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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ  ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ 
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ CRM VISION 
VARIO S.N. 9556 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ZIEHM IMAGING 
GMBH, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 19.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α 

 

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Τις  υπ΄αριθμ. 11940/11-11-2020    τεχνικές προδιαγραφές . 

 

 

Ανακοινώνει την 1η διαβούλευση επί του σχεδίου των   τεχνικών προδιαγραφών , 

σχετικά με την επισκευή της γεννήτριας του ακτινοσκοπικού μηχανήματος CRM Vision 
Vario s.n. 9556 του Κατασκευαστικού Οίκου Ziehm Imaging Gmbh, προυπολογισμός 
19.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
 

1. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε εφτά (7) ημέρες από την επομένη της 

ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.paidon-pentelis.gr/ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ) . 

2. Οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες 

έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου , μπορούν να αποστείλουν 

εμπρόθεσμα τις παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση promitheion@paidon-

pentelis.gr . 

3.Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την 

οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να 

επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή υποψηφίων αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως 

ταυτόχρονα την ποιότητα της υπηρεσίας. 

4.Μετά την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, θα διενεργηθεί Πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Ο ΚΟΙΝΟΣ   ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΪΝΑΣ 

                        
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  

1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

ΓΡΑΦ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΑΝΝΑ ΡΙΣΤΑ    

ΤΗΛ.: 213-2052518 

ΦΑΞ : 213-2052441 

Email: promitheion@paidon-pentelis.gr 

 

  

 
 

Ημερομηνί

α  
16/11/2020 

 

Αρ. Πρωτ.  

: 

12401/20-

11-2020 
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 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ  ΓΙΑ  ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

 

1. Η γεννήτρια να είναι κατάλληλη για ακτινολογικές εφαρμογές για χρήση στο 

Ακτινοσκοπικό μηχάνημα  τύπου CRM Vision Vario s.n 9556 του κατασκευαστικού Οίκου 

Ziehm Imaging GmbH. 

 

2. Απαιτούμενος τύπος γεννήτριας: Vision 110kv 20ma VIS Toshiba  ή άλλος ισοδύναμος 

τύπος µε ισοδύναμα κατασκευαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. 

 

3. Σε περίπτωση διαφορετικού  τύπου από την ζητούμενη να υπάρχει απόλυτη 

συμβατότητα με το μηχάνημα τύπου CRM Vision Vario s.n 9556 του κατασκευαστικού 

Οίκου Ziehm Imaging GmbH  και να αποδεικνύεται με   έγγραφο του κατασκευαστικού 

οίκου. 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την 

απεγκατάσταση της παλαιάς γεννήτριας, εγκατάσταση της νέας, να κάνει τις απαραίτητες 

ρυθµίσεις, βαθμονόμηση, έλεγχο καλής λειτουργίας, εσωτερικό καθαρισμό και να 

παραδώσει το σύστηµα σε πλήρη λειτουργία και σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

Κατασκευαστικού Οίκου. Οι δαπάνες μετάβασης, εργατικών, υλικών, ανταλλακτικών και 

λοιπών εξαρτημάτων θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει στο σύνολο των δραστηριοτήτων σύστηµα 

διαχείρισης ποιότητας σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ΕΝ ISO 9001, ISO 13485 και να 

διαθέτει πιστοποίηση από κοινοποιηµένο οργανισµό για την τήρηση συστήματος αρχών 

και κατευθυντηρίων γραµµών ορθής πρακτικής διανοµής ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 

σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση ∆Υ8/1348/2004. Να κατατεθούν να αντίστοιχα 

πιστοποιητικά. 

3. Ο ανάδοχος µετά το πέρας των εργασιών υποχρεούται να παραδώσει ∆ελτίο Εργασίας 

στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ όπου θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί και τα 

ανταλλακτικά/υλικά που έχουν αντικατασταθεί ή τοποθετηθεί. 

4. Ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να επισκεφθεί τον χώρο και το προς επισκευή 

µηχάνηµα, µετά από συνεννόηση µε το Νοσοκομείο, ενώ στην προσφορά του θα υπάρχει 

δήλωση ότι έχει λάβει γνώση των χώρων και της λειτουργικής κατάστασης του 

μηχανήματος. 

5. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµιά στα 

παρελκόµενα του μηχανήματος και γενικά στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου  από 

υπαιτιότητά του ή δόλο. 
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6. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τα απαιτούµενα εργαλεία και όργανα μετρήσεων και 

ελέγχου για την εκτέλεση των εργασιών και των απαραίτητων ρυθμίσεων (όπως 

αναφέρονται στην παρ.1 των Ειδικών Τεχνικών Όρων). 

7. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό γι’ 

αυτού του τύπου τα ακτινοσκοπικά  μηχανήματα. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά 

εκπαίδευσης. 

 

8. Ο ανάδοχος να προσκοµίσει µαζί µε την προσφορά του και κατάλογο πελατών (στον 

∆ηµόσιο ή/και Ιδιωτικό τοµέα) και των αντίστοιχων συστημάτων τα οποία υποστηρίζει 

τεχνικά. 

9. Ο ανάδοχος να δηλώνει αναλυτικά και µε σαφήνεια την συμμόρφωση των προσφερόμενων 

ειδών σε σχέση 

µε τους όρους και τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης.  

10.       Να διαθέτει πιστοποιητικό CE mark (να προσκομιστεί). 

11.       Ο υποψήφιος προμηθευτής να δίνει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) 

έτους  από την       παράδοση του συστήματος σε πλήρη λειτουργία.  

12.     Στην τιμή της οικονομικής προσφοράς να ληφθει υπ’όψιν η επιστροφής  

της κατεστραμμένης γεννήτριας.  

  13.     Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το σύστηµα σε πλήρη λειτουργία εντός δεκαπέντε  

(15) ημερών από την   υπογραφή της σύµβασης και να παραλάβει την κατεστραμμένη  

γεννήτρια . 

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 


