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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ PHILIPS ΤΥΠΟΥ BRILLIANCE CT 16

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

ΕΔΡΑ Μαυριωτίσσης Τ.Κ. 52 100 Καστοριά

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ www.kastoriahospital.gr 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΩΔΙΚΟΣ 
(CPV) 

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και 
εξοπλισμού ακριβείας ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ  (CPV 50400000-9)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
Φ.Π.Α.

23.100,00€ 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: 0887

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Έξι (6) Μήνες 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Όπως ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

03-06-2022 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11:00 π.μ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

03-06-2022 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 12:00 π.μ 

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

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς λαμβάνοντας υπόψη:
1. την αριθμ.92/13.05.2022 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και
2. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016,  
3. την  υπ’  αριθμ.  6252/19-05-2022  (ΑΔΑ:  6ΓΧΘ4690ΒΥ-ΓΑΩ)  απόφαση  ανάληψης  δημοσιονομικής
υποχρέωσης
προβαίνει σε συλλογή προσφορών με σκοπό την ανάθεση υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού
εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας – ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.  Ν.
Καστοριάς για έξι (6) μήνες.





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 στην ανωτέρω ηλεκτρονική
διεύθυνση. 
Στο ηλεκτρονικό μήνυμα 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 

Συνημμένα της προσφοράς θα περιληφθούν όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
 Αντίγραφο  ποινικού  μητρώου   (  να  έχει  εκδοθεί  έως  τρεις  (3)  μήνες  πριν  την  υποβολή  του)  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.»

 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)

 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)

 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος    ( να έχουν εκδοθεί  έως (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή τους).

 Πλήρη τεχνική περιγραφή   στην ελληνική γλώσσα του αντικειμένου της προσφερόμενης υπηρεσίας,
σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης

 Η 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
Προσφορά  που  θέτει  όρο  αναπροσαρμογής,  χωρίς  αυτό  να  προβλέπεται  από  την  πρόσκληση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

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 Προμηθευτής, 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 οι διαδικασίες, 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. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τον συμβατικό χρόνο. 

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  προμηθευτή,  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. 

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 προμηθευτής, 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  α/α

Γουλιος Ανδρέας 
Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΟΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΞΟΝΙΚΟΣ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

Brilliance CT 16 
S/N: 6305 Σταθμός Εργασίας (EBW) PHILIPS 1 2011

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στο αντικείμενο και στις υποχρεώσεις του μειοδότη – συντηρητή του Αξονικού
Τομογράφου του Γ.Ν. Καστοριάς, όπως περιγράφονται παρακάτω:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο του έργου είναι η πλήρης συντήρηση και εν γένει Τεχνική Υποστήριξη του Αξονικού Τομογράφου με το
σταθμό Εργασίας Extended Briliance Workspace (EBW) που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.
Η Τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει:
Α. Την προληπτική συντήρηση του μηχανήματος, με συχνότητα ως προδιαγράφεται από τον κατασκευαστικό οίκο, η
οποία ζητείται να αναφερθεί.
Β. Την επισκευή, λόγω βλάβης 
Γ. Την παροχή όλων των αναγκαίων υλικών και ανταλλακτικών
Δ.  Κάθε  άλλη  εργασία  μη  ρητά  κατονομαζόμενη,  όμως  αναγκαία  και  απαραίτητη  για  την  ασφαλή  λειτουργία  του
μηχανήματος

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την καλή και συνεχή λειτουργία του εξοπλισμού, που εντάσσεται στο υπόψη αντικείμενο, ο συντηρητής είναι

υποχρεωμένος να διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία και όργανα, το απαιτούμενο ειδικευμένο προσωπικό
και παρακαταθήκη ανταλλακτικών για την χωρίς καθυστερήσεις εκτέλεση των υποχρεώσεών του.

Η  συντήρηση  και  οι  επισκευές  του  μηχανήματος  να  γίνονται  από  Μηχανικούς  της  «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ»,  ειδικά
εκπαιδευμένους  με  εμπειρία  και  πιστοποιημένους  από  τον  κατασκευαστικό  οίκο.  Απαραίτητη  η  κατάθεση
βεβαιώσεων εκπαίδευσης των Μηχανικών της συντηρήτριας Εταιρείας από τον Κατασκευαστικό Οίκο.

 Οι ειδικοί τεχνικοί του Συντηρητή υποχρεούνται να επισκέπτονται το Γ.Ν. Καστοριάς, σύμφωνα με την από τον οίκο
συχνότητα  προγραμματισμένης  συντήρησης,  και  να  προβαίνουν  σε  εργασίες  προληπτικής  συντήρησης  και
ρύθμισης  του μηχανήματος,  ώστε  να εξασφαλίζεται  η  καλή  και  ασφαλής  λειτουργία  του μηχανήματος.  Να
αναφερθεί ο αριθμός των επισκέψεων που προβλέπεται ετησίως.

 Οι τεχνικοί του Συντηρητή είναι υποχρεωμένοι, οσάκις καλούνται για επισκευή, να φθάνουν στο Γ.Ν. Καστοριάς
μέσα σε 24 ώρες. Ο χρόνος ακινητοποιήσεως ενός μηχανήματος υπολογίζεται από της γνωστοποιήσεως της
βλάβης στο γραφείο του συντηρητή, ή στον εκπρόσωπό του εφόσον ορίσει.

Οι τεχνικοί του Συντηρητή είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν με το συντηρημένο ή επισκευασμένο μηχάνημα στον
χρήστη και συμπληρωμένο Δελτίο συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης στο οποίο αναφέρονται οι εργασίες
που  έχουν  εκτελεσθεί,  τα  ανταλλακτικά  που  έχουν  αντικατασταθεί  καθώς  και  αυτά  που  χρήζουν
αντικαταστάσεως. Το Δελτίο αυτό θα συντάσσεται εις τριπλούν. Ένα θα παραδίδεται στο Ακτινολογικό Τμήμα
του  Νοσοκομείου  (μαζί  με  το  μηχάνημα),  ένα θα  παραδίδεται στο  Τμήμα  Βιοιατρικής  Τεχνολογίας  του
Νοσοκομείου  και  ένα  θα  παραμένει  στον  Συντηρητή.  Εναλλακτικά  ο  συντηρητής  μπορεί  το  Δελτίο  που
συντάσσεται και αφού υπογραφεί να αποστέλλεται  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους παραλήπτες που το
Νοσοκομείο επιθυμεί.

 Ο υπεύθυνος του Ακτινολογικού Τμήματος είναι υποχρεωμένος κατόπιν συνεννοήσεως για την ώρα μετάβασης να
παραδώσει αμέσως μετά την άφιξη στους τεχνικούς του Συντηρητή το προς επισκευή μηχάνημα. Ο συνολικός
ετήσιος  χρόνος  μη  λειτουργίας  του  μηχανήματος  λόγω  βλάβης,  όπως  προκύπτει  από  τα  πρωτόκολλα
συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης δεν θα υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες. Ο Συντηρητής δεν μπορεί να
επικαλεσθεί έλλειψη προσωπικού, τεχνολογικού εξοπλισμού υλικών και ανταλλακτικών για την δικαιολόγηση
καθυστερήσεων  στην  αποκατάσταση  λειτουργίας  και  στον  χρόνο  ακινητοποίησης  του  μηχανήματος,  διότι
υποχρεούται  να  έχει  εξασφαλίσει  την  ύπαρξη  των  απαιτούμενων  παραπάνω  προϋποθέσεων  για  την





απρόσκοπτη,  γρήγορη  και  αποτελεσματική  εκτέλεση  της  συντήρησης  και  τεχνικής  υποστήριξης.  Ο  χρόνος
ακινητοποίησης του μηχανήματος δεν προσμετράται ως ανωτέρω στις παρακάτω περιπτώσεις:

 Εάν η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση ή λειτουργία σε συνθήκες εκτός των προδιαγραφών του μηχανήματος.
 Εάν η βλάβη οφείλεται σε κακή πρόθεση ή σε λόγους ανωτέρας βίας
 .Εάν οι τεχνικοί εμποδίζονται στην άσκηση της εργασίας τους σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
 Εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (τροχαίου ατυχήματος, δυσμενών καιρικών συνθηκών,

κ.λ.π.).
 Δεν υπολογίζεται ως ημέρα ακινητοποίησής του μηχανήματος εάν η βλάβη αναγγελθεί στον συντηρητή μετά τις

12 το μεσημέρι.
 Δεν υπολογίζεται ως ημέρα ακινητοποίησής του μηχανήματος εάν η βλάβη αποκατασταθεί και το μηχάνημα

λειτουργήσει μέχρι τις 10 το πρωί της επομένης.
 Δεν υπολογίζεται ως ημέρα ακινητοποίησης του μηχανήματος εάν η βλάβη αποκατασταθεί σε 24 ώρες.
Σε  περίπτωση  που  απαιτείται  μεταφορά  του  μηχανήματος  στο  εργαστήριο  του  συντηρητή  για  επισκευή,  θα

συντάσσεται πρακτικό παράδοσης – παραλαβής προς επισκευή, η οποία επισκευή όμως θα ολοκληρώνεται
εντός  τεσσάρων  (4)  εργασίμων  ημερών,  πέραν  των  οποίων  θα  μετράται  ως  χρόνος  ακινητοποιήσεως  του
μηχανήματος Το κόστος αποστολής του μηχανήματος και το κόστος επιστροφής του βαρύνει τον συντηρητή.

Όλες οι εργασίες του συντηρητή θα εκτελούνται κατά το δυνατόν εντός των εργασίμων ημερών και ωρών, ήτοι από
Δευτέρα έως και Παρασκευή και από 08.00 έως 16.00 και εάν παραστεί ανάγκη θα διευκολύνεται να εργάζεται
και τις απογευματινές ώρες.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
1 Όλα τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν περιλαμβάνονται στην σύμβαση πλην αναλωσίμων τα οποία
θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
2 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ
2.1  Σε  περίπτωση "αντικατάστασης"  ακτινολογικής  λυχνίας αυτή  θα  είναι  εγγυημένη,  με  βάση την καταγραφή των
scanseconds λειτουργίας. Να αναφερθεί λεπτομερώς ο χρόνος εγγύησης.
2.2  Σε  περίπτωση  καταστροφής  της  νέας  λυχνίας  προ  της  λήξεως  των  scanseconds εγγύησης,  η  συμμετοχή  του
Νοσοκομείου στην δαπάνη αντικαταστάσεώς της, θα είναι αναλογική προς τον χρόνο χρήσης της, σύμφωνα με την αρχή
της κατ’ αναλογίαν χρήσης (prorata) και με βάση την καταγραφή των scanseconds λειτουργίας.
2.3 Η "επισκευή – αντικατάσταση" της ακτινολογικής λυχνίας πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 10 εργασίμων ημερών από
τη νόμιμη αποδοχή δαπάνης του Νοσοκομείου μετά την παρέλευση των οποίων προσμετράται χρόνος ακινητοποίησης
του μηχανήματος.
2.4. Να αναφερθεί η τιμή αγοράς της λυχνίας.
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