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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ’ ΑΡIΘΜ.  3236/2015 

Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο 
γηα ηελ Αλάζεζε Τπεξεζηώλ Δπηζθεπήο θαη πληήξεζεο Ιαηξηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ην 

Ννζνθνκείν Καζηνξηάο  

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  
 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Πξφρεηξνο 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ Ζ ρακειφηεξε ηηκή 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ  26/06/2015 θαη ψξα 11.00 π.κ. 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ (Κηίξην Γηνίθεζεο) 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Τπεξεζίεο Δπηζθεπήο θαη πληήξεζεο Ηαηξηθνχ 
Δμνπιηζκνχ, ήηνη : 

Α. ηεο  Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Νεξνχ Σερλεηνχ 
Νεθξνχ  

Β. ησλ ηξηψλ (3) αλαηζζεζηνινγηθψλ κεραλεκάησλ  
θαη  

Γ. ησλ δψδεθα (12) κεραλεκάησλ αηκνθάζαξζεο 

ΚΩΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ CPV 50421000-2 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ Α. 6.300,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ γηα 
ηηο Τπεξεζίεο Δπεμεξγαζίαο Νεξνχ Σερλεηνχ 
Νεθξνχ 

Β. 10.500,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ γηα 
ηα αλαηζζεζηνινγηθφ κεράλεκα, ήηνη 3.500,00 € γηα 
θάζε έλα αλαηζζεζηνινγηθφ κεράλεκα 

Γ. 44.328,44 € γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ δψδεθα (12) 
κεραλεκάησλ Αηκνθάζαξζεο 

πλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε :  61.128,44 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Α΄  

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Δηήζηα (κε δπλαηφηεηα δίκελεο παξάηαζεο) 

ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ ΣΩΝ       
ΔΗΓΩΝ 

Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη 
ηξίησλ λφκηκεο  θξαηήζεηο 

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ  
(ΑΡΘΡΟ 24  Ν. 2198/94) 

Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδή-
καηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94    
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Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο, όπσο ηζρύνπλ: 

1.1. Σνπ Ν. 2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ Α΄ 19/1-2-
1995). 

1.2. Σνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» ( ΦΔΚ Α΄ 150/10-7-2007). 

1.3. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 
Α΄ 81/4-4-2005), φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη. 

1.4. Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-6-2007). 

1.5. Σνπ Ν. 2198/1994 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), άξζξν 24 (Παξαθξάηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα  απφ εκπν-
ξηθέο επηρεηξήζεηο). 

1.6. Σνπ Ν.3867/2010 «Δπνπηεία ηδησηηθήο αζθάιηζεο, ζχζηαζε εγγπεηηθνχ θεθαιαίνπ ηδησηηθήο δσήο, 
νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ», άξζξνπ 27, παξ. 12 

1.7. Σνπ Ν. 3861/2010, (άξζξν 2), «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν “Πξφγξακκα 
Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.8. Σνπ Π.Γ. 113/2010 πεξί αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο 

1.9. Σνλ Ν.4052/2012, άξζξν 14, παξ. 7, «Ρχζκηζε ζεκάησλ Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο» 

1.10. Σνπ Ν. 4152/13 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/7 ηεο 16
εο

 Φεβξνπαξίνπ 
2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» 

1.11. Σνπ Ν. 4281/2014  

 

2. Σηο θάησζη απνθάζεηο: 

2.1. Σελ ππ΄ αξηζ. 6311/29-11-2013 (ΦΔΚ 390/Β΄/19-2-2014) Τπνπξγηθή Απφθαζε ΄Έγθξηζε Πξνγξάκκαηνο 
Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο θαη Δπνπηεπνκέλσλ Φνξέσλ, έηνπο 
2013 

2.2. Σελ ππ΄ αξηζ. 1974/17-4-2014 (ΦΔΚ 1053/΄Β/29-4-2014) Τπνπξγηθή Απφθαζε «Οξηζκφο Φνξέσλ 
δηελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ Τγείαο 
(Π.Π.Φ.Τ.Τ.) έηνπο 2013 

2.3. Σελ ππ΄αξηζκ. 883/9-10-2014 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 3εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Μαθεδνλίαο κε 
ηελ νπνία ρνξεγήζεθε εμνπζηνδφηεζε ζην Ννζνθνκείν Καζηνξηάο  γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ 
πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη αλάζεζεο ππεξεζηψλ απφ ην ΠΠΤΤ 2013, κεηαμχ απηψλ θαη γηα ηνλ 
ζπγθεθξηκέλν θσδηθφ είδνπο 

2.4. Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπλέηαμαλ αξκφδηεο επηηξνπέο θαη έρνπλ εγθξηζεί κε ηηο αξηζκ. 41/3-12-
2010 (ζέκα 38

ν
) θαη 10/22-10-2013 (ζέκα 1ν) απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο.  

2.5. Σελ ππ' αξηζ. 214/20-11-2014 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο ηνπ 
παξφληνο δηαγσληζκνχ 

 
3. Σελ θάησζη νδεγία: 

3.1. Σελ νδεγία 93/42/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ «Πεξί ησλ Ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» (ΔΔ L 169/12-7-93),   

       φπσο ηξνπνπνηεκέλε ηζρχεη πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νπνίαο ελαξκνλίζηεθε ε εζληθή λνκνζεζία κε ηελ  

       ππ΄ αξηζκ. ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ.130648/30-9-2009 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη  

       Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Φ.Δ.Κ. Β’ 2198/2-10-2009). 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 

Πξόρεηξν δηαγσληζκό κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή γηα ηελ αλάζεζε Τπεξεζηώλ 
πληήξεζεο ηεο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Νεξνύ Σερλεηνύ Νεθξνύ, ηξηώλ (3) αλαηζζεζηνινγηθώλ 
κεραλεκάησλ θαη δώδεθα (12) κεραλεκάησλ Αηκνθάζαξζεο ηεο Μνλάδνο Σερλεηνύ Νεθξνύ ηνπ Γεληθνύ 
Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο γηα έλα έηνο. 

Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ηελ Σξίηε 26 Ινπλίνπ 2015 θαη ώξα 11.00 π.κ. ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. 
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Καηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπο, 
εθφζνλ είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

Ζ δαπάλε γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο έρεη απνζηαιεί γηα δεκνζίεπζε  ζηελ εθεκεξίδα:   

              ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ  

Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο έρεη απνζηαιεί ζηνπο παξαθάησ θνξείο:  
1. Δκπνξηθά - Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα: 
  α. Θεζζαινλίθεο  
  β. Αζελψλ 
2.  Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην Καζηνξηάο 

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζα βαξχλνπλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο, κε φια ηα παξαξηήκαηα απηήο, ζα είλαη δηαζέζηκν ζε ειεθηξνληθή κνξθή, 
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ www.kastoriahospital.gr θαη ζην πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ, γηα ειεχζεξε  δσξεάλ 
πξφζβαζε πξνο φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ,  είθνζη ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ 
ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.  Οη ελδηαθεξφκελνη κεηά ηελ ιήςε ηεο δηαθήξπμεο κε δηθή ηνπο επζχλε, κπνξνχλ 
λα ελεκεξψλνπλ κε ηα ζηνηρεία ηνπο (π.ρ. Δπσλπκία, Γηεχζπλζε, αξηζκ. Σειεθψλνπ, αξηζκ. Μερ. 
Σειενκνηνηππίαο, e-mail account.θ.η.ι.) ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ελεκέξσζή ηνπο ζε 
πεξίπησζε ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο δηαθήξπμεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο 

ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο κε ηα 
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ (Μαπξησηίζζεο, Καζηνξηά Σ.Κ. 52100 ηει. 
24673 50626,50621), κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή κέρξη ηελ Πέκπηε 25 Ινπλίνπ 
2015  θαη  ώξα 14.30 κ.κ. (κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη αλ απηά θαηαηίζεληαη ή απνζηέιινληαη). Δκπξόζεζκεο 
ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο πνπ ζα έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη 
ώξα. 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί Έιιελεο ή αιινδαπνί (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 
ηνκέα ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο
 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

1. Κάζε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα 
αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

α. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 

γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 

δ. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

2. Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν, θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 
11 θαη 12 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο:  

α.  Σα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά (επί πνηλή απόξξηςεο):  

i. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο ζπλνιηθήο 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ρσξίο ην Φ.Π.Α. για το σύνολο των προσυερομένων υπηρεσιών (άξζξν 6 

παξ.1 πεξ. α΄ θαη άξζξν 25 ηνπ Π.Γ. 118/2007), 

ii. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία : 

α) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 

β) Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, 

- δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 
πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 

- δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 
6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, 

- είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο πεξίπησζεο (3) ηνπ 
εδ. α΄ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 
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- είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. (4) ηνπ εδ. α΄ ηεο 
παξ. 2 θαη ζηελ πεξ. (3) ηνπ εδ. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 

- δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 
Π.Γ. 118/2007 θαηάζηαζε. 

γ) Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
άξζξνπ 20 ηνπ ηδίνπ Γηαηάγκαηνο (άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. β΄ Π.Γ. 118/2007). 

iii.  Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ 
νπνία ζα δειψλεηαη φηη i) δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ii) φηη δελ 
έρεη επηβιεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο, κε ακεηάθιεηε απφθαζε 
ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο 

 

β. Υσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηνχληαη 
ζε δχν αληίηππα (έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν)  ηα  ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Δηδηθφηεξα, ζην 
θάθειν απηφ ηνπνζεηνχληαη, εηο δηπινχλ : 
1. Σερληθή πξνζθνξά, ζηελ νπνία λα πεξηγξάθνληαη νη ππεξεζίεο πνπ ζα παξαζρεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο  

ηερληθέο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α’ ηεο παξνχζεο  

2. Φάθειν κε δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  

γ. Υσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», εληφο ηνπ νπνίνπ 
ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΑ: 

ηνλ ΚΛΔΙΣΟ ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, 
απαξαίηεηα ζε δύν αληίγξαθα (εθ ησλ νπνίσλ ην έλα πξσηφηππν θαη ην δεχηεξν θσηναληίγξαθν), ε νπνία ζα 
πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, δηακνξθσκέλα σο εμήο:  
- Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα δνζνχλ αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζε επξψ (EURO) θαη ζα αθνξνχλ ηελ παξνρή 
ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ γηα ην  ζχλνιν ησλ κεραλεκάησλ πνπ ζα ειέγρνληαη. 

ηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ ζην νπνίν ππάγεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία 
θαη ζα βαξχλεη ην Ννζνθνκείν.  

Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ αλάδνρν θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη 
ελδερφκελεο παξάηαζεο απηήο. 

 ην ζηάδην ηεο θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζα γίλεη ζύγθξηζε ησλ ηηκώλ ησλ νηθνλνκηθώλ 
πξνζθνξώλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ (εθόζνλ απηέο ππάξρνπλ), όπσο θαηαγξάθεθαλ 
θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ (Ν.4052, άξζξν 14, παξ. 7).  

3. Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν 
πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 2672/1998, νθείιεη λα ππνβάιεη, 
ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη 
ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 παξ. 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007: 

 Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2 ή 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαηά πεξίπησζε. 
Αλαιπηηθφηεξα: 

α)  Οη Έιιελεο πνιίηεο: 

1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 
απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ/ηνο 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα 
αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ 
απηφ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο.  

2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, 
επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.  

3) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. ε πεξίπησζε 
εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη κε 
βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ 
πηζηνπνηεηηθφ.  

4) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην 
εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 
παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

β) Οη αιινδαπνί:  
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1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα 
θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007.  

2) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, 
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξ. (2) ηνπ εδ. α΄ ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη 
πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πεξ. (3) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ.  

3) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ 
εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ 
εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο 
άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

γ) Σα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά:  

1) Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ή αιινδαπνχο, αληίζηνηρα.  

2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή 
εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 ή άιιεο αλάινγεο 
θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο 
απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο 
(κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).  

3) Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο 
ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ 
πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν 
ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην 
απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007.  

4) Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ή δηαδηθαζίαο 
έθδνζεο απφθαζεο εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία 
ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε 
ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E. θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, απφ ην αξκφδην 
Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ 
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη 
απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο.  

δ) Οη πλεηαηξηζκνί:  

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 παξ. 2 εδ. δ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

ε) Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:  

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε.  

Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή 
πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά 
απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο. ηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ 
ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν 
πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ 
πξνκεζεπηή απφ ηνλ δηαγσληζκφ.  

4. Ο πξνζθέξσλ, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ 
ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο άιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ, 
νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα 
δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ινηπνί δηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο 
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά 
δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.  

5. Οη πξνζθνξέο, επί πνηλή απφξξηςεο, δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ 
ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ 
ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηνλ 
έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, λα κνλνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη απηήλ. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη 
φηαλ ππάξρνπλ ζ΄ απηήλ δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο 
ησλ πξνζθνξψλ. 

6. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α΄ ηνπ Π.Γ. 
118/2007 θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη 
πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά 
ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Μεηά ηελ θαηάζεζε 
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ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη  δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν 
φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο 
Τπεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα 
κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε 
ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

7. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ νγδφληα 
(180) κέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη γηα ην ρξφλν πνπ απνδέρνληαη λα 
παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ 
παξνχζα δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ 
δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην 
πξνβιεπφκελν απφ ηελ δηαθήξπμε. Πεξαηηέξσ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 παξ. 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

8. Απαγνξεύεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ. Σπρφλ ππνβιεζείζεο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο 
απνξξίπηνληαη.  

9.  Ζ αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή. πλεπψο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
πξνζθνξψλ ζα ιεθζεί ππφςε απνθιεηζηηθά ε ρακειφηεξε απφ ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο.  

Τπφ ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζην άξζξν 20 παξ. 2 ζηνηρ. ΗΗ ηνπ Π.Γ. 118/2007, ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ 
πξνκεζεπηή κε ηε ρακειφηεξε ηηκή, απφ εθείλνπο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο ζα έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε 
βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

10. Πξνζθνξέο αφξηζηεο, αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή ππφ αίξεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δπίζεο, 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
δηαθήξπμεο, θαζφζνλ απνηεινχλ φιεο απαξάβαηνπο φξνπο (άξζξα 3 παξ. 7 θαη 20 παξ. 3, 4 Π.Γ. 118/2007). 

 

ΑΡΘΡΟ 3
Ο
 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Σν πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ ππνβάιιεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο θαηαθπξσηηθήο 
απφθαζεο, ε νπνία αλαθνηλψλεηαη εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα πξνκεζεπηή. Απηφο ππνρξενχηαη λα 
πξνζέιζεη κέζα ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 
πξνζθνκίδνληαο ηελ πξνζήθνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλαθεξπρζείο πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε λα 
ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκα 
ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κεηά απφ εηζήγεζε 
ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, ελψ ηνπ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν θπξψζεηο. 

 
Άξζξν  4o 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν πνπ ζα επηιεγεί ζα έρεη δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο, κε δπλαηφηεηα δίκελεο παξάηαζεο, 
αξρίδνληαο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. 
 

Άξζξν 5o 

ΠΛΗΡΧΜΗ 

5.1. Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κεηά από θάζε επίζθεςε  πξνγξακκαηηζκέλε ή 
έθηαθηε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο  

5.2. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ 
πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

5.3. Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ 
ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν. 

5.4. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη αθνχ ππνβιεζνχλ : 

5.4.1. Σα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ. 
(Π.Γ. 118/2007) θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε 
απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 
θ.ι.π.) 

5.4.2. Σηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ  
5.4.3. Έθζεζε ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θάζε κεραλήκαηνο  

5.5. ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.4152/13 Τπνπαξάγξαθνο Ε.5: πλαιιαγέο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη Γεκνζίσλ αξρψλ (Άξζξν 4 Οδεγίαο 
2011/7). 

5.6. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ηνπ 
ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε 

15PROC002802392 2015-05-26

ΑΔΑ: 67ΤΙ4690ΒΥ-21Ζ



 7 

ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ, θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο 
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξ. 7 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο 
ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, 
θ.ι.π.). 

5.7.1. Οη θξαηήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη είλαη νη αθφινπζεο:   
 i) Τπέξ ηξίησλ (άξζξν 3, Ν.3580/2007) : 2% 

 ii)    Τπέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  

             (παξ. 3, άξζξν 238, Ν. 4072/2012 & παξ. 3, άξζξν 4, Ν.4013/2011):              1‰ 

5.8. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην 
άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο 8% επί ησλ θξαηήζεσλ. 

5.9.  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 
 
 

Άξζξν 6o 

ΔΓΓΤΗΔΙ 

6.1. Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα 
θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα, ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα 
έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπvoδεχovηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε, 
άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. ε πεξίπησζε πξνζθνξψλ ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ, νη εγγπήζεηο 
πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. Σν πνζφ ησλ 
εγγπήζεσλ ζα δίλεηαη ζε επξψ (€). 

6.2. Δγγχεζε πκκεηνρήο 

6.2.1. Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο, γηα πνζφ 
πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ (2%) επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο (γηα ην ζχλνιν ησλ 
πξνζθεξφκελσλ  ππεξεζηψλ) ρσξίο ην Φ.Π.Α.  

6.2.2. Ζ εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη επί έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο 
πνπ δεηά ε δηαθήξπμε. Σν απηφ ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Δγγχεζε 
κε κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο δελ γίλεηαη δεθηή θαη έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο σο 
απαξάδεθηεο. 

6.2.4. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη: α) ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο 
ηνπο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί έλδηθν κέζν ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ 
κέζσλ ή έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ απηά θαη β) ζηνλ κεηνδφηε, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη 
ηελ ππνβνιή απ’ απηφλ εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο. 

6.3. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

6.3.1. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, o πξνκεζεπηήο είλαη ππoρξεσκέvoο vα  θαηαζέζεη έσο ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή  πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν κε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ 
(5%) επί ηεο ζπvoιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ πνπ ηνπ αλαηέζεθε, ρσξίο Φ.Π.Α.  

6.3.2. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη  κεγαιχηεξνο θαηά δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο απφ ην 
ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ.  

6.3.3. Ζ αλσηέξσ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 
ππνρξεψζεσλ. 

6.4. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηνπο, ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.  

6.6. Καηά ηα ινηπά, σο πξνο φ,ηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ Π.Γ. 118/2007 
(Κ.Π.Γ.). Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

6.7. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα ηνπ  παξαξηήκαηνο 
Γ’. Γηαθνξεηηθή δηαηχπσζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ιφγσ ρξήζεο ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ απφ ηα πηζησηηθά 
ηδξχκαηα, δελ θαζηζηά ηελ εγγχεζε απαξάδεθηε, εθφζνλ απηή έρεη ην ππνρξεσηηθφ πεξηερφκελν πνπ θαζνξίδεηαη 
απφ ην λφκν θαη ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  
 

ΑΡΘΡΟ  7
Ο
 

ΔΝΣΑΔΙ 

1. Έλζηαζε επηηξέπεηαη θαηά ηεο δηαθήξπμεο, θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζηνλ δηαγσληζκφ θαη θαηά ηεο 
λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο 
απφθαζεο κπνξεί λα αθνξά θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007, 
πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ κεηνδφηε. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο απφ ηνπο 
πξναλαθεξφκελνπο δελ γίλνληαη δεθηέο. Καηά ηα ινηπά, γηα ηνπο ιφγνπο, ηελ πξνζεζκία θαη ηε δηαδηθαζία 
ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη εμέηαζήο ηνπο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 
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Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 
επί ηνηο εθαηφ (010%) επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ 
κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000) θαη κηθξφηεξν ησλ πέληε (5.000) ρηιηάδσλ επξψ. Σν πνζνζηφ ηνπ 
παξαβφινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη κεηά απφ έθδνζε θνηλήο απφθαζεο 
ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 35 ηνπ Ν.3377/2005 
(Φ.Δ.Κ. Α’ 202/2005). 

2. ηνπο ελδηαθεξφκελνπο  δελ παξέρεηαη δπλαηφηεηα άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο θαηά ησλ πξάμεσλ ηεο 
Γηνίθεζεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ έσο ηελ έθδνζε θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2522/1997 (άξζξν 36 Ν. 3772/2009- ΦΔΚ 112/Α’/2009). 

 

ΑΡΘΡΟ 7
Ο
 

ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ 
Γεκνζίνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ., ηδίσο δε νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/1995, ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ησλ άξζξσλ 79 – 85 
ηνπ Ν. 2362/1995. 

Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο θεξχζζνληαη νπζηψδεηο. 

Γηα ηελ επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο πνπ ηπρφλ πξνθχςεη απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, αξκφδηα είλαη ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα. 

 

Σα παξαξηήκαηα: Α’ (Σερληθέο Απαηηήζεηο ησλ Τπό Αλάζεζε Τπεξεζηώλ θαη Πίλαθαο ησλ ππό 
πληήξεζε Δηδώλ), Β’ (ζρέδηα εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ) θαη Γ’ (ρέδην ύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνλ 
πξνκεζεπηή), πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε, απνηεινύλ αλαπόζπαζηα ηκήκαηα απηήο. 

 

 

 

 

Ο Γηνηθεηήο α.α. 

 

 

 

Σδηάκαιεο Μάξηνο 

Γ/ληήο Ιαηξηθήο Τπεξεζίαο 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α    Α΄ 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 
 

Α. ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΟΝΑΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΝΔΡΟΤ ΣΔΥΝΗΣΟΤ ΝΔΦΡΟΤ 
 

Α1. ΤΣΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΝΕΡΟΤ ΣΕΥΝΗΣΟΤ ΝΕΦΡΟΤ 
 
Σα κεραλήκαηα είλαη ηνπ νίθνπ KOSMED, ηα νπνία απαξηίδνληαη απφ  

- ΜΟΝΑΓΑ ΑΝΣΗΣΡΟΦΖ ΟΜΩΖ (REVERSE – BI OSMOSIS UNIT) Κ/RO F 1414 
- DECHLORINATOR – ΑΠΟΥΛΩΡΗΟΝΣΖ 
- ΑΠΟΚΛΖΡΤΝΣΖ – ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΓΗΓΤΜΟ 
- ΑΓΩΓΗΜΟΜΔΣΡΟ 
- θαη φια ηα παξειθφκελα (Φίιηξα, Αληιίεο, Γεμακελέο λεξνχ) 
 

Α2. ΣΔΥΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΟΝΑΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΝΔΡΟΤ ΣΔΥΝΗΣΟΤ 
ΝΔΦΡΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ 
 
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε παξνρή Τπεξεζηψλ πληήξεζεο ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο λεξνχ Σερλεηνχ Νεξνχ 
πνπ πεξηιακβάλεη : 
        Α. Σελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε, ηέζζεξηο θνξέο ηνλ ρξφλν  
 Β. Σελ επηζθεπή ζε έθηαθηεο βιάβεο   
            Γ.  Σνλ θαζαξηζκφ ησλ κεκβξαλψλ απφ νξγαληθέο θαη αλφξγαλεο νπζίεο ηέζζεξηο θνξέο   ηνλ   ρξφλν 
 Γ. Σελ απνζηείξσζε ηνπ δηθηχνπ κία θνξά ηνλ ρξφλν  
Ο «ΤΝΣΖΡΖΣΖ» αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε φπσο δηαζέηεη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ γηα ηελ ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο λεξνχ ηερλεηνχ λεθξνχ πνπ αλήθνπλ ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο: 

Booster Unit 

Πξνθίιηξν 

 Καζνξηζκφο θαη έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ απηνθαζαξηδφκελσλ θίιηξσλ 

Κάδνη λεξνύ 

 Καζαξηζκφο ηεο δεμακελήο απνζήθεπζεο λεξνχ απφ ηα ηδήκαηα. 

 Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο αηζζεηήξσλ ζηάζκεο λεξνχ (level sensor) θαη έιεγρνο ζηάζκεο λεξνχ ζηνπο 
θάδνπο απνζήθεπζεο λεξνχ. 

 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπγθνηλσλνχλησλ δνρείσλ ζηνπο θάδνπο άικεο. 

 Μέηξεζε ζθιεξφηεηαο λεξνχ πφιεο. 

ύζηεκα δεκηνπξγίαο πηέζεσο 

 Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο αληιίαο (Booster pump). 

 Έιεγρνο πηέζεσλ έλαξμεο θαη παχζεο ιεηηνπξγίαο Booster pump. Ρχζκηζε ζηηο επηζπκεηέο ηηκέο. 

 Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο θαη κέηξεζε ηεο πίεζεο ηνπ αέξα πνπ πεξηέρνπλ ηα δνρεία πίεζεο. 

ηήιεο 

Κεθαιέο ζηειώλ 

 Ρχζκηζε πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ζηηο θεθαιέο ησ ζηειψλ άκκνπ, ελεξγνχ άλζξαθα θαη απνζθιεξπληψλ. 

 Παξαθνινχζεζε manual ιεηηνπξγίαο ησλ ζηειψλ. 

 Αληηθαηάζηαζε αιθαιηθήο κπαηαξίαο ζηηο ειεθηξνληθέο θεθαιέο. 

Φίιηξν άκκνπ 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη δηαδηθαζίαο μεπιχκαηνο. 

 Μέηξεζε ζηδήξνπ ζηελ έμνδν ηνπ θίιηξνπ κε ην αλάινγν αληηδξαζηήξην. 

 Καζαξηζκφο έιεγρνο ειεθηξνβαιβίδαο εηζφδνπ. 

Απνζθιεξπληέο 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη δηαδηθαζίαο αλαγέλλεζεο ησλ ζηειψλ απνζθιήξπλζεο. 
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 Έιεγρνο ζηάζκεο αιαηηνχ θαη άικεο ζηνπο θάδνπο. Καζνξηζκφο ησλ θάδσλ αιαηηνχ. 

 Μέηξεζε ζθιεξφηεηαο λεξνχ ζηελ έμνδν ηνπ θάζε απνζθιεξπληή. 

 Καζαξηζκφο έιεγρνο ειεθηξνβαιβίδαο εηζφδνπ. 

 Καζαξηζκφο ηνπ ζσιήλα αλαξξφθεζεο ηεο ζηήιεο. 

Φίιηξν ελεξγνύ άλζξαθα 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη δηαδηθαζίαο μεπιχκαηνο. 

 Μέηξεζε ρισξίνπ ζηελ έμνδν ηνπ θίιηξνπ κε ην αλάινγν αληηδξαζηήξην. 

 Καζαξηζκφο έιεγρνο ειεθηξνβαιβίδαο εηζφδνπ. 

Testomat 

 Καζαξηζκφο ηνπ testomat. 

 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη έιεγρνο πγξνχ. 

Φίιηξα ζσκαηηδίσλ 

 Έιεγρνο πηέζεσλ εηζφδνπ – εμφδνπ ζηα θίιηξα ζπγθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ. 

 Αιιαγή ησλ θίιηξσλ ζπγθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ 5κ θαη άλζξαθνο. 

Όζκσζε 

 Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο αληίζηξνθεο φζκσζεο. 

 Έιεγρνο παξαγσγήο – απφξξηςεο 1
νπ

 θαη 2
νπ

 ζηαδίνπ. 

 Έιεγρνο αγσγηκφηεηαο 1
νπ

 θαη 2
νπ

 ζηαδίνπ. 

 Μέηξεζε αγσγηκφηεηαο εηζφδνπ – εμφδνπ. 

 Σειηθφο νπηηθφο έιεγρνο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο λεξνχ θαη ζηεγαλφηεηαο ηνπ 
πδξαπιηθνχ θπθιψκαηνο. 

ΟΡΙΜΟΙ 

I.  «Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε» είλαη ν πεξηνδηθφο έιεγρνο ξχζκηζεο, θαζαξηζκφο ησλ κεραλεκάησλ θαζψο 
θαη ν αλαγθαίνο έιεγρνο ησλ ειεθηξνληθψλ, πδξαπιηθψλ θαη κεραληθψλ ηκεκάησλ θαη ε δνθηκή απηψλ ππφ 
θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 

II. «Δπαλνξζσηηθή ζπληήξεζε»  είλαη ε νπνηαδήπνηε αλαγθαία ελέξγεηα εθ κέξνπο ηνπ «ΤΝΣΖΡΖΣΖ» 
γηα ηελ επηδηφξζσζε βιαβψλ ησλ κεραλεκάησλ εκθαληδνκέλσλ θαη γλσζηνπνηνχκελσλ πξνο ηνλ 
ΤΝΣΖΡΖΣΖ είηε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, είηε θαηά ηα 
κεζνιαβνχληα δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ επηζθέςεσλ απηψλ. 

III. «Καλνληθέο κέξεο θαη ώξεο εξγαζίαο» ζεσξνχληαη: Οη απφ 8.00 π.κ. έσο 16.00 κ.κ. θαη απφ Γεπηέξα 
έσο θαη Παξαζθεπή εμαηξνπκέλσλ ησλ επίζεκσλ αξγηψλ ηνπ Κξάηνπο. 

IV. «Αλσηέξα βία»  ζεκαίλεη θαη ζα πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε ζπκβάλ ή γεγνλφο πέξαλ ηνπ ινγηθνχ 
ειέγρνπ εθαηέξνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ζπλέπεηα ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη δπλαηφλ λα δεηεζεί 
απφ απηφ ινγηθψο λα εθηειέζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.  Σέηνηα ζπκβάληα ζπκπεξηιακβάλνπλ αιιά δελ 
πεξηνξίδνληαη ζε: Θενκελίεο, επηδεκίεο, Κπβεξλεηηθέο δηαηάμεηο, απαγνξεχζεηο θνξηψζεσλ, ή κε ρνξήγεζε 
ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ, εγθξίζεσλ θαη (ή) εμνπζηνδνηήζεσλ, ή κε δηάζεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 

 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

1. Να εθηειεί ηελ ζπλήζε ζπληήξεζε ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ηα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο 
θαζψο θαη λα ρεηξίδεηαη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ην κεράλεκα πξνζεθηηθά πξνθπιάζζνληαο ην απφ νπνηαδήπνηε 
δεκηά. 

2. Να γλσζηνπνηεί ζηνλ ΤΝΣΖΡΖΣΖ νπνηαδήπνηε πεξίπησζε βιάβεο ή κε ηθαλνπνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 
κεραλεκάησλ, κε δηθαηνχκελνο λα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή ηξνπνπνίεζε ζηα κεραλήκαηα 
ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ ΤΝΣΖΡΖΣΖ. 

3. Να δηεπθνιχλεη ηελ είζνδν ησλ Σερληθψλ ηνπ ΤΝΣΖΡΖΣΖ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνπο ρψξνπο 
ησλ κεραλεκάησλ, θαζψο θαη λα παξέρεη θάζε αλαγθαία δηεπθφιπλζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνιεπηηθήο θαη 
επαλνξζσηηθήο ζπληήξεζεο. 
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4. Να παξέρεη ζηνλ ΤΝΣΖΡΖΣΖ επαξθή ρψξν γηα ηελ αλσηέξσ εξγαζία. 

5. Να θαηαγξάθεη φιεο ηηο εκπεηξίεο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο ζε αξρείν.  Οη 
παξαηεξήζεηο απηέο δηεπθνιχλνπλ ζηνλ εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ θαη επηδηφξζσζεο ηνπο φπσο θαη ηελ 
παξνρή ππεξεζηψλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο. 

6. ε πεξίπησζε πνπ ην Ννζνθνκείν ζειήζεη λα ζηακαηήζεη ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ ή κέξνο απηψλ 
γηα νπνηαδήπνηε ιφγν ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηνλ πληεξεηή γηα ηελ ελέξγεηά ηνπ. 

 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΤΝΣΗΡΗΣΗ 

1. Ο ΤΝΣΖΡΖΣΖ ππνρξενχηαη λα πξαγκαηνπνηεί ηέζζεξηο (4) πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηνπ ζπκβαηηθνχ έηνπο θαη θαηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηξηψλ (3) κελψλ.  Οη επηζθέςεηο απηέο ζα γίλνληαη θαηά 
ηελ δηάξθεηα ησλ θαλνληθψλ νξψλ εξγαζίαο θαη κε βάζε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ 
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ θαη ηνπ ΤΝΣΖΡΖΣΖ. 

2. Ο ΤΝΣΖΡΖΣΖ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δίλεη γξαπηή αλαθνξά ηεο θαηαζηάζεσο ησλ κεραλεκάησλ κεηά 
απφ ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε. 

3. Ο ΤΝΣΖΡΖΣΖ ππνρξενχηαη λα πξαγκαηνπνηεί απεξηφξηζην αξηζκφ επηζθέςεσλ  επαλνξζσηηθήο 
ζπληήξεζεο κεηά απφ θάζε ζρεηηθή γξαπηή ή ηειεθσληθή θιήζε, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κίαο (1) έσο δχν 
(2) εξγάζηκσλ εκεξψλ. 

4. Ο ΤΝΣΖΡΖΣΖ κεηά ην πέξαο θάζε εξγαζίαο ζα παξέρεη ζην ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ αληίγξαθν δειηίν 
επηζθέςεσο ηερληθνχ κε ηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί. 

5. Ο ΤΝΣΖΡΖΣΖ ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί επαξθέο απφζεκα αληαιιαθηηθψλ θαη λα εθνδηάδεη ηνλ ΠΔΛΑΣΖ 
κε αληαιιαθηηθά γηα ηα επφκελα 10 ρξφληα. 

6. Ο ΤΝΣΖΡΖΣΖ ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη θαη αλαιακβάλεη ηελ κέξηκλα 
θαη επζχλε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ, ρσξίο θακία άιιε νηθνλνκηθή απαίηεζε πέξαλ ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο. 

 

ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 

1. ε πεξίπησζε πνπ ζα ππάξμεη αλσηέξα βία ην ζηγφκελν ζπκβαιιφκελν κέξνο ζα έρεη ην δηθαίσκα λα 
αλαζηείιεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο φζν δηαξθεί ε παξαθψιπζε ή θαζπζηέξεζε ιφγσ αλσηέξαο βίαο 
ρσξίο λα ζεσξείηαη ππεχζπλν γηα νπνηαδήπνηε απφ απηή πξνθχπηνπζα δεκία.  Σν αλσηέξσ ζπκβαιιφκελν 
κέξνο νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ην άιιν ζπκβαιιφκελν κέινο φζν πην γξήγνξα είλαη δπλαηφλ ηελ αηηία πνπ 
πξνθαιεί ηελ αλσηέξσ βία. 

2. ε πεξίπησζε πνπ ε δηάξθεηα ηεο παξαθψιπζεο ή θαζπζηέξεζεο ιφγσ αλσηέξαο βίαο πεξάζεη ηνπο ηξεηο 
δηαδνρηθνχο κήλεο νη ζπκβαιιφκελνη ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα αθπξψζνπλ ηελ παξνχζα ζχκβαζε πξνο ηνλ 
αληηζπκβαιιφκελν. 

 

ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΤΝΣΗΡΗΣΗ 

Ο ΤΝΣΖΡΖΣΖ θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε πνηληθή ή αζηηθή γηα θάζε δεκία πνπ ζα πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ 
ηεο εηαηξείαο, ηνπ λνζνθνκείνπ ή θαη ζε ηξίηνπο ε νπνία απνδεηθλχεηαη εκπεξηζηαησκέλα απφ αλεμάξηεην 
γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη νθείιεηαη ζε ηερληθή παξάιεηςε ή ακέιεηα ηνπ ΤΝΣΖΡΖΣΖ ή ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ. 

 

 

Β. ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ 

 
Β1. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ THN ΔΣΗΙΑ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΡΓΟΣΑΙΑΚΗ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΝΟ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ DRAEGER JULIAN ΜΔ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΤΦΗ 
ΔΡΓΑΙΧΝ / ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ / ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ  
 
ΠΙΝΑΚΑ  1 
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΤΛΙΚΑ  (SERVICE KITS) ΔΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 
DRAEGER JULIAN 
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1. Ζ  εηήζηα ζχκβαζε  λα πεξηιακβάλεη  απεξηφξηζηε εξγαζία, θάιπςε ησλ αληαιιαθηηθψλ, ηα 

απαηηνχκελσλ  πιηθψλ ζπληήξεζεο(service kits) πνπ νξίδνληαη ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ 1΄  ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

θαη ηα ηερληθά εγρεηξίδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή.   

2. Οη  πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο θαη επηζθεπέο λα πξαγκαηνπνηνχληαη  ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο απφ  ην εξγνζηάζην ηερληθνχο νπσζδήπνηε κε γξαπηή 

βεβαίσζε. Σα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα είλαη απφ πηζηνπνηεκέλα θέληξα εθπαίδεπζεο 

ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

3. Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ππνβάινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο βεβαίσζε απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη 

φηη ε πξνζθέξνπζα εηαηξεία είλαη εμνπζηνδνηεκέλε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν γηα ηελ παξνρή  ηερληθήο θαη 

επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο ηνπ είδνπο.  

4. Όια ηα αληίζηνηρα  αληαιιαθηηθά θαη service kits λα είλαη γλήζηα φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηα   εγρεηξίδηα 

ιεηηνπξγίαο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ (θαηαζθεπαζηηθφο Οίθνο Draeger).   

5. Να θαηαηεζεί απαξαηηήησο κε ηελ πξνζθνξά βεβαίσζε γλήζησλ αληαιιαθηηθψλ γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο απφ επίζεκν θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ή απφ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν. 

6. Ζ ηαθηηθή πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο ζα γίλεηαη αλά 6κελν θαη ζα πεξηιακβάλεη: 

- Έιεγρν ιεηηνπξγίαο εληφο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, 

- Σνπνζέηεζε ησλ service kits 

- Καζαξηζκνχο, 

- Δπζπγξακκίζεηο εάλ ππάξρνπλ, 

- Ληπάλζεηο κεραληθψλ κεξψλ εάλ ππάξρνπλ, 

- Δπαιεζεχζεηο ζηηο ρξήζεηο ινγηζκηθνχ, 

- Έιεγρνο ειεθηξηθήο αζθάιεηαο, 

- Έιεγρν νξίσλ ζηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ή επαλαθνξά παξακέηξσλ ζηηο πξνδηαγεγξακκέλεο αλνρέο, 

- Αλαγθαίεο ξπζκίζεηο, 

- Γνθηκέο ηνπ κεραλήκαηνο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. 

Να θαηαηεζνχλ νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο (πξσηνθφιια  ζπληήξεζεο -test reports) ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπεη ν Καηαζθεπαζηηθφο νίθνο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν κεραλήκαηνο θαη νθείιεη ν αλάδνρνο λα 

αθνινπζεί ζε θάζε πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε. 

7. Οη εκέξεο ησλ επηζθέςεσλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζα ζπκθσλνχληαη  κε ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα θαη κε 

ηελ επίβιεςε ηνπ ηκήκαηνο βηνηαηξηθήο ηνπ λνζνθνκείνπ 

8. Ο ρξφλνο αληαπφθξηζεο πξνο έιεγρν ηπρφλ βιαβψλ κεηά απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο γξαπηήο ή 

ηειεθσληθήο εηδνπνίεζεο νξίδεηαη ζε  12 ψξεο  κε απνζηνιή ηερληθνχ. 

9. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθδίδεη Γειηίν Δξγαζίαο Σερληθνχ (Service Report) κεηά απφ θάζε επίζθεςε 

πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ή επηζθεπαζηηθήο εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ 

ΔΙΓΟ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ  YΛΙΚΑ ΤΝΣΗΡΗΗ  

 

Αναισθησιολογικό μηχάνημα  
Draeger Julian 

 
YΛΙΚΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 
 1 ηεκ Julian Set 2y (MX08194) 
 1 ηεκ Julian set 6 months(ΜΥ08013 ) 
 1 ηεκ  Filter (M33294) 
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εθηειεζηεί, ηα αληαιιαθηηθά πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ θαζψο θαη απηά πνπ ρξήδνπλ αληηθαηαζηάζεσο θαη λα ην 

παξαδίδεη ζην Σκήκα Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ην αληίζηνηρν βηβιίν εξγαζηψλ 

(Log Book) ηνπ κεραλήκαηνο κεηά απφ θάζε επίζθεςε-εξγαζία. 

10. Ο αλάδνρνο  ππνρξεψλεηαη λα δειψζεη ηελ ηειεπηαία έθδνζε ινγηζκηθνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο 

φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν θαη λα βεβαηψλεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ε 

δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο ινγηζκηθνχ ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ φηαλ απηά είλαη δηαζέζηκα. ( αληίζηνηρε 

βεβαίσζε ηνπ νίθνπ λα θαηαηεζεί).    

11. Ο αλάδνρνο λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο κε αληίζηνηρε βεβαίσζε ηνπ εξγνζηαζίνπ  ζε πεξηπηψζεηο φπνπ, 

ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο θαη ηηο αληίζηνηρεο ηπρφλ νδεγίεο 

ησλ Διιεληθψλ ή Δπξσπαηθψλ θαλνληζηηθψλ αξρψλ, ππάξρνπλ ή απαηηνχληαη δηνξζψζεηο, ηξνπνπνηήζεηο,  

αλαβαζκίζεηο, ηνπ κεραλήκαηνο πνπ εμαζθαιίδνπλ αξηηφηεξε θαη αζθαιέζηεξε γηα ηνπο αζζελείο ιεηηνπξγία. Να 

αλαθεξζνχλ νη ηειεπηαίεο ηξνπνπνηήζεηο – δηνξζψζεηο ησλ ηειεπηαίσλ πέληε (5) εηψλ. 

12. Να πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη θαη ε ππνδνκή πνπ δηαζέηεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο, 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ησλ ζπζηεκάησλ, ησλ νπνίσλ ηε ζπληήξεζε πξνζθέξεη (ζπζηήκαηα 

επηθνηλσλίαο κε ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν, πάγηα εηδηθά φξγαλα κεηξήζεσλ δηαθξηβσκέλα, δπλαηφηεηα 

απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ θαη αλίρλεπζεο βιαβψλ (ηειε-ππνζηήξημε). 

13.  Να θαηαηεζεί  θαηάινγνο κε φια ηα εηδηθά πηζηνπνηεκέλα εξγαιεία πνπ δηαζέηεη θαη είλαη ζχκθσλα κε ηα 

ηερληθά εγρεηξίδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνιεπηηθψλ ζπληεξήζεσλ θαη 

επηζθεπψλ. 

14. Γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ αλσηέξσ Ηαηξηθνχ Μεραλήκαηνο, ν  ππνςήθηνο αλάδνρνο  ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

πηζηνπνηεκέλνπο θαη εμνπζηνδνηεκέλνπο  Μεραληθνχο ζηε Βφξεηα Διιάδα. 

15. Να θαηαηεζεί θαηάινγνο ζπκβάζεσλ ζε ίδηα κεραλήκαηα ηνπ νίθνπ Draeger πνπ δηαηεξεί   ν  ππνςήθηνο 

αλάδνρνο  ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ θνξέα. 

16. Ο αλάδνρνο λα θέξεη πηζηνπνίεζε EN ISO 9001: 2008 θαη EN ISO 13485: 2003 

 
 

Β2. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΣΧΝ ΓΤΟ 
ΚΑΣΧΘΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΟΙΚΟΤ HEINEN LOWENSTEIN: 

 

1. Leon plus s/n: 0200010HUL00200491 

2. Leon plus s/n: 0200010HUL00200494 

 
 

1. Ζ ζπληήξεζε αθνξά ηα παξαπάλσ αλαηζζεζηνινγηθά κεραλήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ: 
. Οίθνο HEINEN + LÖWENSTEIN, mod. LEON plus (2ηκρ) 

2. Ζ ζπληήξεζε ζα θαιχπηεη έλα έηνο θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε 
κεραλήκαηνο φπσο πξνηείλεη ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο  
3. Ζ ζχκβαζε ζα είλαη γεληθή (πιήξεο), ρσξίο αλαιψζηκα, αιιά κε απνθαηάζηαζε βιαβψλ, αληαιιαθηηθά θαη θηη 
ζπληήξεζεο 
4. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθδίδεη Γειηίν Δξγαζίαο Σερληθνχ κεηά απφ θάζε επίζθεςε πξνιεπηηθήο 
ζπληήξεζεο, ή επηζθεπαζηηθή εξγαζία θαη λα ελεκεξψλεη ην αληίζηνηρν βηβιίν εξγαζηψλ ηνπ κεραλήκαηνο κεηά 
απφ θάζε επίζθεςε- εξγαζία  
5. ηελ πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί θαη ιίζηα ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ ζα αληηθαηαζηαζνχλ ζε θάζε ζπληήξεζε 
αλάινγα κε ηνλ ρξφλν ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ. 
6. Μαδί κε ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζνχλ: 
I. Πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο ησλ ηερληθψλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. 
II. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο γηα ηελ απζεληηθφηεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ. 
7. ε πεξίπησζε βιάβεο, νη ηερληθνί ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα πξνζέξρνληαη ζην λνζνθνκείν εληφο δψδεθα  
(12) σξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 
βιάβεο. 
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8. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ χπαξμε αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ άκεζε 
αληηκεηψπηζε ησλ βιαβψλ. 
9. ε πεξίπησζε πνπ ν ρξφλνο αληηκεηψπηζεο ηεο βιάβεο θαη ε πξνζθφκηζε ηνπ θαηάιιεινπ αληαιιαθηηθνχ 
ππεξβαίλεη ηηο 10 κέξεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνζσξηλήο αληηθαηάζηαζεο ηνπ πξνβιεκαηηθνχ 
κεραλήκαηνο κε άιιν αληίζηνηρν. 

 
 
 

Γ: ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΧΓΔΚΑ (12) ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ Γ.Ν.ΚΑΣΟΡΙΑ 

 
 

Γ1: ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΧΓΔΚΑ (12) ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ Γ.Ν.ΚΑΣΟΡΙΑ 
 
 

ΔΙΓΟ ΣΤΠΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΔΣΟ ΑΓΟΡΑ 

FRESENIUS4008B Ser.No: 8V5A B626 
 1 

 
1999 

 

FRESENIUS4008B Ser. No: 6V5A 4735 
 1 

1999 

FRESENIUS4008B Ser. No: 8V5AD 486 
 1 

1999 

FRESENIUS4008S Ser. No.:9VCAPJ 58  
 1 

2010 

FRESENIUS4008S Ser. No: 8VCA LZ21 
 1 

2010 

FRESENIUS4008S Ser. No: 6VCA LQ15 

1 

2010 

FRESENIUS4008S 
ON LINE 

Ser. No: 0VCA 24 

1 

2010 

FRESENIUS4008S 
ON LINE 

Ser. No: 0VCA 25 1 2010 

FRESENIUS4008S 
ON LINE 

Ser. No: 0VCA 26 1 2010 

FRESENIUS4008S 
ON LINE 

Ser. No: 0VCA 27 1 2010 

FRESENIUS4008S 
ON LINE 

Ser. No: 0VCA 30 1 2010 

FRESENIUS4008S 
ON LINE 

Ser. No: 0VCA 33 1 2010 

 
Γ2: ΣΔΥΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ Γ.Ν.ΚΑΣΟΡΙΑ 
 
Ζ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή αθνξά ζην αληηθείκελν θαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κεηνδφηε – ζπληεξεηή 
κεραλεκάησλ ηερλεηνχ λεθξνχ ηνπ Γ.Ν. Καζηνξηάο., φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 
1.       Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ  είλαη ε πιήξεο ζπληήξεζε θαη ελ γέλεη Σερληθή Τπνζηήξημε ησλ Ηαηξηθψλ 

Μεραλεκάησλ, πνπ  αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. 
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 Ζ Σερληθή ππνζηήξημε πεξηιακβάλεη: 
 Α. Σελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε φισλ ησλ κεραλεκάησλ, αλά έμη κήλεο,  
 Β. Σελ επηζθεπή, ιφγσ βιάβεο, φισλ ησλ κεραλεκάησλ  
 Γ. Σελ παξνρή φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ θαη αληαιιαθηηθψλ. 
 Γ. Κάζε άιιε εξγαζία κε ξεηά θαηνλνκαδφκελε, φκσο αλαγθαία θαη απαξαίηεηε γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία 

ησλ κεραλεκάησλ 
2.    ηηο εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη εξγαζίεο επαλνξζσηηθήο ζπληήξεζεο, ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην 

θφζηνο ησλ αληαιιαθηηθψλ. Σα αληαιιαθηηθά ή εμαξηήκαηα πνπ ζα απαηηνχληαη θαηά ηηο εξγαζίεο 
πξνιεπηηθήο θαη επαλνξζσηηθήο ζπληήξεζεο ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο. 

3.      Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα λα αθαηξέζεη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζπληεξεηή κεκνλσκέλα    
          κεραλήκαηα      
         πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα 3, ιφγσ θαηαζηξνθήο, αρξήζηεπζεο ή αληηθαηάζηαζήο ηνπο. 
4.    Σν Ννζνθνκείν, έρεη ην δηθαίσκα, ζε ζπκθσλία κε ηνλ ζπληεξεηή, λα ηνπ αλαζέζεη ηελ ζπληήξεζε θαη άιισλ 

νκνεηδψλ κεραλεκάησλ, πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνλ πίλαθα 3,  κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο. 
 
ΟΡΙΜΟΙ 

1  «Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε» είλαη ν πεξηνδηθφο έιεγρνο ξχζκηζεο, θαζαξηζκφο ησλ κεραλεκάησλ θαζψο θαη ν 
αλαγθαίνο έιεγρνο ησλ ειεθηξνληθψλ, πδξαπιηθψλ θαη κεραληθψλ ηκεκάησλ θαη ε δνθηκή απηψλ ππφ θαλνληθέο 
ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 

2   «Δπαλνξζσηηθή ζπληήξεζε»  είλαη ε νπνηαδήπνηε αλαγθαία ελέξγεηα εθ κέξνπο ηνπ «ΤΝΣΖΡΖΣΖ» γηα ηελ 
επηδηφξζσζε βιαβψλ ησλ κεραλεκάησλ εκθαληδνκέλσλ θαη γλσζηνπνηνχκελσλ πξνο ηνλ ΤΝΣΖΡΖΣΖ είηε θαηά 
ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, είηε θαηά ηα κεζνιαβνχληα δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ 
επηζθέςεσλ απηψλ. 

3   «Καλνληθέο κέξεο θαη ώξεο εξγαζίαο» ζεσξνχληαη: Οη απφ 8.00 π.κ. έσο 16.00 κ.κ. θαη απφ Γεπηέξα έσο 
θαη Παξαζθεπή εμαηξνπκέλσλ ησλ επίζεκσλ αξγηψλ ηνπ Κξάηνπο. 

4   «Αλσηέξα βία»  ζεκαίλεη θαη ζα πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε ζπκβάλ ή γεγνλφο πέξαλ ηνπ ινγηθνχ ειέγρνπ 
εθαηέξνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ζπλέπεηα ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη δπλαηφλ λα δεηεζεί απφ απηφ 
ινγηθψο λα εθηειέζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.  Σέηνηα ζπκβάληα ζπκπεξηιακβάλνπλ αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζε: 
Θενκελίεο, επηδεκίεο, Κπβεξλεηηθέο δηαηάμεηο, απαγνξεχζεηο θνξηψζεσλ, ή κε ρνξήγεζε ησλ απαηηνχκελσλ 
αδεηψλ, εγθξίζεσλ θαη (ή) εμνπζηνδνηήζεσλ, ή κε δηάζεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 

 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

1.  Να εθηειεί ηελ ζπλήζε ζπληήξεζε ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ηα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαζψο 
θαη λα ρεηξίδεηαη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ην κεράλεκα πξνζεθηηθά πξνθπιάζζνληάο ην απφ νπνηαδήπνηε δεκηά. 

2. Να γλσζηνπνηεί ζηνλ ΤΝΣΖΡΖΣΖ νπνηαδήπνηε πεξίπησζε βιάβεο ή κε ηθαλνπνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 
κεραλεκάησλ, κε δηθαηνχκελνο λα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή ηξνπνπνίεζε ζηα κεραλήκαηα ρσξίο 
πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ ΤΝΣΖΡΖΣΖ. 

3. Να δηεπθνιχλεη ηελ είζνδν ησλ Σερληθψλ ηνπ ΤΝΣΖΡΖΣΖ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνπο ρψξνπο ησλ 
κεραλεκάησλ, θαζψο θαη λα παξέρεη θάζε αλαγθαία δηεπθφιπλζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνιεπηηθήο θαη 
επαλνξζσηηθήο ζπληήξεζεο. 

4. Να παξέρεη ζηνλ ΤΝΣΖΡΖΣΖ επαξθή ρψξν γηα ηελ αλσηέξσ εξγαζία. 

5. Να θαηαγξάθεη φιεο ηηο εκπεηξίεο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο ζε αξρείν.  Οη 
παξαηεξήζεηο απηέο δηεπθνιχλνπλ ζηνλ εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ θαη επηδηφξζσζεο ηνπο φπσο θαη ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο. 

6. ε πεξίπησζε πνπ ην Ννζνθνκείν ζειήζεη λα ζηακαηήζεη ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ ή κέξνο απηψλ γηα 
νπνηαδήπνηε ιφγν ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηνλ πληεξεηή γηα ηελ ελέξγεηά ηνπ. 

 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΤΝΣΗΡΗΣΗ 

1. ΤΝΣΖΡΖΣΖ ππνρξενχηαη λα πξαγκαηνπνηεί δχν (2) πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 
ζπκβαηηθνχ έηνπο θαη θαηά ρξνληθά δηαζηήκαηα έμη (6) κελψλ.  Οη επηζθέςεηο απηέο ζα γίλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα 
ησλ θαλνληθψλ νξψλ εξγαζίαο θαη κε βάζε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 
θαη ηνπ ΤΝΣΖΡΖΣΖ. 

2. Ο ΤΝΣΖΡΖΣΖ. ππνρξενχηαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαηά ηηο εκέξεο αββάηνπ θαη Κπξηαθήο θαη ηηο 
επίζεκεο αξγίεο ηνπ Κξάηνπο κφλν ζε εηδηθέο επείγνπζεο πεξηπηψζεηο θαηφπηλ πξνγελέζηεξεο ζπλελλφεζεο κε 
ηνπο αξκνδίνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
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3. Ο ΤΝΣΖΡΖΣΖ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δίλεη γξαπηή αλαθνξά ηεο θαηαζηάζεσο ησλ κεραλεκάησλ κεηά απφ 
ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε. 

4. Ο ΤΝΣΖΡΖΣΖ ππνρξενχηαη λα πξαγκαηνπνηεί απεξηφξηζην αξηζκφ επηζθέςεσλ  επαλνξζσηηθήο 
ζπληήξεζεο κεηά απφ θάζε ζρεηηθή γξαπηή ή ηειεθσληθή θιήζε, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κίαο (1) έσο δχν (2) 
εξγάζηκσλ εκεξψλ. 

5. Ο ΤΝΣΖΡΖΣΖ κεηά ην πέξαο θάζε εξγαζίαο ζα παξέρεη ζην ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ αληίγξαθν δειηίν επηζθέςεσο 
ηερληθνχ κε ηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί. 

6. Ο ΤΝΣΖΡΖΣΖ ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί επαξθέο απφζεκα αληαιιαθηηθψλ θαη λα εθνδηάδεη ηνλ ΠΔΛΑΣΖ κε 
αληαιιαθηηθά γηα ηα επφκελα 10 ρξφληα. 

7. Ο ΤΝΣΖΡΖΣΖ ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη θαη αλαιακβάλεη ηελ κέξηκλα θαη 
επζχλε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ, ρσξίο θακία άιιε νηθνλνκηθή απαίηεζε πέξαλ ηνπ ζπκβαηηθνχ 
ηηκήκαηνο. 

 

ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 

1. ε πεξίπησζε πνπ ζα ππάξμεη αλσηέξα βία ην ζηγφκελν ζπκβαιιφκελν κέξνο ζα έρεη ην δηθαίσκα λα 
αλαζηείιεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο φζν δηαξθεί ε παξαθψιπζε ή θαζπζηέξεζε ιφγσ αλσηέξαο βίαο ρσξίο λα 
ζεσξείηαη ππεχζπλν γηα νπνηαδήπνηε απφ απηή πξνθχπηνπζα δεκία.  Σν αλσηέξσ ζπκβαιιφκελν κέξνο νθείιεη 
λα γλσζηνπνηεί ην άιιν ζπκβαιιφκελν κέινο φζν πην γξήγνξα είλαη δπλαηφλ ηελ αηηία πνπ πξνθαιεί ηελ 
αλσηέξσ βία. 

2. ε πεξίπησζε πνπ ε δηάξθεηα ηεο παξαθψιπζεο ή θαζπζηέξεζεο ιφγσ αλσηέξαο βίαο πεξάζεη ηνπο ηξεηο 
δηαδνρηθνχο κήλεο νη ζπκβαιιφκελνη ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα αθπξψζνπλ ηελ παξνχζα ζχκβαζε πξνο ηνλ 
αληηζπκβαιιφκελν. 

 

ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΤΝΣΗΡΗΣΗ 

Ο ΤΝΣΖΡΖΣΖ θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε πνηληθή ή αζηηθή γηα θάζε δεκία πνπ ζα πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ 
ηεο εηαηξείαο, ηνπ λνζνθνκείνπ ή θαη ζε ηξίηνπο ε νπνία απνδεηθλχεηαη εκπεξηζηαησκέλα απφ αλεμάξηεην 
γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη νθείιεηαη ζε ηερληθή παξάιεηςε ή ακέιεηα ηνπ ΤΝΣΖΡΖΣΖ ή ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ. 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  Β΄ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΔΧΝ 
 

ην παξάξηεκα απηφ παξνπζηάδνληαη ππνδείγκαηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο. 
 
 
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1 

 
ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΤΡΧ 

 
ΔΚΓΟΣΖ …………………………………………………. 
 
                   Ζκεξνκελία έθδνζεο  ……………… 
 
Πξνο ην ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 
 
Δγγχεζή καο ππ’ αξηζ. ……………………….  
γηα πνζφ ΔΤΡΩ ………………… 
 
αο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, παξαηηνχκελνη ησλ 
ελζηάζεσλ δηδήζεσο θαη δηαηξέζεσο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΩ …………………. γηα ηελ Δηαηξία 
………………………………………………………….. νδφο ………………………….. αξηζκφο …. (ή ζε πεπίπηωζη 
Ένωζηρ ππομηθεςηών, για ηην Εηαιπία 1) …………………………...  και 2)  …………………………….  αηομικά για 
κάθε μία από αςηέρ και ωρ αλληλέγγςα και ειρ ολόκληπον ςπόσπεων μεηαξύ ηοςρ,  εκ ηηρ ιδιόηηηαρ ηοςρ ωρ μελών 
ηηρ Ένωζηρ ππομηθεςηών),  γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ζαο ηεο …………….. ή ηπρφλ 
επαλάιεςή ηνπ,  γηα ηελ 
αλάζεζε………………………………………………………………………………………………..……..… ζχκθσλα  κε 
ηελ ππ’ αξηζκ. ……………… δηαθήξπμή ζαο. 
 
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκφ  απνξξένπζεο 
ππνρξεψζεηο ηεο, θαζ’ φιν ην ρξφλν ηεο εθ ηεο πξνζθνξάο δεζκεχζεψο ηεο θαη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο θαη θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο,  ζηελ πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο 
πξνκήζεηαο ζε απηήλ. 
Σν παξαπάλσ πνζφ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί, νιηθά ή κεξηθά, ρσξίο νπνηαδήπνηε εθ κέξνπο 
καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ  ή κε ηεο απαηηήζεσο ζαο κέζα ζε ηξεηο 
(3) κέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
 
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο,  ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ …………………………………  
 
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί  εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο.  

Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεψλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ 
Γηθαίνπ, καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ 
Σξάπεδα καο.  

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

         
ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ Δ ΔΤΡΧ 

 
ΔΚΓΟΣΖ ……………………………………………. 
 
                            Ζκεξνκελία έθδνζεο  ………………… 
 
Πξνο ην ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 
 
Δγγχεζε καο ππ’ αξηζ. ………………………………. 
γηα πνζφ ΔΤΡΩ ……………………………  
 
Πιεξνθνξεζήθακε φηη ε Δηαηξία (ή η Ένωζη Εηαιπιών ………………………………………….) νδφο  
…………………….. αξηζ. ……………. σο αλάδνρνο πξφθεηηαη λα ζπλάςεη καδί ζαο, ζχκβαζε, πνπ ζα θαιχπηεη 
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
………………………………………………………………………………………………………… ηνπ Ννζνθνκείνπ 
Καζηνξηάο, ζπλνιηθήο αμίαο …………………………… (εθηεινχκελε δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. …………… δηαθήξπμεο 
ηνπ  Γ.Ν.ΚΑΣΟΡΗΑ) θαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε ζχκβαζε απηή ε εηαηξία (ή ε Έλσζε) ππνρξενχηαη λα 
θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ πξνο ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ δειαδή γηα  ΔΤΡΩ 
…………………….... 
Μεηά ηα παξαπάλσ, ε Σξάπεδα …………………………….. παξέρεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε ππέξ ηεο εηαηξίαο 
(ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ, ςπέπ ηων Εηαιπιών 1) …………….…… …………………….. και 2) 
………………………………..……… αηομικά για κάθε μία από αςηέρ και ωρ αλληλέγγςα και ειρ ολόκληπον 
ςπόσπεων μεηαξύ ηοςρ, εκ ηηρ ιδιόηηηάρ ηοςρ ωρ μελών ηηρ Ένωζηρ Ππομηθεςηών), θαη εγγπάηαη πξνο εζάο κε 
ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, παξαηηνχκελε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο,  λα 
θαηαβάιιεη κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ ακθηζβεηήζεηο, αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηεο εηαηξίαο 
θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε θαη δήισζή ζαο φηη ε 
εηαηξία παξέβε ή παξέιεηςε λα εθπιεξψζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο, θάζε πνζφ πνπ ζα νξίδεηε ζηε 
δήισζε ζαο θαη πνπ δελ ζα μεπεξλά ην νξηδφκελν ζηελ εγγχεζε απηή. 
 
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηφζεκνπ. 
 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ ………………………….  
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο.       
Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεσλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ 
Γηθαίνπ,  καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ 
Σξάπεδα καο.    

       (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  Γ΄ 

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 
ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ  

 

ηελ Καζηνξηά, ζήκεξα ………………………………………….. 20………, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ: 

αθελόο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ», 
πνπ εδξεχεη ζηελ πεξηνρή Μαπξησηίζζεο ζηελ Καζηνξηά (Α.Φ.Μ. ……………….., Γ.Ο.Τ. Καζηνξηάο),  φπσο 
εθπξνζσπείηαη λφκηκα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ η… 
…………………………………………………………………., ην νπνίν ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «Σν 
Ννζνθνκείν» θαη 

αθεηέξνπ ηνπ / ηεο ………………………………………….. …….…………………………………. (Α.Φ.Μ. 
…………………, Γ.Ο.Τ. ………………..)  πνπ εδξεχεη ζη…  ………………………. (νδφο ……………… αξηζ. …,), 
πνπ ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «Αλάδνρνο»,  

ζπκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

Α.  Σελ ………. δηελεξγήζεθε πξφρεηξνο δηαγσληζκφο ζε επξψ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, γηα 
ηελ αλάζεζε ................................... γηα έλα έηνο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. ……./2015 δηαθήξπμε απηνχ. Σν 
απνηέιεζκα ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ θαηαθπξψζεθε ζηνλ Αλάδνρν κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε νπνία ιήθζεθε θαηά ηελ ππ’ αξηζ. …………….. ζπλεδξίαζή ηνπ, θαηφπηλ ζρεηηθήο 
γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Β. Σελ αξηζκ. ………. απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε αλάιεςε ππνρξέσζεο θαη 
δέζκεπζεο πίζησζεο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ …… – ΚΑΔ …… ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αμία ηεο 
ζχκβαζεο, απφ ηελ έλαξμεο ηζρχνο απηήο θαη κέρξη 31.12.2015, θαζψο θαη ε έγθξηζε έθδνζεο απφθαζεο 
δεκνζηνλνκηθήο ππνρξέσζεο  γηα ηελ δέζκεπζε πίζησζεο ηνπ ππνιεηπφκελνπ πνζνχ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ 
ηνπ 2016, φηαλ απηφο εγθξηζεί. 

Γ. Σελ κε αξηζκ. πξση. ……… απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη ηνλ α/α ….. ηνπ βηβιίνπ εγθξίζεσλ θαη 
εληνιψλ πιεξσκήο (ΑΓΑ: ……….) κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε χπαξμε πίζησζεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 2015, 
ΚΑΔ 0887 ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηνπ πνζνχ ησλ ………..€ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ………….., γηα 
ην δηάζηεκα απφ ……..-2015 έσο 31-12-2015. Σν ππφινηπν πνζφ ησλ ……….€ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξνκήζεηα 
…………… απφ 1-01-2016 κέρξη ………….-2016 ζα δεζκεπηεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2016 ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηνλ Κ.Α.Δμφδσλ, …., φηαλ απηφο εγθξηζεί. 

Γ.  Μεηά ηα παξαπάλσ, ην Ννζνθνκείν, φπσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαζέηεη, θαη ν Αλάδνρνο, φπσο 
αληηζηνίρσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθηειέζεη ην ελ ιφγσ έξγν, 
ζχκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ αλαθεξφκελνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

1.1. Ζ ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν πνπ ζα επηιεγεί ζα έρεη δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο, κε δπλαηφηεηα δίκελεο 
παξάηαζεο, αξρίδνληαο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

2.1. Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε παξνρή Τπεξεζηψλ γηα ηελ αλάζεζε Τπεξεζηώλ πληήξεζεο ηεο 
Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Νεξνύ Σερλεηνύ Νεθξνύ, ηξηώλ (3) αλαηζζεζηνινγηθώλ κεραλεκάησλ θαη 
δώδεθα (12) κεραλεκάησλ Αηκνθάζαξζεο ηεο Μνλάδνο Σερλεηνύ Νεθξνύ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 
Καζηνξηάο γηα έλα έηνο.  

2.2. Σν ππφ εθηέιεζε έξγν ζα βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηνπο εηδηθνχο θαη ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο 
ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή  πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ ζεσξνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο 
αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΛΗΡΧΜΗ 

3.1. Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κεηά από θάζε επίζθεςε  πξνγξακκαηηζκέλε ή 
έθηαθηε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο.  

3.2. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ 
πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

15PROC002802392 2015-05-26

ΑΔΑ: 67ΤΙ4690ΒΥ-21Ζ



 20 

3.3. Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ 
ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν. 

3.4. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη αθνχ ππνβιεζνχλ : 

3.4.1. Σα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ. 
(Π.Γ. 118/2007) θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε 
απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 
θ.ι.π.) 

3.4.2. Σηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ  

3.4.3. Έθζεζε ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θάζε κεραλήκαηνο. 

3.5. ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 
Ν. 4152/13 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/7 ηεο 16

εο
 Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» 

3.6. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ηνπ 
ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε 
ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ, θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο 
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξ. 7 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο 
ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, 
θ.ι.π.). 

3.7.1. Οη θξαηήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη είλαη νη αθφινπζεο:   
 i) Τπέξ ηξίησλ (άξζξν 3, Ν.3580/2007) : 2% 

 ii)   Τπέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  

            (παξ. 3, άξζξν 238, Ν. 4072/2012 & παξ. 3, άξζξν 4, Ν.4013/2011):          1‰ 

3.8. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην 
άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο 8% επί ησλ θξαηήζεσλ. 

3.9.  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΓΓΤΗΔΙ 

Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε, ν αλάδνρνο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζ. ………………/………-200… εγγπεηηθή επηζηνιή  η… ……………………., 
πνζνχ ……………… επξψ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπvoιηθήο ζπκβαηηθήο 
αμίαο ηνπ έξγνπ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), κε ρξφλν ηζρχνο έσο ηελ ……….-200… 

Ζ αλσηέξσ εγγχεζε ζα επηζηξαθεί ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 
ππνρξεψζεσλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ  

5.1. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο ππ’ αξηζ. ……………. 
δηαθήξπμεο ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, φπσο 
ηζρχνπλ θάζε θνξά (Π.Γ. 118/2007, Ν. 2286/1995, άξζξα 79 - 85 Ν. 2362/1995 θ.ι.π.). Ζ εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ απηψλ δελ απνθιείεη ηελ άζθεζε άιισλ δηθαησκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 
ζπλαθείο κε ηε ζχκβαζε δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηεο ινηπήο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

5.2.  Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζπκθσλνχληαη νπζηψδεηο. Σξνπνπνίεζε απηψλ κπνξεί λα γίλεη κφλνλ εγγξάθσο, 
ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ πξνεγνχκελε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

ε επηβεβαίσζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζε δχν (2) φκνηα αληίγξαθα, ηα νπνία,  αθνχ 
δηαβάζηεθαλ, ππνγξάθεθαλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, εθ ησλ νπνίσλ ην Ννζνθνκείν έιαβε έλα αληίγξαθν, ελψ 
ην δεχηεξν έιαβε ν Αλάδνρνο. 

 

ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

 

          ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ                                                                                       ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ        
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