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ΠΡΟΥΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΣΗΡΗΗ
ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ
ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Άκθηζζαο, έρνληαο ππφςε:
1.

Σν Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ 150/Α/10-07-07) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)»

2.

Σν Π.Γ. 60/07 (ΦΔΚ 64/Α/16-03-07) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο
2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη
ππεξεζηψλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εοΝνεκβξίνπ 2005»

3.

Σν Ν. 3580/07 (134/Α/18-06-07) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»

4.

Σν Ν. 2286/95 (ΦΔΚ 19/Α/01-02-95) «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ»

5.

Σν Ν. 3329/05 (ΦΔΚ 81/Α/04-04-05) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», σο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3527/07 (ΦΔΚ 25/Α/09-02-07) «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ
επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»

6.

Σν άξζξν 27, παξ. 11 ηνπ Ν. 3867/10 (ΦΔΚ 128/Α/03-08-10) πεξί εθηέιεζεο έξγσλ, πξνκήζεηαο θαη αλάζεζεο
ππεξεζηψλ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 45.000 € ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο απφ άιιν φξγαλν

7.

Σελ κε αξ. 871/Γ/16 απφθ. Γηνηθεηή ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηε
πληήξεζε Αλαηζζεζηνινγηθνχ πγθξνηήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ

8.

ηελ κε αξ. πξση. 771/16-06-16 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο γηα ηελ πιεξσκή δαπάλεο ζε
βάξνο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ΚΑΔ 0887 (ΑΓΑ:Ω8Γ4690ΒΟ-Ω1Π).
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ

Πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο Δυο
Χιλιάδων Διακοζίων Πενήνηα Ευρώ (2.250,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληα ΦΠΑ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη
(6) κελψλ.
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Ο παξψλ δηαγσληζκφο αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 5εο Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο:
http://civil.dypethessaly.gr/hospitals.

Άρθρο 1 : Ανηικείμενο ηοσ διαγωνιζμού
Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε αλάδεημε ζπληεξεηή γηα ην αλαηζζεζηνινγηθφ ζπγθξφηεκα Primus ηνπ Οίθνπ Draeger
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζην Γ. Ν. Άκθηζζαο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο.

Άρθρο 2 : Σρόπος και Υρόνος Τποβολής Προζθοράς
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εληφο θιεηζηνχ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη
επθξηλψο:


ε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ»



ν πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο: «ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΦΙΑ»



ν αξηζκφο θαη ην ζέκα ηνπ δηαγσληζκνχ



ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ



ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα

Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη, ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο
θαθέινπ, ηα εμήο:
1.

Κιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη:
1.1. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο.
1.2. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8, παξ. 4 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία πξέπεη:
i.

λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ.

ii.

λα δειψλεηαη φηη ν ζπκκεηέρσλ απνδέρεηαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ.

iii.

λα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ν ζπκκεηέρσλ είλαη αζθαιηζηηθά
ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη
επηθνπξηθήο).

iv.

λα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ν ζπκκεηέρσλ είλαη θνξνινγηθά
ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο.

v.

λα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ν ζπκκεηέρσλ είλαη εγγεγξακκέλνο
ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην.

vi.

λα δειψλεηαη φηη ν ζπκκεηέρσλ δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ
Γεκνζίνπ θαη δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ
Γεκνζίνπ.

vii.

λα δειψλεηαη φηη ν ζπκκεηέρσλ, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζε απηφλ, ζα πξνζθνκίζεη,
εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, φια ηα απνδεηθηηθά ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ έγγξαθα.

2.

Κιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», κε ζαθή ηερληθή πεξηγξαθή.

3.

Κιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε δχν
αληίγξαθα. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:


ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ρσξίο ΦΠΑ



ην πνζνζηφ ηνπ ΦΠΑ



ηνλ θσδηθφ θαη ηελ ηηκή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ ηεο ΔΠΤ (εθφζνλ ππάξρεη)

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξεο ή ίζεο ηεο ηηκήο Παξαηεξεηεξίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ην
πξνζθεξφκελν είδνο δελ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ή δελ ππάξρεη πιήξεο αληηζηνηρία ησλ ηερληθψλ ηνπ
ραξαθηεξηζηηθψλ κε θαλέλα απφ ηα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ, απηφ πξέπεη επίζεο λα δειψλεηαη ξεηά.
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Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη Τρίηη
05-Ιουλ-16 θαη ψξα 14:00, ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ νξηζζείζα
εκεξνκελία θαη ψξα δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο.

Άρθρο 3 : Διαδικαζία Διαγωνιζμού
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ηελ Σεηάρηη 06-Ιοσλ-16 θαη ψξα 10:00απφ ηξηκειή Δπηηξνπή.
Οη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνη ησλ εηαηξεηψλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά δχλαληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. Καηά ηελ εκέξα απηή, θαη κφλνλ απηή, κπνξνχλ εθφζνλ ην επηζπκνχλ λα ιάβνπλ γλψζε
γηα ηα έγγξαθα ζπκκεηνρήο ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Η Δπηηξνπή αθνχ εμεηάζεη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθνξψλ, ζηε ζπλέρεηα (ηελ ίδηα εκέξα) ζα πξνβεί ζηελ
νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ ηερληθά απνδεθηψλ πξνζθνξψλ θαη ζα ζπληάμεη ζρεηηθφ Πξαθηηθφ, ην νπνίν ζα θνηλνπνηεζεί
ζην αξκφδην απνθαζίδνλ φξγαλν πξνο έγθξηζε. Πξνζθνξέο πνπ απνξξίπηνληαη θαηά ην ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο
δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε θάζε ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο θαη νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ επηζηξέθνληαη
ζθξαγηζκέλνη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.
Η θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή.

Άρθρο 4 : Σιμές Προζθορών - Νόμιζμα
Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε επξψ (€) θαη ζα αλαγξάθνληαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Πξνζθνξέο πνπ δε δίλνπλ
ηηο ηηκέο ζε επξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε επξψ κε μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Η αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε επξψ κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ
ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ
εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε ή πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε.
Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίλεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε ηελ
πξνζθεξφκελε πνζφηεηα είδνπο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

Άρθρο 5 : Υρόνος Ιζτύος Προζθορών
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ
επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ,
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Δάλ νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη
πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.

Άρθρο 6 : Πληρωμή - Κραηήζεις
Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ, βάζεη ησλ λνκίκσλ
δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο απφ ηνλ Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ.
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν.

Άρθρο 7 : ύμβαζη
Η ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα έρεη δηάξθεηα έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. Σν Ννζνθνκείν έρεη ην
δηθαίσκα απηνδίθαηεο παξάηαζεο γηα έμη (6) επηπιένλ κήλεο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ αλαδφρνπ.
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Η ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη κφλν θαηφπηλ έγγξαθεο
ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αξ. 24, παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 118/07.
ε πεξίπησζε νινθιήξσζεο ηνπ αληίζηνηρνπ δηαγσληζκνχ ηνπ ΠΠΤΤ, ε ηζρχο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ
παξνχζα παχεη αδεκίσο γηα ην Ννζνθνκείν.

–Ο–
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ
θ.α.α.
____________
ΠΑΠΑΔΡΟΟ ΗΛΙΑ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ -ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

α/α
2.

Δμνπιηζκφο
Αλαηζζεζηνινγηθφ κεράλεκα

S/N

Σχπνο χκβαζεο

Δπηζθέςεηο/6κελν

ASDM-0177

Πιήξεο ζπληήξεζε

1

DRAEGERPRIMUS
Καξδηνινγηθφ/αλαπλεπζηηθφ κφληηνξ

(κε αληαιιαθηηθά)
5494823554

DRAEGERINFINITYKAPPA
1.

Πιήξεο ζπληήξεζε

1

(κε αληαιιαθηηθά)

Τπνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ (θαη ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ηίκεκα) είλαη λα θαιχπηεη απεξηφξηζην αξηζκφ θιήζεσλ γηα
απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Δπίζεο ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ είλαη λα
αληαπνθξίλεηαη εληφο δεθαέμη (16) εξγαζίκσλ σξψλ ζε νπνηαδήπνηε θιήζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, ήηνη απφ Γεπηέξα έσο
θαη Παξαζθεπή θαη απφ 08:00 – 16:00, εμαηξνπκέλσλ ησλ επηζήκσλ αξγηψλ ηνπ Κξάηνπο. Η θιήζε ζα γίλεηαη
ηειεθσληθά ή κε fax.

2.

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ ζα κπνξεί ην θάζε κεράλεκα λα είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο
είλαη ην αλψηεξν έμη (6) εξγάζηκεο εκέξεο θαη αλά βιάβε φρη πάλσ απφ ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο. ε πεξίπησζε
ππέξβαζεο ηνπ ρξφλνπ απηνχ ζα επηβάιιεηαη εηδηθή πνηληθή ξήηξα παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά πέληε (5) εκέξεο
γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο. Ο φξνο απηφο ηζρχεη θαη γηα ρξφλνπο παξάδνζεο αληαιιαθηηθψλ. Δμαηξνχληαη ηα
ζπζηήκαηα πνπ ηίζεληαη εθηφο ιφγσ End Of Life (EOL).

3.

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί απφζεκα αληαιιαθηηθψλ ζηηο απνζήθεο ηνπ γηα ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα
εμππεξέηεζε ησλ ζπκβεβιεκέλσλ πειαηψλ ηνπ.

4.

Σα αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη θαη’ ειάρηζηνλ απφ εμάκελε (6) εγγχεζε αθφκε θαη κεηά ην πέξαο
ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ην δε θφζηνο εξγαζίαο εθηφο ζχκβαζεο ζα βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. ε πεξίπησζε πνπ απφ
επίζεκν έγγξαθν ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθφο ρξφλνο εγγχεζεο ζα αμηνινγεζεί απφ ηελ
Δπηηξνπή.

5.

Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξαδίδεη ην κεράλεκα κεηά απφ νπνηαδήπνηε ζπληήξεζε (επηδηνξζσηηθή ή
πξνιεπηηθή) ζε ππάιιειν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, ελψ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ιφγσ σξαξίνπ ζηνλ Τπεχζπλν ηνπ
Σκήκαηνο πνπ αλήθεη ν εμνπιηζκφο. ε θάζε πεξίπησζε, νθείιεη λα παξαδίδεη αληίζηνηρν Γειηίν Δξγαζίαο-Δπηζθεπήο.
Μεηά ην πέξαο θάζε πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο νθείιεη, φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, λα παξαδίδεη
ην ζπκπιεξσκέλν πξσηφθνιιν πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ ζηνλ εμνπιηζκφ (checklist).

6.

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέξρεηαη γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζε εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο. ε
πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ δχλαηαη λα κεηαηίζεηαη, κεηά
φκσο απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ αλαδφρνπ. Η εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ επηζθέςεσλ ζα
πξνθαζνξίδεηαη χζηεξα απφ έγγξαθε ελεκέξσζε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη γξαπηή απνδνρή απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία.

7.

Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ επηζθεπψλ λα παξέρεη ζπκβνπιέο-δηεπθξηλήζεηο θαη νδεγίεο
γηα ηελ βέιηηζηε ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ πξνο ηνπο ηερληθνχο θαη ηνπο ρεηξηζηέο ησλ κεραλεκάησλ ηνπ
Ννζνθνκείνπ, εάλ απηφ απαηηεζεί.

8.

ην θφζηνο ηεο ζπληήξεζεο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα αληαιιαθηηθά, αλαιψζηκα αληαιιαθηηθά θαη πιηθά
ιεηηνπξγίαο (kit ζπληήξεζεο, πιηθά πνπ ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο αλά 3κελν, 6κελν, έηνο, 2εηία, θ.ν.θ.) πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ ζπληήξεζε θαζψο θαη γηα θάζε επαλνξζσηηθή επηζθεπή, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ, γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Γελ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα αλαιψζηκα
πιηθά ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ (ραξηί, κειάλη, κπαηαξίεο, θαιψδηα ρξήζεο, gels, ups, θεθαιέο, αηζζεηήξεο, θηικ,
αθηηλνινγηθέο ιπρλίεο, πεξηθεξεηαθά ηξίηνπ ή εθηππσηέο) εθηφο εάλ απηφ πξνβιέπεηαη/αλαθέξεηαη απφ ηνλ
επηζπλαπηφκελν πίλαθα εμνπιηζκνχ. Δμαηξνχληαη ηα ζπζηήκαηα γηα ηα νπνία, ζχκθσλα κε δήισζε ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ, δελ ζα δηαζέηνπλ πιένλ απνζέκαηα αληαιιαθηηθψλ ιφγσ ιήμεσο ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπο
(EOL). ηελ πεξίπησζε απηή, ε ζχκβαζε ζπληήξεζεο ζα δηαθφπηεηαη αδεκίσο κφλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα,
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εθφζνλ απνηειεί κέξνο κηα νκάδαο κεραλεκάησλ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο
αλαθνίλσζεο/ελεκέξσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ θαη ζα εμαηξείηαη απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εηήζηνπ ρξφλνπ
εθηφο ιεηηνπξγίαο (Down Time).
9.

Σα θαηεζηξακκέλα αληαιιαθηηθά ή αλαιψζηκα αληαιιαθηηθά πεξηέρνληαη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ, εθηφο εάλ
ππάξρεη ηδηαίηεξε ζπκθσλία σο πξνο απηά ε νπνία ζα αλαθεξζεί θαη ζα αμηνινγεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή. ε θάζε
πεξίπησζε επηδεηθλχνληαη ζηνλ ηερληθφ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ή ζηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ πνπ
πηζαλφλ λα νξηζζεί απφ ην Ννζνθνκείν.

10. ε θάζε πεξίπησζε, ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα ππάξρεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, πιήξεο θαη αλαιπηηθφο θαηάινγνο
ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ αλά κεράλεκα, θαζψο θαη ην θφζηνο απηψλ, πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ηίκεκα ηεο
εηήζηαο ζπληήξεζεο, πξνο αμηνιφγεζε.
11. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη φια εθείλα ηα απαξαίηεηα έγγξαθα, απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, πνπ
ζα πηζηνπνηνχλ ηελ ηερληθή επάξθεηα ησλ ηερληθψλ πνπ ζα εθηεινχλ εξγαζίεο ζηα ζπγθεθξηκέλα κεραλήκαηα
(κνληέιν, ηχπνο).
12. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο, απφ ηελ Δπξσπατθή θαη Διιεληθή Ννκνζεζία,
πηζηνπνηήζεηο γηα ηελ δηαρείξηζε Ιαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ απηψλ, ζχκθσλα κα
ηα δηεζλή πξφηππα EN ISO 9001:2008 θαη EN ISO 13485:2003 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε
Ιαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε απηψλ, ηηο νπνίεο θαη νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ηερληθή
πξνζθνξά.
13. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ην Ννζνθνκείν ζρεηηθά κε ηηο βειηηψζεηο ησλ κεραλεκάησλ πνπ ζπληζηά ε
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία.
14. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί φιεο ηηο ππνρξεσηηθέο βειηηψζεηο, ηερληθέο κεηαηξνπέο θαζψο θαη αληαιιαθηηθά
γηα ηελ βειηίσζε ππαξρνπζψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ειέγρσλ ησλ Μεραλεκάησλ (F.C.O.), πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, πξνο ηνλ ρξήζηε, ρσξίο επηπιένλ ρξέσζε.
15. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ζα βαξχλεηαη κε ηελ λνκηθή επζχλε γηα πξφθιεζε βιάβεο ζε ηξίηνπο
απφ θαθή ή ειιηπή ζπληήξεζε ή ηελ κε εθαξκνγή ησλ ππνρξεσηηθψλ εξγνζηαζηαθψλ δηαηαγψλ αιιαγήο απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηηθφ Οίθν.
16. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ πξνζθνξά πνπ ζα θάλεη λα ζπκπεξηιάβεη αλαιπηηθφ Φχιιν πκκφξθσζεο γηα ηνπο
αλσηέξσ φξνπο.
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