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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

                                                                               
Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας
Ταχ. Κωδ.         : 73300
Πληροφορίες    : E. Ντουσάκης                        
Τηλέφωνο         : 28210- 22300                                          
 Email             : entousakis@chaniahospital.gr

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης για την ανάθεση «Υπηρεσιών 

Επισκευής & Συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» (CPV 

50421000-2»

Σχετικά: 
1. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 19/1-2-1995).
2. Τον Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και  το 

Ν.3527/9-2-07 «Κύρωση συμβάσεων  υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως αναπροσαρμόστηκε με τον 3527/07 τ. Α’ 

3. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
4. Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226/27-10-2011) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, 

εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012-2015

5. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
6. Ν 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄36/09-03-2021) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

7. Τις διατάξεις των διαχειριστικών κανονισμών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
8. Η με θέμα 9ο / πρακτικό 11ο / 28-04-2021 απόφαση ΔΣ (66Χ646907Τ-ΘΘ8) σχετικά με την έγκριση του 

Προγράμματος Συμβάσεων 2021
9. Tην απόφαση Δ.Σ. (πρακτικό 15ο /14-06-2021, θέμα 18ο οικονομ.) (ΑΔΑ: Ψ7ΒΖ46907Τ-5Ω7),
10. Το με αρ. πρωτοκ. του με αρ. πρκ 14555/14-07-2021 έγγραφο προς την επιτροπή διαμόρφωσης τεχνικών 

προδιαγραφών.
11. Το με αρ. πρωτοκ. 19219/20-09-2021 έγγραφο προς την επιτροπή διαμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών
12. Το με αρ. πρκ 22621/26-10-2021 Τεχνικές Προδιαγραφές για υπηρεσίες Επισκευής & Συντήρησης 

Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» (CPV 50421000-2)»
13. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ιδρύματος

Έπειτα από την με θέμα 28ο / πρακτικό 34Ο / 03-11-2021 απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ 9ΓΦ046907Τ-

ΗΙΖ)  του ΓΝ Χανίων, προσκαλούμε σε ανοικτή πρώτη (Α)΄ Δημόσια Διαβούλευση μη 

δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών 

παρατηρήσεων και σχολίων, για την ανάθεση «Υπηρεσιών Επισκευής & Συντήρησης 

Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» (CPV 50421000-2», για ένα έτος εκτιμώμενης 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 640.646,00 ευρώ, στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Προς 

1. ΕΣΗΔΗΣ (Διαβουλεύσεις)

e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr

0000473911
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Συμβάσεων 2021, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, ήτοι συνολικής 

εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.281.292,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%.

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 11/11/2021 έως και τις 29/11/2021  ημέρα Δευτέρα.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” 
και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Χανιών  (www.chaniahospital.gr).
Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και 
αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή 
κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των 
τεχνικών προδιαγραφών.
Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται 
επισύναψη αρχείων. 
Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο 
e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν 
μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη 
διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). 
Κάθε αποστολή στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  θα αξιολογείται. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή 
κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από 
τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της 
επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του.
Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο 
e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη 
διαβούλευση. 
Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική 
ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Χανιών  (www.chaniahospital.gr) με τα 
στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι 
παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. 
Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην 
ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας 
Διαβούλευσης.
Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως 
αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία : 

1) Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών.
2) Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα. 
3) Τις παραδοχές της επιστήμης.
4) Την εμπειρία. 
5) Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις.
6) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που  προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των 

τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων. 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον 
επίσημο ιστότοπο αυτής.
Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΠΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Προμηθειών 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΑΔΑΣ

ΟΜΑΔΑ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Αριθμός 
οδοντιατρεί
ου

Είδος εξοπλισμού Μοντέλο

1 Μονάδα πτυελοδοχείου GALBIATI FOX
Έδρα TECHNODENT ECO 19
Προβολέας FARO EDI
Ταμπλέτα κοπτικών GALBIATI
Αερότορ 1ο W/H Synea TA-98C
Αερότορ 2ο TKDTHERA
Αεροσύριγγα MINILIGHT
Luftmotor TKD VORTICE
Χειρολαβή αποτρύγωσης TKDTITANUS
Χειρουργική αναρρόφηση FASET 606v
Αυτόκαυστος κλίβανος  
1ος

TUTTNAUER 2540EK

Αυτόκαυστος κλίβανος  
2ος

SES 200

Ακτινογραφικό Timer: VILLAAPTIME-X
Tube: VILLAEXPLOR-X 70

2 Μονάδα πτυελοδοχείου GALBIATI FOX
Έδρα TECHNODENT ECO 19
Προβολέας FARO EDI
Ταμπλέτα κοπτικών GALBIATI
Αερότορ 1ο TKDTHERA
Αερότορ 2ο TKDTHERA
Αεροσύριγγα MINILIGHT
Luftmotor W/H AC-20 DC
Χειρολαβή χαμηλών ταχ. TREND W-T56AM
Χειρολαβή αποτρύγωσης TKDTITANUS
Χειρουργική αναρρόφηση CattaniturbojetII με διαλογέα
Τροχήλατος προβολέας HERAUSmod56076241

3 Μονάδα πτυελοδοχείου GALBIATI FOX
Έδρα TECHNODENT ECO 19
Προβολέας FARO EDI
Ταμπλέτα κοπτικών GALBIATI
Αερότορ 1ο W/H Synea TA 98
Αερότορ 2ο TKDTHERA
Αεροσύριγγα MINILIGHT
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Luftmotor MICROMEGA
Χειρολαβή χαμηλών ταχ. W/H TREND WT56 AM
Χειρολαβή αποτρύγωσης TKDTITANUS
Χειρουργική αναρρόφηση FASET 606v
Ακτινογραφικό Timer: VILLAAPTIME-X

Tube: VILLAEXPLOR-X 70
4 Μονάδα πτυελοδοχείου GALBIATI FOX

Έδρα TECHNODENT ECO 19
Προβολέας SMART VISION
Ταμπλέτα κοπτικών GALBIATI
Αερότορ 1ο W/H Synea TA 98
Αερότορ 2ο TKDTHERA
Αεροσύριγγα MINILIGHT
Luftmotor TKD VORTICE
Χειρολαβή χαμηλών ταχ. BIEN AIR CA 1132
Χειρολαβή αποτρύγωσης TKDTITANUS
Χειρουργική αναρρόφηση CattaniturbojetII με διαλογέα
Τροχήλατοοδοντιατρικόμη
χάνημα

SADENT

Για την συντήρηση των οδοντιατρικών μηχανημάτων και συσκευών των εξωτερικών 

τακτικών οδοντιατρείων του Νοσοκομείου θα ισχύουν τα παρακάτω: 

1 Η σύμβαση αφορά όλα τα μηχανήματα το οποία περιέχονται στον 

επισυναπτόμενο πίνακα της καταγραφής των μηχανημάτων. 

2 Οι τακτικές επισκέψεις συντήρησης αφορούν και την αλλαγή ορισμένων 

εξαρτημάτων όπως φίλτρων o-rings κ.λ.π όπως αυτά αναφέρονται στα 

βιβλία συντήρησης του κατασκευαστή. Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι τα 

οδοντιατρικά συγκροτήματα του Νοσοκομείου μας είναι ένας συνδυασμός 

διαφόρων εξαρτημάτων από διαφορετικούς κατασκευαστές σε ένα ενιαίο 

σύνολο.

3 Η κάλυψη των περιλαμβανομένων στην σύμβαση μηχανημάτων είναι 24ωρη 

και με χρόνο απόκρισης το μέγιστο τωνοκτώ(8) ωρών από την ώρα που θα 

γίνει κλήση από την Τεχνική Υπηρεσία. Υποχρέωση του προσωπικού του 

Νοσοκομείου μας είναι η σωστή και το δυνατό λεπτομερής περιγραφή της 

βλάβης ώστε οι συντηρητές να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι και κατά 

συνέπεια αποτελεσματικότεροι.
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ΟΜΑΔΑ 2:    ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 

ΤΥΠΟΥ AESTIVAMRI, ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ENGSTROM KAI ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ Case V 6,7  

Αναλυτικά η συντήρηση των μηχανημάτων θα περιλαμβάνει : 

 Δυο επισκέψεις  προληπτικής συντήρησης η οποία η μια θα περιλαμβάνει 

ελέγχους, ρυθμίσεις λειτουργιών αντικατάσταση των kit συντήρησης, 

βαθμονομήσεις, τεστ ηλεκτρικής ασφάλειας και η δεύτερη ελέγχους 

λειτουργιών και βαθμονόμηση  και γενικά ότι προβλέπεται από τον 

κατασκευαστή Οίκο. Όσον αφορά το σύστημα δοκιμασίας  κόπωσης θα 

πραγματοποιείται μία προληπτική συντήρηση ανά έτος . Στο σύστημα 

δοκιμασίας κόπωσης περιλαμβάνεται και ο σταθμός εργασίας

 Επισκευές βλαβών .

Να  παρέχονται  :

 Τα ανταλλακτικά 

 Kit  συντήρησης αναισθησιολογικού μηχανήματος p/n

 Oι γνήσιοι αισθητήρες  Ο2 και ροής αναισθησιολογικού p/n

 Tα  σετ στεγανοποιητικων κλειστού κυκλώματος 

 Oι μπαταρίες εφεδρικής λειτουργίας των αναπνευστήρων

ΟΜΑΔΑ 3:    ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΎΠΟΥ DBB-05 ΚΑΙ DBB - 007 ΤΗς 

NIKKISO ( TEMAXIA 8 )

 DBB-05 SN: 65158-05
 DBB -05 SN 63122-03
 DBB – 07 SN 51510635
 DBB -07 SN 51510694
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 DBB – 07 SNJ1707564
 DBB -07 SN J1707565
 DBB -07 SN J1707563
 DBB -07 SN J1707562  

ΟΜΑΔΑ 4:    ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣΤΎΠΟΥ B.BRAUNDIALOG+HDF  ( 

TEMAXIA 2 )

 Dialog+HDF SN:308293

 Dialog+HDF SN:308293

ΟΜΑΔΑ 5:  ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ PHILIPS

 Bucky Diagnost TH

 Bucky Diagnost TC

 Αγγειογράφος Integris HM2000

 Telediagnost – DSI

 Practix 300 x 3

 BV 25 GOLD 6’’ x 3

ΟΜΑΔΑ 6:  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚA ΜΗΧΑΝΗΜΑΤAGE

 Υπερηχοτομογράφος LOGIQ 9 SN 95266US3 (Ακτινολογικό τμήμα)

 Υπερηχοτομογράφος VIVID 7 SN 9731V7L (Καρδιολογική κλινική)

 Υπερηχοτομογράφος LOGIQC5 PREMIUMSN353073WXO(Εξωτ Γυν/κό 

Ιατρείο)

 Υπερηχοτομογράφος LOGIQeSN 337735WX5 (Μονάδα Νεογνών)

 Υπερηχοτομογράφος LOGIQV2 SN 629879WX0 (Ουρολογική Κλινική)

 Μηχάνημα μέτρησης οστικής πυκνότητας LUNAR  (Ακτινολογικό τμήμα)

 Υπερηχος Logiq V2 6033397WXO (Μαιευτήριο)
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 Υπερηχος Logiq V2  6033413WXO (Εξωτερικό Παιδοορθοπεδικό)

 Υπέρηχος Logiq V2 6032790WX0 (MTN) 

 Υπερηχος LOGIQ S8 (Ακτινολογικό)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥΣ

Θα πρέπει να προσφέρεται πλήρης τεχνική υποστήριξη συμπεριλαμβανομένων 

όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών και μίας ηχοβόλου κεφαλής για κάθε 

σύστημα υπερηχοτομογραφίας (LOGIQ 9 , VIVID 7, LOGIQC5, LOGICe , S8 

&LOGIQV2).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Στην  σύμβαση  θα περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  ανταλλακτικά, εξαιρούμενης 

της ακτινολογικής λυχνίας.

ΟΜΑΔΑ 7:    ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦOI PHILIPS

HD11 PHILIPSS/NUSD 1078671 (ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ)

Ανταλλακτικά : Περιλαμβάνεται πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών, 

συμπεριλαμβανομένης αντικατάστασης ηχοβόλου κεφαλής C5 – 2  ή L12 – 3 

(όποια χρειαστεί νωρίτερα). 

HD11 PHILIPSS/NUSD 1078670 (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ)

Ανταλλακτικά : Περιλαμβάνεται πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών, 

συμπεριλαμβανομένης αντικατάστασης ηχοβόλου κεφαλής V6 – 2 . 

ΟΜΑΔΑ 8: ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ KONICA 

 ψηφιοποιητή Regius 190  s/n:06762884, 

 1 (ένα) σταθμό εργασίας 
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ΟΜΑΔΑ 9:    ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ DRAEGER ΜΕΘ, ΣΤΕΦ ΚΑΙ ΜΕΝΝ

 Δέκα (10) Αναπνευστήρες Evita 2 DuraS/NARNB-0167, ARNB-0169, ARNB-

0171, ARNB-0172, ARNB-0244, ARNB-0250, ARNB-0166, ARNB-0168, ARNB-

0170, ARNB-0251

 Τρεις (3) Παιδικοί Αναπνευστήρες Babylog 8000 PlusS/N ΑRNB-0050, ARNB-

0049, ARNB-0051

1 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ανταλλακτικώνή εξαρτημάτων ή οποιουδήποτε 

αναγκαίου υλικού η χρέωση θα γίνεται χωριστά και θα βαρύνει το νοσοκομείο.

2 Σε περίπτωση βλάβης της οποίας η αποκατάσταση απαιτεί την χρησιμοποίηση 

κάποιων ανταλλακτικών, το νοσοκομείο εξουσιοδοτεί τη εταιρεία να προβαίνει 

στην αντικατάσταση εξαρτημάτων των οποίων η αξία δεν θα υπερβαίνει το ποσό 

των πενήντα (50) ευρώ, χωρίς προηγούμενη έγκριση. Για τη χρήση 

ανταλλακτικών των οποίων η αξία είναι μεγαλύτερη από την ως άνω 

συμφωνηθείσα, τότε το "ΙΔΡΥΜΑ" θα πρέπει να γνωστοποιεί στη εταιρεία το 

σχετικό Αριθμό Εντολής που θα εγκρίνει τη σχετική δαπάνη. 

ΟΜΑΔΑ 10:  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ LEONPLUS ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

(ΤΕΜΑΧΙΑ 6)

Αναλυτικά έξι (6) αναισθησιολογικά μηχανήματα με αναπνευστήρα του οίκου 

LOWENSTEINMEDICAL μοντέλο LEONPlus,  με S/N:

 0200010HUL21106465
 0200010HUL21106468
 0200010HUL21106469 
 0200010HUL21106642 
 0200010HUL21106647 
 0200010HUL21106650 

με μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων του οίκου EDAN μοντέλο ΙΜ80 με S/N: 

 260725-Μ16702840001

 260725-Μ16702840002
 260725-Μ16702840003 
 260725-Μ16702840004 
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 260725-Μ16702840005 
 260725-Μ16702840006

Συμπεριλαμβάνονται δώδεκα (12) υδατοπαγίδες για κάθε μηχάνημα οι οποίες θα 

παραδοθούν με την υπογραφή της σύμβασης και το «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΧΑΝΙΩΝ» οφείλει να μεριμνά για την αντικατάστασή τους μηνιαίως. 

ΟΜΑΔΑ 11:    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤ

Α

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ

Σ ΟΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 6 HERAEUS/MAQU

ET

HANAULUX 2002

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 4 HERAEUS/MAQU

ET

HANAULUX 2003

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 1 HERAEUS/MAQU

ET

HANAULUX 2005

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2 HERAEUS/MAQU

ET

HANAULUX 2007

ΣΤΗΛΕΣ 20 HERAEUS/MAQU

ET

HANAUPORT

ΠΛΗΡΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ (ΒΑΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ)  Ν/Χ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

1 ΟΡΤ ΟΡΤ 80

ΠΛΗΡΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ (ΒΑΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ)  

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

1 ΟΡΤ ΟΡΤ 80

ΠΛΗΡΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1 ΟΡΤ ΟΡΤ 80
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ΤΡΑΠΕΖΑ (ΒΑΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ)  ΩΡΛ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΠΛΗΡΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ (ΒΑΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ)  ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

1 ΟΡΤ ΟΡΤ 80

ΠΛΗΡΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ (ΒΑΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ)  ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

1 ΟΡΤ ΟΡΤ 80

ΠΛΗΡΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ (ΒΑΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ)  ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ 

ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

1 ΟΡΤ ΟΡΤ 80

ΠΛΗΡΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ (ΒΑΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ)  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΌΥΜΕ 

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

1 ΟΡΤ ΟΡΤ 80

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΒΑΣΗ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ

1 ΟΡΤ ΟΡΤ 80

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

8 ΟΡΤ ΟΡΤ 80

ΠΛΗΡΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΗΠΤΙΚΟΥ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

1 ΟΡΤ ΟΡΤ 20

ΠΛΗΡΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΕ 

1 ΟΡΤ ΟΡΤ 20
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ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΠΛΗΡΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΜΕ 

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

1 ΟΡΤ ΟΡΤ 20

ΟΜΑΔΑ 12:    ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ METALARREDINOXLP/INSD (ΤΕΜΑΧΙΑ 22)

ΚΛΙΝΙΚΗ                                          S/N

1 Πνευμονολογική                   IN98052

2 Πνευμονολογική                       IN98051
3 Ορθοπεδική                               IN98044
4 Ορθοπεδική                                IN98045
5 Α' Χειρουργική                             IN98038
6 Α' Χειρουργική                             IN98043
7 Α' Χειρουργική                             IN98039
8 Β' Χειρουργική                              IN98048
9 Β' Χειρουργική                               IN98042

10 Ογκολογική/Αιματολογική       IN98027
11 Νευροχειρουργική                       IN98036
12 Α' Παθολογική                               IN98037
13 Α' Παθολογική                               IN98041

14 Β' Παθολογική                               IN98025
15 Β' Παθολογική                               IN98023
16 Γυναικολογική/ Μαιευτική        IN98033
17 Ουρολογική/ Ω.Ρ.Λ.                    IN98017
18 Ουρολογική/ Ω.Ρ.Λ.                    IN98022
19 Ουρολογική/ Ω.Ρ.Λ.                   IN98016
20 Καρδιολογική                             IN98032
21 ΣΤΕΦ
22 Καρδιολογική                             IN98029
23 Τ.Ε.Π.                                              IN98021

ΟΜΑΔΑ 13:    ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ COLUSSITYΠΟΥ L50E (ΤΕΜΑΧΙΑ 1) ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

LANCER 1300UP (ΤΕΜΑΧΙΑ 1)
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ΟΜΑΔΑ 14:    ΨΥΓΕΙA ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ANGELANTONI)  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ

Σ ΟΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

REFRIGERATOR 

LABORATORY, 

FREESTADING

11 ANGELANTONI CE 250/IRS-155

REFRIGERATOR, 

LABORATORY SMALL

3 ANGELANTONI CE 120/IRS

REFRIGERATOR, BLOOD 

BANK SMALL

5 ANGELANTONI MINI 72C

ΟΜΑΔΑ 15:    ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ FRESENIUSPILOTA2 ΤΕΜΑΧΙΑ 8 (ΜΕΝΝ)

Δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικά και παραγγέλλονται από το Νοσοκομείο μετά 

από τεχνική έκθεση του αναδόχου.

Οι προληπτικές συντηρήσεις αφορούν και την αλλαγή ορισμένων εξαρτημάτων 

όπως φίλτρων  ο-rings κ.λπ. όπως αυτά αναφέρονται στα βιβλία συντήρησης του 

κατασκευαστή. 

Η κάλυψη τωνπεριλαμβανομένων στην σύμβαση μηχανημάτων είναι 24ώρη ‚365 

μέρες το χρόνο και με χρόνο απόκρισης το μέγιστο τωνοκτώ (8) ωρών από την ώρα 

που θα δεχθεί κλήση από το νοσοκομείο Υποχρέωση του προσωπικού του 

νοσοκομείου είναι η σωστή και το δυνατόν λεπτομερής περιγραφή της βλάβης 
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ΟΜΑΔΑ 16: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α  ΜΕΝΝ 

Τεμάχια Περιγραφή  Είδους

2 Ohmeda Ohio Infant Warmer model 3000

4

Ohmeda Ohio Infant Warmer model 3400 με αναρρόφηση & ροόμετρο 

οξυγόνου

3 Ohmeda Ohio Incubator Care Plus model 4000

1 Ohmeda Ohio Incubator Care Plus model 2000

1 AirborneLifeSupportSystemIncubator

2 GEMARQUETTEDash 2000 Μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων

1 Aπινιδωτής HELLIGEMARQUETTECARDIOSERV

8 Συσκευές ύγρανσης MR 730

Δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικά και παραγγέλλονται από το Νοσοκομείο μετά 

από τεχνική έκθεση του αναδόχου.Να κατατεθεί δεσμευτικός τιμοκατάλογος για τα 

κυριότερα ανταλλακτικών.

Οι προληπτικές  συντηρήσεις αφορούν και την αλλαγή ορισμένων εξαρτημάτων 

όπως αντικραδασμικά moter, μπαταρίες μνήμης, φίλτρα αέρα κ.λπ. όπως αυτά 

αναφέρονται στα βιβλία συντήρησης του κατασκευαστή. 

Η κάλυψη τωνπεριλαμβανομένων στην σύμβαση μηχανημάτων είναι 24ώρη ‚365 

μέρες το χρόνο και με χρόνο απόκρισης το μέγιστο των οκτώ (8) ωρών από την ώρα 

που θα δεχθεί κλήση από το νοσοκομείο
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ΟΜΑΔΑ 17: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Β ΜΕΝΝ

α/α ποσ Μοντέλο / Οίκου Κατασκευής 

Atom Ιαπωνίας

Ημερομηνία 

Αγοράς

Serial Number

1 1 Θερμοκοιτίδα

Model Rabee Incu i

23-04-2013 2340030

2 1 Θερμοκοιτίδα

Model Dual Incu i

26-05-2014 2321184

3 1 Θερμοκοιτίδα

Model Dual Incu i

26-05-2014 2330204

4 1 Model Dual Incu i 26-05-2014 2350276

5 1 Φωτοθεραπεία (Bilitherapy Spot 

Type)-60361

26-05-2014 2360399

6 1 Φωτοθεραπεία (Bilitherapy Spot 

Type)-60361

26-05-2014 2360401

7 1 Φωτοθεραπεία (Bilitherapy Spot 

Type)-60361

26-05-2014 2360402

8 1 Σύστημα Ανάνηψης με Μίκτη 

Ο2/Αέρος (Resusc. Flow)-60363

26-05-2014 2360570

9 1 ΘερμοκοιτίδαModel Incu i 30-10-2015 2521104

10 1 Θερμοκοιτίδα

Model Incu i

30-10-2015 2521109

Η κάλυψη τωνπεριλαμβανομένων στην σύμβαση μηχανημάτων είναι 24ώρη ‚365 

μέρες το χρόνο και με χρόνο απόκρισης το μέγιστο των οκτώ (8) ωρών από την ώρα 

που θα δεχθεί κλήση από το νοσοκομείο
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ΟΜΑΔΑ 18:    ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΑ DRYSTAR

Τύπος Μηχανήματος Ειδικός Αριθμός Τεμ Ημερ.Εγκατ

CR 85-XDIGITIZER 4AD8936

S/N:5926
1 08/10/12

CRIDTABLET 4AD8942

S/N:21976
1 08/10/12

DRYSTAR 5503 4DP8941

S/N:19165
1 08/10/12

DRYSTAR 5503 DP8939

S/N:19162
1 08/10/12

DRYSTAR 5302 120024 23/1/2019

DRYSTAR AXYS 4DP8937

S/N:5102
1 08/10/12

DRYSTAR AXYS 4DP9850

S/N:9010
1 06/02/15

IMP BARCO MON MFCD 1219 4IM8943

S/N:9383100768
1 08/10/12

NX8600 HP8200 RAID 1PC 4NX8941

S/N:CZC208706W
1 08/10/12

Αναλώσιμα θεωρούνται οι θερμικές κεφαλές των DRYSTAR που δεν 

περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση και για τις οποίες υπάρχει εγγύηση 

35.000 εκτυπώσεων ή 2 χρόνια από την ημερομηνία εγκατάστασης τους, όπως 
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επίσης και οι φωτοπολλαπλασιαστές για τους ψηφιοποιητές τύπου CR (ό, τι έρθει 

πρώτο).  Οι κασέτες του συστήματος ψηφιακής ακτινογραφίας, οι πινακίδες 

φωσφόρου και κατ’ επέκταση τα ανταλλακτικά των κασετών είναι αναλώσιμα και 

δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση. Επίσης, εξαιρούνται της παρούσης 

οι οθόνες, τα πληκτρολόγια και τα ποντίκια των Η.Υ.

ΟΜΑΔΑ19:    ΓΚΑΜΕΡΑ GEINFINIA II (ID NO. H2021NUC19)

Η σύμβαση περιλαμβάνει την πλήρη συντήρηση του ανωτέρω συστήματος και 

ειδικότερα την: 

> Αξία εργασιών προληπτικής συντήρησης, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
ποιοτικού ελέγχου που ορίζει ο  οίκος κατασκευής. Η επίσκεψη θα 
πραγματοποιηθεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εξαιρουμένων 
επίσημων αργιών του κράτους καθώς και Σαββατοκύριακων.

> Αξία εργασιών  επανορθωτικής συντήρησης (απεριόριστος αριθμός), που 
δεν οφείλονται σε εξωτερικούς μη ελεγχόμενους από την εταιρία μας 
παράγοντες καθώς και σε χρήση που δεν είναι συμβατή με τις οδηγίες του 
οίκου κατασκευής

> Αξία απαραίτητων ανταλλακτικών για την αποκατάσταση των ανωτέρω 
βλαβών

> Αξία αναγκαίων ποιοτικών ελέγχων.

> Εξασφάλιση προτεραιότητας στο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
εταιρίας μας (διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και ανταπόκριση)

>

ΟΜΑΔΑ 20:    ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ τύπου 1.5TSIGNAHDxt του οίκου GE, 

Μοντέλο MR1.5 (H2021MRII),του WORKSTATION   (IDNo.  H2021ΙΙS12) και ΕΓΧΥΤΗ 

ΝΕΜΟΤΟ ALPHA 7 INJEC (H2021INJ26)

Η Σύμβαση να περιλαμβάνει την πλήρη συντήρηση και τεχνική Υποστήριξη του 

συστήματος ΜαγνητικήςΤομογραφίας και ειδικότερα την κάλυψη:

 Των εργασιών προληπτικής συντήρησης: έξι (6) ετησίως για το 
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μαγνητικό τομογράφο, δύο (2) για το σταθμό εργασίας και δύο (2) 

για τον εγχυτή σύμφωνα με το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου που 

ορίζει ο οίκος κατασκευής,.

 Των εργασιών επιδιόρθωσης βλαβών.
 Των απαραίτητων ανταλλακτικών για την αποκατάσταση των ανωτέρω 

βλαβών.
 Συστήματος εξωτερική ψύξης(chiller)
 Κρυοκεφαλής και εξωτερικών πηνίων.
 Την αντικατάσταση απεριόριστου αριθμού ακτινολογικών 

λυχνιών, λυχνιών, ψηφιακών ανιχνευτών κλπ (ΣΕ ΟΠΟΙΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ) και ανεξαρτήτως αριθμού εξετάσεων κατά 

την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

 Τη λήψη κάθε προληπτικού μέτρου για την αποφυγή τυχόν 

ανωμαλιών ή ζημιών.

 Τυχόν επικαιροποιήσεις του κατασκευαστικού Οίκου σε υπάρχοντα 

προγράμματα (software, hardware κλπ.).

Επίσης με τη διάθεση από τον ΠΕΛΑΤΗ DSL γραμμής  η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται για 

απομακρυσμένη ανταπόκριση και πιθανή αποκατάσταση ή διάγνωση της βλάβης 

εντός τεσσάρων εργασίμων ωρών από την τηλεφωνική ή έγγραφη κλήση.

ΟΜΑΔΑ 21:    ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣGEτύπου OPTIMACT 660 (IDno. 

H2021CT15), τουWORKSTATION   (ID No.  H2021ADW16) και του ΕΓΧΥΤΗ ΝΕΜΟΤΟ 

(IDno. H2021INJ17)

Η Σύμβαση περιλαμβάνει:

> Προληπτική συντήρηση: Τρείς (3)  συντηρήσεις ανά έτος για τον αξονικό 

τομογράφο και δύο (2) συντηρήσεις για το σταθμό εργασίας και τον εγχυτή 

σύμφωνα με το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου που ορίζει ο  οίκος 

κατασκευής. 

> Αποκατάσταση βλαβών (απεριόριστες επισκέψεις ανά έτος) που δεν 

οφείλονται σε εξωτερικούς μη ελεγχόμενους από την εταιρία μας 
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παράγοντες καθώς και σε χρήση που δεν είναι συμβατή με τις οδηγίες του 

οίκου κατασκευής

> Αξία απαραίτητων ανταλλακτικών για την αποκατάσταση των ανωτέρω 

βλαβών, συμπεριλαμβανομένης της ακτινολογικής λυχνίας

> Insite Remote Diagnostics: Ψηφιακές Υπηρεσίας διάγνωσης και 

παρακολούθησης του συστήματος από απομακρυσμένη θέση (εφόσον 

διατίθεται ψηφιακή ADSL γραμμή.

ΟΜΑΔΑ 22: ΔΥΟ  ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MEDUMAT Weinmann Emergency 

GmbH+ Co. KG (ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘ) ΚΑΙ ΔΥΟ ΦΟΡΗΤΟΙ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ HAMILTON ΜΕ ΤΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΜΕΘ)

ΟΜΑΔΑ 23:ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

 ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: STEELCO / ΙΤΑΛΙΑΣ

ΚΩΔ.: VS 10/2

ΤΕΜ.: 3

 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ – ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ 
ΟΙΚΟΣ: STEELCO / ΙΤΑΛΙΑΣ

ΚΩΔ.: DS 610/2 SL 2S

ΤΕΜ.: 3

 ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: STEELCO / ΙΤΑΛΙΑΣ

ΚΩΔ.: PL 130/1

ΤΕΜ.: 1
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 Η προληπτική συντήρηση του μηχανήματος θα γίνεται μια φορά ανά 3μηνο 

(για τους κλιβάνους) και ανά 4μηνο (για τα πλυντήρια)και θα περιλαμβάνει 

εργασίες ελέγχων, εσωτερικού καθαρισμού, ρυθμίσεων, όπως επίσης και 

κάθε άλλη εργασία που θα απαιτείται για τη διατήρηση του μηχανήματος σε 

άριστη λειτουργική κατάσταση. Επίσης, θα γίνεται άμεση αποκατάσταση 

οποιασδήποτε βλάβης όποτε και αν παρουσιαστεί αυτή κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης.

 Οι επισκευές των βλαβών θα γίνονται οποιαδήποτε μέρα/ώρα, ενώ οι 

προγραμματισμένες συντηρήσεις τις εργάσιμες μέρες/ώρες ( κατ’εξαίρεση 

από τις γενικές προδιαγραφές).

 Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την 

πραγματοποίηση των προληπτικών συντηρήσεων ή την αποκατάσταση των 

βλαβών  βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την εταιρεία.

 Τα ανταλλακτικά θα είναι γνήσια από τον κατασκευαστή, επί αποδείξει, και θα 
συνοδεύονται από 6 μήνες εγγύηση από την τοποθέτηση, ακόμη και μετά το 
πέρας της σύμβασης.

 Το Νοσοκομείο υποχρεούται να διαφυλάξει τον προαναφερόμενο εξοπλισμό 

από τεχνικές παρεμβάσεις οποιονδήποτε ξένων.

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί ανά πάσα στιγμή και σε οποιεσδήποτε 

συνθήκες, σε καλή κατάσταση λειτουργίας τουλάχιστον τους 2 από τους 3 

κλιβάνους ατμού, καθώς και τα 2 από τα 3 πλυντήρια. Αντίθετη περίπτωση 

θεωρείται κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση 

άρση εντός 24 ωρών της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, με την ταχεία 

προσέλευσή του στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου εντός 8 ωρών το 

αργότερο από της ειδοποιήσεως του, ανεξαρτήτως εργάσιμης ή μη 

ημέρας/ώρας για την επισκευή της βλάβης και την αποκατάσταση της 

κανονικής λειτουργίας των μηχανημάτων. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ   ΤΕΧΝΙΚΕΣ    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Ο διαγωνιζόμενος βεβαιώνει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της 

σημερινής (δηλ. κατά τον χρόνο του διαγωνισμού) κατάστασής του και ότι έχει 

ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να 

επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος 

τους. Επίσης ο διαγωνιζόμενος απαιτείται να δηλώσει  εγγράφως, ότι αναλαμβάνει 

να αποκαταστήσει τυχόν βλάβες που θα διαπιστωθούνκατά την έναρξη της 

σύμβασης. Το κόστος αυτό θα περιλαμβάνεται στην τιμή της σύμβασης.  

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 

από δημόσια νοσοκομεία για τα οποία έχει αναλάβει σε ετήσια βάση την 

συντήρηση βάση την συντήρηση παρόμοιου εξοπλισμού μέσα στα τελευταία πέντε 

χρόνια.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση EN ISO 9001:2015 και 

ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. 

οικ./1348/2004, ή εναλλακτικά να διαθέτει ΕΝ ISO 13485/2016   (διακίνηση και 

τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων).

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι κατέχει 

όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την επισκευή και διάγνωση των βλαβών.

ΟΜΑΔΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσφέρει συντήρηση για το σύνολο των  

μηχανημάτων της ομάδας.
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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος από αναγνωρισμένο 

φορέα πιστοποίησης ή από τον ίδιο τον κατασκευαστή και να διαθέτει κατάλληλα 

εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί διορθώσεις, 

τροποποιήσεις,  ανακλήσεις σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του 

εργοστασίου κατασκευής και τις αντίστοιχες τυχόν οδηγίες των Ελληνικών ή 

Ευρωπαϊκών κανονιστικών αρχών, ώστε να εξασφαλίζεται η αρτιότερη και 

ασφαλέστερη για τους ασθενείς λειτουργία.  Τα ανωτέρω δικαιολογητικά 

προσκομίζονται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Οι εργασίες που θα εκτελούνται στα πλαίσια της σύμβασης θα γίνονται 

πάντοτε με ασφαλή τρόπο τόσο για τα μηχανήματα όσο και για το σύνολο των 

παρευρισκομένων στους χώρους του Νοσοκομείου. Ο Ανάδοχος είναι  

υποχρεωμένος να τηρεί μεθόδους και μέσα που δεν είναι επιβλαβή για την 

ασφάλεια των παραπάνω, καθώς επίσης και μη εκρηκτικών, τοξικών ή εύφλεκτων 

υλικών.

Σε περίπτωση που η εκτέλεση εργασιών ή η χρήση υλικών με τις παραπάνω 

ιδιότητες είναι άκρως απαραίτητη και δεν μπορεί έπ’ ουδενί να παρακαμφθεί θα 

πρέπει ο Ανάδοχος να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκύψουν 

επικίνδυνες καταστάσεις, και αφού πάρει την έγκριση του Νοσοκομείου, το  οποίο 

όμως σε καμία περίπτωση δεν θα έχει ευθύνη επί των εργασιών και μέσων αυτών 

καθώς και όποιου αποτελέσματος προκύψει από αυτά.

Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή 

βλάβη σε πράγματα και εν γένει υλικά αγαθά, για κάθε ατύχημα, θανατηφόρο ή όχι, 

που θα συμβεί σε προσωπικό του Νοσοκομείου, των ασφαλισμένων του και του 

Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο πρόσωπο εντός του Νοσοκομείου, εφόσον τα παραπάνω 

προκύψουν κατά την διάρκεια ή/ και εξαιτίας των εργασιών (συντήρησης, 

επισκευών, αναβαθμίσεων ή όποιων άλλων εργασιών προβλέπονται στην σύμβαση) 

ή συνέπεια ελαττωμάτων αυτών ή είναι συνέπεια αντικανονικής συντήρησης.
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης συμφωνείται ορισμένου χρόνου και για το 

διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα επέκτασης ενός ακόμα. Παράταση σύμβασης 

αμέσως μετά την λήξη της μπορεί να γίνει μονομερώς από την μεριά του 

Νοσοκομείου για 2 μήνες ακόμα. Για περαιτέρω παράταση απαιτείται η συναίνεση 

και των δυο μερών. 

Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος, οι οποίοι 

θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, λόγω υπαιτιότητας από το ένα συμβαλλόμενο μέρος, 

το αντισυμβαλλόμενο μέρος έχει δικαίωμα έγγραφης καταγγελίας, με άμεση ισχύ 

του παρόντος συμφωνητικού, διατηρώντας όλα τα δικαιώματά του που απορρέουν 

από αυτό ή από το νόμο, ιδία να απαιτήσει αποκατάσταση κάθε θετικής ή 

αποθετικής ζημίας. Η καταγγελία πρέπει να κοινοποιείται στο άλλο συμβαλλόμενο 

μέρος με συστημένη επιστολή.

Το Νοσοκομείο δύναται να καταγγείλει την Σύμβαση με τον Ανάδοχο ακόμα 

και αφού αυτός αποκαταστήσει την οποιαδήποτε προκληθείσα βλάβη με δικά του 

έξοδα.

ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Όποιες εργασίες αμφισβητούνται αν ανήκουν στην σύμβαση, εκτελούνται άμεσα 

και οι διαφορές  λύνονται μεταξύ του αναδόχου και του Νοσοκομείου εκ των 

υστέρων.

              Αποφάσεις που επηρεάζουν την λειτουργία του Νοσοκομείου εκτελούνται 

μόνο μετά την σύμφωνη γνώμη του Νοσοκομείου, εκτός από τις επείγουσες 

καταστάσεις, όπου το τελευταίο  μπορεί να ενημερωθεί αμέσως μετά την 

επιβαλλόμενη εργασία.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προληπτική, διορθωτική συντήρηση,την 

επισκευή βλαβών, απεριόριστο αριθμό επανεγκατάστασης που προέρχονται από 

την συνήθη και ορθή χρήση όλων των συστημάτων  καθώς και απεριόριστό αριθμό  
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τυχόν αναβαθμίσεων λογισμικού από τον οίκο. Σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται 

σε κακό χειρισμό η σύμβαση καλύπτει το κόστος της εργασίας και θα τιμολογούνται 

μόνο τα ανταλλακτικά.  

Στη Σύμβαση συμπεριλαμβάνονται απεριόριστος αριθμός ανταλλακτικών,  

τα πάσης φύσεως υλικά, τα αναλώσιμα συντήρησης και τα εργατικά, εκτός εάν 

ορίζεται διαφορετικά στις ειδικές προδιαγραφές  της επιμέρους ομάδας.. 

Εξαιρούνται τα αναλώσιμα λειτουργίας (χαρτί εκτύπωσης, gels, κεφαλές 

εκτυπωτών, μελάνι, Film, κάψες Ο2, κ.τ.λ.) εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις 

ειδικές προδιαγραφές  της επιμέρους ομάδας.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εξασφαλίζει την τέλεια, αδιάλειπτη & απρόσκοπτη 

λειτουργία των μηχανημάτων και να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες 

συντήρησης, πρόληψης και επισκευής κάθε βλάβης, ζημίας και γενικά κάθε κακής, 

επισφαλούς ή αντιοικονομικής λειτουργίας τους. 

Για το λόγο αυτό η εταιρεία πρέπει να διαθέτει πλήρως οργανωμένο τμήμα 

εξυπηρέτησης και να μπορεί να λαμβάνει τηλεφωνικές ή γραπτές κλήσεις όλο το 

24ώρο εντός των εργασίμων ημερών, ήτοι από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Η 

εταιρεία πρέπει να ενημερώσει το Νοσοκομείο για τους τρόπους επικοινωνίας 

(αριθμοί τηλεφώνων, διευθύνσεις email κλπ).

Οι επισκέψεις για την επισκευή και συντήρηση θα γίνονται τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες, ήτοι από Δευτέρα έως Παρασκευή από 08:00 έως 16:00, 

εξαιρουμένων των επίσημων αργιών του κράτους εκτός εάν ορίζεται 

διαφορετικά στις ειδικές προδιαγραφές  της επιμέρους ομάδας.

Ο Ανάδοχος θα ανακοινώνει αμέσως στο τμήμα Βιοϊατρικής την έλευση 

του στο Νοσοκομείο  για κάθε βλάβη ή προληπτική συντήρηση και θα 

αποκαθιστά την καλή λειτουργία των μηχανημάτων.  Θα παραδίδει το 

μηχάνημασε υπάλληλο του τμήματος στο οποίο βρίσκεται το μηχάνημα παρουσία 

υπαλλήλου του Τμήματος Βιοϊατρικής με το αντίστοιχο δελτίο τεχνικής 

εξυπηρέτησης, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα 
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ανταλλακτικά που έχουν αποκατασταθεί, καθώς και αυτά που χρήζουν 

αντικατάστασης. Θα συντάσσει και θα υποβάλει στην υπηρεσία, κάθε φορά που 

τούτο είναι αναγκαίο, πρόγραμμα αναγκαίων επισκευών για την καλή κατάσταση 

και λειτουργία των μηχανημάτων.

Αναλαμβάνεται από τον Ανάδοχο η διατήρηση και ενημέρωση αρχείου 

παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης των μηχανημάτων.

Ο Ανάδοχος θα διατηρεί αρχείο και θα ενημερώνει  το Νοσοκομείο, 

σχετικά με τις βελτιώσεις του μηχανήματος που συνιστά ο κατασκευαστικός 

οίκος.

Οι δαπάνες μετάβασης του τεχνικού προσωπικού του Αναδόχου  στην έδρα του 

Νοσοκομείου, δαπάνες παραμονής και δαπάνες επιστροφής του, βαρύνουν τον 

Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και θα εκτελεί όλες τις 

αναγκαίες εργασίες, ώστε η λειτουργία, η κατάσταση και η ασφάλεια των 

μηχανημάτων να πληροί τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης, ισχύοντες 

Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, διατάξεις και νόμους.

Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να 

πραγματοποιήσει τον αντίστοιχο αριθμό προληπτικών συντηρήσεων που 

προβλέπεται από τον κατασκευαστή για το διάστημα της παράτασης.

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, στα πλαίσια της παρούσας διακήρυξης 

είναι και η έγκαιρη έγγραφη προειδοποίηση του Νοσοκομείου για την ανάγκη 

εκτέλεσης οποιασδήποτε επισκευής (μικρής ή ευρύτερης κλίμακας) των 

συντηρούμενων μηχανημάτων, καθώς και η υπόδειξη του είδους των εργασιών που 

πρέπει να εκτελεσθούν προκειμένου να αποφευχθούν βλάβες στα μηχανήματα. 

Ρητά συμφωνείται ότι παράλειψη από μέρους του Αναδόχου έγκαιρης και 

έγγραφης προειδοποίησης του Νοσοκομείου για απαιτούμενες επισκευές των 

συντηρουμένων μηχανημάτων θα εκλαμβάνεται ως πλημμελής εκτέλεση της 

σύμβασης και θα επιφέρει τις προβλεπόμενες συνέπειες εις βάρος του και τα 

αντίστοιχα κόστη επισκευής
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Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά την διάρκεια των επισκευών να 

παρέχει συμβουλές – διευκρινήσεις και οδηγίες για την βέλτιστη χρήση του 

μηχανήματος προς τους Τεχνικούς και τους χειριστές των μηχανημάτων του 

Νοσοκομείου εάν αυτό απαιτηθεί.

Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά, θα περιέχονται στην κυριότητα της 

εταιρείας εκτός από τις συμβάσεις που δεν περιλαμβάνουν ανταλλακτικά οπότε και 

θα παραμένουν στο Νοσοκομείο. Σε κάθε περίπτωση θα επιδεικνύονται στον 

Τεχνικό του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ή στην επιτροπή παραλαβής των 

Εργασιών που πιθανόν να ορισθεί από το Νοσοκομείο.

Ρητά συμφωνείται ότι βλάβες των συντηρούμενων μηχανημάτων που θα 

προκληθούν από πλημμελή συντήρηση αυτών (στην έννοια της πλημμελούς 

συντήρησης περιλαμβάνεται και η μη έγκαιρη και έγγραφη προειδοποίηση του 

Νοσοκομείου για επισκευή των μηχανημάτων) οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

Αναδόχου, θα αποκαθίστανται άμεσα και σύμφωνα με όλα τα οριζόμενα στην 

παρούσα διακήρυξη, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Θα εκτελούνται δυο συντηρήσεις-έλεγχοι τον χρόνο εκτός αν ορίζει 

διαφορετικά ο κατασκευαστής  (να κατατεθεί σχετική βεβαίωση), οι οποίες 

περιλαμβάνουν αναγκαίες ρυθμίσεις, ελέγχους, αντικατάσταση των kit συντήρησης,  

βαθμονομήσεις, τεστ ηλεκτρικής ασφάλειας, καθαρισμούς, ευθυγραμμίσεις, 

λιπάνσεις μηχανικών μερών, χρήσεις λογισμικού, επαληθεύσεις τιμών, επαναφορά 

παραμέτρων ποιοτικής απεικόνισης στις προδιαγεγραμμένες ανοχές, γενικά ότι 

προβλέπεται από τον κατασκευαστικό Οίκο και δοκιμές των Μηχανημάτων σε 

κατάσταση λειτουργίας.

Η προληπτική συντήρηση πρέπει να γίνεται σε χρόνο που δεν θα 

παρακωλύει την λειτουργία των τμημάτων και θα ενημερώνει το τμήμα Βιοϊατρικής.

Ο Ανάδοχος, μετά την υπογραφή της σύμβασης και το αργότερο σε δέκα (10) 

μέρεςκαι σε συνεννόηση με το τμήμα Βιοϊατρικής, θα υποβάλλει ετήσιο 

Πρόγραμμα Προληπτικών Συντηρήσεων στον Προϊστάμενο του  τμήματος  

Βιοϊατρικής.  Εάν στην εξέλιξη προκύψουν λόγοι για αλλαγή αυτού του 

21DIAB000020556 2021-11-10



26

προγράμματος, θα ζητείται η έγκριση του Νοσοκομείου. Σε κάθε περίπτωση και με 

γνώμονα την καλή και εύρυθμη λειτουργία του, το Νοσοκομείο διατηρεί το 

δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος, σε συνεννόηση με τον Ανάδοχο.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ

Η προσέλευση των Τεχνικών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τις επισκευές θα γίνεται  

εντός 24 ωρών από τη λήψη της ειδοποίησης εκτός εάν μεσολαβεί Σαββατοκύριακο 

ή αργία. Η ειδοποίηση του Αναδόχου  για την αποκατάσταση των βλαβών θα 

γίνεται τηλεφωνικά ή μεemailαπό το Τμήμα ΒΙΤ ή από το αντίστοιχο Τμήμα του 

Νοσοκομείου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό 

επισκέψεων για τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών μετά από κλήση του 

νοσοκομείου. 

Η διάγνωση οποιασδήποτε βλάβης θα πρέπει να γίνει εντός 24 ωρών (εκτός 

αν  ορίζονται λιγότερο  στις  επιμέρους  απαιτήσεις κάποιας ομάδας) ενώ η πλήρης 

αποκατάσταση της βλάβης εντός μίας εβδομάδας το μέγιστο, αναλόγως του 

μεγέθους και του είδους αυτής.

Αποξήλωση συσκευών ή οργάνων προς μεταφορά και επισκευή εκτός 

νοσοκομείου είναι αρμοδιότητα του αναδόχου, όπως και η επανατοποθέτηση τους.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 

Ο μέγιστος ετήσιος παραδεκτός χρόνος εκτός λειτουργίας (DOWN TIME) του 

Μηχανήματος λόγω βλαβών καθορίζεται στις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, μη 

συμπεριλαμβανομένων των ημερών προληπτικής συντήρησης .Ο υπολογισμός του 

παραπάνω επιτρεπτού χρόνου μη λειτουργίας  (DOWN TIME) θα πραγματοποιείται 

αιτιολογικά στο τέλος του συμβατικού έτους προκειμένου να υπολογισθεί η 

εφαρμογή της ποινικής ρήτρας .

Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των προβλεπομένων 

επιτρεπτών ορίων μη λειτουργίας (DOWNTIME) του Μηχανήματος, συμφωνείται 

παράταση (επέκταση ) των υποχρεώσεων της εταιρείας για δύο (2) ημέρες, για κάθε 
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ημέρα μη λειτουργίας (DOWNTIME) θα χαρακτηρίζεται εκείνος κατά τον οποίο το 

μηχάνημα δεν θα μπορεί να πραγματοποιεί εξετάσεις σε εύλογα παραδεκτό 

επίπεδο ποιότητας.

Τα συστήματα για τα οποία έχει λήξει η διάρκεια ζωής τους και ως εκ τούτου 

υπάρχει δυσκολία ανεύρεσης ανταλλακτικών από τον οίκο κατασκευής τα ανωτέρω 

όρια διπλασιάζονται. Σε περίπτωση που έχουν παρέλθει τουλάχιστον δέκα (10) έτη 

από την οριστική παραλαβή του Εξοπλισμού, και η επισκευή τυχόν βλάβης του δεν 

είναι δυνατή λόγω οριστικής αδυναμίας ανεύρεσης του απαιτούμενου 

ανταλλακτικού από τον οίκο κατασκευής, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ή 

τυχόν παρατάσεων αυτής, η σύμβαση θα λύεται αυτομάτως και αζημίως για 

αμφότερους τους συμβαλλομένους, κατόπιν σχετικής έγγραφης ενημέρωσης της 

αναδόχου εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, η τιμολόγηση θα διακόπτεται από την 

ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης έως την συμφωνηθείσα ημερομηνία λήξεως 

ισχύος της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση συντήρησης καλύπτει και 

άλλα μηχανήματα, θα εξακολουθήσει να ισχύει για τα υπόλοιπα μηχανήματα. Η 

μείωση του κόστους της σύμβασης θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με το 

Νοσοκομείο.

Η τυχόν επιβολή της παραπάνω ποινικής ρήτρας θα αποφασίζεται κατά τη λήξη της 

σύμβασης και αφού πρώτα γίνει ο συνολικός υπολογισμός των ημερών/ωρών εκτός 

λειτουργίας.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να

κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο

Σε περίπτωση που κάποιο μηχάνημα αντικατασταθεί ή πάψει να χρησιμοποιείται 

θα αφαιρείται αυτόματα από τη σύμβαση και θα υπάρχει αντίστοιχη μείωση του 

κόστους της σύμβασης. 

Η ποινική ρήτρα που προβλέπεται δεν μπορεί να εφαρμοσθεί για 

περιπτώσεις ανωτέρας βίας όπως:

- Πυρκαγιά

- Πλημμύρα

- Σεισμός
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- Πόλεμος

- Διακοπή ρεύματος

- Κακή λειτουργία των κλιματιστικών εγκαταστάσεων

Οι τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από τα παραπάνω περιστατικά καθώς και τα 

υλικά που θα απαιτηθούν για την αποκατάστασή του Μηχανήματος θα βαρύνουν 

αποκλειστικά και θα καλυφθούν από το Νοσοκομείο. 

A/
A ΟΜΑΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΤ

ΕΚΤΙΜΩΜΕ
ΝΟ  ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΕΚΤΙΜΩΜΕ
ΝΟ  ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ

1 ΟΜΑΔΑ 1:ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7.000,00 € 1.680,00 € 8.680,00 €

2

ΟΜΑΔΑ 2: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΤΥΠΟΥ AESTIVA MRI ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΤΥΠΟΥ ENGSTROM  GE 
HEALTHCAREΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 
ΚΟΠΩΣΗΣ Case V

5.800,00 € 1.392,00 € 7.192,00 €

3
ΟΜΑΔΑ 3:    ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΥΠΟΥ DBB-05 ΚΑΙ DBB 
- 007 ΤΗΣ NIKKISO ( TEMAXIA 8 )

19.200,00 € 4.608,00 € 23.808,00 €

4
ΟΜΑΔΑ 4:    ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΥΠΟΥ B.BRAUN 
DIALOG+HDF  ( TEMAXIA 2 )

5.160,00 € 1.238,40 € 6.398,40 €

5 ΟΜΑΔΑ 5: ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ PHILIPS

103.300,00 
€

24.792,00 
€

128.092,00 
€

6 ΟΜΑΔΑ 6: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚA ΜΗΧΑΝΗΜΑΤA 
GE 25.660,00 € 6.158,40 € 31.818,40 €

7 ΟΜΑΔΑ 7:  
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦOIPHILIPS 8.400,00 € 2.016,00 € 10.416,00 €

8 ΟΜΑΔΑ 8: ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
KONICA 4.000,00 € 960,00 € 4.960,00 €

9 ΟΜΑΔΑ 9: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ DRAEGER 
ΜΕΘ, ΣΤΕΦ ΚΑΙ ΜΕΝΝ 4.000,00 € 960,00 € 4.960,00 €

10
ΟΜΑΔΑ 10: ΕΞΙ (6) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ LEONPLUS 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

17.500,00 € 4.200,00 € 21.700,00 €
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11 ΟΜΑΔΑ 11:  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 90.000,00 € 21.600,00 
€

111.600,00 
€

12
ΟΜΑΔΑ 12: ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ 
METALARREDINOX LP/IN SD (ΤΕΜΑΧΙΑ 
22)

23.000,00 € 5.520,00 € 28.520,00 €

13
ΟΜΑΔΑ 13: ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ COLUSSI 
TYΠΟΥ L50E (ΤΕΜΑΧΙΑ 1) ΚΑΙΠΛΥΝΤΗΡΙΟ  
LANCER 1300UP (ΤΕΜΑΧΙΑ 1)

2.000,00 € 480,00 € 2.480,00 €

14 ΟΜΑΔΑ 14 : ΨΥΓΕΙA ΙΑΤΡΙΚΟΥΤΥΠΟΥ 
ANGELANTONI (19ΤEMAXIA) 8.550,00 € 2.052,00 € 10.602,00 €

15 ΟΜΑΔΑ 15: ΑΝΤΛΙΕΣΕΓΧΥΣΗΣ FRESENIUS 
PILOT A2 (ΤΕΜΑΧΙΑ 8 2.500,00 € 600,00 € 3.100,00 €

16 ΟΜΑΔΑ 16: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α  ΜΕΝΝ 4.500,00 € 1.080,00 € 5.580,00 €

17 ΟΜΑΔΑ 17: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Β ΜΕΝΝ 10.430,00 € 2.503,20 € 12.933,20 €

18 ΟΜΑΔΑ 18: ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΑ DRYSTAR 9.000,00 € 2.160,00 € 11.160,00 €

19 ΟΜΑΔΑ19: ΓΚΑΜΕΡΑ GEINFINIA II (ID 
NO. H2021NUC19) 22.000,00 € 5.280,00 € 27.280,00 €

20
ΟΜΑΔΑ 20: ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 
τύπου1.5TSIGNAHDxtτουοίκουGE,Μοντέ
λοMR1.5 (H2021MRII)

55.000,00 € 13.200,00 
€ 68.200,00 €

21

ΟΜΑΔΑ 21: ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 
GEτύπου OPTIMA CT 660 (ID no. 
H2021CT15) τουWORKSTATION   (ID No.  
H2021ADW16) 
καιτουΕΓΧΥΤΗΝΕΜΟΤΟ(ID no. 
H2021INJ17)

31.000,00 € 7.440,00 € 38.440,00 €

22

ΟΜΑΔΑ 22: ΔΥΟ  ΦΟΡΗΤΟΙ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MEDUMAT Weinmann 
Emergency GmbH+ Co. KG 
(ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘ) ΚΑΙ ΔΥΟ 
ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ HAMILTON 
ΜΕ ΤΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΜΕΘ)

1.850,00 € 444,00 € 2.294,00 €

23 ΟΜΑΔΑ 23:ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 56.800,00 € 13.632,00 

€ 70.432,00 €

 
ΣΥΝΟΛΟ 516.650,00 

€
123.996,0

0 €
640.646,00 

€
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Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της Υπηρεσίας, ανά ομάδα 

Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού.

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
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