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η

7 ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ‘
ΥΑΝΙΑ

31/03/2020

ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚ. : 7436
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ « Ο Άγηνο Γεψξγηνο» κε ηελ ππ’ αξηζκ. 24/πξαθη.6/24-02-2020 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν.
Υαλίσλ(ΑΓΑ: 6ΟΕ946907Σ-ΟΘ) θαη έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01,ην Νφκν
4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/08-08-2016) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο
2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). Όπσο απηνί ηζρχνπλ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ ΣΗΝ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ
«ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (CPV:50421000-2)»
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ»

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Έξεπλα Αγνξάο κέζσ ηεο πιαηθφξκαο i-supplies

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν
βάζεη ηηκήο
ΟΗ ΠΡΟΦΟΡΔ ΝΑ ΚΑΣΑΣΔΘΟΤΝ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ
ΜΔΩ ΣΖ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ « i-supplies» έσο ηελ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ

Σεηάπηη 08-04-2020 και ώπα 10:00π.μ.

ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΣΑ ΛΟΗΠΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΑΓΤΝΑΜΗΑ
ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΣΖΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΤ) ΝΑ
ΑΠΟΣΑΛΟΤΝ ΣΟ Δ-MAIL: xgalani@chaniahospital.gr

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ»
ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΑ

ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (CPV:50421000-2)

Κωδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ)

0887

ΑΡΙΘΜΟ AITHMAΣΟ (REQ)

20REQ006430392

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ
ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Πξνυπνινγηζκφο : 24.056,00 επξψ ζπκπ.Φ.Π.Α.24%
Πξνυπνινγηζκφο : 19.400,00 επξψ άλεπ .Φ.Π.Α. 24%
Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ»
ημείωζη: Γηάξθεηα ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ : 120 εκέξεο.
Σει: 28210 22310 Δ-mail: xgalani@chaniahospital.gr

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ
ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΠΔΑ
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«ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ CPV:50421000-2»
ΟΜΑΓΑ 3:ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΣΔΥΝΗΣΟΤ ΝΔΦΡΟΤ ΣΤΠΟΤ DBB-05 ΚΑΙ DBB - 007 ΣΗ NIKKISO (
TEMAXIA 4 )


DBB-05 SN: 65158-05



DBB -05 SN: 63122-03



DBB – 07 SN: J1510635



DBB -07 SN: J1510694

ΟΜΑΓΑ 6:ΤΠΔΡΗΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦOI PHILIPS


HD11 PHILIPSS/NUSD 1078671 (ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ)
Αληαιιαθηηθά : Πεξηιακβάλεηαη πιήξε θάιπςε αληαιιαθηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο αληηθαηάζηαζεο
ερνβφινπ θεθαιήο C5 – 2 ή L12 – 3 (φπνηα ρξεηαζηεί λσξίηεξα).



HD11 PHILIPSS/NUSD 1078670 (ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ)
Αληαιιαθηηθά : Πεξηιακβάλεηαη πιήξε θάιπςε αληαιιαθηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο αληηθαηάζηαζεο
ερνβφινπ θεθαιήο V6 – 2.

Α/Α

ΤΝΣΗΡΗΗ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ

ΓΑΠΑΝΗ

ΓΑΠΑΝΗ

ΥΩΡΙ ΦΠΑ 24%

ΜΔ ΦΠΑ 24%

11.000,00

13.640,00

8.400,00

10.416,00

19.400,00

24.056,00

ΟΜΑΓΑ 3: ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΣΔΥΝΗΣΟΤ
ΝΔΦΡΟΤ ΣΤΠΟΤ DBB-05 και DBB - 007

1

ηηρ NIKKISO
(TEMAXIA 4)
ΟΜΑΓΑ 6: ΤΠΔΡΗΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦOI

2

PHILIPS
ΤΝΟΛΟ

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΣΗΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ
ΓΝΩΗ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΝΘΗΚΩΝ
Ο δηαγσληδφκελνο βεβαηψλεη εγγξάθσο φηη έρεη γλψζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ηεο ζεκεξηλήο (δει. θαηά ηνλ
ρξφλν ηνπ δηαγσληζκνχ) θαηάζηαζήο ηνπ θαη φηη έρεη ελεκεξσζεί γηα φιεο ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο,
πνπ κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ζην θφζηνο ηνπο.
Δπίζεο ν δηαγσληδφκελνο απαηηείηαη λα δειψζεη εγγξάθσο, φηη αλαιακβάλεη λα απνθαηαζηήζεη ηπρφλ βιάβεο
πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο. Σν θφζηνο απηφ ζα πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηεο
ζχκβαζεο.
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ΔΜΠΔΙΡΙΑ
Ο δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο απφ δεκφζηα λνζνθνκεία
γηα ηα νπνία έρεη αλαιάβεη ζε εηήζηα βάζε ηελ ζπληήξεζε βάζε ηελ ζπληήξεζε παξφκνηνπ εμνπιηζκνχ κέζα
ζηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα.
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ
Ο δηαγσληδφκελνο λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ENISO 9001:2015 θαη ηαπηφρξνλα λα πιεξνί ηηο
απαηηήζεηο ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/2004, ή ελαιιαθηηθά λα δηαζέηεη ΔΝ ISO
13485/2016 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ).
ΔΡΓΑΛΔΙΑ
Ο δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε δήισζε φηη θαηέρεη φια ηα απαξαίηεηα
εξγαιεία γηα ηελ επηζθεπή θαη δηάγλσζε ησλ βιαβψλ.
ΟΜΑΓΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ
Ο δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ζπληήξεζε γηα ην ζχλνιν ησλ κεραλεκάησλ ηεο νκάδαο.
ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΗ
Ο δηαγσληδφκελνο πξέπεη λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο ή απφ
ηνλ ίδην ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη λα δηαζέηεη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, ψζηε λα κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεί δηνξζψζεηο, ηξνπνπνηήζεηο, αλαθιήζεηο ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ
εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο θαη ηηο αληίζηνηρεο ηπρφλ νδεγίεο ησλ Διιεληθψλ ή Δπξσπατθψλ θαλνληζηηθψλ
αξρψλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αξηηφηεξε θαη αζθαιέζηεξε γηα ηνπο αζζελείο ιεηηνπξγία. Σα αλσηέξσ
δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο.
ΑΦΑΛΔΙΑ.
Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηεινχληαη ζηα πιαίζηα ηεο ζχκβαζεο ζα γίλνληαη πάληνηε κε αζθαιή ηξφπν
ηφζν γηα ηα κεραλήκαηα φζν θαη γηα ην ζχλνιν ησλ παξεπξηζθνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο
Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί κεζφδνπο θαη κέζα πνπ δελ είλαη επηβιαβή γηα ηελ αζθάιεηα ησλ
παξαπάλσ, θαζψο επίζεο θαη κε εθξεθηηθψλ, ηνμηθψλ ή εχθιεθησλ πιηθψλ.
ε πεξίπησζε πνπ ε εθηέιεζε εξγαζηψλ ή ε ρξήζε πιηθψλ κε ηηο παξαπάλσ ηδηφηεηεο είλαη άθξσο
απαξαίηεηε θαη δελ κπνξεί έπ’ νπδελί λα παξαθακθζεί ζα πξέπεη ν Αλάδνρνο λα πάξεη φια ηα απαξαίηεηα
κέηξα ψζηε λα κελ πξνθχςνπλ επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο, θαη αθνχ πάξεη ηελ έγθξηζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, ην
νπνίν φκσο ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα έρεη επζχλε επί ησλ εξγαζηψλ θαη κέζσλ απηψλ θαζψο θαη φπνηνπ
απνηειέζκαηνο πξνθχςεη απφ απηά.
Ο Αλάδνρνο είλαη ν κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία ή βιάβε ζε πξάγκαηα θαη ελ
γέλεη πιηθά αγαζά, γηα θάζε αηχρεκα, ζαλαηεθφξν ή φρη, πνπ ζα ζπκβεί ζε πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ησλ
αζθαιηζκέλσλ ηνπ θαη ηνπ Αλαδφρνπ ή ζε θάζε ηξίην πξφζσπν εληφο ηνπ Ννζνθνκείνπ, εθφζνλ ηα
παξαπάλσ πξνθχςνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ή/ θαη εμαηηίαο ησλ εξγαζηψλ (ζπληήξεζεο, επηζθεπψλ,
αλαβαζκίζεσλ ή φπνησλ άιισλ εξγαζηψλ πξνβιέπνληαη ζηελ ζχκβαζε) ή ζπλέπεηα ειαηησκάησλ απηψλ ή
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είλαη ζπλέπεηα αληηθαλνληθήο ζπληήξεζεο.
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζπκθσλείηαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη γηα ην δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο.
Παξάηαζε ζχκβαζεο ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ηεο κπνξεί λα γίλεη κνλνκεξψο απφ ηελ κεξηά ηνπ Ννζνθνκείνπ
γηα 2 κήλεο αθφκα. Γηα πεξαηηέξσ παξάηαζε απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε θαη ησλ δπν κεξψλ.
ε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη φινη
νπζηψδεηο, ιφγσ ππαηηηφηεηαο απφ ην έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο, ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο έρεη δηθαίσκα
έγγξαθεο θαηαγγειίαο, κε άκεζε ηζρχ ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ, δηαηεξψληαο φια ηα δηθαηψκαηά ηνπ πνπ
απνξξένπλ απφ απηφ ή απφ ην λφκν, ηδία λα απαηηήζεη απνθαηάζηαζε θάζε ζεηηθήο ή απνζεηηθήο δεκίαο. Ζ
θαηαγγειία πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη ζην άιιν ζπκβαιιφκελν κέξνο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή.
Σν Ννζνθνκείν δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηελ χκβαζε κε ηνλ Αλάδνρν αθφκα θαη αθνχ απηφο
απνθαηαζηήζεη ηελ νπνηαδήπνηε πξνθιεζείζα βιάβε κε δηθά ηνπ έμνδα.
ΙΥΤΟΝΣΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ
Όπνηεο εξγαζίεο ακθηζβεηνχληαη αλ αλήθνπλ ζηελ ζχκβαζε, εθηεινχληαη άκεζα θαη νη δηαθνξέο
ιχλνληαη κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ εθ ησλ πζηέξσλ. Απνθάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ εθηεινχληαη κφλν κεηά ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Ννζνθνκείνπ, εθηφο απφ ηηο
επείγνπζεο θαηαζηάζεηο, φπνπ ην ηειεπηαίν κπνξεί λα ελεκεξσζεί ακέζσο κεηά ηελ επηβαιιφκελε εξγαζία.
ΤΝΣΗΡΗΗ-ΔΠΙΚΔΤΗ
Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ πξνιεπηηθή θαη δηνξζσηηθή ζπληήξεζε θαζψο θαη ηελ επηζθεπή βιαβψλ
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε φισλ ησλ ζπζηεκάησλ. ε πεξίπησζε βιάβεο πνπ
νθείιεηαη ζε θαθφ ρεηξηζκφ ε ζχκβαζε θαιχπηεη ην θφζηνο ηεο εξγαζίαο θαη ζα ηηκνινγνχληαη κφλν ηα
αληαιιαθηηθά.
Ζ χκβαζε πεξηιακβάλεη φια ηα αληαιιαθηηθά εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο εηδηθέο
πξνδηαγξαθέο

ηεο επηκέξνπο νκάδαο. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη παξαθαηαζήθε

αληαιιαθηηθψλ γηα φιε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο Ζ χκβαζε δελ πεξηιακβάλεη ηα
αλαιψζηκα (ραξηί εθηχπσζεο, gels, θεθαιέο εθηππσηψλ, κειάλη, Film, θάςεο Ο2, θ.η.ι.) εθηφο εάλ νξίδεηαη
δηαθνξεηηθά ζηηο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο επηκέξνπο νκάδαο.
Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα εμαζθαιίδεη ηελ ηέιεηα, αδηάιεηπηε & απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ
κεραλεκάησλ θαη λα εθηειεί φιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, πξφιεςεο θαη επηζθεπήο θάζε βιάβεο,
δεκίαο θαη γεληθά θάζε θαθήο, επηζθαινχο ή αληηνηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Γηα ην ιφγν απηφ ε εηαηξεία πξέπεη λα δηαζέηεη πιήξσο νξγαλσκέλν ηκήκα εμππεξέηεζεο θαη λα
κπνξεί λα ιακβάλεη ηειεθσληθέο ή γξαπηέο θιήζεηο φιν ην 24ψξν εληφο ησλ εξγαζίκσλ εκεξψλ, ήηνη απφ
Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή. Ζ εηαηξεία πξέπεη λα ελεκεξψζεη ην Ννζνθνκείν γηα ηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο
(αξηζκνί ηειεθψλσλ, δηεπζχλζεηο email θιπ).
Οη επηζθέςεηο γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζα γίλνληαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ήηοι από
Γεςηέπα έωρ Παπαζκεςή από 08:00 έωρ 16:00, εξαιποςμένων ηων επίζημων απγιών ηος κπάηοςρ.
Ο Αλάδνρνο ζα αλαθνηλψλεη ακέζσο ζην ηκήκα Βηνταηξηθήο ηελ έιεπζε ηνπ ζην Ννζνθνκείν γηα θάζε
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βιάβε ή πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη ζα απνθαζηζηά ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ. Θα παξαδίδεη ην
κεράλεκα ζε ππάιιειν ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν βξίζθεηαη ην κεράλεκα παξνπζία ππαιιήινπ ηνπ Σκήκαηνο
Βηνταηξηθήο κε ην αληίζηνηρν δειηίν ηερληθήο εμππεξέηεζεο, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ
εθηειεζηεί, ηα αληαιιαθηηθά πνπ έρνπλ απνθαηαζηαζεί, θαζψο θαη απηά πνπ ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο. Θα
ζπληάζζεη θαη ζα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία, θάζε θνξά πνπ ηνχην είλαη αλαγθαίν, πξφγξακκα αλαγθαίσλ
επηζθεπψλ γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ.
Αλαιακβάλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ε δηαηήξεζε θαη ελεκέξσζε αξρείνπ παξαθνινχζεζεο ηεο
ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ησλ κεραλεκάησλ.
Ο Αλάδνρνο ζα δηαηεξεί αξρείν θαη ζα ελεκεξψλεη ην Ννζνθνκείν, ζρεηηθά κε ηηο βειηηψζεηο ηνπ
κεραλήκαηνο πνπ ζπληζηά ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο.
Οη δαπάλεο κεηάβαζεο ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ έδξα ηνπ Ννζνθνκείνπ,
δαπάλεο παξακνλήο θαη δαπάλεο επηζηξνθήο ηνπ, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.
Ο Αλάδνρνο ζα ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα θαη ζα εθηειεί φιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο, ψζηε ε
ιεηηνπξγία, ε θαηάζηαζε θαη ε αζθάιεηα ησλ κεραλεκάησλ λα πιεξνί ηνπο θαλφλεο ηεο Σέρλεο θαη ηεο
Δπηζηήκεο, ηζρχνληεο Διιεληθνχο θαη Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο, δηαηάμεηο θαη λφκνπο.
ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ
αληίζηνηρν αξηζκφ πξνιεπηηθψλ ζπληεξήζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ην δηάζηεκα ηεο
παξάηαζεο.
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο είλαη θαη ε έγθαηξε έγγξαθε
πξνεηδνπνίεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ αλάγθε εθηέιεζεο νπνηαζδήπνηε επηζθεπήο (κηθξήο ή επξχηεξεο
θιίκαθαο) ησλ ζπληεξνχκελσλ κεραλεκάησλ, θαζψο θαη ε ππφδεημε ηνπ είδνπο ησλ εξγαζηψλ πνπ πξέπεη λα
εθηειεζζνχλ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ βιάβεο ζηα κεραλήκαηα. Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη παξάιεηςε απφ
κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ έγθαηξεο θαη έγγξαθεο πξνεηδνπνίεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα απαηηνχκελεο επηζθεπέο
ησλ ζπληεξνπκέλσλ κεραλεκάησλ ζα εθιακβάλεηαη σο πιεκκειήο εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ζα επηθέξεη ηηο
πξνβιεπφκελεο ζπλέπεηεο εηο βάξνο ηνπ θαη ηα αληίζηνηρα θφζηε επηζθεπήο
Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ επηζθεπψλ λα παξέρεη ζπκβνπιέο –
δηεπθξηλήζεηο θαη νδεγίεο γηα ηελ βέιηηζηε ρξήζε ηνπ κεραλήκαηνο πξνο ηνπο Σερληθνχο θαη ηνπο ρεηξηζηέο ησλ
κεραλεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ εάλ απηφ απαηηεζεί.
Σα θαηεζηξακκέλα αληαιιαθηηθά, ζα πεξηέρνληαη ζηελ θπξηφηεηα ηεο εηαηξείαο εθηφο απφ ηηο
ζπκβάζεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ αληαιιαθηηθά νπφηε θαη ζα παξακέλνπλ ζην Ννζνθνκείν. ε θάζε
πεξίπησζε ζα επηδεηθλχνληαη ζηνλ Σερληθφ ηνπ ηκήκαηνο Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο ή ζηελ επηηξνπή
παξαιαβήο ησλ Δξγαζηψλ πνπ πηζαλφλ λα νξηζζεί απφ ην Ννζνθνκείν.
Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη βιάβεο ησλ ζπληεξνχκελσλ κεραλεκάησλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ πιεκκειή
ζπληήξεζε απηψλ (ζηελ έλλνηα ηεο πιεκκεινχο ζπληήξεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε κε έγθαηξε θαη έγγξαθε
πξνεηδνπνίεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα επηζθεπή ησλ κεραλεκάησλ) νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ,
ζα απνθαζίζηαληαη άκεζα θαη ζχκθσλα κε φια ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ρσξίο θακία πξφζζεηε
απνδεκίσζε.
ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ
Θα εθηεινχληαη φζεο ζπληεξήζεηο-έιεγρνη ηνλ ρξφλν νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο (λα θαηαηεζεί ζρεηηθή
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βεβαίσζε), νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ αλαγθαίεο ξπζκίζεηο, ειέγρνπο, αληηθαηάζηαζε ησλ kit ζπληήξεζεο,
βαζκνλνκήζεηο, ηεζη ειεθηξηθήο αζθάιεηαο, θαζαξηζκνχο, επζπγξακκίζεηο, ιηπάλζεηο κεραληθψλ κεξψλ,
ρξήζεηο

ινγηζκηθνχ,

επαιεζεχζεηο

ηηκψλ,

επαλαθνξά

παξακέηξσλ

πνηνηηθήο

απεηθφληζεο

ζηηο

πξνδηαγεγξακκέλεο αλνρέο, γεληθά φηη πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ Οίθν θαη δνθηκέο ησλ
Μεραλεκάησλ ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο.
Ζ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε πξέπεη λα γίλεηαη ζε ρξφλν πνπ δελ ζα παξαθσιχεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ
ηκεκάησλ θαη ζα ελεκεξψλεη ην ηκήκα Βηνταηξηθήο.
Ο Αλάδνρνο, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζε ζπλελλφεζε κε ην ηκήκα Βηνταηξηθήο, ζα
ππνβάιιεη εηήζιο Ππόγπαμμα Πποληπηικών ςνηηπήζεων ζηνλ Πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο Βηνταηξηθήο.
Δάλ ζηελ εμέιημε πξνθχςνπλ ιφγνη γηα αιιαγή απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα δεηείηαη ε έγθξηζε ηνπ
Ννζνθνκείνπ. ε θάζε πεξίπησζε θαη κε γλψκνλα ηελ θαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, ην Ννζνθνκείν
δηαηεξεί ην δηθαίσκα αιιαγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Αλάδνρν.

ΔΠΙΚΔΤΗ ΒΛΑΒΗ
Ζ πξνζέιεπζε ησλ Σερληθψλ ηεο ΔΣΑΗΡΔΗΑ γηα ηηο επηζθεπέο ζα γίλεηαη ενηόρ 24 ωπών απφ ηε
ιήςε ηεο εηδνπνίεζεο εθηφο εάλ κεζνιαβεί αββαηνθχξηαθν ή αξγία. Ζ εηδνπνίεζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ ζα γίλεηαη ηειεθσληθά ή κε Fαx απφ ην Σκήκα ΒΗΣ ή απφ ην αληίζηνηρν Σκήκα ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξαγκαηνπνηεί απεξηφξηζην αξηζκφ επηζθέςεσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη
απνθαηάζηαζε βιαβψλ κεηά απφ θιήζε ηνπ λνζνθνκείνπ.
Ζ δηάγλσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ζα πξέπεη λα γίλεη εληφο 24 σξψλ (εθηφο αλ νξίδνληαη ιηγφηεξν
ζηηο επηκέξνπο απαηηήζεηο θάπνηαο νκάδαο) ελψ ε πιήξεο απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο εληφο κίαο εβδνκάδαο
ην κέγηζην, αλαιφγσο ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ είδνπο απηήο.
Απνμήισζε ζπζθεπψλ ή νξγάλσλ πξνο κεηαθνξά θαη επηζθεπή εθηφο λνζνθνκείνπ είλαη αξκνδηφηεηα
ηνπ αλαδφρνπ, φπσο θαη ε επαλαηνπνζέηεζή ηνπο.
ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΣΡΑ
Ο κέγηζηνο εηήζηνο παξαδεθηφο ρξφλνο εθηφο ιεηηνπξγίαο (DOWNTIME) ηνπ Μεραλήκαηνο ιφγσ
βιαβψλ θαζνξίδεηαη ζηηο είθνζη (20) εξγάζηκεο εκέξεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκεξψλ πξνιεπηηθήο
ζπληήξεζεο .Ο ππνινγηζκφο ηνπ παξαπάλσ επηηξεπηνχ ρξφλνπ κε ιεηηνπξγίαο (DOWNTIME) ζα
πξαγκαηνπνηείηαη αηηηνινγηθά ζην ηέινο ηνπ ζπκβαηηθνχ έηνπο πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζεί ε εθαξκνγή ηεο
πνηληθήο ξήηξαο .
ε πεξίπησζε πνπ ζα δηαπηζησζεί απφθιηζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ επηηξεπηψλ νξίσλ κε ιεηηνπξγίαο
(DOWNTIME) ηνπ Μεραλήκαηνο, ζπκθσλείηαη παξάηαζε (επέθηαζε ) ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο γηα
δέθα (10) εκέξεο, γηα θάζε εκέξα κε ιεηηνπξγίαο (DOWNTIME) ζα ραξαθηεξίδεηαη εθείλνο θαηά ηνλ νπνίν ην
κεράλεκα δελ ζα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί εμεηάζεηο ζε εχινγα παξαδεθηφ επίπεδν πνηφηεηαο.
Δμαηξνχληαη ηα ζπζηήκαηα γηα ηα νπνία έρεη ιήμεη ε δηάξθεηα δσήο ηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ ππάξρεη
δπζθνιία αλεχξεζεο αληαιιαθηηθψλ απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ παξέιζεη
ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Δμνπιηζκνχ, θαη ε επηζθεπή ηπρφλ βιάβεο ηνπ δελ
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είλαη δπλαηή ιφγσ νξηζηηθήο αδπλακίαο αλεχξεζεο ηνπ απαηηνχκελνπ αληαιιαθηηθνχ απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο,
θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ή ηπρφλ παξαηάζεσλ απηήο, ε ζχκβαζε ζα ιχεηαη απηνκάησο θαη
αδεκίσο γηα ακθφηεξνπο ηνπο ζπκβαιινκέλνπο, θαηφπηλ ζρεηηθήο έγγξαθεο ελεκέξσζεο ηεο αλαδφρνπ
εηαηξείαο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ηηκνιφγεζε ζα δηαθφπηεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο
έσο ηελ ζπκθσλεζείζα εκεξνκελία ιήμεσο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε
ζπληήξεζεο θαιχπηεη θαη άιια κεραλήκαηα, ζα εμαθνινπζήζεη λα ηζρχεη γηα ηα ππφινηπα κεραλήκαηα. Ζ
κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην Ννζνθνκείν.
Οπνηαδήπνηε άιινπ είδνπο πνηληθή ξήηξα απνθιείεηαη.
Ζ ηπρφλ επηβνιή ηεο παξαπάλσ πνηληθήο ξήηξαο ζα απνθαζίδεηαη θαηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη
αθνχ πξψηα γίλεη ν ζπλνιηθφο ππνινγηζκφο ησλ εκεξψλ/σξψλ εθηφο ιεηηνπξγίαο.
Ζ πνηληθή ξήηξα πνπ πξνβιέπεηαη δελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί γηα πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο φπσο:
-

Ππξθαγηά

-

Πιεκκχξα

-

εηζκφο

-

Πφιεκνο

-

Γηαθνπή ξεχκαηνο

-

Καθή ιεηηνπξγία ησλ θιηκαηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ

Οη ηπρφλ δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ ηα παξαπάλσ πεξηζηαηηθά θαζψο θαη ηα πιηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ
γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ Μεραλήκαηνο ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη ζα θαιπθζνχλ απφ ην Ννζνθνκείν.
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ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ

ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκφ νθείιεη λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά ηα
εμήο έγγξαθα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ διαδικαζία ηηρ αξιολόγηζηρ
ηεο πξνζθνξάο.
α) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ
νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο
ηνπο ππνρξεψζεηο.
β) Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1α) θαη 2 ηνπ άξζξνπ 75, Πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ
νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν. 4412/2016, κε ην νπνίν
πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε απηφ. Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή
θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο,
απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.

8

