
               ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 7/02/2022
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                 Αριθμ. Πρωτ.: 1622
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ
Ταχ.Δ/νση: Μαυριωτίσσης ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Ταχ.Κώδικας: 52 100 Καστοριά
Πληροφορίες: Κωνσταντίνου Βασιλική
Τηλέφωνο: 24673 50621
email: prom3@kastoriahospital.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 100NX ΤΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ www.kastoriahospital.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Α.Φ.Μ) 999262830

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΩΔΙΚΟΣ (CPV) 50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
ιατρικού εξοπλισμού

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 9.300,00€ με ΦΠΑ 24%.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή)

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τακτικό Προϋπολογισμό του Φορέα έτους 2022, ΚΑΕ: 
887

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένα (1) έτος

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

21-02-2022 Ημέρα: Δευτέρα 14:30 πμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 22-02-2022 Ημέρα: Τρίτη  11:00 πμ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Όπως ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  www.eprocurement.gov.gr (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.),
www.kastoriahospital.gr

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς λαμβάνοντας υπόψη:
1. την 12/28-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου
2. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 118
3. την υπ’ αριθμ. 1593/07-02-2022 ΑΔΑ: 6ΔΑΞ4690ΒΥ-Π41 απόφαση ανάληψης δημοσιονομικής υποχρέωσης .
Προβαίνει  σε  συλλογή  προσφορών με  σκοπό  την  ανάθεση  υπηρεσιών  ετήσιας  συντήρησης  του  Κλιβάνου
Πλάσματος STERRAD 100NX του Νοσοκομείου

http://www.kastoriahospital.gr/
http://www.kastoriahospital.gr/
http://www.kastoriahospital.gr/
mailto:prom1@kastoriahospital.gr




ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
3.  Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  προσφέρων  οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:: α)

συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  β)  ενεργητική  δωροδοκία,  γ)  απάτη  εις  βάρος  των  οικονομικών
συμφερόντων  της  Ένωσης,  δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές
δραστηριότητες,  ε)  νομιμοποίηση εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίας και στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
β)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  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, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

2.  Όταν ο προσφέρων έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την διαγωνιστική διαδικασία
Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας 
Η ημερομηνία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
Τα στοιχεία του αποστολέα 

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνεται ένας σφραγισμένος  φάκελος τεχνικής και
ένας σφραγισμένος φάκελος οικονομικής προσφοράς:

Α. Τεχνική προσφορά
1.  Τεχνική  προσφορά που  θα  περιλαμβάνεται  πλήρης  τεχνική  περιγραφή  του  αντικειμένου  της
προσφερόμενης υπηρεσίας σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ





2.   Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4, αρθρ. 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει (χωρίς γνήσιο υπογραφής)
στην οποία:

να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης και τους αποδέχεται
ανεπιφύλακτα
να δηλώνεται ότι η προσφορά θα ισχύει για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.
να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση
της αναθέτουσας αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας

3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση
που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του)
4.  Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση
που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του)
5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου σε ισχύ ή Υπεύθυνη δήλωση ή Yπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως
αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α  του Ν. 4412/16 «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 το 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.»
6. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος

Β. Οικονομική προσφορά

 Την οικονομική προσφορά   
Οι  προσφερόμενες  τιμές  για  την  παροχή  υπηρεσιών,  θα  δοθούν  σε  ευρώ  (EURO)  και  θα  αναγράφονται
αριθμητικώς και ολογράφως, τόσο χωρίς ΦΠΑ, όσο και με τον αναλογούντα ΦΠΑ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ο κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται στην οικονομική προσφορά.
Προσφορές με τιμή υψηλότερη από την τιμή του παρατηρητηρίου τιμών θα απορρίπτονται (Ν.3918/11 άρθρο
13  -Ν.4052/12,  άρθρο  14,  παρ.  7).  Σε  περίπτωση  που  κάποια  υπηρεσία  δεν  παρακολουθείται  από  το
Παρατηρητήριο Τιμών, αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση.
Προσφορές  που  δεν  δίνουν  τις  τιμές  σε  ΕΥΡΩ  ή  που  καθορίζουν  σχέση  ΕΥΡΩ  προς  ξένο  νόμισμα  θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς
και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.
Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους βήματα: 
Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών 

Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  τεχνικών  προσφορών  και  αξιολόγηση  οικονομικών  προσφορών.  Η
αποσφράγιση του φακέλου των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει σε μία
δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 

Το αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων ( Τεχνική & Οικονομική Προσφορά) επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινόμενου  οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  κοινοποιείται  με  επιμέλεια  αυτής,  στους
προσφέροντες μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών
των ως άνω σταδίων. 

Κατακύρωση-σύναψη σύμβασης





ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών. 
2. Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα.
3. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ.
4. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
5. Προσφορά που η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει αυτή του Π.Τ. της ΕΠΥ (εφόσον η υπηρεσία   αντιστοιχίζεται
στο Π.Τ.).
6. Η οποία είναι υπό αίρεση
7.Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής
8. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται
9. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Το αποτέλεσμα θα κατακυρωθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, το οποίο και θα λάβει την απόφαση
για υπογραφή σύμβασης, για την ανάθεση της εν λόγω προμήθειας.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με
απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

  Κατά της πρόσκλησης,  πράξης  ή παράλειψης  της  αναθέτουσας  αρχής  προβλέπεται  η  άσκηση ένστασης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127, του Ν. 4412/2016.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Με την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομισθεί εγγυητική καλής εκτέλεσής της. Το ύψος της εγγυητικής
θα ανέρχεται στο 4% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε ευρώ, εντός (60) εξήντα ημερών υπολογιζόμενων από την
επόμενη της υποβολής του τιμολογίου από τον ανάδοχο, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο.
 Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων.
Η προθεσμία  πληρωμής  αναστέλλεται  κατά το  χρονικό  διάστημα  τυχόν  δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων
μεταξύ του Νοσοκομείου και του Ανάδοχου, που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και στις λοιπές
περιπτώσεις  που αναφέρονται  στο σχετικό  άρθρο του  Ν.  4412/2016.  Επίσης,  δεν  προσμετράται  ο  χρόνος
καθυστέρησης  της  πληρωμής,  που  οφείλεται  σε  υπαιτιότητα  του  παρόχου  (μη  έγκαιρη  υποβολή  των
αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).
Ο ανάδοχος υπόκειται στις εκάστοτε υπό του νόμου οριζόμενες κρατήσεις,  ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  για την εκτέλεση των συμβατικών
υποχρεώσεων στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει  ή 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. 

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
  Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την





σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης,
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
  Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλ-
θει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρα-
κτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 
 Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή εξη-
γήσεων η κύρωση  της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και
μέχρι  λήξης του χρόνου της παράτασης  που χορηγήθηκε,  επιβάλλονται  εις  βάρος του ποινικές  ρήτρες,  με
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή
εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
 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 της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
  Η  αναθέτουσα  αρχή μπορεί,  με  τις  προϋποθέσεις  που ορίζουν  οι  κείμενες  διατάξεις,  να  καταγγείλει  τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α)  η  σύμβαση  έχει  υποστεί  ουσιώδη  τροποποίηση,  κατά  την  έννοια  της  παρ.  4  του  άρθρου  132  του  ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
β)  ο  ανάδοχος,  κατά  το  χρόνο  της  ανάθεσης  της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που
αναφέρονται  στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν.  4412/2016 και,  ως εκ  τούτου,  θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ)  η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί  στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Για ότι  δεν αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση,  ισχύουν οι  περί προμηθειών του Δημοσίου νόμοι  και
διατάξεις (Ν.4412/2016).

Ο Διοικητής

                                                                                     Χάτσιος Γρηγόριος
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1. Η ετήσια σύμβαση να περιλαμβάνει:
τις προληπτικές συντηρήσεις.
τις εργασίες ελέγχων, συντηρήσεων και επισκευών σε περίπτωση βλαβών. 
τα απαιτούμενα ανταλλακτικά συντήρησης (service kits) που ορίζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και
τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή για 12 μηνη (ετήσια) κάλυψη. 

2. Οι  προληπτικές  συντηρήσεις  και  επισκευές  να  πραγματοποιούνται  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  του
κατασκευαστικού  οίκου  από  εξουσιοδοτημένους  από   το  εργοστάσιο  τεχνικούς  με  τα  αντίστοιχα
πιστοποιητικά εκπαίδευσης .

3. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους βεβαίωση από την οποία θα προκύπτει ότι
η προσφέρουσα εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο για την παροχή τεχνικής και
επιστημονικής υποστήριξης του είδους. 

4. Όλα τα αντίστοιχα ανταλλακτικά και service kits  να είναι γνήσια όπως αυτά ορίζονται  από τα εγχειρίδια
λειτουργίας και τις οδηγίες του εργοστασίου (κατασκευαστικός Οίκος Johnson & Johnson). 

5. Η τακτική προληπτική συντήρηση του μηχανήματος  θα περιλαμβάνει:
1.Ε1 - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1
Με τη  συμπλήρωση 6  μηνών  ή  650  κύκλων λειτουργίας  από την  τελευταία Συντήρηση Επιπέδου  2,  και
περιλαμβάνει:
1.1. PM1 kit (περιλαμβάνει ανταλλακτικά απαραίτητα για τις παρακάτω εργασίες)
1.2. Εργασίες Συντήρησης Επιπέδου 1 (σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες της ASP) και
περιλαμβάνουν:
1.2.1. Έλεγχο της σταθερότητας πλαισίου στο χώρο εγκατάστασης
1.2.2. Αλλαγή λαδιού της αντλίας κενού
1.2.3. Καθαρισμό του vaporizer (εξάρτημα εξάτμισης και προώθησης του H2O2 στο θάλαμο του
κλιβάνου)
1.2.4. Αντικατάσταση του φίλτρου κατακράτησης λαδιού της αντλίας κενού
1.2.5. Καθαρισμό των φίλτρων αέρα και των πλαισίων του συστήματος
1.2.6. Αντικατάσταση του καταλυτικού μετατροπέα
1.2.7. Αντικατάσταση του HEPA φίλτρου
1.2.8. Καθαρισμό της πόρτας και του θαλάμου.
2. Ε2 - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2
Με τη συμπλήρωση 12 μηνών ή 1.300 κύκλων λειτουργίας από την τελευταία Συντήρηση Επιπέδου 2 – Ε2,
και περιλαμβάνει:
2.1. PM2 kit  (περιλαμβάνει ανταλλακτικά απαραίτητα για τις παρακάτω εργασίες)
2.2. Εργασίες Συντήρησης Επιπέδου 2 (σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες της ASP και με ειδικά όργανα
του κατασκευαστικού οίκου) και περιλαμβάνουν:
2.2.1. Έλεγχο της σταθερότητας πλαισίου στο χώρο εγκατάστασης
2.2.2. Αλλαγή λαδιού της αντλίας κενού
2.2.3. Καθαρισμό του vaporizer (εξάρτημα εξάτμισης και προώθησης του H2O2 στο θάλαμο του κλιβάνου)
2.2.4. Καθαρισμό των φίλτρων αέρα και των πλαισίων του συστήματος
2.2.5. Έλεγχο της σωστής λειτουργίας του ρυθμιστή πίεσης (Βaratron Zero Shif Test)
2.2.6. Αντικατάσταση του καταλυτικού φίλτρου της αντλίας κενού
2.2.7. Αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού της αντλίας κενού
2.2.8. Αντικατάσταση του HEPA φίλτρου (High Efciency Partculate Arrestng ilter)
2.2.9. Αντικατάσταση του καταλυτικού μετατροπέα
2.2.10. Αντικατάσταση του φίλτρου της αντλίας αέρα
2.2.11. Αντικατάσταση των δακτυλίων στεγανοποίησης αντλίας αέρα
2.2.12. Καθαρισμό της πόρτας και του θαλάμου
2.2.13. Αντικατάσταση της βαλβίδας έγχυσης
2.2.14. Αντικατάσταση του αισθητήρα Η2Ο2 (UV lamp).





2.2.15. Βαθμονόμηση του αισθητήρα Η2Ο2 (UV lamp)
2.2.16. Αντικατάσταση του δακτυλίου στεγανοποίησης της πόρτας του θαλάμου
2.2.17. Αντικατάσταση των stop στους οδηγούς του ραφιού θαλάμου
2.2.18. Αντικατάσταση των μονωτικών-αποστατών του ηλεκτροδίου
2.2.19. Αντικατάσταση του αισθητήρων θερμοκρασίας
2.2.20. Καθαρισμός κεφαλής θερμικού εκτυπωτή
2.2.21. Πιστοποίηση του προϊόντος από τον Οίκο (σειρά δοκιμών, ελέγχων και διορθώσεων για τη σωστή
λειτουργία του κλιβάνου σύμφωνα με τα πρότυπα της ASP)

6. Οι ημέρες των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης θα συμφωνούνται με τα αντίστοιχα τμήματα και με την
επίβλεψη του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου.

7. Ο χρόνος ανταπόκρισης προς έλεγχο τυχόν βλαβών μετά από τη λήψη της σχετικής γραπτής ή τηλεφωνικής
ειδοποίησης ορίζεται σε 24 ώρες με αποστολή τεχνικού.

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει Δελτίο Εργασίας Τεχνικού (Service Report) μετά από κάθε επίσκεψη
προληπτικής συντήρησης ή επισκευαστικής εργασίας στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που
έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που αντικαταστάθηκαν καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως
και να το παραδίδει στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

9. Να κατατεθεί κατάλογος με όλα τα ειδικά πιστοποιημένα εργαλεία που διαθέτει και είναι σύμφωνα με τα
τεχνικά  εγχειρίδια  του  κατασκευαστικού  οίκου  για  την  πραγματοποίηση  προληπτικών  συντηρήσεων  και
επισκευών.

10. Ο ανάδοχος να φέρει πιστοποίηση EN ISO 9001 και EN ISO 13485
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