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ΘΕΜΑ :  « Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών, κατόπιν συλλογής 

κλειστών προσφορών, για την ετήσια συντήρηση ακτινολογικού 

μηχανήματος MULTIX TOP, σε βάρος του ΚΑΕ 0889, CPV 50000000-5, 

προϋπολογισμός 6.500,00€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%. 

 

ΣΧΕΤ. : 11. Ν.2286/95 τ.Α΄ «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων» 
2.  Ν. 3329/05 τ.Α΄ « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις» 
3. Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και  αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" ». 
4. N.4381/14 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. 
5.Ν. 4250/14  άρθρο 3 (ΦΕΚ 74/26.3.2014 τ.Α) «Απλούστευση 
διαδικασιών Προμηθειών Δημοσίου». 
6.  Το ΦΕΚ 1110/30-12-2019  «Διορισμός Κοινού Διοικητή στα 
διασυνδεόμενα ΝΠΔΔ Νοσοκομείων Γ.Ν.Α «Σισμανόγλειο - Αμαλία 
Φλέμιγκ» και «Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης». 
7. Το ΦΕΚ 37/21-01-2020 (τεύχος ΥΟΔΔ) «Διορισμός Αναπληρώτριας Διοικήτριας 

στο Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης»  

8.Την υπ.αριθμ. 2685/11-2-2020 Απόφαση , σχετικά με την εκχώρηση 

αρμοδιοτήτων στους Αν. Διοικητές του συγκροτήματος. 

9. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
10. Την αριθμ 2915/12.3.2020 Απόφαση κοινού Διοικητή  «Σισμανόγλειο-

Αμαλία Φλέμιγκ» και ΓΝΠΠ (ΑΔΑ 6ΝΓΗ469Η24-4ΒΒ) , με την οποία 

εγκρίθηκε ο Πίνακας Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών έτους 

2020. 

11.Σε αυτόν περιλαμβάνεται ποσό 6.500,00€ συμπεριλ. ΦΠΑ για την 



Ετήσια Συντήρηση του ακτινογραφικού μηχανήματος MULTIX TOP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

12.Το αριθμ πρωτ 2961/13.3.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας ,με το οποίο  η 

ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε σε ΕΚΑΠΥ και 1η ΥΠΕ. 

13.Την υπ.αριθμ. 1274/4-2-2021  Απόφαση Κοινού Διοικητή εγκρίνοντας 
α) την σκοπιμότητα δαπάνης ύψους 6.500€ συμπεριλ. ΦΠΑ, με τις 
υπάρχουσες επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές 
β) τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας  
γ) την έγκριση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών 
του διαγωνισμού.  (ΑΔΑ:6ΩΒΩ469Η24-Β7Υ). 
14.Το υπ.αριθμ. 13909/28-12-2020 αίτημα του τμήματος Βιοϊατρικής  

Τεχνολογίας, σχετικά με την αναγκαιότητα ανάθεσης της ανωτέρω 

υπηρεσίας, λόγω της επικείμενης λήξης της σύμβασης στις 15/03/2021, 

με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. 

15. Την αναγκαιότητα συντήρησης του Ακτινολογικού μηχανήματος Multix 
Top, για την εύρρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. 
 
 

 

 
1. Το  Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 

σχετικά, προβαίνει στην διενέργεια Πρόσκλησης ενδιαφέροντος- Υποβολής 

κλειστών προσφορών με την διαδικασία συλλογής τουλάχιστον τριών 

προσφορών,  με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ,  για τη συντήρηση του  

ακτινολογικού μηχανήματος MULTIX TOP, προκειμένου να καλυφθούν οι 

ετήσιες ανάγκες του Νοσοκομείου και  σας καλεί να υποβάλετε σε κλειστό 

πρωτοκολλημένο φάκελο, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική και 

οικονομική προσφορά,  στο Γραφείο Προμηθειών. 

 
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η ετήσια συντήρηση του  ακτινολογικού 

μηχανήματος MULTIX TOP. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :  6.500,00€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%  
 
Κριτήριο κατακύρωσης : χαμηλότερη τιμή                                 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ : Ενός έτους 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : ΟΧΙ 

 
 
Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, Θα πρέπει 

να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη 
γραμματεία».  

 



Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα 
εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών  ημερών  από την επόμενη της ημέρας 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας του 
Ν4412/2016 στο site της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ και στο διαδικτυακό τόπο του Νοσοκομείου 
(www.paidon-pentelis.gr ) 
 
Υποβολή προσφοράς: Η υποβολή προσφορών μπορεί να γίνεται κάθε μέρα από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του 
Νοσοκομείου.   
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως, 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη 
διεύθυνση:  Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη ΤΚ 15236 την παρακάτω 
ημερομηνία και ώρα. 
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου της 
Υπηρεσίας , που φέρει ο φάκελος αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 
 
Υποβολή προσφορών  έως την    11/03/2021, ημέρα ΠEMΠΤΗ  και ώρα 14.30μ.μ 
Αποσφράγιση προσφορών: 12/03/2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09.00π.μ 
 
H αξιολόγηση  των υποβληθέντων προσφορών θα διενεργηθεί από την  
συσταθείσα επιτροπή. 
 
 
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 

ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο 
αντικείμενο της υπό ανάθεσης υπηρεσίας,  που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 και των πολυμερών 
διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (αρ. 4 Π.Δ. 60/2007) ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που 
έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους 
όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας. 

2.2 Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική 
μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η 
διακηρυσσόμενη με την παρούσα Υπηρεσία κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων 
η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να 
περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, 
υποχρεούται να το πράξει. 

2.3  Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να 

http://www.paidon-pentelis.gr/


προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν 
εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να 
προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007. 

 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Α. Κλειστός  φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, τα οποία  διαγωνιζόμενοι 
οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά τους, με την ένδειξη, 
“ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” και ο οποίος θα περιέχει:  

 

(1) Ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/86, 
συμφώνως περ. (αα) του εδ.(β) του άρθρου 93 του Ν 4412/2016, η οποία πρέπει 
να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν 
απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή 
τα ΚΕΠ και στην οποία :  

(α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.  
(β) να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημερομηνία έκδοσής της:  
1) Δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο 
αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,  
2) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις του 
συμφώνως παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,  
3) Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες καταστάσεις στην παρ. 4 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016  
4) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο συμφώνως παρ. 2 του άρθρου 75 
του Ν. 4412/2016.  
(γ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα 
Υπηρεσία για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που 
αφορούν τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση συμφώνως του άρθρου 80 
του Ν.4412/2016 και εφόσον ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στον προσφέροντα να 
οφείλει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών από την σχετική 
έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, να προσκομίσει 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.  
(2) Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του προσφέροντος (παραστατικό 
/έγγραφο σύστασης εταιρείας) συμφώνως περ. (γγ) του εδ. (β)του άρθρου 93 του 
Ν.4412/2016.  
(3) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι ανάδοχοι συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους συμφώνως περ. (δδ) του εδ. (β) του άρθρου 93 του 
Ν 4412/2016. 
 
 

Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις 
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  



Β. Κλειστός φάκελος  με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται 
η τεχνική  προσφορά σε δύο αντίγραφα   με τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς.  

 Γ. Κλειστός φάκελος  με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου 
τοποθετείται η οικονομική προσφορά σε δύο αντίγραφα   και θα περιέχει τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφεται και το ποσοστό 
Φ.Π.A. (%) στο οποίο υπάγονται οι υπηρεσίες  και θα βαρύνει το φορέα,  καθώς και 
την ισχύ της προσφοράς. 

 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται. 
   
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

Μεταξύ του Γ.Ν.Π.Π και του ανάδοχου, θα υπογραφεί ετήσια σύμβαση για την 
ανωτέρω παροχή υπηρεσιών . 
 
O ανάδοχος στον οποίο Θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να 
προσέλθει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία 
ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
  
Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στη διακήρυξη, των τεχνικών προδιαγραφών και την 
οικονομική και τεχνική προσφορά του αναδόχου. Θα διέπεται από το ελληνικό 
Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της 
παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός 
προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. 
 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες ενδεικτικές κάτωθι κρατήσεις που ισχύουν ή 
θα επιβληθούν, πλην του αναλογούντα Φ.Π.A. ο οποίος βαρύνει το Νοσοκομείο. 

1. 2% υπέρ ψυχικής υγείας του Ν. 3580/07 άρθρο 6 
2. 0,07% υπερ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) 

3. 0,06% υπερ Αρχής Προδικαστικών διαφορών 

4. 3% Χαρτόσημο επί προγενέστερων κρατήσεων με α.α 2 ,3  

5. 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου επι του 3% χαρτόσημου με α.α. 4 

Οι άνωθεν κρατήσεις υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου 

8% Παρακράτηση φόρου  που υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου 

αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις 



Το πληρωτέο ποσό προκύπτει από την αφαίρεση των τελικών ποσών που 

προκύπτουν από τον υπολογισμό  άνωθεν (κρατήσεων & παρακράτησης φόρου) 

από την μικτή αξία κάθε τιμολογίου πώλησης. 

ΠΛΗΡΩΜΗ 
Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
«Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την 
αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης 
από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 
166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην 
οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους 
χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή 
του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του 
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής». 
 

Ο  ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

                                                               ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΪΝΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

 
     H συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης & 

επισκευών, περιλαμβανομένων και των ανταλλακτικών (πλην ακτινολογικής 

λυχνίας και κάθε άλλου αναλώσιμου υλικού π.χ. films κλπ) για τον παρακάτω 

αναφερόμενο εξοπλισμό του ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου του 

Νοσοκομείου, κατασκευής του οίκου SIEMENS:  

 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ MULTIX TOP (serial number 1271) 

 

    

 

 ΑΡΘΡΟ 2ο.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
      

2.1    Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα αναλάβει την σύμφωνη με τα ειδικά εγχειρίδια 

και τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου που αναφέρονται 

στα άρθρα 2 και 3 συντήρηση καθώς και τις τυχόν απαιτούμενες 

επισκευές κάθε μηχανήματος των παρελκόμενων και εξαρτημάτων 

του, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προβλεπόμενου στη διακήρυξη 

χρονικού διαστήματος, ανεξαρτήτως αριθμού κλήσεων και 

επεμβάσεων, και ειδικότερα: 

α) Τον έλεγχο  ασφαλείας, μετρήσεως τάσεων, γειώσεων  κλπ. 

β) Τον έλεγχο ικανότητος λειτουργίας και καλής απόδοσης. 

γ) Τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την διατήρησή τους  σε άριστη 

λειτουργική κατάσταση.  

2.2    Στις υποχρεώσεις του περιλαμβάνεται επίσης και η αποκατάσταση 

τυχόν ανωμαλιών ή  βλαβών και ειδικότερα: 



α) Η αποκατάσταση βλαβών και ζημιών που οφείλονται σε 

φυσιολογική    φθορά από τη συνήθη χρήση.  

β) Η λήψη κάθε απαιτούμενου προληπτικού μέτρου για την αποφυγή 

τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών. 

γ) Η αντικατάσταση κάθε φθαρμένου, κατεστραμμένου και γενικά 

μειονεκτικά λειτουργούντος ανταλλακτικού ή εξαρτήματος, εφόσον η 

βλάβη ή η φθορά οφείλονται στην συνήθη χρήση, εξαιρουμένης της 

Ακτινολογικής λυχνίας.  

   δ)  Τυχόν αναβαθμίσεις του κατασκευαστή Οίκου σε υπάρχοντα 

προγράμματα (software), εφόσον το ήδη   εγκατεστημένο hardware 

το επιτρέπει. 

 

2.3    Η  συντήρηση  και οι  επισκευές  θα  διεξάγονται  με τα  

απαιτούμενα  ειδικά    

       εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου από ειδικά εκπαιδευμένο   

προσωπικό του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ και με βάση τις διεθνώς  ισχύουσες 

προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Κατά τη συντήρηση ή 

επισκευή ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα προβαίνει σε απαιτούμενη τεχνική 

μετατροπή, για την άρτια και ασφαλή λειτουργία και απόδοση κάθε 

συστήματος με την προϋπόθεση ότι επιτρέπεται από τον 

κατασκευαστικό οίκο. Οι μετατροπές αυτές δεν θα έχουν επίπτωση 

στην παρεχόμενη ποιότητα και ταχύτητα των εκτελουμένων 

εξετάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στις κατασκευαστικές του 

προδιαγραφές. 

2.3    Η συντήρηση κι οι επισκευές τoυ  θα γίνονται  από τεχνικούς της      

"ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ", ειδικά εκπαιδευμένους για τo αναφερόμενο 

σύστημα. Οι συμμετέχοντες στη συντήρηση θα πρέπει να κατέχουν 

τουλάχιστον 5 (πέντε) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης για την 

συντήρηση παρόμοιων μηχανημάτων κατά την τελευταία πενταετία 

(να προσκομισθούν).  

 
 

 

 



ΑΡΘΡΟ 3ο .   ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 

3.1     Η προληπτική συντήρηση τoυ μηχανήματος  θα εκτελείται 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου και κατά τη 

διάρκεια του συμβατικού χρόνου ορίζεται    σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα: 

 

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 

ΕΤΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

S/N  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ 
ΟΙΚΟΣ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΚΑΙ  ΩΡΕΣ 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

MULTIX TOP 
 

1998 1271 SIEMENS 4 
(1/τρίμηνο) 

Δευτέρα έως 
Παρασκευή  
07:30 έως 
16.00 
 

   

           Θα περιλαμβάνει όλες τις προβλεπόμενες εργασίες ελέγχου, 

ρυθμίσεων και εσωτερικού καθαρισμού για την διατήρηση και εξασφάλιση 

της βέλτιστης και  ασφαλούς λειτουργίας των συστημάτων.  

3.2    Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση  να προσκομίζει και 

τοποθετεί κατά τη διάρκεια των προληπτικών συντηρήσεων όλα τα 

απαιτούμενα και προβλεπόμενα από τον κατασκευαστικό οίκο 

ανταλλακτικά χωρίς ιδιαίτερη χρέωση. 

3.3   Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται από Δευτέρα έως και   Παρασκευή 

κατά τις ώρες από 07:30 έως 16.00, εξαιρουμένων εορτών & αργιών.  

3.4    Ο χρόνος προσέλευσης των συνεργείων του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ για τη 

διενέργεια της προληπτικής συντήρησης θα ορίζεται μετά από 

συνεννόηση με το τμήμα      Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του 

Νοσοκομείου, λαμβανόμενου υπ’ όψη και του προγραμματισμού της 

εργασίας των εμπλεκομένων Τμημάτων του Νοσοκομείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο . ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

 

4.1    Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του μηχανήματος ή 

οποιασδήποτε ανωμαλίας στη λειτουργία του, ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ 

υποχρεώνεται να προσέρχεται εντός  τεσσάρων  (4) το πολύ ωρών, 



από τη λήψη της σχετικής τηλεφωνικής ή έγγραφης με FAX 

ειδοποίησης  εκ μέρους του  Νοσοκομείου. 

4.2  Οι επισκευές θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως και 

Παρασκευή κατά τις ώρες από 07:30 έως 16.00, εξαιρουμένων 

εορτών & αργιών.  

 

 ΑΡΘΡΟ 5ο .    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 

 

5.1  Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα παρέχει τη έγγραφη διαβεβαίωση ότι οι 

εργασίες που περιγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους 2 και 

3  θα διεξάγονται κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και σύμφωνα με τις 

διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές και οδηγίες του κατασκευαστικού 

οίκου του εξοπλισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής 

λειτουργία αυτού.   

5.2    Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την   

αποκατάσταση των τυχόν εμφανιζομένων βλαβών, εντός του 

συντομότερου δυνατού χρονικού διαστήματος . 

5.3   Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ  υποχρεούται να αναγράφει και υπογράφει, με 

τους       εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του, το τεχνικό Δελτίο  το 

οποίο θα υπογράφεται  από τον χρήστη ή από τεχνικό του Τμήματος   

Βιοϊατρικής  Τεχνολογίας του Νοσοκομείου : 

α)  τις κάθε είδους συντηρήσεις, ελέγχους, ρυθμίσεις, επισκευές που  

     διενεργεί,  

β)   την ώρα προσέλευσης του τεχνικού  του σε κάθε περίπτωση 

κλήσης και  

     τη διάρκεια της εργασίας, 

γ)   τη φύση της διαπιστούμενης βλάβης,  

δ)  τις εργασίες που έγιναν και τα τυχόν ανταλλακτικά που   

χρησιμοποιήθηκαν 

ε)  τις τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις για βελτίωση της 

λειτουργίας και απόδοσης 

    του συστήματος.  



5.4    Η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται με τα απαιτούμενα ειδικά 

εργαλεία και όργανα μετρήσεως και ελέγχου, σύμφωνα με τις διεθνώς 

ισχύουσες προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου. Να 

αναφερθούν τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεως 

και ελέγχου καθώς και να κατατεθούν τα ισχύοντα πιστοποιητικά  

διακρίβωσής τους.  

5.5     Μετά το πέρας κάθε προληπτικής συντήρησης οφείλει όταν αυτό 

προβλέπεται από τον κατασκευαστή να παραδίδει συμπληρωμένο 

πρωτόκολλο προβλεπόμενων ελέγχων στον εξοπλισμό (checklist)   

 

        ΑΡΘΡΟ 6ο .   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

6.1   Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ θα είναι υποχρεωμένο να επιτρέπει στα 

συνεργεία του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ να προβαίνουν στις κατά την κρίση τους 

αναγκαίες εργασίες μετρήσεων, ρυθμίσεων, επισκευών, κλπ. κατά τις 

συμφωνηθείσες στα άρθρα 3 και 4 ημέρες και ώρες. 

6.2   Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και το προσωπικό του θα είναι υποχρεωμένοι να 

τηρούν τις υποδείξεις του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ σ’ ότι αφορά τον άρτιο 

χειρισμό των μηχανημάτων, σύμφωνα και με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. 

6.3   Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ θα είναι υποχρεωμένο να διαθέσει στο 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ  κατάλληλο ερμάριο, κοντά στα συστήματα, για την 

ομαλή φύλαξη των για την συντήρηση και επισκευή απαιτούμενων 

εγχειριδίων, προγραμμάτων, υλικών, κλπ., τα οποία θα παραμένουν 

στη  κυριότητα του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. Αντικαθιστάμενα ανταλλακτικά και 

υλικά περιέρχονται στην πλήρη κυριότητα του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. 

6.4   Προς διευκόλυνση των εργασιών συντήρησης και επισκευής το 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ θα διαθέτει στο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, όποτε αυτό κρίνεται 

αναγκαίο, τις εγκαταστάσεις του, π.χ. τα ίδια τα μηχανήματα και τα 

μέσα επικοινωνίας. Οι ως άνω διευκολύνσεις θα παρέχονται χωρίς 

επιβάρυνση του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να 

κάνει λογική χρήση αυτών. 

 



         ΑΡΘΡΟ 7ο.  ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 

 

7.1    Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα ευθύνεται, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της  

σύμβασης τεχνικής κάλυψης, για την ακριβή και πιστή τήρηση και 

εφαρμογή των διατάξεων Νόμου ή άλλων κανόνων που διέπουν τις 

εργασίες που θα εκτελεί ή τη λειτουργία του  καλυπτόμενου  

μηχανήματος.   

  7.2    Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ    θα φέρει  ακέραια  ποινική  και   αστική  ευθύνη  

για  κάθε  ζημία 

       που θα προκληθεί στο προσωπικό του, το προσωπικό του 

Νοσοκομείου ή σε τρίτους  

       και θα αποδεικνύεται εμπεριστατωμένα από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό 

όργανο ότι   

       οφείλεται  σε   τεχνική  παράληψη  ή  αμέλεια  δική του ή  των  

συνεργείων  του.  

 

 ΑΡΘΡΟ 8ο.   ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

        8.1   Στις προσφορές πρέπει να περιλαμβάνεται, με ποινή απόρριψης 

της προσφοράς,  

              δήλωση του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ότι εγγυάται την απρόσκοπτη παροχή και 

επάρκεια των 

             απαιτουμένων γνήσιων ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης.  

         

 

8.2   Στις υποχρεώσεις του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ περιλαμβάνονται, χωρίς τούτος 

να δύναται να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση επιπλέον αποζημίωσης 

και τα ακόλουθα: 

α. Όλα τα τυχόν απαιτούμενα υλικά, ανταλλακτικά, εξαρτήματα και 

μικροϋλικά για τις επισκευές και τα υλικά προβλεπομένων 

προληπτικών συντηρήσεων.  



β. Όλα τα τυχόν απαιτούμενα προϊόντα λογισμικού (SOFTWARE) 

καθώς και οι αναβαθμίσεις του υπάρχοντος που αποστέλλονται προς 

εγκατάσταση από τον κατασκευαστικό οίκο. 

γ. Η χρήση και οι τυχόν φθορές εργαλείων, οργάνων μέτρησης και 

γενικά του εξοπλισμού των συνεργείων του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. 

δ. Οι κάθε φύσης ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού που θα 

χρησιμοποιήσει ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ  για την διεκπεραίωση των 

υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα διακήρυξη. 

ε. Τα κάθε φύσης μεταφορικά έξοδα των εμψύχων και αψύχων 

μέσων πού θα διαθέτει ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ. 

        

8.3    Ο μέγιστος αποδεκτός χρόνος μη λειτουργίας (DOWN – TIME) για 

το ανωτέρω μηχάνημα δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τις πέντε  (5) 

εργάσιμες ημέρες ετησίως, χωρίς να προσμετρούνται  οι αργίες,  τα 

Σάββατα  και οι Κυριακές. 

 

8.4    Για κάθε εργάσιμη ημέρα υπέρβασης του μέγιστου συμφωνηθέντος 

επιτρεπόμενου ετήσιου χρόνου μη λειτουργίας ( DOWN TIME ), για το 

καλυπτόμενο Μηχάνημα, από βλάβες που εμπίπτουν στους όρους 

της παρούσας σύμβασης και μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης 

από τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, θα παρατείνεται αυτοδίκαια ο χρόνος ισχύος 

της σύμβασης κατά δέκα (10) ημέρες ανά ημέρα υπέρβασης για το 

συγκεκριμένο σύστημα χωρίς ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ να δύναται να 

απαιτήσει οποιαδήποτε αμοιβή  και επιπλέον θα επιβάλλεται ποινική 

ρήτρα 2% επί της συνολικής ετήσιας αξίας της σύμβασης,  ανά ημέρα  

ακινητοποίησης πέραν του ορίου.  

     

8.6    Στο μέγιστο ετήσιο χρόνο μη-λειτουργίας δεν θα προσμετρούνται οι 

ημέρες         προγραμματισμένης προληπτικής συντήρησης. 

 

8.7    Στην προσφορά του συντηρητή θα περιλαμβάνεται και τιμή 

ακτινολογικής λυχνίας, τύπου OPTITOP 150/40/80HC-100-3PH (p.n 

3345209) ή ισοδύναμη και απολύτως συμβατή με μηχάνημα MULTIX 

TOP  του Οίκου Siemens που θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της 



σύμβασης, με εγγύηση καλής λειτουργίας της τουλάχιστον ενός  έτους 

(με επιστροφή της κατεστραμμένης στην εταιρεία). Να 

προσκομιστούν τα πιστοποιητικά συμβατότητας και το CE.  

   

9.     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 . 

 Ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα 

ποιότητας για διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΥ8δ/1348/04 και να έχει 

πιστοποιηθεί ως προς τα πρότυπα  ISO 9001 και ISO 13485.                      

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
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 1  ΥΠΗΡΕΣΙΑ                

                      

                      

                      

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Συμφωνία επί του συνόλου 

των τεχνικών προδιαγραφών 

όπως αναλυτικά ορίζεται στο 

Μέρος Β΄ της πρόσκλησης 

ΝΑΙ   


