχυτικών πινακίδων 
 Γενικός έλεγχος και ρύθμιση ποιότητας εικόνας
 Ενημερώσεις (patches) λογισμικών  εφαρμογών
 Εγκατάσταση και διαχείριση ενημερώσεων και βελτιώσεων, όταν υπάρξουν.
 Διασφάλιση του λογισμικού λειτουργίας του συστήματος για την άμεση επανεγκατάσταση σε 

περίπτωση βλάβης (*χωρίς τη δυνατότητα επανάκτησης των αποθηκευμένων εξετάσεων)
 Ενημέρωση του Νοσοκομείου για τα αποτελέσματα της συντήρησης και για πιθανές 

απαιτούμενες επισκευές

Για τα συστήματα AGFA Drystar Axys: Κάθε 6 μήνες ή κάθε 25.000 εκτυπώσεις
 Επίλυση τυχόν προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί από τον χρήστη του εκτυπωτή
 Ανάλυση των infocounter
 Εκτύπωση εικόνας ελέγχου και εκτίμηση της ποιότητάς της
 Εκτεταμένος ηλεκτρονικός έλεγχος του συστήματος 
 Επιθεώρηση καλωδίων τροφοδοσίας και δικτυώματος 
 Καθαρισμός των κυλίνδρων μεταφοράς του φιλμ.
 Έλεγχος των ιμάντων και γραναζιών του εκτυπωτή 
 Καθαρισμός της ηλεκτρονικής μονάδας (Εlectronick Rack)
 Καθαρισμός της μονάδας τροφοδοσίας (Power Supply)
 Καθαρισμός και έλεγχος των ελαστικών του τύμπανου εκτύπωσης 
 Έλεγχος και καθαρισμός της θερμικής κεφαλής εκτύπωσης 
 Ρύθμιση της θέσης του φιλμ και στις δύο πλευρές του συρταριού  εισόδου
 Ρύθμιση του περιγράμματος της κεφαλής εκτύπωσης 
 Εκτύπωση της εικόνας ελέγχου (test image) και σύγκρισή της με την αρχική 
 Επιβεβαίωση της συντήρησης στο  service menu του εκτυπωτή
 Ενημέρωση του Νοσοκομείου για τα αποτελέσματα της συντήρησης

27. Αποκατάσταση Βλάβης
Ο συντηρητής θα πρέπει να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε κλήση του Νοσοκομείου για 
αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης των μηχανημάτων, που οφείλεται σε φυσιολογική 
φθορά από τη συνήθη χρήση. Καλείται να πραγματοποιήσει την επίσκεψη των τεχνικών του 
σε εργάσιμες ώρες και ημέρες για έλεγχο και αποκατάσταση πιθανών βλαβών εντός 8 
ωρών από την αναγγελία της βλάβης που θα δηλώνεται από το Νοσοκομείο τηλεφωνικά, 
με fax ή e-mail. Εξαιρούνται περιπτώσεις που λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή άλλων 
λόγων ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η άμεση μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο 
χώρο του Νοσοκομείου.

28. Βελτιώσεις - Αναβαθμίσεις
Αν ο κατασκευαστικός οίκος συνιστά οποιαδήποτε βελτίωση/αναβάθμιση των μηχανημάτων ή 
μερών αυτών, ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να την εφαρμόσει, στα πλαίσια της 
σύμβασης. Η βελτίωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει εργασία είτε με φυσική παρουσία 
τεχνικών υπαλλήλων είτε με απομακρυσμένη πρόσβαση (remote access), καθώς επίσης και 
υλικό μέρος ή λογισμικό. Οι επισκέψεις για τις εφαρμογές των βελτιώσεων/αναβαθμίσεων θα 
ορίζονται μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου.

29. Χρόνος Ακινητοποίησης (Down-Time)
Από τη στιγμή που το Νοσοκομείο ενημερώσει το συντηρητή για κάποια βλάβη η οποία έχει 
θέσει εκτός λειτουργίας κάποιο μηχάνημα, αρχίζει να μετρά ο χρόνος ακινητοποίησης 
(Down-Time) ο οποίος είναι το χρονικό διάστημα που η συσκευή μένει εκτός παραγωγικής 
λειτουργίας λόγω βλάβης μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της (εξαιρούνται οι 
προγραμματισμένες ημέρες προληπτικής συντήρησης και αναβάθμισης του συστήματος). Ο 
μέγιστος συνολικός χρόνος ακινητοποίησης του κάθε μηχανήματος λόγω βλαβών κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, δεν θα πρέπει αθροιστικά να ξεπερνάει τις 15 ημερολογιακές 
ημέρες ανά έτος. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή κλήσης της 
εταιρείας για επισκευή. Δεν γίνεται προσμέτρηση στο χρόνο ακινητοποίησης των 
μηχανημάτων εφόσον η αποκατάσταση της βλάβης γίνει το αργότερο εντός της επόμενης 
εργάσιμης ημέρας από την ειδοποίηση της εταιρείας καθώς και σε περιπτώσεις που η 
καθυστέρηση οφείλεται αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας. Για χρονικό διάστημα 

ΑΔΑ: 6ΝΠΧ46907Λ-25Ε
21PROC009119455 2021-08-27



46

ακινητοποίησης πέραν των προαναφερθέντων ημερών, θα επιβάλλεται στην εταιρεία ως 
ποινική ρήτρα, παράταση της σύμβασης για το διάστημα των ημερών υπέρβασης του 
συμφωνηθέντος ορίου πολλαπλασιασμένο επί τρία (3).

Ημέρες και Ώρες συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών και βελτιώσεων Όλες οι 
επισκέψεις του συντηρητή για προληπτικές συντηρήσεις, αποκαταστάσεις βλαβών και 
βελτιώσεων, θα εκτελούνται στο χώρο του Νοσοκομείου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από 
Δευτέρα έως Παρασκευή και από 08:00 έως 16:00). Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του 
τεχνικού θα καλύπτονται πλήρως από το συντηρητή. Αν η επιτόπια αποκατάσταση βλάβης 
δεν είναι εφικτή, δύναται ο συντηρητής να ζητήσει μεταφορά και επισκευή του μηχανήματος 
στην εταιρεία του καλύπτοντας ο ίδιος το κόστος μεταφοράς και επιστροφής.

30. Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου
Όλες οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών θα πρέπει να γίνονται πάντα με 
γνώμονα τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου καθώς και τις ισχύουσες προδιαγραφές των 
αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων ασφάλειας και λειτουργίας για μηχανήματα τέτοιου 
τύπου. Οι εργασίες αυτές θα διεξάγονται από τους τεχνικούς του συντηρητή με τα 
απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. Αν 
προτείνονται από τον κατασκευαστικό οίκο αλλαγές ή ενημερώσεις σε υλικό (hardware) ή 
λογισμικό (software) για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και λειτουργικότητας του μηχανήματος, 
ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να τις πραγματοποιήσει.

31. Ανταλλακτικά
Στην περίπτωση που απαιτείται κάποιο ανταλλακτικό εξάρτημα για την αποκατάσταση μιας 
βλάβης, ο συντηρητής καλείται να καλύψει την προμήθεια και εγκατάσταση αυτού. Το 
κόστος όλων των ανταλλακτικών καθώς και τα έξοδα αποστολής και εγκατάστασης για την 
αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης θα καλύπτονται εξολοκλήρου από το συντηρητή χωρίς 
καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο. 

Εξαιρούνται τα αναλώσιμα είδη που απαιτούνται για τη συνήθη χρήση των μηχανημάτων, 
όπως είναι οι κασέτες του συστήματος ψηφιακής ακτινογραφίας, οι πινακίδες φωσφόρου και 
κατ’ επέκταση τα ανταλλακτικά των κασετών. Επίσης, αναλώσιμα θεωρούνται οι θερμικές 
κεφαλές των εκτυπωτών Drystar, καθώς επίσης οι φωτοπολλαπλασιαστές των ψηφιοποιητών 
τύπου CR, για τα οποία υπάρχει εγγύηση 35000 εκτυπώσεων ή 2 χρόνια από την 
εγκατάστασή τους.

Τα ανταλλακτικά που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή, θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για χρήση σε μηχανήματα σαν αυτά και πιο 
συγκεκριμένα από τον ίδιο οίκο κατασκευής με αυτόν του ίδιου του μηχανήματος, έτσι ώστε 
να εξασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια και η λειτουργικότητα της συσκευής. Τα 
κατεστραμμένα ανταλλακτικά περιέρχονται στην κυριότητα του συντηρητή. 

Παράλληλα θα πρέπει ο συντηρητής να διατηρεί ένα επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών 
εξαρτημάτων στις αποθήκες του, για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση του νοσοκομείου.

32. Δελτίο Τεχνικής Αναφοράς (Service Report)
Μετά από κάθε προληπτική συντήρηση ή αποκατάσταση βλάβης, το μηχάνημα θα 
παραδίδεται προς χρήση μαζί με ένα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο Δελτίο 
Τεχνικής Αναφοράς (Service Report) που θα αναφέρει την ώρα έναρξης και τέλους των 
εργασιών, τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αναλυτικά, τα ανταλλακτικά που 
χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις για βελτίωση της λειτουργίας 
και απόδοσης του μηχανήματος. Επιπλέον, θα παραδίδεται checklist με τις εργασίες που 
πραγματοποιήθηκαν κατά την προληπτική συντήρηση. 

33. Τηλεφωνική Υποστήριξη
Σε περίπτωση απλής βλάβης που μπορεί να αποκατασταθεί από την τεχνική υπηρεσία του 
Νοσοκομείου ή τους ίδιους τους χειριστές, ο συντηρητής θα πρέπει να βοηθήσει με την 
παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή διευκρίνησης του ζητηθεί τηλεφωνικά.

34. Απόσυρση Μηχανήματος
Αν κατά τη διάρκεια της σύμβασης συντήρησης και επισκευής κάποιο μηχάνημα τεθεί 
μόνιμα εκτός λειτουργίας και αποσυρθεί μετά από απόφαση του Νοσοκομείου, παύουν να 
ισχύουν οι υποχρεώσεις του συντηρητή γι’ αυτό το μηχάνημα αλλά και οι οικονομικές 
απαιτήσεις του από το Νοσοκομείο για το υπόλοιπο του χρόνου σύμβασης συντήρησης. Στην 
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περίπτωση αυτή ο συντηρητής θα πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως από το Νοσοκομείο, 
τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη διακοπή της σύμβασης.

35. Πιστοποιήσεις της εταιρείας συντήρησης και των τεχνικών της
36. Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία όσον 
αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών καθώς και στην παροχή τεχνογνωσίας που θα 
βοηθήσει στην επίλυση και αποκατάσταση μιας βλάβης. Παράλληλα θα πρέπει να έχει στη 
διάθεση του καλά καταρτισμένους τεχνικούς όσον αφορά στην τεχνολογία του συγκεκριμένου 
μηχανήματος οι οποίοι να διαθέτουν πιστοποιητικά κατάρτισης ή βεβαιώσεις για την 
τεχνογνωσία τους στο εν λόγω μηχάνημα από την κατασκευάστρια εταιρεία. Τα παραπάνω θα 
πρέπει να μπορούν να βεβαιωθούν με πιστοποιητικά
συνεργασίας και εκπαίδευσης τεχνικών από την εταιρεία κατασκευής του μηχανήματος. 
Επίσης, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων 
τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτό που διαθέτει το 
Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:
 Βεβαίωση συνεργασίας του συντηρητή με την κατασκευάστρια εταιρεία.
 Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας του μηχανήματος ότι αναλαμβάνει 

πλήρως τις υποχρεώσεις της σύμβασης συντήρησης και επισκευής με τους ίδιους 
ακριβώς όρους σε περίπτωση αδυναμίας του συντηρητή να ανταποκριθεί στο έργο του για 
οποιοδήποτε λόγο.

 Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω 
μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία.

 Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε 
συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.

 Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ με τους οποίους ο 
συντηρητής έχει συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση 
μηχανημάτων όπως αυτά.

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης της εταιρείας συντήρησης σύμφωνο με την 
υπουργική απόφαση Δ.Υ.8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 σχετικά με την Ορθή Πρακτική 
Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

 Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 ή ISO 13485 για τη διακίνηση, 
εμπορία και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

37. Φύλλο Συμμόρφωσης
Να κατατεθεί λεπτομερές φύλλο συμμόρφωσης πλήρως τεκμηριωμένο για κάθε ένα από τα 
προαναφερόμενα σημεία όπου θα αναφέρεται αν συμφωνεί ο συντηρητής με τον εκάστοτε όρο 
απαιτήσεων.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ PHILIPS

(ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ

Υπερηχογράφος Γενικής Χρήσης: PHILIPS Affiniti 70G (S/N: US819F0381), Έτος 
Εγκατάστασης: 2019

Για την καλή λειτουργία των συστημάτων υπερηχογραφίας, απαιτείται τακτική συντήρηση από 
κατάλληλα καταρτισμένους τεχνικούς. Για το λόγο αυτό καθώς και για την αποτελεσματικότερη και 
αμεσότερη αποκατάσταση των βλαβών στα μηχανήματα αυτά, είναι αναγκαία η σύναψη ετήσιας 
σύμβασης συντήρησης με κατάλληλη εταιρεία. Αναφέρονται παρακάτω οι απαιτήσεις για τη 
συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων αυτών.

1. Διάρκεια της σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης συντήρησης και επισκευής είναι ένα (1) έτος.

2. Προληπτική Συντήρηση
Ο συντηρητής κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα πρέπει να πραγματοποιήσει τουλάχιστον 
μία (1) προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση σε κάθε μηχάνημα, σύμφωνα με τις 
οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου η οποία θα περιλαμβάνει και έλεγχο 
ηλεκτρικής ασφάλειας. Οι επισκέψεις για τις προληπτικές συντηρήσεις θα ορίζονται μετά από 
συνεννόηση με το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου.

3. Αποκατάσταση Βλάβης
Ο συντηρητής θα πρέπει να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε κλήση του Νοσοκομείου για 
αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης των μηχανημάτων που οφείλεται σε φυσιολογική φθορά 
από τη συνήθη χρήση. Καλείται να πραγματοποιήσει την επίσκεψη των τεχνικών του για 
έλεγχο και αποκατάσταση πιθανών βλαβών εντός 24 ωρών από την αναγγελία της 
βλάβης που θα δηλώνεται από το Νοσοκομείο τηλεφωνικά, με fax ή e-mail. Εξαιρούνται 
περιπτώσεις που λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας, δεν είναι 
δυνατή η άμεση μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του Νοσοκομείου.

4. Βελτιώσεις - Αναβαθμίσεις
Αν ο κατασκευαστικός οίκος συνιστά οποιαδήποτε βελτίωση/αναβάθμιση των μηχανημάτων ή 
μερών αυτών, ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να την εφαρμόσει, στα πλαίσια της 
σύμβασης. Η βελτίωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει εργασία είτε με φυσική παρουσία 
τεχνικών υπαλλήλων είτε με απομακρυσμένη πρόσβαση (remote access), καθώς επίσης και 
υλικό μέρος ή λογισμικό. Οι επισκέψεις για τις εφαρμογές των βελτιώσεων/αναβαθμίσεων θα 
ορίζονται μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου.

5. Χρόνος Ακινητοποίησης (Down-Time)
Από τη στιγμή που το Νοσοκομείο ενημερώσει το συντηρητή για κάποια βλάβη η οποία έχει 
θέσει εκτός λειτουργίας κάποιο μηχάνημα, αρχίζει να μετρά ο χρόνος ακινητοποίησης 
(Down-Time) ο οποίος είναι το χρονικό διάστημα που η συσκευή μένει εκτός παραγωγικής 
λειτουργίας λόγω βλάβης μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της (εξαιρούνται οι 
προγραμματισμένες ημέρες προληπτικής συντήρησης και αναβάθμισης του συστήματος). Ο 
μέγιστος συνολικός χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος λόγω βλαβών κατά τη διάρκεια 
της σύμβασης, δεν θα πρέπει αθροιστικά να ξεπερνάει τις 15 εργάσιμες ημέρες ανά έτος. 
Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή κλήσης της εταιρείας για 
επισκευή. Δεν γίνεται προσμέτρηση στο χρόνο ακινητοποίησης των μηχανημάτων εφόσον η 
αποκατάσταση της βλάβης γίνει το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την 
ειδοποίηση της εταιρείας καθώς και σε περιπτώσεις που η καθυστέρηση οφείλεται 
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αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας. Για χρονικό διάστημα ακινητοποίησης πέραν των 
προαναφερθέντων ημερών, θα επιβάλλεται στην εταιρεία ως ποινική ρήτρα, παράταση της 
σύμβασης για το διάστημα των ημερών υπέρβασης του συμφωνηθέντος ορίου 
πολλαπλασιασμένο επί τρία (3).

7. Ημέρες και Ώρες συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών και βελτιώσεων
Όλες οι επισκέψεις του συντηρητή για προληπτικές συντηρήσεις, αποκαταστάσεις βλαβών και 
βελτιώσεων, θα εκτελούνται στο χώρο του Νοσοκομείου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από 
Δευτέρα έως Παρασκευή και από 08:00 έως 16:00). Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του 
τεχνικού θα καλύπτονται πλήρως από το συντηρητή. Αν η επιτόπια αποκατάσταση βλάβης 
δεν είναι εφικτή, δύναται ο συντηρητής να ζητήσει μεταφορά και επισκευή του μηχανήματος 
στην εταιρεία του καλύπτοντας ο ίδιος το κόστος μεταφοράς και επιστροφής.

8. Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου
Όλες οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών θα πρέπει να γίνονται πάντα με 
γνώμονα τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου καθώς και τις ισχύουσες προδιαγραφές των 
αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων ασφάλειας και λειτουργίας για μηχανήματα τέτοιου 
τύπου. Οι εργασίες αυτές θα διεξάγονται από τους τεχνικούς του συντηρητή με τα 
απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. Αν 
προτείνονται από τον κατασκευαστικό οίκο αλλαγές ή ενημερώσεις σε υλικό (hardware) ή 
λογισμικό (software) για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και λειτουργικότητας του μηχανήματος, 
ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να τις πραγματοποιήσει.

9. Ανταλλακτικά
Στην περίπτωση που απαιτείται κάποιο ανταλλακτικό εξάρτημα για την αποκατάσταση μιας 
βλάβης, ο συντηρητής καλείται να καλύψει την προμήθεια και εγκατάσταση αυτού. Το 
κόστος όλων των ανταλλακτικών καθώς και τα έξοδα αποστολής και εγκατάστασης για την 
αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης θα καλύπτονται εξολοκλήρου από το συντηρητή χωρίς 
καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο. Εξαιρούνται τα αναλώσιμα είδη που απαιτούνται για 
τη συνήθη χρήση των μηχανημάτων.

Περιλαμβάνεται η αντικατάσταση των ηχοβόλων κεφαλών σε περίπτωση βλάβης.

Τα ανταλλακτικά που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή, θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για χρήση σε μηχανήματα σαν αυτά και πιο 
συγκεκριμένα από τον ίδιο οίκο κατασκευής με αυτόν του ίδιου του μηχανήματος, έτσι ώστε 
να εξασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια και η λειτουργικότητα της συσκευής. Τα 
κατεστραμμένα ανταλλακτικά περιέρχονται στην κυριότητα του συντηρητή. 

Στην περίπτωση της διακοπής παραγωγής κάποιου εξαρτήματος από τον κατασκευαστικό 
οίκο, θα πρέπει να ενημερωθεί το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου και μετά 
από ανάλογη συνεννόηση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντίστοιχο ανταλλακτικό από 
διαφορετικό οίκο κατασκευής, με την ίδια όμως πάντα αξιοπιστία και λειτουργικότητα. 

Παράλληλα θα πρέπει ο συντηρητής να διατηρεί ένα επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών 
εξαρτημάτων στις αποθήκες του, για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση του νοσοκομείου.

10. Δελτίο Τεχνικής Αναφοράς (Service Report)
Μετά από κάθε προληπτική συντήρηση ή αποκατάσταση βλάβης, το μηχάνημα θα 
παραδίδεται προς χρήση μαζί με ένα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο Δελτίο 
Τεχνικής Αναφοράς (Service Report) που θα αναφέρει την ώρα έναρξης και τέλους των 
εργασιών, τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αναλυτικά, τα ανταλλακτικά που 
χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις για βελτίωση της λειτουργίας 
και απόδοσης του μηχανήματος. Επιπλέον, θα παραδίδεται checklist με τις εργασίες που 
πραγματοποιήθηκαν κατά την προληπτική συντήρηση και δελτίο μετρήσεων του ελέγχου 
ηλεκτρικής ασφάλειας.

11. Τηλεφωνική Υποστήριξη
Σε περίπτωση απλής βλάβης που μπορεί να αποκατασταθεί από την τεχνική υπηρεσία του 
Νοσοκομείου ή τους ίδιους τους χειριστές, ο συντηρητής θα πρέπει να βοηθήσει με την 
παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή διευκρίνησης του ζητηθεί τηλεφωνικά.

12. Απόσυρση Μηχανήματος
Αν κατά τη διάρκεια της σύμβασης συντήρησης και επισκευής κάποιο μηχάνημα τεθεί 
μόνιμα εκτός λειτουργίας και αποσυρθεί μετά από απόφαση του Νοσοκομείου, παύουν να 
ισχύουν οι υποχρεώσεις του συντηρητή γι’ αυτό το μηχάνημα αλλά και οι οικονομικές 
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απαιτήσεις του από το Νοσοκομείο για το υπόλοιπο του χρόνου σύμβασης συντήρησης. Στην 
περίπτωση αυτή ο συντηρητής θα πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως από το Νοσοκομείο, 
τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη διακοπή της σύμβασης.

13. Πιστοποιήσεις της εταιρείας συντήρησης και των τεχνικών της
Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία όσον αφορά 
στην προμήθ αποκατάσταση μιας βλάβης. Παράλληλα θα πρέπει να έχει στη διάθεση του 
καλά καταρτισμένους τεχνικούς όσον αφορά στην τεχνολογία του συγκεκριμένου 
μηχανήματος οι οποίοι να διαθέτουν πιστοποιητικά κατάρτισης ή βεβαιώσεις για την 
τεχνογνωσία τους στο εν λόγω μηχάνημα από την κατασκευάστρια εταιρεία. Τα παραπάνω θα 
πρέπει να μπορούν να βεβαιωθούν με πιστοποιητικά συνεργασίας και εκπαίδευσης τεχνικών 
από την εταιρεία κατασκευής του μηχανήματος. Επίσης, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη 
εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για 
μηχανήματα σαν αυτό που διαθέτει το Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:
 Βεβαίωση συνεργασίας του συντηρητή με την κατασκευάστρια εταιρεία.
 Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας του μηχανήματος ότι αναλαμβάνει 

πλήρως τις υποχρεώσεις της σύμβασης συντήρησης και επισκευής με τους ίδιους 
ακριβώς όρους σε περίπτωση αδυναμίας του συντηρητή να ανταποκριθεί στο έργο του για 
οποιοδήποτε λόγο.

 Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω 
μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία.

 Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε 
συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.

 Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ με τους οποίους ο 
συντηρητής έχει συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση 
μηχανημάτων όπως αυτά.

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης της εταιρείας συντήρησης σύμφωνο με την 
υπουργική απόφαση Δ.Υ.8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 σχετικά με την Ορθή Πρακτική 
Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

 Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 ή ISO 13485 για τη διακίνηση, 
εμπορία και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

 Φύλλο Συμμόρφωσης
Να κατατεθεί λεπτομερές φύλλο συμμόρφωσης πλήρως τεκμηριωμένο για κάθε ένα από τα 
προαναφερόμενα σημεία όπου θα αναφέρεται αν συμφωνεί ο συντηρητής με τον εκάστοτε όρο 
απαιτήσεων.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ BELLCO

(ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)

Για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης που βρίσκονται στη Μονάδα Τεχνητού 
Νεφρού του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, απαιτείται τακτική συντήρηση από κατάλληλα καταρτισμένους 
τεχνικούς. Για το λόγο αυτό καθώς και για την αποτελεσματικότερη και αμεσότερη αποκατάσταση 
των βλαβών στα μηχανήματα αυτά, απαιτείται η σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης με 
κατάλληλη εταιρεία. Τo Μηχάνημα Αιμοκάθαρσης που θα καλύπτεται από τη σύμβαση συντήρησης 
και επισκευής είναι του Ιταλικού κατασκευαστικού οίκου BELLCO μοντέλο Formula 2000 (S/N: 
92170016, έτος εγκατάστασης: 2017).

Αναφέρονται παρακάτω οι απαιτήσεις για τη συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος αυτού.

01. Διάρκεια της σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης συντήρησης και επισκευής είναι ένα (1) έτος.

02. Προληπτική Συντήρηση
Ο συντηρητής κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα πρέπει να πραγματοποιήσει δύο (2) 
προγραμματισμένες προληπτικές συντηρήσεις στο μηχάνημα, σύμφωνα με τις οδηγίες 
και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Οι επισκέψεις αυτές θα ορίζονται μετά από 
συνεννόηση με το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του 
Νοσοκομείου.

Θα περιλαμβάνονται δε, οι ακόλουθοι έλεγχοι:
 Εξωτερικοί: πλήκτρων, λαμπτήρων, ενδείξεων κινητών μερών, αντλιών, αισθητήρων, 

πιπετών, συνδετήρων, αντικατάσταση προβληματικών μερών.
 Υδραυλικού  μέρους: βαλβίδων,   αντλιών,   μοτέρ,  αισθητήρων,   σωληνώσεων, 

αντικατάσταση προβληματικών μερών.
 Ηλεκτρικού μέρους: πλακετών, τροφοδοτικού, καλωδιώσεων, καθαρισμός, 

αντικατάσταση προβληματικών μερών.
 Υδραυλικού τμήματος: έλεγχος πιέσεων, ροής, υπερδιήθησης, διαμεμβρανικής, τεστ 

διαφορικού ροομέτρου, αγωγιμότητας, θερμοκρασίας, ρυθμίσεις όπου είναι αναγκαίες, 
αντικατάσταση προβληματικών μερών.

 Αιματικού τμήματος: έλεγχος ροής αίματος, αντλίας ηπαρίνης, αρτηριακής - φλεβικής 
πίεσης, έλεγχος αισθητήρα διαρροής αίματος, έλεγχος φλεβικού σφιχτήρα, 
αντικατάσταση προβληματικών μερών.

 Συναγερμών: έλεγχος άνω κάτω ορίων όλων των συναγερμών και έλεγχος απόκρισης του 
μηχανήματος στους συναγερμούς, διόρθωση - ρύθμιση όπου χρειάζεται, αντικατάσταση 
προβληματικών μερών.

 Πλυσιμάτων,  αποστείρωσης.

Ειδικότερα, βάσει της οδηγίας του κατασκευαστή (BELLCO Ιταλίας), θα πρέπει να 
διενεργείται τακτική συντήρηση στο μηχάνημα βάσει του παρακάτω πίνακα ο οποίος είναι 
προτεινόμενος από τον κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 400h
ΑΝΤΙΚ/ΣΗ

600h
ΑΝΤΙΚ/ΣΗ

1200h
ΑΝΤΙΚ/ΣΗ

2400h
ΕΛΕΓΧΟΣ

4800h
ΕΛΕΓΧΟΣ

Dialysis connectors X

Disk filter, D25 X

Filter for Tur. Flowmeter X
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Filter, disk in PTFE X

Forclean X

ΚΙΤ Σωληνώσεων αποστείρωσης X

Multipure X X

O-ring διάφορα X

Sealing, πιπετών X X

Segment, Pump, DCL X X

Αγωγιμόμετρο 14 ms X

Αγωγιμόμετρο 3-5 ms X

Αισθητήριο πίεσης X

Ανεμιστήρες X X

Ανεμιστήρες X X

Αντλίες X X

Αφαλάτωση X X

Βαλβίδα ΒΥ-ΡΑSS 2-WAY X

Βαλβίδα ΒΥ-ΡΑSS 3-WAY

Διαφορικό ροόμετρο X X

Καθαρισμός πλακετών X X

Κιτ Αναμεικτών αγωγιμ. X

Κλείστρα βαλβίδων X

Πιπέτα αποστείρωσης X X

Πιπέτα διττανθρακικών X

Πιπέτα οξικών X

Πιπέτα Φύσιγγας X X

Πληκτρολόγιο X

Ροόμετρο turbine X

Ρυθμίσεις τάσεων αναφοράς X

Σωλήνες υδραυλικού X

Σωλήνες φίλτρου X

Ψήκτρες μοτέρ X

03. Αποκατάσταση Βλάβης
Ο συντηρητής θα πρέπει να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε κλήση του Νοσοκομείου για 
αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης του μηχανήματος που οφείλεται σε φυσιολογική φθορά 
από τη συνήθη χρήση. Καλείται να πραγματοποιήσει την επίσκεψη των τεχνικών του για 
αποκατάσταση πιθανών βλαβών εντός 72 ωρών από την αναγγελία της βλάβης που 
θα δηλώνεται από το Νοσοκομείο τηλεφωνικά ή με e-mail. Εξαιρούνται περιπτώσεις που λόγω 
δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν είναι δυνατή η άμεση μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας 
στο χώρο του Νοσοκομείου.

04. Χρόνος Ακινητοποίησης (Down-Time)
Από τη στιγμή που το Νοσοκομείο ενημερώσει το συντηρητή για κάποια βλάβη η οποία έχει 
θέσει εκτός λειτουργίας το μηχάνημα, αρχίζει να μετρά ο χρόνος ακινητοποίησης (Down-
Time) ο οποίος είναι το χρονικό διάστημα που η συσκευή μένει εκτός παραγωγικής 
λειτουργίας λόγω βλάβης μέχρι την αποκατάσταση της (εξαιρούνται οι προγραμματισμένες 
ημέρες προληπτικής συντήρησης καθώς και οι μη εργάσιμες ημέρες όπως αργίες και 
Σαββατοκύριακα). Ο μέγιστος συνολικός χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος λόγω 
βλαβών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δεν θα πρέπει αθροιστικά να ξεπερνάει τις πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, δύναται να παραταθεί η σύμβαση συντήρησης και 
επισκευής του μηχανήματος για χρονικό διάστημα αντίστοιχο με τις ημέρες υπέρβασης του 
συμφωνηθέντος ορίου για το μέγιστο χρόνο ακινητοποίησης ή να επιβληθούν επιπλέον 
κυρώσεις που θα προβλέπονται στη διακήρυξη.

05. Ημέρες και Ώρες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών
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Όλες οι επισκέψεις του συντηρητή είτε πρόκειται για προληπτική συντήρηση είτε για 
αποκατάσταση κάποιας βλάβης θα εκτελούνται στο χώρο του Νοσοκομείου, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. Εξαιρούνται οι ημέρες των εορτών και αργιών εκτός και αν έχει προηγηθεί 
από κοινού συνεννόηση για κάτι διαφορετικό. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του 
τεχνικού θα καλύπτονται πλήρως από το συντηρητή.

06. Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου
Όλες οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών θα πρέπει να γίνονται πάντα με 
γνώμονα τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου καθώς και τις ισχύουσες προδιαγραφές των 
αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων ασφάλειας και λειτουργίας για μηχανήματα τέτοιου 
τύπου. Οι εργασίες αυτές θα διεξάγονται από τους τεχνικούς του συντηρητή με τα 
απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. Αν 
προτείνονται από τον κατασκευαστικό οίκο αλλαγές ή ενημερώσεις σε υλικό (hardware) ή 
λογισμικό (software) για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και λειτουργικότητας του μηχανήματος, 
ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να τις πραγματοποιήσει. Κάθε επέμβαση από τεχνικό 
προσωπικό στο μηχάνημα είτε πρόκειται για προληπτική συντήρηση είτε για αποκατάσταση 
βλάβης θα πρέπει να ακολουθείται από έλεγχο ηλεκτρικής ασφάλειας με πιστοποιημένα και 
διακριβωμένα όργανα ελέγχου.

07. Ανταλλακτικά
Στην περίπτωση που απαιτείται κάποιο ανταλλακτικό εξάρτημα για την αποκατάσταση μιας 
βλάβης, ο συντηρητής καλείται να καλύψει την προμήθεια και εγκατάσταση αυτού. Το 
κόστος όλων των ανταλλακτικών καθώς και τα έξοδα αποστολής και εγκατάστασης αυτών για 
την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης θα καλύπτονται εξολοκλήρου από το συντηρητή 
χωρίς καμία επιβάρυνση από το Νοσοκομείο. Εξαιρούνται τα αναλώσιμα είδη που 
απαιτούνται για τη συνήθη χρήση του μηχανήματος. Τα ανταλλακτικά που ενδεχομένως θα 
χρησιμοποιηθούν για την επισκευή θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα 
για χρήση σε μηχανήματα σαν αυτό και πιο συγκεκριμένα από τον ίδιο οίκο κατασκευής με 
αυτόν του ίδιου του μηχανήματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια και η 
λειτουργικότητα της συσκευής.
Στην περίπτωση της διακοπής παραγωγής κάποιου εξαρτήματος από τον κατασκευαστικό 
οίκο, θα πρέπει να ενημερωθεί το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου και μετά 
από ανάλογη συνεννόηση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντίστοιχο ανταλλακτικό από 
διαφορετικό οίκο κατασκευής, με την ίδια όμως πάντα αξιοπιστία και λειτουργικότητα.
Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει σε διαθεσιμότητα ως στοκ στις αποθήκες του συντηρητή 
ένα επαρκές απόθεμα από τα βασικά τουλάχιστον εξαρτήματα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να 
γίνεται παραγγελία από το εξωτερικό, διαδικασία που ίσως είναι αρκετά χρονοβόρα και να 
έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην επανόρθωση ακόμα και μιας απλής βλάβης.

08. Δελτίο Τεχνικής Αναφοράς (Service Report)
Μετά από κάθε προληπτική συντήρηση ή αποκατάσταση βλάβης, το μηχάνημα θα 
παραδίδεται προς χρήση μαζί με ένα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο Δελτίο 
Τεχνικής Αναφοράς (Service Report) που θα αναφέρει την ώρα έναρξης και τέλους των 
εργασιών, τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αναλυτικά, τα ανταλλακτικά και τα όργανα 
ελέγχου που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις για βελτίωση 
της λειτουργίας και απόδοσης του μηχανήματος. Επιπλέον θα πρέπει να παραδοθούν τα 
αντίστοιχα δελτία μετρήσεων από τον έλεγχο ηλεκτρικής ασφάλειας όπως επίσης και 
αντίγραφα από τα πιστοποιητικά διακρίβωσης των οργάνων ελέγχου που χρησιμοποιήθηκαν.

09. Τηλεφωνική Υποστήριξη
Σε περίπτωση απλής βλάβης που μπορεί να αποκατασταθεί από την τεχνική υπηρεσία του 
Νοσοκομείου ή τους ίδιους τους χειριστές, ο συντηρητής θα πρέπει να βοηθήσει με την 
παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή διευκρίνησης του ζητηθεί τηλεφωνικά.

10. Απόσυρση Μηχανήματος
Αν κατά τη διάρκεια της σύμβασης συντήρησης και επισκευής κάποιο μηχάνημα τεθεί 
μόνιμα εκτός λειτουργίας και αποσυρθεί μετά από απόφαση του Νοσοκομείου, παύουν να 
ισχύουν οι υποχρεώσεις του συντηρητή γι’ αυτό το μηχάνημα αλλά και οι οικονομικές 
απαιτήσεις του από το Νοσοκομείο για το υπόλοιπο του χρόνου σύμβασης συντήρησης. Στην 
περίπτωση αυτή ο συντηρητής θα πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως από το Νοσοκομείο, 
τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη διακοπή ή τροποποίηση της σύμβασης.

11. Πιστοποιήσεις της εταιρείας συντήρησης και των τεχνικών της
Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία όσον αφορά 
στην προμήθεια ανταλλακτικών καθώς και στην παροχή τεχνογνωσίας που θα βοηθήσει στην 
επίλυση και αποκατάσταση μιας βλάβης. Παράλληλα θα πρέπει να έχει στη διάθεση του 
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καλά καταρτισμένους τεχνικούς όσον αφορά στην τεχνολογία του συγκεκριμένου 
μηχανήματος οι οποίοι να διαθέτουν πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για την τεχνογνωσία τους 
στο εν λόγω μηχάνημα από την κατασκευάστρια εταιρεία. Τα παραπάνω θα πρέπει να 
μπορούν να βεβαιωθούν με πιστοποιητικά συνεργασίας και εκπαίδευσης τεχνικών από την 
εταιρεία κατασκευής του μηχανήματος. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη 
εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για 
μηχανήματα σαν αυτό που διαθέτει το Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:
 Βεβαίωση συνεργασίας του συντηρητή με την κατασκευάστρια εταιρεία.
 Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας του μηχανήματος ότι αναλαμβάνει πλήρως 

τις υποχρεώσεις της σύμβασης συντήρησης και επισκευής με τους ίδιους ακριβώς 
όρους σε περίπτωση αδυναμίας του συντηρητή να ανταποκριθεί στο έργο του για 
οποιοδήποτε λόγο.

 Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για το εν λόγω μηχάνημα από 
την κατασκευάστρια εταιρεία.

 Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε 
συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.

 Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ με τους οποίους ο 
συντηρητής έχει συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση 
μηχανημάτων όπως αυτά.

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης της εταιρείας συντήρησης σύμφωνο με την υπουργική 
απόφαση Δ.Υ.8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 σχετικά με την Ορθή Πρακτική Διανομής 
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

 Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 ή ISO 13485 για τη διακίνηση, 
εμπορία και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

12. Φύλλο Συμμόρφωσης
Να κατατεθεί λεπτομερές φύλλο συμμόρφωσης πλήρως τεκμηριωμένο για κάθε ένα από τα 
προαναφερόμενα σημεία όπου θα αναφέρεται αν συμφωνεί ο συντηρητής με τον εκάστοτε όρο 
απαιτήσεων.
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Για να τεκμηριωθεί η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στην 
παρούσα διακήρυξη θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον οικονομικό φορέα σχετικό 
«Φύλλο Συμμόρφωσης», υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο σύμφωνα με τις παρακάτω 
επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος να 
ακολουθήσει.

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 ….(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ)…..      NAI

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
 Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Στη 
στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» συμπληρώνεται η λέξη «ΝΑΙ», θεωρούμενη ως απαράβατος όρος στην 
Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη 
μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα 
αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην 
Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της 
προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της 
πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη). Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» 
θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα 
περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές 
περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή 
αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του 
υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Φύλλου Συμμόρφωσης και τα οποία 
αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο στα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών. Είναι 
ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι 
κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). 
Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ 
θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί 
η αντίστοιχη παράγραφος του Φύλλου Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη 
προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία 
του Φύλλου Συμμόρφωσης και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Η αρμόδια 
Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την 
αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.
 Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» και η στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ», 
για έστω και ένα από τους όρους στο φύλλο συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει 
απάντηση στο σχετικό όρο και άρα η τεχνική προσφορά θα θεωρείται ως μη αποδεκτή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΆΡΘΡΟ 9ο. Λοιποί Όροι........................................................................................................................

Στο Ρέθυμνο, σήμερα ……………………………………….. στο Τμήμα προμηθειών του Γενικού 

Νοσοκομείου Ρεθύμνου, οι υπογεγραμμένοι α) το Γενικό Νοσοκομείο  Ρεθύμνου που εδρεύει 

στο Ρέθυμνο, Τρανταλλίδου 17-19, 74100 Ρέθυμνο Κρήτης, με  Α.Φ.Μ: 999272718 Δ.Ο.Υ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή Δρ. Ελευθέριο Μαρκάκη και β) 

…………………… ……………………, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας …………………………, Δ/νση: 

…………………….. τηλ. …………….., Φ.Α.Ξ. …………… με Α.Φ.Μ: ………………… Δ.Ο.Υ: …………………,  

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:

Με την με αριθ. ……………………..……. Απόφαση του ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου 

κατακυρώθηκαν οι Υπηρεσίες όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 1 της 

παρούσης Σύμβασης στην εταιρεία ………………..……………..

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού 

που διενεργήθηκε την .................................  σύμφωνα με τους όρους της  Δ/ξης  με αριθ. 

………………. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα και με τις τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα ΣΤ’).

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη 

ιδιότητά του, αναθέτει στον δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής Ανάδοχο, τις υπηρεσίες όπως 

αυτές περιγράφονται  αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης, οι οποίες του 

κατακυρώθηκαν σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα.

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, τον Νόμο 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών διατάξεων 

περί κρατήσεων και φόρου, Ν.2198/94  ΑΡΘΡΟ 24 & τον Ν. 3329/05 “Εθνικό Σύστημα Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης”, το Ν. 3527/2007 « Κύρωση Συμβάσεων υπέρ Νομικών προσώπων 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το 

Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» και λοιπές ισχύουσες.

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΤΙΜΗ
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Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της 

αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του έργου  για τη 

Συντήρηση & Επισκευή Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, CPV 50421200-4, σύμφωνα με τα 

όσα ορίζονται στην τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης.

Το Έργο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό με 

τους όρους της από διακήρυξης και την σχετική απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας 

Αρχής. Το ανωτέρω στο εξής θα καλείται ανάθεση έργου, το οποίο αναλυτικά περιγράφεται 

πιο πάνω και σύμφωνα με τους  όρους  της διακήρυξης, με την προσφορά του Αναδόχου όπου 

αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόμενης υπηρεσίας και η οποία προσφορά 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει: Την Α’βάθμια τεχνική υποστήριξη & την  Β’βάθμια 

τεχνική υποστήριξη Προγραμμάτων Πληροφορικής (λογισμικών) για τις ανάγκες του   Γ. Ν. 

Ρεθύμνου &των φορέων του.

ΑΡΘΡΟ 2

ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παροχή, ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών, θα 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη 

συνοδεύουν και με τους όρους της τεχνικής προσφοράς του αναδόχου, τα οποία καθίστανται 

παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΟΣΟΤΙΚΗ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από την προς τούτο ορισθείσα 

επιτροπή,  για την ορθή εκτέλεση αυτών του Γ.Ν. Ρεθύμνου. 

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε 1 (ένα) έτος από την υπογραφή της.

Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου, 

χωρίς καμία οικονομική ή άλλους είδους απαίτηση, στην περίπτωση που συναφθεί σύμβαση, 

για την συγκεκριμένη υπηρεσία, από την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο κρατικό 

φορέα ή υπάρξουν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις. Στην περίπτωση αυτή, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα 
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αποζημιωθεί αναλογικά μέχρι και την τελευταία ημέρα που πρόσφερε τις υπηρεσίες του στο 

Νοσοκομείο

ΑΡΘΡΟ 5

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνεται μηνιαίως και μετά την σύνταξη του πρωτοκόλλου 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. Τα αναγκαία δικαιολογητικά 

πληρωμής ανά μήνα που πρέπει να προσκομίσει ο ανάδοχος είναι:

(i) πρακτικό ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής εργασιών εκάστου μηνός

(ii) πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

(iii) τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα.

Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας του μήνα που προσέφερε τις σχετικές υπηρεσίες να 

προβαίνει στην έκδοση περισσοτέρων του ενός παραστατικών δαπάνης ύστερα από 

συνεννόηση με τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Νοσοκομείου.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις.

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν  τα όσα  αναφέρονται στο 

άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει τις  τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών που του 

έχουν κατακυρωθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Γ.Ν. Ρεθυμνου και σύμφωνα με την με 

αριθ. Πρωτ…………………… έγγραφη Προσφορά του  η  οποία αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσης σύμβασης.    

Για όλα και τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την υπηρεσία η οποία πραγματοποιείται με την 

σύμβαση αυτή, ισχύει η έγγραφη προσφορά του αναδόχου  που αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσης σύμβασης  καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 περί 

Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

                                                                      ΑΡΘΡΟ 7

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος θα βαρύνεται και 

για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση 

της σχετικής σύμβασης.  

                                                                                                       

ΑΡΘΡΟ 8
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (Εγγυήσεις)

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η εταιρία κατέθεσε την με αριθμό 

…………………….   εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ………………………, ποσού των 

………………….ευρώ (4% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς τον ΦΠΑ), ισχύος μέχρι επιστροφής 

της.  

Άρθρο 9

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για 

την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις 

της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 

με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, 

παροχή διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κλπ γίνεται και αποδείχνεται μόνο 

έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης.

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα 

δικαστήρια της πόλης του Ρεθύμνου.

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, σε τρία  πρωτότυπα.

Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στο αρμόδιο Τμήμα 

Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου και το άλλο πήρε ο ανάδοχος ο οποίος 

δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

     ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                                                    Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
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