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                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                     ΑΔΑ:  
 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
 
Τμήμα/  Προμηθειών              Καστοριά   7   Μαρτίου 2014 
Πληροφορίες: Τολιάδου Ελευθερία   
ΤΗΛ.: 24670 55626,55621 
FAX : 24670 55657 
E-mail:prom@kastoriahospital.gr 
Ταχ. Δ/νση:Μαυριωτίσσης Καστοριά  
Τ.Κ.:  52 100 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡIΘΜ.  2099/2014 

Πρόχειρος Διαγωνισμός 
για την Ανάθεση Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού εξοπλισμού για το 

Νοσοκομείο Καστοριάς και το Κ.Υ. Άργους Ορεστικού 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  1/04/2014 και ώρα 11.00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γραφείο Προμηθειών (Κτίριο Διοίκησης) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού 
Εξοπλισμού, της Μονάδας Επεξεργασίας Νερού 
Τεχνητού Νεφρού και έξι (6) μηχανημάτων 
αιμοκάθαρσης 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ CPV 50421000-2 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ Α. 7.011,00 € για την Συντήρηση του Ακτινολογικού 
Μηχανήματος του Κ.Υ. Άργους Ορεστικού          

Β. 8.200,00 € για τις Υπηρεσίες Επεξεργασίας 
Νερού Τεχνητού Νεφρού 

Γ. 20.789,00 € για την συντήρηση έξι (6) 
μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης 

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη :  36.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Παράρτημα Α΄  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ετήσια 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ       
ΕΙΔΩΝ 

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και 
τρίτων νόμιμες  κρατήσεις 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  
(ΑΡΘΡΟ 24  Ν. 2198/94) 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδή-
ματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94    

 

 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1.1. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 19/1-2-
1995). 

1.2. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» ( ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-2007). 

ΑΔΑ: ΒΙΚΑ4690ΒΥ-ΨΩΟ



 2 

1.3. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

1.4. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007). 

1.5. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), άρθρο 24 (Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα  από εμπο-
ρικές επιχειρήσεις). 

1.6. Του Ν.3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Οικονομικών», άρθρου 27, παρ. 12 

1.7. Του Ν. 3861/2010, (άρθρο 2), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα 
Διαύγεια και άλλες διατάξεις» 

1.8. Του Π.Δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 

1.9. Τον Ν.4052/2012, άρθρο 14, παρ. 7, «Ρύθμιση θεμάτων Επιτροπής Προμηθειών Υγείας» 

 

2. Τις κάτωθι αποφάσεις: 

2.1. Την υπ’ αριθ. 3567/9-05-2012 κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης και του 
Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας 
(Π.Π.Υ.Υ.) του έτους 2012 

2.2. Την υπ’ αριθμ. 6881/3-10-2012 απόφαση της Υπουργού Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης «Οδηγίες 
εκτέλεσης και εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, 
πιστώσεις 2012 και 2013 

2.3. Τις τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή και έχουν εγκριθεί με την αριθμ. 10/22-10-
2013 (θέμα 1ο) απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.  

2.4. Την υπ' αριθ. 35/28-02-2014 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί έγκρισης προκήρυξης του 
παρόντος διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων αυτού με προϋπολογισμό 
36.000,00€ 

 
3. Την κάτωθι οδηγία: 

3.1. Την οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου «Περί των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΕΕ L 169/12-7-93),   

       όπως τροποποιημένη ισχύει προς τις διατάξεις της οποίας εναρμονίστηκε η εθνική νομοθεσία με την  

       υπ΄ αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-9-2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και  

       Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Ε.Κ. Β’ 2198/2-10-2009). 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση Υπηρεσιών 
Συντήρησης του Ακτινολογικού Μηχανήματος του Κ.Υ. Άργους Ορεστικού  της Μονάδας Επεξεργασίας 
Νερού Τεχνητού Νεφρού και έξι (6) μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης της Μονάδος Τεχνητού Νεφρού του 
Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς για ένα έτος. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 1
η
 Απριλίου 2014 ημέρα Τρίτη ώρα 11.00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του 

Νοσοκομείου. 

Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους, 
εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 

Η δαπάνη για την ανάθεση του έργου θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.  

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση  στην εφημερίδα:   

              ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  

Περίληψη της διακήρυξης έχει αποσταλεί στους παρακάτω φορείς:  
1. Εμπορικά - Βιομηχανικά Επιμελητήρια: 
  α. Θεσσαλονίκης  
  β. Αθηνών 
2.  Εμπορικό Επιμελητήριο Καστοριάς 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας θα βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή. 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, με όλα τα παραρτήματα αυτής, θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή, 
στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.kastoriahospital.gr και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, για ελεύθερη  δωρεάν 
πρόσβαση προς όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στο διαγωνισμό,  είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν 
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τη διενέργεια του διαγωνισμού.  Οι ενδιαφερόμενοι μετά την λήψη της διακήρυξης με δική τους ευθύνη, μπορούν 
να ενημερώνουν με τα στοιχεία τους (π.χ. Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμ. Τηλεφώνου, αριθμ. Μηχ. 
Τηλεομοιοτυπίας, e-mail account.κ.τ.λ.) την αναθέτουσα αρχή, ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή τους σε 
περίπτωση τυχόν τροποποιήσεων της διακήρυξης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (Μαυριωτίσσης, Καστοριά Τ.Κ. 52100 τηλ. 
24670 55626,55621), μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την Δευτέρα 31 Μαρτίου 
2014  και  ώρα 14.30 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται). Εμπρόθεσμες 
θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και 
ώρα. 

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες ή αλλοδαποί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα του υπό ανάθεση έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο
 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα 
αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

2. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, κατά την διαδικασία των άρθρων 
11 και 12 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις:  

α.  Τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης):  

i. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης, με Φ.Π.Α.(άρθρο 6 παρ.1 περ. α΄ και άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007), 

ii. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση 

γνήσιου υπογραφής, στην οποία : 

α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 

β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, 

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην 
περίπτωση (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, 

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 
6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, 

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του 
εδ. α΄της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, 

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α΄ της 
παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, 

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
Π.Δ. 118/2007 κατάσταση. 

γ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών 
της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 20 του ιδίου Διατάγματος (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β΄ Π.Δ. 118/2007). 

iii.  Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με 
θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι i) δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη 
λειτουργία της επιχείρησης και ii) ότι δεν έχει επιβληθεί στον προμηθευτή η ποινή του αποκλεισμού από 
διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
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β. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετούνται 
σε δύο αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο)  τα  τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Ειδικότερα, στο 
φάκελο αυτό τοποθετούνται, εις διπλούν : 
1. Τεχνική προσφορά, στην οποία να περιγράφονται οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν σύμφωνα με τις  

τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσης  

2. Φάκελο με δικαιολογητικά και έγγραφα που απαιτούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές  

γ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου 
τοποθετείται η οικονομική προσφορά. 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική προσφορά, 
απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα 
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, διαμορφωμένα ως εξής:  
- Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (EURO) και θα αφορούν την παροχή 
των ζητούμενων υπηρεσιών για το  σύνολο των μηχανημάτων που θα ελέγχονται. 

Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται η συγκεκριμένη υπηρεσία 
και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.  

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και 
ενδεχόμενης παράτασης αυτής. 

 Στο στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γίνει σύγκριση των τιμών των οικονομικών 
προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών (εφόσον αυτές υπάρχουν), όπως καταγράφηκαν 
κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής προσφορών (Ν.4052, άρθρο 14, παρ. 7).  

3. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τον Ν. 2672/1998, οφείλει να υποβάλει, 
σε σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και 
ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007: 

 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 ή 3 του Π.Δ. 118/2007, κατά περίπτωση. 
Αναλυτικότερα: 

α)  Οι Έλληνες πολίτες: 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα 
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον 
αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.  

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, 
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 
ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση 
εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό.  

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το 
ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

β) Οι αλλοδαποί:  

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.  

2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α΄ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου.  

3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν 
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης.  
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γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:  

1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς, αντίστοιχα.  

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή 
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).  

3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις 
των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον 
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 
από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.  

4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή διαδικασίας 
έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η 
συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από το αρμόδιο 
Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται 
από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.  

δ) Οι Συνεταιρισμοί:  

Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 2 εδ. δ΄ του Π.Δ. 118/2007. 

ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.  

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 
πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις δύναται να αντικατασταθούν αυτά 
από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο 
πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του 
προμηθευτή από τον διαγωνισμό.  

4. Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, 
οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα 
δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας 
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά 
ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.  

5. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από 
τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον 
έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται 
όταν υπάρχουν σ΄ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης 
των προσφορών. 

6. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α΄ του Π.Δ. 
118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά 
του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση 
της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι  διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο 
όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της 
Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα 
με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε 
σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

7. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα 
(180) μέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να 
παρατείνουν την προσφορά του. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την 
παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον 
ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο και για χρονικό διάστημα ίσο με το 
προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007. 
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8. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Τυχόν υποβληθείσες εναλλακτικές προσφορές 
απορρίπτονται.  

9.  Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Συνεπώς, για την αξιολόγηση των 
προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές.  

Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 20 παρ. 2 στοιχ. ΙΙ του Π.Δ. 118/2007, η κατακύρωση θα γίνει στον 
προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με 
βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

10. Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 3, 4 Π.Δ. 118/2007). 

 

ΑΡΘΡΟ 3
Ο
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Το πρακτικό του διαγωνισμού υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση της σχετικής κατακυρωτικής 
απόφασης, η οποία ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα προμηθευτή. Αυτός υποχρεούται να 
προσέλθει μέσα στο χρόνο που ορίζεται από την ανακοίνωση κατακύρωσης για την υπογραφή της σύμβασης, 
προσκομίζοντας την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να 
υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα 
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση 
της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. 

 
Άρθρο  4o 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση με τον ανάδοχο που θα επιλεγεί θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους, αρχίζοντας από την ημερομηνία 
υπογραφής της. 
 

Άρθρο 5o 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

5.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά μετά από κάθε επίσκεψη  προγραμματισμένη ή 
έκτακτη που θα πραγματοποιηθεί στη διάρκεια της σύμβασης  

5.2. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 
πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

5.3. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του 
τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο. 

5.4. Η εξόφληση γίνεται αφού υποβληθούν : 

5.4.1. Τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. 
(Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη 
απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 
κ.λ.π.) 

5.4.2. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών  
5.4.3. Έκθεση συντήρησης και λειτουργίας κάθε μηχανήματος  

5.5. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο 
καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2003) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική 
αίτηση του προμηθευτή, με επιτόκιο που ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζεται για τις κύριες 
πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξημένο κατά δύο 
(2,00) ποσοστιαίες μονάδες (περιθώριο). 

5.6. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του 
σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη 
θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης 
της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, 
κ.λ.π.). 

5.7.1. Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες:   

 i) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων,    
        άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 3%  
 ii) Υπέρ τρίτων (άρθρο 3, Ν.3580/2007) : 2% 
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 iii)    Υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  

             (παρ. 3, άρθρο 238, Ν. 4072/2012 & παρ. 3, άρθρο 4, Ν.4013/2011):              1‰ 
5.7.2. Επί του ποσού της πρώτης από τις παραπάνω κρατήσεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται τέλος 
χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους 
χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943).  

5.8. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των παρεχόμενων υπηρεσιών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το 
άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος 8% επί των κρατήσεων. 

5.9.  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. 
 
 

Άρθρο 6o 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

6.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα 
έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσημη μετάφραση, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων προμηθευτών, οι εγγυήσεις 
περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Το ποσό των 
εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€). 

6.2. Εγγύηση Συμμετοχής 

6.2.1. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με 
Φ.Π.Α. 

6.2.2. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει επί ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς 
που ζητά η διακήρυξη. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της προσφοράς. Εγγύηση 
με μικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς ως 
απαράδεκτης. 

6.2.4. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται: α) στους συμμετέχοντες, σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς 
τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων 
μέσων ή έχει υποβληθεί παραίτηση από αυτά και β) στον μειοδότη, μετά την υπογραφή της σύμβασης και 
την υποβολή απ’ αυτόν εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 

6.3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

6.3.1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής είναι υπoχρεωμέvoς vα  καταθέσει έως την 
υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή  που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό 
(10%) επί της συvoλικής συμβατικής αξίας του έργου που του ανατέθηκε, χωρίς Φ.Π.Α.  

6.3.2. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι  μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το 
συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών.  

6.3.3. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική εκπλήρωση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων. 

6.4. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

6.6. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 
(Κ.Π.Δ.). Επισημαίνεται ότι: 

6.7. Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα του  παραρτήματος 
Γ’. Διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα πιστωτικά 
ιδρύματα, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται 
από το νόμο και την παρούσα διακήρυξη.  
 

ΑΡΘΡΟ  7
Ο
 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής προμηθευτή στον διαγωνισμό και κατά της 
νομιμότητας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση. Η ένσταση κατά της κατακυρωτικής 
απόφασης μπορεί να αφορά και την πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6 και 8α του Π.Δ. 118/2007, 
που υποβάλλονται από τον μειοδότη. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους 
προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία 
υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 0,10 
επί τοις εκατό (010%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μικρότερο των πέντε (5.000) χιλιάδων ευρώ. Το ποσοστό του 
παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης 
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των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 
(Φ.Ε.Κ. Α’ 202/2005). 

2. Στους ενδιαφερόμενους  δεν παρέχεται δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά των πράξεων της 
Διοίκησης που αφορούν τη διαδικασία του διαγωνισμού έως την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/1997 (άρθρο 36 Ν. 3772/2009- ΦΕΚ 112/Α’/2009). 

 

ΑΡΘΡΟ 7
Ο
 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του 
Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του Π.Δ. 118/2007 και των άρθρων 79 – 85 
του Ν. 2362/1995. 

Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει από τη σύμβαση που θα υπογραφεί μετά την 
ολοκλήρωση του παρόντος διαγωνισμού, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια. 

 

Τα παραρτήματα: Α’ (Τεχνικές Απαιτήσεις των Υπό Ανάθεση Υπηρεσιών και Πίνακας των υπό 
Συντήρηση Ειδών), Β’ (σχέδια εγγυητικών επιστολών) και Γ’ (Σχέδιο Σύμβασης που θα υπογραφεί με τον 
προμηθευτή), που επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη, αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής. 

 

 

 

 

Ο Διοικητής  

 

 

 

Ορφανός Γεώργιος 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α1. ΥΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΗ ΤΟΥ Κ.Υ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ  

 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 

Α1. Ακτινολογικό 
Μηχάνημα 

MEDICOR 
 
EDR 750 Β 1 1987 

 
Α2. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Υ. ΑΡΓΟΥΣ 

ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 

 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στο αντικείμενο και στις υποχρεώσεις του μειοδότη – συντηρητή του 
Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Κέντρου Υγείας , όπως περιγράφονται παρακάτω: 
 
1.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
1.1 Αντικείμενο του έργου  είναι η πλήρης συντήρηση και εν γένει Τεχνική  
 Υποστήριξη του Ιατρικού Μηχανήματος που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα 1. 
 Η  Τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει: 
 Α. Την προληπτική συντήρηση του μηχανήματος ανά έξι μήνες,  
 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 
1.2        Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει από τις υποχρεώσεις του συντηρητή το μηχάνημα που 

περιλαμβάνεται στον πίνακα 1, λόγω καταστροφής, αχρήστευσης ή αντικατάστασής του. 
1.3 Το Νοσοκομείο, έχει το δικαίωμα, σε συμφωνία με τον συντηρητή, να του αναθέσει την συντήρηση και 

άλλων ομοειδών μηχανημάτων, πέραν του αναφερομένου στον πίνακα 1,  με τους ίδιους όρους της 
προσφοράς. 

 
2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
            ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 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 τη χωρίς καθυστερήσεις εκτέλεση των 
υποχρεώσεών του. 

2.2     Οι ειδικοί τεχνικοί του Συντηρητή  υποχρεούνται να επισκέπτονται το  Κέντρο Υγείας, δύο (2) φορές τον 
χρόνο,  και να προβαίνουν σε εργασίες προληπτικής συντήρησης και ρύθμισης του μηχανήματος, ώστε 
να εξασφαλίζεται η καλή και ασφαλής λειτουργία των μηχανήματος. 

2.3 Οι τεχνικοί του Συντηρητή είναι υποχρεωμένοι, οσάκις καλούνται για  επισκευή, να φθάνουν στο 
Κέντρο Υγείας  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. 

2.4 Οι τεχνικοί του Συντηρητή είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν με το συντηρημένο ή επισκευασμένο 
μηχάνημα στον χρήστη και συμπληρωμένο πρωτόκολλο συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.  Το 
πρωτόκολλο αυτό θα συντάσσεται εις τετραπλούν. Ένα θα παραδίδεται στο Κέντρο Υγείας (μαζί   με  το 
μηχάνημα), δύο θα παραδίδονται στο Νοσοκομείο μαζί με το προς  εξόφληση  παραστατικό και  ένα θα 
παραμένει στον Συντηρητή. 

2.5 Ο υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας είναι υποχρεωμένος κατόπιν συνεννοήσεως για την ώρα μετάβασης να 
παραδώσει αμέσως μετά την άφιξη στους τεχνικούς  του Συντηρητή το προς επισκευή μηχάνημα ή τις 
προς "επισκευή – αντικατάσταση" Ακτινολογικές Λυχνίες.  Κάθε καθυστέρηση με υπαιτιότητα του 
υπεύθυνου του Κέντρου Υγείας θα αναγράφεται στο πρωτόκολλο. 

2.6 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. 
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            Ο χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος δεν προσμετράτε 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 του 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. 
- Δεν υπολογίζεται ως ημέρα ακινητοποίησης του μηχανήματος εάν η βλάβη αποκατασταθεί σε 24 ώρες. 

2.7 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 θα βαρύνει τον αποστολέα και το κόστος επιστροφής του 
βαρύνει τον συντηρητή.  

2.8 Όλες οι εργασίες του συντηρητή θα εκτελούνται κατά το δυνατόν μέσα στο ωράριο εργασίας του Κέντρου 
Υγείας και εάν παραστεί ανάγκη θα διευκολύνεται να εργάζεται και τις απογευματινές ώρες. 

2.9 Ο Συντηρητής υποχρεούται να καταγράφει σε μαγνητικό μέσο Η/Υ (δισκέτα) τις 
            σχετικές  με  την συντήρηση και λειτουργία του μηχανήματος, πληροφορίες.  
            Η δισκέτα θα παραδίδεται μαζί με τα δικαιολογητικά πληρωμής ανά τρίμηνο στο   
            Νοσοκομείο  για την παρακολούθηση της πορείας της σύμβασης και  την εξαγωγή συμπερασμάτων. 
 
3.  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
3.1 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ 
3.1.1 Σε περίπτωση "επισκευής – αντικατάστασης" ακτινολογικής λυχνίας αυτή θα είναι  εγγυημένη τουλάχιστον 

για 12 μήνες, με την αρχή των Δωδεκατημορίων. 
 Για κάθε "επισκευή – αντικατάσταση" λυχνίας θα συμπληρώνεται το αντίστοιχο τμήμα στο πρωτόκολλο 

συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης. 
3.1.2 Σε περίπτωση καταστροφής της νέας λυχνίας προ της λήξεως του χρόνου εγγύησης, η συμμετοχή του 

Νοσοκομείου στην δαπάνη αντικαταστάσεώς της, θα είναι αναλογική προς τον χρόνο χρήσης της, 
σύμφωνα με την αρχή των  Δωδεκατημορίων. 

3.1.3 Η "επισκευή – αντικατάσταση" της Ακτινολογικής Λυχνίας πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 10 ημερών από 
τη γνωστοποίηση της βλάβης μετά την παρέλευση των οποίων προσμετράται χρόνος ακινητοποίησης του  
μηχανήματος. 

3.1.4.  Να αναφερθεί η τιμή αγοράς της λυχνίας. 
 
3.2 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ 
3.2.1 Για τα ακτινολογικά συγκροτήματα που ευρίσκονται εκτός λειτουργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 

του τετραμήνου οι υποχρεώσεις του συντηρητή περιορίζονται στις εργασίες προληπτικής συντήρησης και 
διατήρησης της  ετοιμότητας του μηχανήματος. 

 Η αμοιβή του συντηρητή για την περίπτωση αυτή περιορίζεται στο 30% της αμοιβής πλήρους 
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για το αντίστοιχο μηχάνημα και διάστημα.  Η διαπίστωση (αρχή – 
τέλος) της ακινητοποίησης προκύπτει από την αντίστοιχη εγγραφή σχετικής παρατήρησης στο   
πρωτόκολλο εργασιών, το οποίο θα προσυπογράφεται οπωσδήποτε και από  εκπρόσωπο του Κέντρου 
Υγείας. 

 
 

Β1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 
 
Τα μηχανήματα είναι του οίκου KOSMED, τα οποία απαρτίζονται από  

- ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ (REVERSE – BI OSMOSIS UNIT) Κ/RO F 1414 
- DECHLORINATOR – ΑΠΟΧΛΩΡΙΟΝΤΗΣ 
- ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΔΥΜΟΣ 
- ΑΓΩΓΙΜΟΜΕΤΡΟ 
- και όλα τα παρελκόμενα (Φίλτρα, Αντλίες, Δεξαμενές νερού) 
 

Β2. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ 
ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
 
Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης της μονάδας επεξεργασίας νερού Τεχνητού Νερού 
που περιλαμβάνει : 
        Α. Την προληπτική συντήρηση, τέσσερις φορές τον χρόνο  
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 Β. Την επισκευή σε έκτακτες βλάβες   
            Γ.  Τον καθαρισμό των μεμβρανών από οργανικές και ανόργανες ουσίες τέσσερις φορές   τον   χρόνο 
 Δ. Την αποστείρωση του δικτύου μία φορά τον χρόνο  
Ο «ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ» αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για την συντήρηση και 
επισκευή της μονάδας επεξεργασίας νερού τεχνητού νεφρού που ανήκουν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς: 

Booster Unit 

Προφίλτρο 

 Καθορισμός και έλεγχος σωστής λειτουργίας των αυτοκαθαριζόμενων φίλτρων 

Κάδοι νερού 

 Καθαρισμός της δεξαμενής αποθήκευσης νερού από τα ιζήματα. 

 Έλεγχος σωστής λειτουργίας αισθητήρων στάθμης νερού (level sensor) και έλεγχος στάθμης νερού στους 
κάδους αποθήκευσης νερού. 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας των συγκοινωνούντων δοχείων στους κάδους άλμης. 

 Μέτρηση σκληρότητας νερού πόλης. 

Σύστημα δημιουργίας πιέσεως 

 Έλεγχος σωστής λειτουργίας αντλίας (Booster pump). 

 Έλεγχος πιέσεων έναρξης και παύσης λειτουργίας Booster pump. Ρύθμιση στις επιθυμητές τιμές. 

 Έλεγχος σωστής λειτουργίας και μέτρηση της πίεσης του αέρα που περιέχουν τα δοχεία πίεσης. 

Στήλες 

Κεφαλές στηλών 

 Ρύθμιση πραγματικού χρόνου στις κεφαλές τω στηλών άμμου, ενεργού άνθρακα και αποσκληρυντών. 

 Παρακολούθηση manual λειτουργίας των στηλών. 

 Αντικατάσταση αλκαλικής μπαταρίας στις ηλεκτρονικές κεφαλές. 

Φίλτρο άμμου 

 Έλεγχος λειτουργίας και διαδικασίας ξεπλύματος. 

 Μέτρηση σιδήρου στην έξοδο του φίλτρου με το ανάλογο αντιδραστήριο. 

 Καθαρισμός έλεγχος ηλεκτροβαλβίδας εισόδου. 

Αποσκληρυντές 

 Έλεγχος λειτουργίας και διαδικασίας αναγέννησης των στηλών αποσκλήρυνσης. 

 Έλεγχος στάθμης αλατιού και άλμης στους κάδους. Καθορισμός των κάδων αλατιού. 

 Μέτρηση σκληρότητας νερού στην έξοδο του κάθε αποσκληρυντή. 

 Καθαρισμός έλεγχος ηλεκτροβαλβίδας εισόδου. 

 Καθαρισμός του σωλήνα αναρρόφησης της στήλης. 

Φίλτρο ενεργού άνθρακα 

 Έλεγχος λειτουργίας και διαδικασίας ξεπλύματος. 

 Μέτρηση χλωρίου στην έξοδο του φίλτρου με το ανάλογο αντιδραστήριο. 

 Καθαρισμός έλεγχος ηλεκτροβαλβίδας εισόδου. 

Testomat 

 Καθαρισμός του testomat. 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας και έλεγχος υγρού. 

Φίλτρα σωματιδίων 

 Έλεγχος πιέσεων εισόδου – εξόδου στα φίλτρα συγκράτησης σωματιδίων. 

 Αλλαγή των φίλτρων συγκράτησης σωματιδίων 5μ και άνθρακος. 

Όσμωση 
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 Έλεγχος σωστής λειτουργίας συστήματος αντίστροφης όσμωσης. 

 Έλεγχος παραγωγής – απόρριψης 1
ου

 και 2
ου

 σταδίου. 

 Έλεγχος αγωγιμότητας 1
ου

 και 2
ου

 σταδίου. 

 Μέτρηση αγωγιμότητας εισόδου – εξόδου. 

 Τελικός οπτικός έλεγχος ομαλής λειτουργίας του συστήματος επεξεργασίας νερού και στεγανότητας του 
υδραυλικού κυκλώματος. 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

I.  «Προληπτική συντήρηση» είναι ο περιοδικός έλεγχος ρύθμισης, καθαρισμός των μηχανημάτων καθώς 
και ο αναγκαίος έλεγχος των ηλεκτρονικών, υδραυλικών και μηχανικών τμημάτων και η δοκιμή αυτών υπό 
κανονικές συνθήκες λειτουργίας. 

II. «Επανορθωτική συντήρηση»  είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια εκ μέρους του «ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ» 
για την επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων εμφανιζομένων και γνωστοποιούμενων προς τον 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ είτε κατά τη διάρκεια των επισκέψεων της προληπτικής συντήρησης, είτε κατά τα 
μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών. 

III. «Κανονικές μέρες και ώρες εργασίας» θεωρούνται: Οι από 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ. και από Δευτέρα 
έως και Παρασκευή εξαιρουμένων των επίσημων αργιών του Κράτους. 

IV. «Ανωτέρα βία»  σημαίνει και θα περιλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός πέραν του λογικού 
ελέγχου εκατέρου των συμβαλλομένων μερών συνέπεια του οποίου δεν μπορεί να είναι δυνατόν να ζητηθεί 
από αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του.  Τέτοια συμβάντα συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν 
περιορίζονται σε: Θεομηνίες, επιδημίες, Κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση 
των απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων και (ή) εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

1. Να εκτελεί την συνήθη συντήρηση λειτουργίας των μηχανημάτων σύμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίας 
καθώς και να χειρίζεται και να χρησιμοποιεί το μηχάνημα προσεκτικά προφυλάσσοντας το από οποιαδήποτε 
ζημιά. 

2. Να γνωστοποιεί στον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας των 
μηχανημάτων, μη δικαιούμενος να προβαίνει σε οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση στα μηχανήματα 
χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. 

3. Να διευκολύνει την είσοδο των Τεχνικών του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ για την παροχή των υπηρεσιών στους χώρους 
των μηχανημάτων, καθώς και να παρέχει κάθε αναγκαία διευκόλυνση για την εκτέλεση της προληπτικής και 
επανορθωτικής συντήρησης. 

4. Να παρέχει στον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ επαρκή χώρο για την ανωτέρω εργασία. 

5. Να καταγράφει όλες τις εμπειρίες του σχετικά με την ομαλή λειτουργία του μηχανήματος σε αρχείο.  Οι 
παρατηρήσεις αυτές διευκολύνουν στον εντοπισμό προβλημάτων και επιδιόρθωσης τους όπως και την 
παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης. 

6. Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο θελήσει να σταματήσει τη λειτουργία των μηχανημάτων ή μέρος αυτών 
για οποιαδήποτε λόγο θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον Συντηρητή για την ενέργειά του. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 

1. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεούται να πραγματοποιεί τέσσερις (4) προληπτικές συντηρήσεις κατά την διάρκεια 
του συμβατικού έτους και κατά χρονικά διαστήματα τριών (3) μηνών.  Οι επισκέψεις αυτές θα γίνονται κατά 
την διάρκεια των κανονικών ορών εργασίας και με βάση το χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. 

2. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ έχει την υποχρέωση να δίνει γραπτή αναφορά της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά 
από την προληπτική συντήρηση. 

3. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων  επανορθωτικής 
συντήρησης μετά από κάθε σχετική γραπτή ή τηλεφωνική κλήση, μέσα σε χρονικό διάστημα μίας (1) έως δύο 
(2) εργάσιμων ημερών. 

4. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αντίγραφο δελτίο 
επισκέψεως τεχνικού με την περιγραφή των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί. 
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5. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών και να εφοδιάζει τον ΠΕΛΑΤΗ 
με ανταλλακτικά για τα επόμενα 10 χρόνια. 

6. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ σε όλη την διάρκεια της παρούσης σύμβασης υποχρεούται και αναλαμβάνει την μέριμνα 
και ευθύνη της καλής λειτουργίας των μηχανημάτων, χωρίς καμία άλλη οικονομική απαίτηση πέραν του 
συμβατικού τιμήματος. 

 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

1. Σε περίπτωση που θα υπάρξει ανωτέρα βία το θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος θα έχει το δικαίωμα να 
αναστείλει την εκτέλεση της σύμβασης όσο διαρκεί η παρακώλυση ή καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας 
χωρίς να θεωρείται υπεύθυνο για οποιαδήποτε από αυτή προκύπτουσα ζημία.  Το ανωτέρω συμβαλλόμενο 
μέρος οφείλει να γνωστοποιεί το άλλο συμβαλλόμενο μέλος όσο πιο γρήγορα είναι δυνατόν την αιτία που 
προκαλεί την ανωτέρω βία. 

2. Σε περίπτωση που η διάρκεια της παρακώλυσης ή καθυστέρησης λόγω ανωτέρας βίας περάσει τους τρεις 
διαδοχικούς μήνες οι συμβαλλόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν την παρούσα σύμβαση προς τον 
αντισυμβαλλόμενο. 

 

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ φέρει ακέραια την ευθύνη ποινική ή αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί στο προσωπικό 
της εταιρείας, του νοσοκομείου ή και σε τρίτους η οποία αποδεικνύεται εμπεριστατωμένα από ανεξάρτητο 
γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ή των συνεργατών του. 

 

 
 
 

 Γ1: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΙ (6) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
 
 
 

ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΤΕΧΝΗΤΟΥ 
ΝΕΦΡΟΥ 

FRESENIUS4008B 
Ser.No: 8V5A B626 
Ser. No: 6V5A 4735 
Ser. No: 8V5AD 486 
 

3 
 

1999 
 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΤΕΧΝΗΤΟΥ 
ΝΕΦΡΟΥ 

FRESENIUS 4008 S  
Ser. No.:9VCAPJ 58  
Ser. No: 8VCA LZ21 
Ser. No: 6VCA LQ15 

3 
 

2010 
 

 
Γ2: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στο αντικείμενο και στις υποχρεώσεις του μειοδότη – συντηρητή 
μηχανημάτων τεχνητού νεφρού του Γ.Ν. Καστοριάς., όπως περιγράφονται παρακάτω: 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
1.       Αντικείμενο του έργου  είναι η πλήρης συντήρηση και εν γένει Τεχνική Υποστήριξη των Ιατρικών 

Μηχανημάτων, που  αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα 3. 
 Η Τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει: 
 Α. Την προληπτική συντήρηση όλων των μηχανημάτων, ανά έξι μήνες,  
 Β. Την επισκευή, λόγω βλάβης, όλων των μηχανημάτων  
 Γ. Την παροχή όλων των αναγκαίων υλικών και ανταλλακτικών. 
 Δ. Κάθε άλλη εργασία μη ρητά κατονομαζόμενη, όμως αναγκαία και απαραίτητη για την ασφαλή λειτουργία 

των μηχανημάτων 
2.    Στις εργασίες προληπτικής συντήρησης και εργασίες επανορθωτικής συντήρησης, θα συμπεριλαμβάνεται το 

κόστος των ανταλλακτικών. Τα ανταλλακτικά ή εξαρτήματα που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες 
προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης θα περιλαμβάνονται στην τιμή της παρούσης σύμβασης. 

3.      Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει από τις υποχρεώσεις του συντηρητή μεμονωμένα    
          μηχανήματα      
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         που περιλαμβάνονται στον πίνακα 3, λόγω καταστροφής, αχρήστευσης ή αντικατάστασής τους. 
4.    Το Νοσοκομείο, έχει το δικαίωμα, σε συμφωνία με τον συντηρητή, να του αναθέσει την συντήρηση και άλλων 

ομοειδών μηχανημάτων, πέραν των αναφερομένων στον πίνακα 3,  με τους ίδιους όρους της προσφοράς. 
 
ΟΡΙΣΜΟΙ 

1  «Προληπτική συντήρηση» είναι ο περιοδικός έλεγχος ρύθμισης, καθαρισμός των μηχανημάτων καθώς και ο 
αναγκαίος έλεγχος των ηλεκτρονικών, υδραυλικών και μηχανικών τμημάτων και η δοκιμή αυτών υπό κανονικές 
συνθήκες λειτουργίας. 

2   «Επανορθωτική συντήρηση»  είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια εκ μέρους του «ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ» για την 
επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων εμφανιζομένων και γνωστοποιούμενων προς τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ είτε κατά 
τη διάρκεια των επισκέψεων της προληπτικής συντήρησης, είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των 
επισκέψεων αυτών. 

3   «Κανονικές μέρες και ώρες εργασίας» θεωρούνται: Οι από 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ. και από Δευτέρα έως 
και Παρασκευή εξαιρουμένων των επίσημων αργιών του Κράτους. 

4   «Ανωτέρα βία»  σημαίνει και θα περιλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου 
εκατέρου των συμβαλλομένων μερών συνέπεια του οποίου δεν μπορεί να είναι δυνατόν να ζητηθεί από αυτό 
λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του.  Τέτοια συμβάντα συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: 
Θεομηνίες, επιδημίες, Κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση των απαιτούμενων 
αδειών, εγκρίσεων και (ή) εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

1.  Να εκτελεί την συνήθη συντήρηση λειτουργίας των μηχανημάτων σύμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίας καθώς 
και να χειρίζεται και να χρησιμοποιεί το μηχάνημα προσεκτικά προφυλάσσοντάς το από οποιαδήποτε ζημιά. 

2. Να γνωστοποιεί στον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας των 
μηχανημάτων, μη δικαιούμενος να προβαίνει σε οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση στα μηχανήματα χωρίς 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. 

3. Να διευκολύνει την είσοδο των Τεχνικών του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ για την παροχή των υπηρεσιών στους χώρους των 
μηχανημάτων, καθώς και να παρέχει κάθε αναγκαία διευκόλυνση για την εκτέλεση της προληπτικής και 
επανορθωτικής συντήρησης. 

4. Να παρέχει στον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ επαρκή χώρο για την ανωτέρω εργασία. 

5. Να καταγράφει όλες τις εμπειρίες του σχετικά με την ομαλή λειτουργία του μηχανήματος σε αρχείο.  Οι 
παρατηρήσεις αυτές διευκολύνουν στον εντοπισμό προβλημάτων και επιδιόρθωσης τους όπως και την παροχή 
υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης. 

6. Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο θελήσει να σταματήσει τη λειτουργία των μηχανημάτων ή μέρος αυτών για 
οποιαδήποτε λόγο θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον Συντηρητή για την ενέργειά του. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 

1. ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεούται να πραγματοποιεί δύο (2) προληπτικές συντηρήσεις κατά την διάρκεια του 
συμβατικού έτους και κατά χρονικά διαστήματα έξι (6) μηνών.  Οι επισκέψεις αυτές θα γίνονται κατά την διάρκεια 
των κανονικών ορών εργασίας και με βάση το χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
και του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. 

2. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ. υποχρεούται στην παροχή υπηρεσιών κατά τις ημέρες Σαββάτου και Κυριακής και τις 
επίσημες αργίες του Κράτους μόνο σε ειδικές επείγουσες περιπτώσεις κατόπιν προγενέστερης συνεννόησης με 
τους αρμοδίους του Νοσοκομείου. 
3. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ έχει την υποχρέωση να δίνει γραπτή αναφορά της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά από 
την προληπτική συντήρηση. 

4. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων  επανορθωτικής 
συντήρησης μετά από κάθε σχετική γραπτή ή τηλεφωνική κλήση, μέσα σε χρονικό διάστημα μίας (1) έως δύο (2) 
εργάσιμων ημερών. 

5. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αντίγραφο δελτίο επισκέψεως 
τεχνικού με την περιγραφή των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί. 

6. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών και να εφοδιάζει τον ΠΕΛΑΤΗ με 
ανταλλακτικά για τα επόμενα 10 χρόνια. 
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7. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ σε όλη την διάρκεια της παρούσης σύμβασης υποχρεούται και αναλαμβάνει την μέριμνα και 
ευθύνη της καλής λειτουργίας των μηχανημάτων, χωρίς καμία άλλη οικονομική απαίτηση πέραν του συμβατικού 
τιμήματος. 

 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

1. Σε περίπτωση που θα υπάρξει ανωτέρα βία το θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος θα έχει το δικαίωμα να 
αναστείλει την εκτέλεση της σύμβασης όσο διαρκεί η παρακώλυση ή καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας χωρίς να 
θεωρείται υπεύθυνο για οποιαδήποτε από αυτή προκύπτουσα ζημία.  Το ανωτέρω συμβαλλόμενο μέρος οφείλει 
να γνωστοποιεί το άλλο συμβαλλόμενο μέλος όσο πιο γρήγορα είναι δυνατόν την αιτία που προκαλεί την 
ανωτέρω βία. 

2. Σε περίπτωση που η διάρκεια της παρακώλυσης ή καθυστέρησης λόγω ανωτέρας βίας περάσει τους τρεις 
διαδοχικούς μήνες οι συμβαλλόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν την παρούσα σύμβαση προς τον 
αντισυμβαλλόμενο. 

 

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ φέρει ακέραια την ευθύνη ποινική ή αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί στο προσωπικό 
της εταιρείας, του νοσοκομείου ή και σε τρίτους η οποία αποδεικνύεται εμπεριστατωμένα από ανεξάρτητο 
γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ή των συνεργατών του. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Β΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
 

Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζονται υποδείγματα εγγυητικών επιστολών που πρέπει να υποβληθούν από τους 
συμμετέχοντες. 
 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ …………………………………………………. 
 
                   Ημερομηνία έκδοσης  ……………… 
 
Προς το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
 
Εγγύησή μας υπ’ αριθ. ……………………….  
για ποσό ΕΥΡΩ ………………… 
 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι των 
ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …………………. για την Εταιρία 
………………………………………………………….. οδός ………………………….. αριθμός …. (ή σε περίπτωση 
Ένωσης προμηθευτών, για την Εταιρία 1) …………………………...  και 2)  …………………………….  ατομικά για 
κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους,  εκ της ιδιότητας τους ως μελών 
της Ένωσης προμηθευτών),  για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας της …………….. ή τυχόν 
επανάληψή του,  για την 
ανάθεση………………………………………………………………………………………………..……..… σύμφωνα  με 
την υπ’ αριθμ. ……………… διακήρυξή σας. 
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό  απορρέουσες 
υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της 
σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της,  στην περίπτωση κατακύρωσης της 
προμήθειας σε αυτήν. 
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου  ή μη της απαιτήσεως σας μέσα σε τρεις 
(3) μέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………  
 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί  εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 
ημερομηνία λήξης της.  

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την 
Τράπεζα μας.  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

         
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ ……………………………………………. 
 
                            Ημερομηνία έκδοσης  ………………… 
 
Προς το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ………………………………. 
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………  
 
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών ………………………………………….) οδός  
…………………….. αριθ. ……………. ως ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας, σύμβαση, που θα καλύπτει 
την παροχή υπηρεσιών 
………………………………………………………………………………………………………… του Νοσοκομείου 
Καστοριάς, συνολικής αξίας …………………………… (εκτελούμενη δυνάμει της υπ’ αριθ. …………… διακήρυξης 
του  Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρία (ή η Ένωση) υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 10% της συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για  
ΕΥΡΩ …………………….... 
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της εταιρίας 
(ή σε περίπτωση Ένωσης, υπέρ των Εταιριών 1) …………….…… …………………….. και 2) 
………………………………..……… ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών), και εγγυάται προς εσάς με 
την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως,  να 
καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρίας 
και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η 
εταιρία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη 
δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτόσημου. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………….  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 
ημερομηνία λήξης της.       
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου,  μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την 
Τράπεζα μας.    

       (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,Ι ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Υ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 

 

Στην Καστοριά, σήμερα ………………………………………….. 20………, μεταξύ των συμβαλλομένων: 

αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», 
που εδρεύει στην περιοχή Μαυριωτίσσης στην Καστοριά (Α.Φ.Μ. ……………….., Δ.Ο.Υ. Καστοριάς),  όπως 
εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τ… 
…………………………………………………………………., το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Το 
Νοσοκομείο» και 

αφετέρου του / της ………………………………………….. …….…………………………………. (Α.Φ.Μ. 
…………………, Δ.Ο.Υ. ………………..)  που εδρεύει στ…  ………………………. (οδός ……………… αριθ. …,), 
που θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Ανάδοχος»,  

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Α.  Την ………. διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για 
την ανάθεση ................................... για ένα έτος, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ……./2014 διακήρυξη αυτού. Το 
αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Νοσοκομείου, η οποία λήφθηκε κατά την υπ’ αριθ. …………….. συνεδρίασή του, κατόπιν σχετικής 
γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. 

Β. Την αριθμ. ………. απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης και 
δέσμευσης πίστωσης από τον προϋπολογισμό του …… – ΚΑΕ …… του ποσού που αντιστοιχεί στην αξία της 
σύμβασης, από την έναρξης ισχύος αυτής και μέχρι 31.12.2014, καθώς και η έγκριση έκδοσης απόφασης 
δημοσιονομικής υποχρέωσης  για την δέσμευση πίστωσης του υπολειπόμενου ποσού από τον προϋπολογισμό 
του 2015, όταν αυτός εγκριθεί. 

Γ. Την με αριθμ. πρωτ. ……… απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και τον α/α ….. του βιβλίου εγκρίσεων και 
εντολών πληρωμής (ΑΔΑ: ……….) με τα οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη πίστωσης στον προϋπολογισμό 2014, 
ΚΑΕ 1311 του Νοσοκομείου, του ποσού των ………..€ για την εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας ………….., για 
το διάστημα από ……..-2014 έως 31-12-2014. Το υπόλοιπο ποσό των ……….€ που αντιστοιχεί στην προμήθεια 
…………… από 1-01-2015 μέχρι ………….-2015 θα δεσμευτεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του οικονομικού 
έτους 2014 του Νοσοκομείου στον Κ.Α.Εξόδων, …., όταν αυτός εγκριθεί. 

Δ.  Μετά τα παραπάνω, το Νοσοκομείο, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο Ανάδοχος, όπως 
αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το εν λόγω έργο, 
σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1. Η σύμβαση με τον ανάδοχο που θα επιλεγεί θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους, αρχίζοντας από την ημερομηνία 
υπογραφής της. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού του Κ.Υ. Άργους 
Ορεστικού και της Μονάδας Επεξεργασίας Νερού Τεχνητού Νεφρού καθώς και έξι μηχανημάτων αιμοκάθαρσης 
του Νοσοκομείου Καστοριάς.  

2.2. Το υπό εκτέλεση έργο θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τους ειδικούς και λοιπούς όρους της διακήρυξης 
του διαγωνισμού και την τεχνική και οικονομική  προσφορά του Αναδόχου, που θεωρούνται στο σύνολό τους 
αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΛΗΡΩΜΗ 
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3.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά μετά από κάθε επίσκεψη  προγραμματισμένη ή 
έκτακτη που θα πραγματοποιηθεί στη διάρκεια της σύμβασης.  

3.2. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 
πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

3.3. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του 
τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο. 

3.4. Η εξόφληση γίνεται αφού υποβληθούν : 

3.4.1. Τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. 
(Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη 
απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 
κ.λ.π.) 

3.4.2. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών  

3.4.3. Έκθεση συντήρησης και λειτουργίας κάθε μηχανήματος. 

3.5. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο 
καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2003) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική 
αίτηση του προμηθευτή, με επιτόκιο που ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζεται για τις κύριες 
πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξημένο κατά δύο 
(2,00) ποσοστιαίες μονάδες (περιθώριο). 

3.6. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του 
σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη 
θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης 
της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, 
κ.λ.π.). 

3.7.1. Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες:   

 i) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων,    
        άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 3%  
 ii) Υπέρ τρίτων (άρθρο 3, Ν.3580/2007) : 2% 

 iii)   Υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  

            (παρ. 3, άρθρο 238, Ν. 4072/2012 & παρ. 3, άρθρο 4, Ν.4013/2011):          1‰ 
3.7.2. Επί του ποσού της πρώτης από τις κρατήσεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 
ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 
10 Ν. 187/1943).  

3.8. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των παρεχόμενων υπηρεσιών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το 
άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος 8% επί των κρατήσεων. 

3.9.  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας 
σύμβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-200… εγγυητική επιστολή  τ… ……………………., 
ποσού ……………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συvoλικής 
συμβατικής αξίας του έργου (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με χρόνο ισχύος έως την ……….-200… 

Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την οριστική εκπλήρωση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

5.1. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθ. ……………. 
διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως 
ισχύουν κάθε φορά (Π.Δ. 118/2007, Ν. 2286/1995, άρθρα 79 - 85 Ν. 2362/1995 κ.λ.π.). Η εφαρμογή των 
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διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις 
συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. 

5.2.  Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, 
σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νοσοκομείου.  

 

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όμοια αντίγραφα, τα οποία,  αφού 
διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων το Νοσοκομείο έλαβε ένα αντίγραφο, ενώ 
το δεύτερο έλαβε ο Ανάδοχος. 

 

 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

          ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                                                                       ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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