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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝOΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ –Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ
ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Μπουράκη Σεβαστή
Τηλ.: 2247022131
e-mail: promithies@leros-hospital.gr

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7579
ΑΔΑ:
CPV: 50421200-4, 50421000-2

promithies1@leros-hospital.gr
promithies2@leros-hospital.gr
promithieslog@leros-hospital.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο - 80 Το Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του και
έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις , έργων , προμηθειών και υπηρεσιών) όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 43 του Ν. 4605/19, το άρθρο 33 του Ν. 4608/19 και το άρθρο 56 του Ν. 4609/19.
2. Την υπ΄αριθμ. 21/15-7-2021 (Θέμα 4 ) Απόφ. Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΤΧΑ46904Ρ-45Ρ) με την οποία εγκρίθηκε η
σκοπιμότητα για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.
3. Την υπ' αριθμ. 872/16-7-2021 (ΑΔΑ: ΨΜ6Ρ46904Ρ-ΠΡΛ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και
καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-22014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων

4. Τις υπ΄ αριθμ. 1439/12-2-21, 1440/12-2-21 & 6520/25-6-21 αιτήσεις της Βιοϊατρικής Υπηρεσίας
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την ετήσια συντήρηση ιατρικών μηχανημάτων ως
κατωτέρω:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Α/Α

1

2

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
FABIUS, ΟΙΚΟΥ DRAEGER
s/n: 10934

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ VISION
2286, ΟΙΚΟΥ FANEM, s/n:
NAO-068541

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ
ΔΙΑΚΟΜΗΔΩΝ ΙΤ-158TS
ΟΙΚΟΥ FANEM, s/n: DAO069302

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

1

1

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΤ/ΣΗΣ
ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΤΥΠΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ
ΦΠΑ

1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΠΛΗΡΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΕΡΙΟΤΙΣΤΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ)

2.400,00 €

1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΠΛΗΡΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΕΡΙΟΤΙΣΤΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ)

1.240,00 €

1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΠΛΗΡΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΕΡΙΟΤΙΣΤΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ)

1.000,00 €
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4

ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ (C-ARM)
OEC BRIVO 785 ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ
GE ( ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ )

1

1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΠΛΗΡΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΕΡΙΟΤΙΣΤΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ)

3.500,00 €

(Α) ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
(ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΒΛΑΒΩΝ)
Α/Α - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1 - Οι απαιτούμενες επισκέψεις ανά έτος για την προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων της αναθέτουσας
αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, και θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας,
και η ανάδοχος θα παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη για παροχή συμβουλών και τεχνικών οδηγιών, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες. Το κόστος για την μετακίνηση, εργασία συντήρησης, λοιπά έξοδά της βαραίνουν τον Ανάδοχο.
2 - Υποχρέωση του Αναδόχου και θα συμπεριλαμβάνεται στο τίμημα για τα μηχανήματα της σύμβασης, είναι να
καλύπτει απεριόριστο αριθμό κλήσεων για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης. Καλείται να πραγματοποιήσει την
επίσκεψη των τεχνικών του για αποκατάσταση βλαβών 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, κατά την διάρκεια της σύμβασης.
3 - 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 διευκρίνισης
του ζητηθεί τηλεφωνικά. Ο μέγιστος συνολικός χρόνος ακινητοποίησης κάθε μηχανήματος λόγω βλαβών κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, δεν θα πρέπει αθροιστικά να ξεπερνάει τις δέκα (10) ημέρες. Για κάθε εργάσιμη ημέρα
υπέρβασης του παραπάνω χρόνου ακινητοποίησης, θα επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα, παράταση της σύμβασης
συντήρησης και επισκευής του μηχανήματος για πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες.
4 - Στην περίπτωση που απαιτείται κάποιο ανταλλακτικό εξάρτημα για την αποκατάσταση βλάβης καλείται ο
Ανάδοχος να καλύψει την εργασία εγκατάστασης αυτού ενώ το κόστος αυτού θα βαρύνει το Νοσοκομείο. Για την
συντήρηση των μηχανημάτων το κόστος των υλικών συντήρησης βαρύνει τον Ανάδοχο.
5 - Εφόσον κάποια ανταλλακτικά δεν είναι πλέον διαθέσιμα (π.χ. λόγω παλαιότητας) τότε συμφωνείται η αφαίρεση
του μηχανήματος από την Σύμβαση καθώς και το αντίστοιχο τίμημα της Σύμβασης και η πληρωμή θα καθοριστεί
σύμφωνα με τους μήνες που το μηχάνημα ήταν σε χρήση εντός Σύμβασης.
6 - Τα υλικά συντήρησης θα αντικαθίστανται δωρεάν, καθώς και ένας (1) αισθητήρας οξυγόνου ετησίως όταν
χρειαστεί. Τα λοιπά αναλώσιμα (αισθητήρες ροής, σωλήνες, καλώδια, κυκλώματα ασθενούς και υλικά που έρχονται
σε επαφή με τον ασθενή) δεν περιλαμβάνονται.
7 - Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει κατάλογο με τα διακριβωμένα όργανα τα οποία θα χρησιμοποιήσει για την
συντήρηση και την επισκευή του εξοπλισμού που αναλαμβάνει. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει τα
σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης (στην ελληνική γλώσσα).
8 - Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδίδει το μηχάνημα μετά από οποιαδήποτε συντήρηση (επιδιορθωτική ή
προληπτική), στο (Τμήμα Βιοϊατρικής), παραδίδοντας και αντίστοιχο Δελτίο Εργασίας-Επισκευής.
9 - Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται για την προληπτική συντήρηση σε εργάσιμες μέρες και ώρες. Η
ημερομηνία διεξαγωγής των επισκέψεων θα προκαθορίζεται ύστερα από ενημέρωση της αναδόχου εταιρείας και
αποδοχή από το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
10 - Ρητά συμφωνείται ότι η εργασία αποκατάστασης βλάβης που θα οφείλεται σε κακή χρήση του μηχανήματος ή
χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας θα βαρύνει εξ ολοκλήρου το Νοσοκομείο. Σε
περίπτωση που η μη λειτουργία του συστήματος οφείλεται σε γεγονός ανώτερης βίας, η αποκατάσταση των ζημιών
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που θα προκληθούν, καθώς και τα υλικά και η εργασία που θα απαιτηθούν, θα καλύπτονται αποκλειστικά από το
Νοσοκομείο.
11 - Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης τα παρακάτω:
11.1 - Κατάλογος του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας, με πιστοποιητικά εκπαίδευσης σε ίδιο ή παρόμοιο
εξοπλισμό ή κατάλογος των εργασιών που εκτελέσθηκαν την τελευταία πενταετία το μέγιστο, παρόμοιου
έργου σε δημόσια ή ιδιωτικά Νοσοκομεία, συνοδευόμενος με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης
στην ελληνική γλώσσα, ή με μετάφραση όπου απαιτείται.
11.2 - Ο συμμετέχων υποψήφιος «Ανάδοχος Συντηρητής » να διαθέτει πιστοποίηση ΕΝ ISO 9001: 15, με πεδίο
πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και ΕΝ ISO 13485:16 για την τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, στην ελληνική γλώσσα, ή με μετάφραση όπου απαιτείται.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΒΛΑΒΩΝ)
Α/Α - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1 - Οι απαιτούμενες επισκέψεις ανά έτος για την προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων της αναθέτουσας
αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, και θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας,
και η ανάδοχος θα παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη για παροχή συμβουλών και τεχνικών οδηγιών, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες. Το κόστος για την μετακίνηση, εργασία συντήρησης, λοιπά έξοδά της βαραίνουν τον Ανάδοχο.
2 - Υποχρέωση του Αναδόχου και θα συμπεριλαμβάνεται στο τίμημα για τα μηχανήματα της σύμβασης, είναι να
καλύπτει απεριόριστο αριθμό κλήσεων για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης. Καλείται να πραγματοποιήσει την
επίσκεψη των τεχνικών του για αποκατάσταση βλαβών 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, κατά την διάρκεια της σύμβασης.
3 - 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 διευκρίνισης
του ζητηθεί τηλεφωνικά. Ο μέγιστος συνολικός χρόνος ακινητοποίησης κάθε μηχανήματος λόγω βλαβών κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, δεν θα πρέπει αθροιστικά να ξεπερνάει τις δέκα (10) ημέρες. Για κάθε εργάσιμη ημέρα
υπέρβασης του παραπάνω χρόνου ακινητοποίησης, θα επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα, παράταση της σύμβασης
συντήρησης και επισκευής του μηχανήματος για πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες.
4 - Στην περίπτωση που απαιτείται κάποιο ανταλλακτικό εξάρτημα για την αποκατάσταση βλάβης καλείται ο
Ανάδοχος να καλύψει την εργασία εγκατάστασης και το κόστος αυτού. Για την συντήρηση των μηχανημάτων το
κόστος των υλικών συντήρησης βαρύνει τον Ανάδοχο.
5 - Τα υλικά συντήρησης θα αντικαθίστανται δωρεάν, καθώς και έως (2) αισθητήρες οξυγόνου ετησίως όταν
χρειαστεί. Τα λοιπά αναλώσιμα (αισθητήρες, σωλήνες, καλώδια, και υλικά που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή) δεν
περιλαμβάνονται.
6 - Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει κατάλογο με τα διακριβωμένα όργανα τα οποία θα χρησιμοποιήσει για την
συντήρηση και την επισκευή του εξοπλισμού που αναλαμβάνει. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει τα
σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης (στην ελληνική γλώσσα).
7 - Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδίδει το μηχάνημα μετά από οποιαδήποτε συντήρηση (επιδιορθωτική ή
προληπτική), στο (Τμήμα Βιοϊατρικής), παραδίδοντας και αντίστοιχο Δελτίο Εργασίας-Επισκευής.
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8 - Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται για την προληπτική συντήρηση σε εργάσιμες μέρες και ώρες. Η
ημερομηνία διεξαγωγής των επισκέψεων θα προκαθορίζεται ύστερα από ενημέρωση της αναδόχου εταιρείας και
αποδοχή από το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
9 - Ρητά συμφωνείται ότι η εργασία αποκατάστασης βλάβης που θα οφείλεται σε κακή χρήση του μηχανήματος ή
χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας θα βαρύνει εξ ολοκλήρου το Νοσοκομείο. Σε
περίπτωση που η μη λειτουργία του συστήματος οφείλεται σε γεγονός ανώτερης βίας, η αποκατάσταση των ζημιών
που θα προκληθούν, καθώς και τα υλικά και η εργασία που θα απαιτηθούν, θα καλύπτονται αποκλειστικά από το
Νοσοκομείο.
10 - Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης τα παρακάτω:
10.1 - Κατάλογος του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας, με πιστοποιητικά εκπαίδευσης σε ίδιο ή παρόμοιο
εξοπλισμό ή κατάλογος των εργασιών που εκτελέσθηκαν την τελευταία πενταετία το μέγιστο, παρόμοιου έργου
σε δημόσια ή ιδιωτικά Νοσοκομεία, συνοδευόμενος με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης στην
ελληνική γλώσσα, ή με μετάφραση όπου απαιτείται.
10.2 - Ο συμμετέχων υποψήφιος «Ανάδοχος Συντηρητής » να διαθέτει πιστοποίηση ΕΝ ISO 9001: 15, με πεδίο
πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και ΕΝ ISO 13485:16 για την τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, στην ελληνική γλώσσα, ή με μετάφραση όπου απαιτείται.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟY ΤΡΟΧΗΛΑΤΟY ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟY (C-ARM) OEC

BRIVO 785 του οίκου GE (ΜΕ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στις υπηρεσίες περιλαμβάνεται η συντήρηση και τεχνική Υποστήριξη του τροχήλατου ακτινοσκοπικού συστήματος
και ειδικότερα η κάλυψη:
> Αξία εργασιών προληπτικής συντήρησης, μία (1) ετησίως, σύμφωνα με το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου
που ορίζει ο οίκος κατασκευής
> Αξία εργασιών επανορθωτικής συντήρησης
> Παντός είδους ανταλλακτικών
> Αντικατάσταση ακτινολογικής λυχνίας και ενισχυτή εικόνας
> Ανταπόκριση τεχνικού της αναδόχου εταιρείας στο Νοσοκομείο Λέρου εντός 3 ημερών από την αναγγελία
της βλάβης εντός εργάσιμου ωραρίου.
Δεν περιλαμβάνεται η αντικατάσταση ή επιδιόρθωση των :
> Παντός είδους αναλωσίμων (φιλμ, χαρτί εκτύπωσης, μαγνητο-οπτικοί δίσκοι αποθήκευσης, αναλώσιμα
της laser cameras και του laser module, σύριγγες εγχυτή, γραμμή σύνδεσης εγχυτή, αφρώδη
στηρίγματα ασθενή)
> Περιφερειακών συστημάτων (εκτυπωτές φιλμ και χαρτιού, εγχυτές σκιαγραφικών υγρών, IJPS, σταθμός
επεξεργασίας, monitor) και τα εξαρτήματά τους
> Εργασιών για τη διατήρηση αρχείου ασθενών —εικόνων εξετάσεων καθώς και εργασίες ανάκτησης
δεδομένων
>Η προληπτική συντήρηση γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου που ορίζει ο οίκος
κατασκευής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εξαιρουμένων Σαββατοκύριακων κι επίσημων αργιών
του κράτους.
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> Από την αποκατάσταση βλαβών εξαιρούνται οι περιπτώσεις ζημιών που οφείλονται σε εξωτερικούς μη
ελεγχόμενους από την εταιρεία παράγοντες όπως:
Μη ενδεδειγμένη ή κακή χρήση του μηχανήματος από το Νοσοκομείο ή τη χρησιμοποίηση του
μηχανήματος από τρίτους.
Ζημιά, βλάβη ή καταστροφή οφειλόμενη σε βαριά αμέλεια ή δόλο.
Βίαιη καταστροφή.
Όλες οι επίσημα αναγνωριζόμενες περιπτώσεις ανώτερης βίας.
Μη σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή χρήση
Βλάβη των συστημάτων κλιματισμού και Ψύξεως και της συνεπεία της βλάβης αυτής μη τήρησης
των απαιτουμένων συνθηκών του χώρου λειτουργίας των μηχανημάτων
Σε περίπτωση ζημίας ή καταστροφής των Μηχανημάτων προκαλούμενης από θεομηνίες (σεισμοί,
θύελλες κλπ) ή από ανθρώπινες ενέργειες (πυρκαγιές, εκρήξεις κλπ).
Η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να διαθέτει ISO 9001¨2015 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων και το ISO 13485:2016 και ISO 14001 για την τεχνική υποστήριξη των
ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.

Προς απόδειξη της τεχνικής ικανότητας, ο συντηρητής πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον έναν τεχνικό, που να έχει
πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για το συγκεκριμένο μηχανήμα. Εναλλακτικά η τεχνική
ικανότητα μπορεί να αποδεικνύεται με δύο βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης συντήρησης του
συγκεκριμένου μηχανήματος που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία από Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία.
Η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση, στο χρονικό διάστημα της ετήσιας ισχύος της σύμβασης που
ζητείται, να προβεί, κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία και το Ακτινολογικό Τμήμα σε λεπτομερή
επιθεώρηση και έλεγχο των προαναφερομένων μηχανημάτων καθώς και σε τακτική συντήρηση αυτών, μια (1) φορά
υποχρεωτικά, ετησίως.
Ο συντηρητής υποχρεούται να αποδείξει την ικανότητά του να διαθέτει γνήσια και αμεταχείριστα ανταλλακτικά,
προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή, για τον σκοπό αυτό στις προσφορές πρέπει να περιλαμβάνεται με ποινή
απόρριψης της προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση του “ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ “ ότι εγγυάται την απρόσκοπτη παροχή, επάρκεια
και τοποθέτηση των απαιτούμενων γνήσιων, προβλεπόμενων από τον κατασκευαστή , ανταλλακτικών και
αναλωσίμων στον προαναφερόμενο προς συντήρηση εξοπλισμό, κατά την διάρκεια του συμβατικού χρόνου. Η
γνησιότητα των χρησιμοποιημένων υλικών να μπορεί να πιστοποιηθεί όταν και εάν ζητηθεί από το Νοσοκομείο, με
τα αντίστοιχα έγγραφα (π.χ. Δελτία Αποστολής κλπ.) Σε καμία όμως περίπτωση ο ανάδοχος δεν μπορεί να
επικαλεστεί την αδυναμία διάθεσης ανταλλακτικών και αναλώσιμων.
Η συντήρηση και επισκευή θα διεξάγεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου από
ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρίας, βάσει των διεθνών προδιαγραφών του κατασκευαστικού οίκου.
Κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα εκδίδονται τεχνικά φυλλάδια , συντήρησης, βλάβης κλπ. που θα
παρακολουθείται και θα μονογράφεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και τον τεχνικό της εταιρείας.. Η
εταιρεία θα ειδοποιείται τηλεφωνικά ή με email για τη βλάβη και ει δυνατόν το είδος της.

Ειδικοί όροι:
Η προληπτική συντήρηση θα πραγματοποιείται, σε προγραμματισμένες ημερομηνίες, οι οποίες προηγουμένως θα
έχουν κοινοποιηθεί στο αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου μας με αντίστοιχη επιστολή από Δευτέρα έως Παρασκευή
και από ώρες 08:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ., εκτός εορτών, αργιών, κλπ. Και αν παραστεί ανάγκη θα διευκολύνεται να
εργάζεται και απογευματινές ώρες.
Θα πρέπει να κοινοποιήσει τα τηλέφωνα και e-mail του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας.
Οι τεχνικοί του Συντηρητή είναι υποχρεωμένοι, οσάκις καλούνται για επισκευή, να φθάνουν στο Γ.Ν. Λέρου μέσα
σε 72 ώρες. Ο χρόνος ακινητοποιήσεως ενός μηχανήματος υπολογίζεται από της γνωστοποιήσεως της βλάβης στο
γραφείο του συντηρητή, ή στον εκπρόσωπό του εφόσον ορίσει.
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Οι τεχνικοί του Συντηρητή είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν με το συντηρημένο ή επισκευασμένο μηχάνημα
στον χρήστη και συμπληρωμένο πρωτόκολλο συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.
Ο συνολικός ετήσιος χρόνος μη λειτουργίας του κάθε μηχανήματος λόγω βλάβης, όπως προκύπτει από τα
πρωτόκολλα συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης δεν θα υπερβαίνει τις 12 εργάσιμες ημέρες. Ο Συντηρητής δεν
μπορεί να επικαλεστεί έλλειψη προσωπικού, τεχνολογικού εξοπλισμού υλικών και ανταλλακτικών για την
δικαιολόγηση καθυστερήσεων στην αποκατάσταση λειτουργίας και στον χρόνο ακινητοποίησης των μηχανημάτων,
διότι υποχρεούνται να έχει εξασφαλίσει την ύπαρξη των απαιτούμενων παραπάνω προϋποθέσεων για την
απρόσκοπτη, γρήγορη και αποτελεσματική εκτέλεση της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης. Ο χρόνος
ακινητοποίησης του μηχανήματος δεν προσμετράτε ως ανωτέρω στις παρακάτω περιπτώσεις: - Εάν η βλάβη
οφείλεται σε κακή χρήση ή λειτουργία σε συνθήκες εκτός των προδιαγραφών του μηχανήματος. - Εάν η βλάβη
οφείλεται σε κακή πρόθεση ή σε λόγους ανωτέρας βίας. - Εάν οι τεχνικοί εμποδίζονται στην άσκηση της εργασίας
του σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. - Εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (τροχαίου
ατυχήματος, δυσμενών καιρικών συνθηκών, κ.λ.π.). - Δεν υπολογίζεται ως ημέρα ακινητοποίησής του μηχανήματος
εάν η βλάβη αναγγελθεί στον συντηρητή μετά τις 12 το μεσημέρι. - Δεν υπολογίζεται ως ημέρα ακινητοποίησής του
μηχανήματος εάν η βλάβη αποκατασταθεί και το μηχάνημα λειτουργήσει μέχρι τις 10 το πρωί. - Δεν υπολογίζεται ως
ημέρα ακινητοποίησης του μηχανήματος εάν η βλάβη αποκατασταθεί σε 24 ώρες.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Πληροφορίες: Αμπατζίδης Δημήτριος Τηλ.: 2247360133 εσωτερικό (133), FAX : 22470-25676
e-mail bioiatriki@leros-hospital.gr Διεύθυνση: Λακκί Λέρος Τ.Κ.85400

Β΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΕ
Προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ 24%
Προϋπολογισθείσα δαπάνη μετά ΦΠΑ 24%
Κριτήριο κατακύρωσης
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών

0887.01
€ 8.140,00
€ 10.093,60
Πλέον οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής (Χαμηλότερη
τιμή)
Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΤΡΙΤΗ 27 / 07/ 2021 και έως ώρα: 11:30π.μ

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών
ΤΡΙΤΗ 27 / 07 /2021 ,

ώρα: 12:30μ.μ

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών

Τρόπος υποβολής προσφορών

Με e-mail, στο:
promithies@leros-hospital.gr
promithies1@leros-hospital.gr
promithies2@leros-hospital.gr
promithieslog@leros-hospital.gr
ή σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας
(Πρωτόκολλο) (λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία και ώρα
παραλαβής από το πρωτόκολλο, όχι της σφραγίδας του
ταχυδρομείου)
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Γ΄ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, πλήρη
επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, τον συντελεστή ΦΠΑ, τον χρόνο ισχύος της προσφοράς.
Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς υπερβαίνει την αντίστοιχη προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτή υποχρεωτικά απορρίπτεται.
Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 , στις περιπτώσεις που η εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης είναι μεγαλύτερη των 2.500,00€, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται – επί ποινή απόρριψης- να προσκομίσουν τα
ακόλουθα δικαιολογητικά
 Ποινικό μητρώο
 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
 Βεβαίωση πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης
 Εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο
Οι ανάδοχοι κατά την πληρωμή υπόκεινται στις παρακάτω κρατήσεις επί του Τιμολογίου:
Οι κρατήσεις γίνονται επί της καθαρής αξίας της σύμβασης
Υπέρ ΥΥΚΑ 2%
Α.Ε.Π.Π. 0,06%
Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ Χ/μου 20% ( επί του Α.Ε.Π.Π.)
Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07%
Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ Χ/μου 20% ( επί του Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ)
Φόρος 8%
Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο
Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση δύο ή περισσοτέρων εναλλακτικών
προσφορών, ως κύρια θεωρείται αυτή με την χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.



ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση που θα προκύψει θα έχει ισχύ ένα (1) έτος από την ημερομηνία ανάρτησης στο

ΚΗΜΔΗΣ

Κανόνες Δημοσιότητας
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης )όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του Ν 3861/2010 ,αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http//diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο ,στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.leros- hospital .gr στην
διαδρομή προκηρύξεις -διαγωνισμοί
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
_________________

