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Θέκα: «ΠΡΟΚΛΗΗ  ΔΚΓΗΛΩΗ  ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ EΣΗΙΑ 

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ  ΣΩΝ ΓΤΟ ΣΔΦΑΝΙΟΓΡΑΦΩΝ  ALLURA XPER FD 

10 ΠΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΟΤΝ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ».  

              αο γλσξίδνπκε όηη ην Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ», δπλάκεη ηεο ππ’.αξηζ. πξση. 

42/11-10-2018 (ζέκα:16ν) (ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ) απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνύιηνπ (αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν κε ΑΓΑ:69 ΧΝ4690ΧΝ-ΦΟ8), απεπζύλεη 

πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζε θάζε ελδηαθεξόκελν νηθνλνκηθό θνξέα γηα 

ηελ αλάδεημε εηαηξείαο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εηήζηα ζπληήξεζε ησλ δπν  

ζηεθαληνγξάθσλ  ALLURA XPER FD 10 πνπ ιεηηνπξγνύλ  ζην Ννζνθνκείν.  

        

 

ην πιαίζην απηό  παξαθαινύκε  γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  από 

θάζε ελδηαθεξόκελν νηθνλνκηθό θνξέα, βάζεη ηωλ  θαηωηέξω 

ηερληθώλ  πξνδηαγξαθώλ  θαη όξωλ: 

 

                                          ΣΔΥΝΙΚΗ  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

ΘΔΜΑ: πληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ηεθαληνγξάθσλ ALLURA XPER FD10 κε ζηαζκό 

εξγαζίαο XCELERA  ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ PHILIPS. 

Η παξνύζα αθνξά ηνπο όξνπο ππό ηνπο νπνίνπο ζα γίλεηαη ε ζπληήξεζε, επηζθεπή, ξύζκηζε 

θαη δηαηήξεζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ ηεθαληνγξάθνπ ALLURA XPER FD10 sn 205  κε 

ζηαζκό εξγαζίαο XCELERA θαη  ηνπ  ηεθαληνγξάθνπ ALLURA XPER FD10 sn-2984 κε ζηαζκό 

εξγαζίαο XCELERA ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ PHILIPS. 

Πξνο: Οηθνλνκηθνύο Φνξείο 



ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ: 

1. ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ. 

Με ηνλ όξν πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ελλνείηαη ε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα  πξνιεπηηθή 

ζπληήξεζε ησλ ζπζθεπώλ ή κεραλεκάησλ (ιίπαλζε, θαζαξηζκόο, έιεγρνο, ξύζκηζε, 

επαλαθνξά εξγνζηαζηαθώλ παξακέηξσλ θ.ι.π.) γηα ηε ιεηηνπξγία απηώλ ζηα πξνβιεπόκελα 

από ηνλ θαηαζθεπαζηή επίπεδα απόδνζεο. Πεξηιακβάλνληαη θαη νη δνθηκέο ησλ κεραλεκάησλ 

ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. 

2. ΔΠΑΝΟΡΘΧΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ (ΔΠΙΚΔΤΔ, ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΒΛΑΒΧΝ). 

Με ηνλ όξν επαλνξζσηηθή ζπληήξεζε ελλνείηαη ε νπνηαδήπνηε αλαγθαία ελέξγεηα γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε θάζε εκθαληδόκελεο βιάβεο ή αλσκαιίαο θαζώο θαη ν έιεγρνο θαη 

ξύζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο κεηά ηελ επηζθεπή ζηα πξνβιεπόκελα από ηνλ 

θαηαζθεπαζηή επίπεδα απόδνζεο. 

3. ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΔ ΒΔΛΣΙΧΔΙ 

 

      Τπνρξεσηηθέο βειηηώζεηο είλαη νη ζύκθσλα κε ηηο γξαπηέο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ 

νίθνπ απαηηνύκελεο ηερληθέο κεηαηξνπέο θαζώο θαη αληαιιαθηηθά(πιηθά θαη ινγηζκηθό) γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ή ησλ ππαξρνπζώλ ιεηηνπξγηώλ ή  ειέγρσλ ησλ κεραλεκάησλ. 

4. ΔΡΓΑΙΜΔ ΧΡΔ ΚΑΙ ΗΜΔΡΔ. 

     Δξγάζηκεο ώξεο θαη εκέξεο ζεσξνύληαη από 8:00 έσο 16:00 ώξα θαη από  Γεπηέξα έσο θαη 

Παξαζθεπή, εμαηξνπκέλσλ ησλ αξγηώλ. 

5.ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ.  

Αλσηέξα βία ζεκαίλεη θαη ζα ζπκπεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε ζπκβάλ ή γεγνλόο πέξαλ ηνπ 

ινγηθνύ ειέγρνπ εθαηέξνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ ζπλέπεηα ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα 

είλαη δπλαηόλ λα δεηεζεί απ' απηό ινγηθώο λα εθηειέζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ. Σέηνηα 

ζπκβάληα ή γεγνλόηα ζπκπεξηιακβάλνπλ αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζε: ζενκελίεο, επηδεκίεο, 

θπβεξλεηηθέο δηαηάμεηο, απαγνξεύζεηο θνξηώζεσλ, ή κε ρνξήγεζε ησλ απαηηνύκελσλ αδεηώλ, 

εγθξίζεσλ θαη/ή εμνπζηνδνηήζεσλ, ή κε δηάζεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ. 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΤΝΣΗΡΗΣΗ: 

1. Πξνιεπηηθή πληήξεζε. 

Γπν πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο εηεζίσο, ήηνη κηα αλά εμάκελν, νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα εξγάζηκσλ σξώλ θαη εκεξώλ. Ο ζπληεξεηήο ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη, κεηά 

ηελ αλάιεςε ηεο ζπληήξεζεο, πξόγξακκα πξνιεπηηθώλ ζπληεξήζεσλ. Οη ζπληεξήζεηο ζα 

γίλνληαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. Δθηόο απηνύ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ θάζε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε, έιεγρνο ηεο ειεθηξηθήο αζθάιεηαο 

ηεο θαηεγνξίαο θαη ηνπ ηύπνπ  πνπ αλήθεη ν ζπγθεθξηκέλνο ηαηξνηερλνινγηθόο εμνπιηζκόο.  

2. Δπαλνξζσηηθή πληήξεζε. 

 Απεξηόξηζηνο αξηζκόο επηζθέςεσλ, νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηελ δηάξθεηα 

εξγάζηκσλ σξώλ θαη εκεξώλ θαη θαη΄εμαίξεζε, ηηο εκέξεο Γεληθήο Δθεκεξίαο, εθόζνλ 

απαηηεζεί ιόγσ βιάβεο ε νπνία ζέηεη ην κεράλεκα εθηόο ιεηηνπξγίαο.. Θα πξαγκαηνπνηείηαη 



κεηά ηελ θάζε επαλνξζσηηθή ζπληήξεζε έιεγρνο ηεο ειεθηξηθήο αζθάιεηαο ηεο θαηεγνξίαο 

θαη ηνπ ηύπνπ  πνπ αλήθεη ν ζπγθεθξηκέλνο ηαηξνηερλνινγηθόο εμνπιηζκόο. 

3. Τπνρξεσηηθέο βειηηώζεηο. 

Τπνρξεσηηθέο βειηηώζεηο πεξηιακβάλνληαη δσξεάλ.  

4. Αληαιιαθηηθά 

ηελ ηηκή ηεο ζπληήξεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ησλ αληαιιαθηηθώλ. Ο ζπληεξεηήο 

ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί απόζεκα αληαιιαθηηθώλ ζηηο απνζήθεο ηνπ, γηα ηελ θαηά 

πξνηεξαηόηεηα εμππεξέηεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηα νπνία ζα παξαδίδνληαη ζην Ννζνθνκείν 

εληόο νθηώ εξγαζίκσλ σξώλ από ηελ δηαπίζησζε ηεο αλάγθεο απηώλ. Σα θαηεζηξακκέλα 

αληαιιαθηηθά πεξηέρνληαη ζηελ θπξηόηεηα ηνπ ζπληεξεηή, ν νπνίνο ππνρξενύηαη λα ηα 

απνζύξεη κε επζύλε ηνπ κε ηνλ ηξόπν πνπ είλαη ζύκθσλνο κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

αλαθύθισζεο. 

5. Αλαιώζηκα. 

ηελ ηηκή ηεο ζπληήξεζεο δελ πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ησλ αλαισζίκσλ. Καη’ εμαίξεζε 

πεξηιακβάλεηαη ν ςεθηαθόο επίπεδνο αληρλεπηήο(FLAT PANEL DETECTOR) Ο ζπκκεηέρσλ 

ζηνλ δηαγσληζκό ππνρξενύηαη, ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά, λα αλαθέξεη ηηο ηηκέο ησλ 

αλαισζίκσλ(νη νπνίεο  ζα είλαη ζηαζεξέο γηα όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζπληήξεζεο) θαη 

ηελ  εγγύεζήο ηνπο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζην κεράλεκα.   Ο ζπληεξεηήο ππνρξενύηαη λα 

δηαηεξεί απόζεκα αλαισζίκσλ ζηηο απνζήθεο ηνπ, γηα ηελ θαηά πξνηεξαηόηεηα εμππεξέηεζε 

ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηα νπνία ζα παξαδίδνληαη ζην Ννζνθνκείν εληόο είθνζη ηεζζάξσλ 

εξγάζηκσλ  σξώλ από ηελ έγθξηζε πξνκήζεηαο απηώλ. Σα θαηεζηξακκέλα αλαιώζηκα 

πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηόηεηα ηνπ ζπληεξεηή, ν νπνίνο ππνρξενύηαη λα ηα απνζύξεη κε 

επζύλε ηνπ κε ηνλ ηξόπν πνπ είλαη ζύκθσλνο κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί αλαθύθισζεο. 

 Αλαιώζηκα ζεσξνύληαη κόλν ηα θάησζη πιηθά : 

 

5.1 ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΤΥΝΙΑ 

5.2 FLAT PANEL DETECTOR 

 

6. ε πεξίπησζε πνπ ην ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ επηζπκεί ε νπνηαδήπνηε ζπληήξεζε ή επηζθεπή λα 

εθηειείηαη απνθιεηζηηθά εθηόο ησλ εξγαζίκσλ σξώλ θαη εκεξώλ, ζα επηβαξύλεηαη κε βάζε ηελ 

ηηκή ηεο σξηαίαο απνδεκίσζεο ηνπ ζπληεξεηή. Ο ζπκκεηέρσλ ζηνλ δηαγσληζκό ππνρξενύηαη, 

ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά, λα αλαθέξεη ηελ σξηαία απνδεκίσζή ηνπ. Η ηηκή απηή ζα 

δεζκεύεη ηνλ ζπληεξεηή γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο. 

 Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαιέζεη γηα απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ηερληθό ηεο 

εηαηξείαο εθηόο εξγάζηκσλ σξώλ θαη εκεξώλ ζε κέξεο Γεληθήο Δθεκεξίαο. 

7. Ο ζπληεξεηήο κεηά ην πέξαο θάζε εξγαζίαο ζα παξέρεη ζην ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ αληίγξαθν 

Γειηίσλ Δξγαζίαο(ζύκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηε ζηνπο εηδηθνύο όξνπο ηεο 

παξνύζαο πεξηγξαθήο), ζηα νπνία αλαθέξνληαη νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί, ηα 

αληαιιαθηηθά πνπ έρνπλ αληηθαηαζηεί θαζώο θαη απηά πνπ ρξήδνπλ αληηθαηαζηάζεσο. ε 

θακία πεξίπησζε ν ζπληεξεηήο δελ κπνξεί λα επηθαιεζηεί ηελ αδπλακία εμεύξεζεο ησλ 

αληαιιαθηηθώλ. 

Ο ζπληεξεηήο αλαιακβάλεη ηελ δηαηήξεζε θαη ελεκέξσζε αξρείνπ παξαθνινύζεζεο ηεο 

ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ησλ Μεραλεκάησλ. 



 8.ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ν ζπληεξεηήο    ζα έρεη πιήξσο ηελ αζηηθή θαη πνηληθή επζύλε, 

εθόζνλ απνδεηρηεί όηη ην αηύρεκα πξόεθπςε εμαηηίαο αλεπαξθήο ζπληήξεζεο ηνπ 

κεραλήκαηνο. 

9. Ο ρξόλνο Αληαπόθξηζεο θαη επηζθεπήο ζα είλαη: εληόο νθηώ (8) εξγάζηκσλ σξώλ από ηελ 

θιήζε ηνπ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ.  

Ο ρξόλνο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο εθόζνλ απαηηεζνύλ αληαιιαθηηθά ζα είλαη: εληόο ηξηώλ 

εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ θιήζε ηνπ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ. 

 Ο ρξόλνο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο, εθόζνλ απαηηεζνύλ αλαιώζηκα ζα είλαη: εληόο ηξηώλ 

εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο από ην Ννζνθνκείν  γηα ηελ αληηθαηάζηαζε 

ηνπ αλαισζίκνπ. 

                                         ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ 

Γηα θάζε κεράλεκα γίλεηαη απνδεθηόο θαηά έηνο ζπλνιηθόο ρξόλνο αθηλεηνπνίεζεο (εθηόο 

ιεηηνπξγίαο) ρξνληθό δηάζηεκα δέθα πέληε (15) εξγαζίκσλ εκεξώλ. Γηα θάζε επί πιένλ εκέξα 

αθηλεηνπνίεζεο, κε ππαηηηόηεηα ηνπ ζπληεξεηή, ζα θαηαβάιιεηαη σο πνηληθή ξήηξα ρξεκαηηθό 

πνζό ίζν κε ην πνζνζηό 2% ηνπ εηήζηνπ θόζηνπο ζπληήξεζεο αλά κεράλεκα. 

                                            ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Με επζύλε ηνπ ν πληεξεηήο ζα πξνζθνκίζεη θαη ζα παξαδώζεη ζηνλ Γηεπζπληή ηεο 

Κιηληθήο ή Σκήκαηνο ή Δξγαζηεξίνπ ή Μνλάδνο, Νηνζηέ γηα θάζε κεράλεκα γηα ηελ 

παξαθνινύζεζή ηνπ δειαδή «ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΥΔΙΟ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ» 

Δληόο ηνπ Νηνζηέ ζα ηνπνζεηεζεί κηα ζειίδα ζηελ νπνία ζα αλαγξαθνύλ, κε κέξηκλα ηνπ 

πληεξεηή, όια ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηαο ηνπ Μεραλήκαηνο, όπσο: 

 

 

Σν ληνζηέ ζα θπιάζζεηαη ζην ρώξν ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο κε επζύλε ηνπ Γηεπζπληή 

ηνπ Σκήκαηνο. 

 

2. Γηα θάζε επηζθεπή, πξνιεπηηθή ζπληήξεζε, αλαβάζκηζε θιπ, ν πληεξεηήο ππνρξενύηαη 

λα εθδίδεη SERVICE REPORT, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα, νη 

δπζιεηηνπξγίεο ή βιάβεο ηνπ κεραλήκαηνο, πνπ παξαηεξήζεθαλ, όιεο νη γηλόκελεο εξγαζίεο, 

κεηξήζεηο, δνθηκέο, ηπρόλ αληαιιαθηηθά πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ θιπ. 

 

Κσδηθόο:  

Πεξηγξαθή Μεραλήκαηνο:  

Μνληέιν:  

Αξηζκόο εηξάο:  

Έηνο θαηαζθεπήο:  

Ηκεξνκελία Δγθαηάζηαζεο:  

ύλζεζε : (επηκέξνπο ζπζθεπέο πνπ απαξηίδνπλ ην 

Μεράλεκα ή ην πγθξόηεκα 

 



ην SERVICE REPORT ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ην όλνκα (ή ηα νλόκαηα) ηνπ Σερληθνύ, θαη 

ζα ππνγξάθεηαη από ηνλ Σερληθό. Από πιεπξάο Ννζνθνκείνπ, ζα ππνγξάθεηαη από έλα ή 

πεξηζζόηεξα κέιε ηεο επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο ηεο ύκβαζεο. 

Σν πξσηόηππν SERVICE REPORT ζα αξρεηνζεηείηαη ζην «ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΥΔΙΟ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ» 

κε κέξηκλα ηνπ Σερληθνύ ηνπ πληεξεηή. 

 

  ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα έηνο, από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο 

ζπληήξεζεο. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαηείλεη κνλνκεξώο ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζύκβαζεο ζπληήξεζεο κέρξη θαη γηα δέθα κήλεο κε ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη κε αλαινγηθή 

ρξέσζε. 

ΠΡΟΟΝΣΑ ΣΟΤ ΤΝΣΗΡΗΣΗ 

Ο θάζε ππνςήθηνο γηα ηελ αλάιεςε ζπληήξεζεο πξέπεη λα δηαζέηεη ηα θάησζη πξνζόληα: 

 

1.Πξέπεη λα δηαζέηεη ISO 9001:2008  θαη ην ISO 13485:2003 

2. Πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κεραληθνύο ζην πξνζσπηθό ηεο. Δμ απηώλ 

ηνπιάρηζηνλ νη δπν λα έρνπλ πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα. 

     

  Οη πξνζθνξέο, πέξα από ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηωλ  πξνο  παξνρή  

ππεξεζηώλ, ζα πξέπεη επηπιένλ λα πεξηιακβάλνπλ: Σηκή ρωξίο Φ.Π.Α., ην 

πνζνζηό ΦΠΑ πνπ επηβαξύλεηαη ε θάζε πξνο παξνρή ππεξεζία, ηα πιήξε 

ζηνηρεία ηεο πξνζθέξνπζαο εηαηξείαο (επωλπκία, ζηνηρεία επηθνηλωλίαο, 

ΑΦΜ, ΓΟΤ, ππεύζπλνο επηθνηλωλίαο)  θαζώο θαη ππεύζπλε δήιωζε  όηη  

κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο πξνζθνξάο ε εηαηξεία  θαη ηα κέιε απηήο δελ 

βξίζθνληαλ  ζε θακία από  ηηο θαηαζηάζεηο ηωλ άξζξωλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 

4412/16 γηα ηηο νπνίεο  νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνύλ  λα 

απνθιεηζζνύλ.  

 Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ 

νξίδεηαη ε 9/11/2018. Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζε θιεηζηό θάθειν 

ζην πξωηόθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ (θηήξην 5, ΙΟΓΔΙΟ) θαη ζηε ζπλέρεηα, 

αθνύ κνλνγξαθνύλ από ηελ Πξνϊζηακέλε ηεο Γηνηθεηηθήο Γηεύζπλζεο ή 

ηνλ Πξνϊζηάκελν ηεο Οηθνλνκηθήο Τπνδηεύζπλζεο, ζα αμηνινγεζνύλ από 

νξηζζείζα επηηξνπή.         

  Η Πξνϊζηακέλε ηεο Γηνηθεηηθήο Γηεύζπλζεο  

                                                              Αξγπξώ Παπαρξήζηνπ 

Κνηλνπνίεζε: 

1. Σκήκα Πξνκεζεηώλ  

2. Σερληθή Τπεξεζία  


