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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, σε εκτέλεση της αριθμ. 94/19.05.2013 απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, προβαίνει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση 

υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης έξι (6) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, όπως αναλυτικά 

περιγράφονται  στον συνημμένο πίνακα. 
 

Ετήσιος Προϋπολογισμός : 22.361,76 € με το ΦΠΑ. 

Κριτήριο κατακύρωσης : η χαμηλότερη τιμή. 

Στην παραπάνω διαδικασία της διαπραγμάτευσης μπορεί να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος που 

δραστηριοποιείται στον χώρο  υποβάλλοντας στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου,  

σφραγισμένο φάκελο, που  θα αναγράφει τη λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, τα στοιχεία της διαγωνιστικής 

διαδικασίας που αφορά, καθώς επίσης και τα στοιχεία του αποστολέα και της υπηρεσίας που 

απευθύνεται.  

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει τρεις σφραγισμένους φακέλους : 

1) Σφραγισμένο φάκελο με τα κάτωθι δικαιολογητικά συμμετοχής :  

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία: 

i) Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας στην οποία 

συμμετέχουν. 

ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, 

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 

αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 

118/2007, δηλαδή α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του 

Π.Δ. 60/2007, β) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό 

με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, απ’ αυτά που ορίζονται 

στη διακήρυξη, ή γ) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεωκοπίας, όπως όλα αυτά εξειδικεύονται κατωτέρω, στην παρ. 1.2 του παρόντος 

άρθρου, υπό στοιχ. Α.1.α΄, 

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ. 

2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 
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- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της 

περίπτωσης (3) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δηλαδή ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους καθώς και ως προς τις υποχρεώσεις τους 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),  

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (προσδιορίζοντάς το σαφώς), 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α΄ της παρ. 2 ή στην περ. (3) του εδ. 

β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και  

- η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ 

της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή 

εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. 

β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται: 

i) ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους, ii) ότι δεν 

έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης, iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους 

υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώ-

σεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα,  iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που 

περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, 

καθώς και v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

πρόσκλησης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται  πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

2) Σφραγισμένο φάκελο τεχνικής προσφοράς, η οποία θα συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη τις 

συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές των υπό ανάθεση υπηρεσιών, οι οποίες είναι εγκεκριμένες 

από την ΕΠΥ.  

3) Σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς, η οποία θα συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη 

τον προϋπολογισμό των υπό ανάθεση υπηρεσιών.  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει με την παραλαβή αυτών,  ήτοι στις  28/05.2014,  ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 12.00 μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, από αρμόδια επιτροπή, η 

οποία και θα αξιολογήσει αυτές.  

Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης θα κατακυρωθεί  με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Νοσοκομείου, το οποίο και θα λάβει την απόφαση για υπογραφή σύμβασης, ετήσιας 

διάρκειας.  

 

Πληρωμή 

Η πληρωµή θα γίνει 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, εξήντα 

(60) ημέρες από την επόμενη της έκδοσης του τιμολογίου. 

 

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις που ισχύουν ή θα επιβληθούν, πλην του 

αναλογούντα Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Νοσοκοµείο και ο οποίος θα πρέπει να αναφέρεται. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω νόµιµες κρατήσεις επί του συµβατικού τµήµατος χωρίς 

Φ.Π.Α.: 

i) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων,  

          άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 3% 

ii) Υπέρ του Κεφαλαίου Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Αντίληψης  

          του Υπουργείου Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης (άρθρο 3 εδ. ε΄  

          περ. εε΄ Ν. 3580/2007): 2,00% 

iii) Υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  

           (παρ. 3, άρθρο 238, Ν. 4072/2012 & παρ. 3, άρθρο 4, Ν.4013/2011):                             1‰ 
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Επί του ποσού της πρώτης από τις κρατήσεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται τέλος 

χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του 

τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943). 

Κατά την πληρωμή του τιμήματος των υπηρεσιών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 

24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. 

 

 

 

Ο Διοικητής  

 

 

Ορφανός Γεώργιος 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΙ (6) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΕΤΟΣ 

ΑΓΟΡΑΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΤΕΧΝΗΤΟΥ 

ΝΕΦΡΟΥ 

FRESENIUS4008B 

Ser.No: 8V5A B626 

Ser. No: 6V5A 4735 

Ser. No: 8V5AD 486 

 

3 

 

1999 

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΤΕΧΝΗΤΟΥ 

ΝΕΦΡΟΥ 

FRESENIUS 4008 S  

Ser. No.:9VCAPJ 58  

Ser. No: 8VCA LZ21 

Ser. No: 6VCA LQ15 

3 

 

2010 

 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στο αντικείμενο και στις υποχρεώσεις του μειοδότη – 

συντηρητή μηχανημάτων τεχνητού νεφρού του Γ.Ν. Καστοριάς., όπως περιγράφονται παρακάτω: 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1.       Αντικείμενο του έργου  είναι η πλήρης συντήρηση και εν γένει Τεχνική Υποστήριξη των 

Ιατρικών Μηχανημάτων, που  αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα  

 Η Τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει: 

 Α. Την προληπτική συντήρηση όλων των μηχανημάτων, ανά έξι μήνες,  

 Β. Την επισκευή, λόγω βλάβης, όλων των μηχανημάτων  

 Γ. Την παροχή όλων των αναγκαίων υλικών και ανταλλακτικών. 

 Δ. Κάθε άλλη εργασία μη ρητά κατονομαζόμενη, όμως αναγκαία και απαραίτητη για την 

ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων 

2.    Στις εργασίες προληπτικής συντήρησης και εργασίες επανορθωτικής συντήρησης, θα 

συμπεριλαμβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών. Τα ανταλλακτικά ή εξαρτήματα που θα 

απαιτούνται κατά τις εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης θα 

περιλαμβάνονται στην τιμή της παρούσης σύμβασης. 

3.      Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει από τις υποχρεώσεις του συντηρητή 

μεμονωμένα    

          μηχανήματα      

         που περιλαμβάνονται στον πίνακα 3, λόγω καταστροφής, αχρήστευσης ή αντικατάστασής 

τους. 

4.    Το Νοσοκομείο, έχει το δικαίωμα, σε συμφωνία με τον συντηρητή, να του αναθέσει την 

συντήρηση και άλλων ομοειδών μηχανημάτων, πέραν των αναφερομένων στον πίνακα 3,  με 

τους ίδιους όρους της προσφοράς. 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

1  «Προληπτική συντήρηση» είναι ο περιοδικός έλεγχος ρύθμισης, καθαρισμός των 

μηχανημάτων καθώς και ο αναγκαίος έλεγχος των ηλεκτρονικών, υδραυλικών και μηχανικών 

τμημάτων και η δοκιμή αυτών υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. 

2   «Επανορθωτική συντήρηση»  είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια εκ μέρους του 

«ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ» για την επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων εμφανιζομένων και 

γνωστοποιούμενων προς τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ είτε κατά τη διάρκεια των επισκέψεων της 
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προληπτικής συντήρησης, είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων 

αυτών. 

3   «Κανονικές μέρες και ώρες εργασίας» θεωρούνται: Οι από 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ. και από 

Δευτέρα έως και Παρασκευή εξαιρουμένων των επίσημων αργιών του Κράτους. 

4   «Ανωτέρα βία»  σημαίνει και θα περιλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός πέραν του 

λογικού ελέγχου εκατέρου των συμβαλλομένων μερών συνέπεια του οποίου δεν μπορεί να είναι 

δυνατόν να ζητηθεί από αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του.  Τέτοια συμβάντα 

συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: Θεομηνίες, επιδημίες, Κυβερνητικές διατάξεις, 

απαγορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων και (ή) 

εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

1.  Να εκτελεί την συνήθη συντήρηση λειτουργίας των μηχανημάτων σύμφωνα με τα εγχειρίδια 

λειτουργίας καθώς και να χειρίζεται και να χρησιμοποιεί το μηχάνημα προσεκτικά 

προφυλάσσοντάς το από οποιαδήποτε ζημιά. 

2. Να γνωστοποιεί στον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή μη ικανοποιητικής 

λειτουργίας των μηχανημάτων, μη δικαιούμενος να προβαίνει σε οποιαδήποτε προσθήκη ή 

τροποποίηση στα μηχανήματα χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. 

3. Να διευκολύνει την είσοδο των Τεχνικών του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ για την παροχή των υπηρεσιών 

στους χώρους των μηχανημάτων, καθώς και να παρέχει κάθε αναγκαία διευκόλυνση για την 

εκτέλεση της προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης. 

4. Να παρέχει στον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ επαρκή χώρο για την ανωτέρω εργασία. 

5. Να καταγράφει όλες τις εμπειρίες του σχετικά με την ομαλή λειτουργία του μηχανήματος σε 

αρχείο.  Οι παρατηρήσεις αυτές διευκολύνουν στον εντοπισμό προβλημάτων και επιδιόρθωσης 

τους όπως και την παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης. 

6. Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο θελήσει να σταματήσει τη λειτουργία των μηχανημάτων ή 

μέρος αυτών για οποιαδήποτε λόγο θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον Συντηρητή για την 

ενέργειά του. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 

1. ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεούται να πραγματοποιεί δύο (2) προληπτικές συντηρήσεις κατά την 

διάρκεια του συμβατικού έτους και κατά χρονικά διαστήματα έξι (6) μηνών.  Οι επισκέψεις αυτές 

θα γίνονται κατά την διάρκεια των κανονικών ορών εργασίας και με βάση το χρονοδιάγραμμα 

που θα συμφωνηθεί μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. 

2. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ. υποχρεούται στην παροχή υπηρεσιών κατά τις ημέρες Σαββάτου και 

Κυριακής και τις επίσημες αργίες του Κράτους μόνο σε ειδικές επείγουσες περιπτώσεις κατόπιν 

προγενέστερης συνεννόησης με τους αρμοδίους του Νοσοκομείου. 

3. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ έχει την υποχρέωση να δίνει γραπτή αναφορά της καταστάσεως των 

μηχανημάτων μετά από την προληπτική συντήρηση. 

4. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων  

επανορθωτικής συντήρησης μετά από κάθε σχετική γραπτή ή τηλεφωνική κλήση, μέσα σε 

χρονικό διάστημα μίας (1) έως δύο (2) εργάσιμων ημερών. 

5. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αντίγραφο 

δελτίο επισκέψεως τεχνικού με την περιγραφή των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί. 

6. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών και να εφοδιάζει 

τον ΠΕΛΑΤΗ με ανταλλακτικά για τα επόμενα 10 χρόνια. 
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7. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ σε όλη την διάρκεια της παρούσης σύμβασης υποχρεούται και αναλαμβάνει 

την μέριμνα και ευθύνη της καλής λειτουργίας των μηχανημάτων, χωρίς καμία άλλη οικονομική 

απαίτηση πέραν του συμβατικού τιμήματος. 

 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

1. Σε περίπτωση που θα υπάρξει ανωτέρα βία το θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος θα έχει το 

δικαίωμα να αναστείλει την εκτέλεση της σύμβασης όσο διαρκεί η παρακώλυση ή καθυστέρηση 

λόγω ανωτέρας βίας χωρίς να θεωρείται υπεύθυνο για οποιαδήποτε από αυτή προκύπτουσα 

ζημία.  Το ανωτέρω συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να γνωστοποιεί το άλλο συμβαλλόμενο μέλος 

όσο πιο γρήγορα είναι δυνατόν την αιτία που προκαλεί την ανωτέρω βία. 

2. Σε περίπτωση που η διάρκεια της παρακώλυσης ή καθυστέρησης λόγω ανωτέρας βίας περάσει 

τους τρεις διαδοχικούς μήνες οι συμβαλλόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν την 

παρούσα σύμβαση προς τον αντισυμβαλλόμενο. 

 

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ φέρει ακέραια την ευθύνη ποινική ή αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί 

στο προσωπικό της εταιρείας, του νοσοκομείου ή και σε τρίτους η οποία αποδεικνύεται 

εμπεριστατωμένα από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή 

αμέλεια του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ή των συνεργατών του  
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