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ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL 

ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ, ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σο Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) «Κανονιςμόσ Προμθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Π.Δ.)» 

2. Σο Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/16-03-07) «Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 

2004/18/ΕΚ «Περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και 

υπθρεςιϊν» όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τθν Οδθγία 2005/75/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 16θσΝοεμβρίου 2005» 

3. Σο Ν. 3580/07 (134/Α/18-06-07) «Προμικειεσ Φορζων εποπτευομζνων από το Τπουργείο Τγείασ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» 

4. Σο Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-95) «Προμικειεσ του δθμόςιου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» 

5. Σο Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-05) «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 

διατάξεισ», ωσ τροποποιικθκε με το Ν. 3527/07 (ΦΕΚ 25/Α/09-02-07) «Κφρωςθ ςυμβάςεων υπζρ νομικϊν 

προςϊπων εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» 

6. Σο άρκρο 27, παρ. 11 του Ν. 3867/10 (ΦΕΚ 128/Α/03-08-10) περί εκτζλεςθσ ζργων, προμικειασ και 

ανάκεςθσ υπθρεςιϊν μζχρι του ποςοφ των 45.000 € χωρίσ προθγοφμενθ ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ από άλλο 

όργανο  

7. Σθν με αρ. 870/Δ/16 Απόφαςθ Διοικθτι του Γ. Ν. Άμφιςςασ περί ζγκριςθσ διενζργειασ πρόχειρου 

διαγωνιςμοφ για τθ υντιρθςθ των Μθχανθμάτων Αιμοκάκαρςθσ Hospal τθσ ΜΣΝ 

8. Σθν με αρ. 772/16-06-2016 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ του Γ. Ν. Άμφιςςασ (ΑΔΑ:7ΗΔΗ4690ΒΟ-44Σ) 
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ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

Πρόχειρο διαγωνιςμό για τθ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL τθσ ΜΣΝ (CPV: 50400000-9), 

προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ Δζκα Χιλιάδων Διακοσίων Ευρώ (10.200,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου του 

αναλογοφντα ΦΠΑ. 

Ο παρϊν διαγωνιςμόσ αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου: www.gnamfissas.gr, κακϊσ και ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ 5θσ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ: http://civil.dypethessaly.gr/hospitals. 

ΆΡΘΡΟ 1 : ΣΡΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν τθν προςφορά τουσ εντόσ κλειςτοφ φακζλου, ςτον οποίο κα 

αναγράφονται ευκρινϊσ: 

 θ λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Τπθρεςίασ: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ» 

 ο αρικμόσ και το κζμα του διαγωνιςμοφ 

 θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

 τα ςτοιχεία του αποςτολζα 

Μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο τοποκετοφνται, ςε ξεχωριςτοφσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ που φζρουν τισ ενδείξεισ 

του κυρίωσ φακζλου, τα εξισ: 

1. Κλειςτόσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ», ο οποίοσ κα περιλαμβάνει: 

1.1. Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό 

τουσ. 

1.2. Τπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8, παρ. 4 του Ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία πρζπει: 

i. να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ. 

ii. να δθλϊνεται ότι ο ςυμμετζχων αποδζχεται πλιρωσ τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ. 

iii. να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του, ο ςυμμετζχων είναι 

αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του, που αφοροφν ειςφορζσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ). 

iv. να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του, ο ςυμμετζχων είναι 

φορολογικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ. 

v. να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του, ο ςυμμετζχων είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο επαγγελματικό Επιμελθτιριο. 

vi. να δθλϊνεται ότι ο ςυμμετζχων δεν ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ από ςφμβαςθ προμθκειϊν ι 

υπθρεςιϊν του Δθμοςίου και δεν ζχει τιμωρθκεί με αποκλειςμό από τουσ διαγωνιςμοφσ 

προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του Δθμοςίου. 

vii. να δθλϊνεται ότι ο ςυμμετζχων, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ςε αυτόν, κα 

προςκομίςει, εφόςον του ηθτθκεί, όλα τα αποδεικτικά των παραπάνω ςτοιχείων ζγγραφα.  

2. Κλειςτόσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», με ςαφι τεχνικι περιγραφι. 

3. Κλειςτόσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», όπου τοποκετείται θ οικονομικι προςφορά 

ςε δφο αντίγραφα. Η οικονομικι προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει: 

 τθν προςφερόμενθ τιμι χωρίσ ΦΠΑ 

 το ποςοςτό του ΦΠΑ 

 τον κωδικό και τθν τιμι του Παρατθρθτθρίου Σιμϊν τθσ ΕΠΤ (εφόςον υπάρχει) 

http://www.gnamfissas.gr/
http://civil.dypethessaly.gr/hospitals
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Οι προςφερόμενεσ τιμζσ κα πρζπει να είναι μικρότερεσ ι ίςεσ τθσ τιμισ Παρατθρθτθρίου. ε περίπτωςθ που το 

προςφερόμενο είδοσ δεν περιλαμβάνεται ςτο Παρατθρθτιριο Σιμϊν ι δεν υπάρχει πλιρθσ αντιςτοιχία των 

τεχνικϊν του χαρακτθριςτικϊν με κανζνα από τα είδθ του Παρατθρθτθρίου, αυτό πρζπει επίςθσ να δθλϊνεται 

ρθτά. 

Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα πρζπει να υποβλθκεί μζχρι τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα του διαγωνιςμοφ, 

ιτοι Τετάρτη 06-Ιουλ-16 και ϊρα 14:00, ςτθ Γραμματεία του Νοςοκομείου. Προςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά 

τθν οριςκείςα θμερομθνία και ϊρα δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται ωσ εκπρόκεςμεσ. 

ΆΡΘΡΟ 2 : ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα διενεργθκεί τθν Πέμπτη 07-Ιουλ-16και ϊρα 10:00 από τριμελι Επιτροπι. 

Οι εξουςιοδοτθμζνοι εκπρόςωποι των εταιρειϊν που υπζβαλαν προςφορά δφνανται να παρευρίςκονται ςτθ 

διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν. Κατά τθν θμζρα αυτι, και μόνον αυτι, μποροφν εφόςον το 

επικυμοφν να λάβουν γνϊςθ για τα ζγγραφα ςυμμετοχισ των ςυμμετεχόντων. 

Η Επιτροπι αφοφ εξετάςει τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των προςφορϊν, ςτθ ςυνζχεια (τθν ίδια θμζρα) κα προβεί 

ςτθν οικονομικι αξιολόγθςθ των τεχνικά αποδεκτϊν προςφορϊν και κα ςυντάξει ςχετικό Πρακτικό, το οποίο κα 

κοινοποιθκεί ςτο αρμόδιο αποφαςίηον όργανο προσ ζγκριςθ. Προςφορζσ που απορρίπτονται κατά το ςτάδιο τθσ 

τεχνικισ αξιολόγθςθσ δεν ςυμμετζχουν ςτθ φάςθ τθσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ και οι φάκελοι των οικονομικϊν 

προςφορϊν επιςτρζφονται ςφραγιςμζνοι μετά τθν ολοκλιρωςθ του διαγωνιςμοφ. 

Η κατακφρωςθ κα γίνει με κριτιριο τθ χαμθλότερθ τιμι. 

ΆΡΘΡΟ 3 : ΣΙΜΕ ΠΡΟΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΜΑ 

Οι τιμζσ κα πρζπει να δίδονται ςε ευρϊ (€) και κα αναγράφονται ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ. Προςφορζσ που 

δε δίνουν τισ τιμζσ ςε ευρϊ ι που κακορίηουν ςχζςθ ευρϊ με ξζνο νόμιςμα κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Η αναγραφι τθσ τιμισ ςε ευρϊ μπορεί να γίνεται με δφο ι και περιςςότερα δεκαδικά ψθφία (άνευ ορίου), 

εφόςον χρθςιμοποιείται ςε ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Σο γενικό ςφνολο ςτρογγυλοποιείται ςε δυο δεκαδικά 

ψθφία, προσ τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψθφίο είναι ίςο ι μεγαλφτερο του πζντε ι προσ τα κάτω εάν είναι 

μικρότερο του πζντε. 

Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι ι δεν δίνεται ενιαία τιμι για 

ολόκλθρθ τθν προςφερόμενθ ποςότθτα είδουσ, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

ΆΡΘΡΟ 4 : ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ επί εκατόν είκοςι (120) θμερολογιακζσ θμζρεσ από 

τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του 

προαναφερόμενου, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Εάν οι ςυμμετζχοντεσ κλικθκαν να παρατείνουν τθν ιςχφ των προςφορϊν τουσ και αποδζχκθκαν τθν παράταςθ, 

οι προςφορζσ τουσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν και για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 
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ΆΡΘΡΟ 5 : ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ 

Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται εντόσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν υποβολι του τιμολογίου, βάςει των 

νομίμων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ και μετά από ζγκριςθ του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ από τον 

Επίτροπο του Ελεγκτικοφ υνεδρίου. 

Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. Ο ΦΠΑ βαρφνει το Νοςοκομείο. 

ΆΡΘΡΟ 6 : ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΤΜΒΑΗ 

Η ςφμβαςθ που κα υπογραφεί κα ζχει διάρκεια για ζξι (6) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ. Σο 

Νοςοκομείο ζχει το δικαίωμα αυτοδίκαιθσ παράταςθσ για δφο (2) επιπλζον μινεσ, χωρίσ να απαιτείται θ 

ςφμφωνθ γνϊμθ του αναδόχου. 

Η ςφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ και μόνο κατόπιν ζγγραφθσ 

ςυμφωνίασ των ςυμβαλλομζνων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αρ. 24, παρ. 4 του Π.Δ. 118/07. 

ε περίπτωςθ ολοκλιρωςθσ του αντίςτοιχου διαγωνιςμοφ του ΠΠΤΤ, θ ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ που κα προκφψει 

από τθν παροφςα παφει αηθμίωσ για το Νοςοκομείο. 

– Ο – 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ 

κ.α.α. 

 

 

____________ 

ΠΑΠΑΔΡΟΟ ΗΛΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Ο ςκοπόσ τθσ ςυντιρθςθσ είναι: 

 θ εφρυκμθ, απρόςκοπτθ και αςφαλισ λειτουργία των μθχανθμάτων αιμοκάκαρςθσ τθσ Μονάδασ 

Σεχνθτοφ Νεφροφ (ΜΣΝ) 

 θ ςυντιρθςθ των ζξι (6) μθχανθμάτων αιμοκάκαρςθσ HOSPAL INTEGRA του οίκου GAMBRO τθσ ΜΣΝ 

του Νοςοκομείου με S/N:  757513, 757517, 757527, 757541, 757542, 759896. 

1. ΠΡΟΟΝΣΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 

1.1. Διάκεςθ ειδικευμζνου τεχνικοφ προςωπικοφ, κατάλλθλα εκπαιδευμζνου ςτθ ςυντιρθςθ και επιςκευι 

αντίςτοιχων ιατρικϊν μθχανθμάτων αιμοκάκαρςθσ (κατάκεςθ πιςτοποιθτικϊν εκπαίδευςθσ του 

τεχνικοφ προςωπικοφ). 

1.2. Δυνατότθτα διάκεςθσ των γνιςιων ανταλλακτικϊν του οίκου καταςκευισ των μθχανθμάτων. 

1.3. Διάκεςθ πιςτοποιθτικϊν ISO 9001:2008 και ΕΝ ISO 13485:2012 με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν 

εγκατάςταςθ και τθν τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων, ϊςτε να ικανοποιοφνται οι 

αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ ΔΤ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. 

2. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 

2.1. Οι προλθπτικζσ ςυντθριςεισ κα πραγματοποιοφνται μία (1) φορά το εξάμθνο, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 

του καταςκευαςτι. 

2.2. Οι προλθπτικζσ ςυντθριςεισ κα προγραμματίηονται ςε ςυνεννόθςθ με το Σμιμα Σεχνθτοφ Νεφροφ και 

τθν Σεχνικι Τπθρεςία του Νοςοκομείου, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ομαλι λειτουργία του Σμιματοσ. 

2.3. Κάκε είδουσ ςυντιρθςθ, ζλεγχοσ, ρφκμιςθ και επιςκευι κα καταχωρείται ςε Δελτίο Επιςκευισ, ςτο 

οποίο κα αναφζρονται οι εργαςίεσ που ζχουν εκτελεςτεί και τα ανταλλακτικά που ζχουν 

αντικαταςτακεί, και κα προςυπογράφεται μετά τθν κάκε καταχϊρθςθ από τον τεχνικό τθσ εταιρείασ 

μασ και τον υπεφκυνο τεχνικό του Νοςοκομείου. 

2.4. Ο ςυντθρθτισ κα πρζπει να παρζχει υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ ςφμφωνεσ με τισ ςφγχρονεσ 

επιςτθμονικζσ μεκόδουσ και με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. Να τθρεί τουσ απαραίτθτουσ κανόνεσ 

αςφαλείασ τόςο για δικό του προςωπικό, όςο και για το προςωπικό και τουσ αςκενείσ του 

Νοςοκομείου, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ Ελλθνικοφσ και Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ, διατάξεισ και 

νόμουσ. 

2.5. Ο ςυντθρθτισ υποχρεοφται να πραγματοποιεί απεριόριςτο αρικμό επιςκζψεων διορκωτικισ 

ςυντιρθςθσ μετά από αιτιολογθμζνθ/δικαιολογθμζνθ κλιςθ. 

2.6. Όταν διαπιςτωκεί βλάβθ, θ προςζλευςθ του ςυντθρθτι κα είναι εντόσ είκοςι τεςςάρων (24) εργάςιμων 

ωρϊν μετά από κάκε ςχετικι γραπτι ι τθλεφωνικι κλιςθ του Νοςοκομείου. Οι επιςκζψεισ αυτζσ κα 

γίνονται κατά τθ διάρκεια των κανονικϊν θμερϊν εργαςίασ. Η υποχρζωςθ ιςχφει για τισ εργάςιμεσ 

θμζρεσ από Δευτζρα ζωσ Παραςκευι και ϊρεσ 7πμ ζωσ 15μμ, εκτόσ επίςθμων αργιϊν. 

2.7. Ο ςυντθρθτισ οφείλει να προβαίνει άμεςα ςε τυχόν μετατροπζσ, αναβακμίςεισ ι βελτιϊςεισ των 

μθχανθμάτων (software updates), ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. 

 


