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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

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 2020, ΚΑΕ:
887

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ένα (1) έτος

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

22-03-2021 14:30 πμ

ΤΟΠΟΣ/ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
(fax) 2467350657
e-mail prom1@kastoriahospital.gr.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Όπως ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ),
www.eprocurement.gov.gr (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.),
www.kastoriahospital.gr

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς λαμβάνοντας υπόψη:
1. την 30/26-02-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου
2. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 118
3. την υπ’ αριθμ. 2447/10-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΘΓ4690ΒΥ-ΗΛΥ) απόφαση ανάληψης δημοσιονομικής
υποχρέωσης .
Προβαίνει σε συλλογή προσφορών με σκοπό την ανάθεση υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης του
Κλιβάνου Πλάσματος STERRAD 100NX του Νοσοκομείου
ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Παρακαλούμε να υποβάλλετε, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου την προσφορά σας και
συγκεκριμένα:
1. Τεχνική προσφορά που θα περιλαμβάνεται πλήρης τεχνική περιγραφή του αντικειμένου της
προσφερόμενης υπηρεσίας σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Υπεύθυνη δήλωση21PROC008271689
της παρ. 4, αρθρ. 8 του Ν. 1599/86,2021-03-11
όπως εκάστοτε ισχύει (χωρίς γνήσιο υπογραφής)

2.
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
4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ
5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου σε ισχύ ή Υπεύθυνη δήλωση πως δεν υπάρχει εις βάρος σας αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
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),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 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 στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
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), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
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:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
6. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος
7. Οικονομική προσφορά που θα πρέπει να περιληφθεί η προσφερόμενη τιμή (με και χωρίς τον ΦΠΑ) για την
ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας.
Η οικονομική προσφορά σας που θα πρέπει να είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού και θα αναφέρει
τον συντελεστή ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται η υπηρεσία.
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 υπηρεσίας.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους.
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Με την υπογραφή της σύμβασης
θα προσκομισθεί εγγυητική
καλής εκτέλεσής της. Το ύψος της εγγυητικής θα
ανέρχεται στο 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.
Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ (€).
Xρόνος εξόφλησης: εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της έκδοσης του τιμολογίου και εφόσον υποβληθούν
όλα τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο.
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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ THN ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD®
100ΝΧ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
STERRAD® 100ΝΧ s/n: 1041150008
1.

2.

3.

4.
5.

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.
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 .
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.
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).
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 Shift 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 Efficiency Particulate Arresting filter)
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).
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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

