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24623 50344
prom1@nosgrevenon.gr

Θέμα: « Διενέργεια 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών προδιαγραφών για την
συντήρηση και επισκευή Ιατρικών Μηχανημάτων της Μονάδος Τεχνητού Νεφρού του
Γ.Ν. Γρεβενών (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού με CPV
50421000-2)
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3329/2005(ΦΕΚ 81/Α΄/04-04-2005) « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
2. Το υπ΄ αριθμ. 6507/11-12-2013 απόσπασμα πρακτικού της 17ης /03-12-2013 (θέμα 3ο)
Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών σχετικά με την Εισαγωγή σε διαδικασία
διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής.
3. Την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 3561/05-04-2017(ΑΔΑ: ΨΘ724690ΒΨ-Β6Κ) 1η Δημόσια
Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την συντήρηση και επισκευή Ιατρικών
Μηχανημάτων της Μονάδος Τενχητού Νεφρού του Γ.Ν. Γρεβενών(Υπηρεσίες επισκευής
και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού με CPV 50421000-2)
4. Τις υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές για την εργασία του θέματος, όπως τις κατέθεσε η
ορισθείσα τριμελής επιτροπή με το υπ΄αριθμ 4214/26-04-2017σχετικό.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
1.2 Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την συντήρηση και επισκευή
Ιατρικών Μηχανημάτων της Μονάδος Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Γρεβενών (Υπηρεσίες
επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού με CPV 50421000-2), προκειμένου το
Νοσοκομείο μας να τις οριστικοποιήσει.
η

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την σελίδα
του Νοσοκομείου www.nosgrevenon.gr → διαδρομή ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ και πληροφορίες
στο Γραφείο Προμηθειών , τηλέφωνο 24623-50312.
3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την
ημερομηνία ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις –προτάσεις τους μέχρι την
03-05-2017 και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom1@nosgrevenon.gr.
5. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να
επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον
διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από την
δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
6. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα
αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η
μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
7. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην
προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών
προδιαγραφών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Συνημμένα:
-πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδίδει το μηχάνημα μετά από οποιαδήποτε συντήρηση
(επιδιορθωτική ή προληπτική) σε λειτουργία, παραδίδοντας το αντίστοιχο Δελτίο Εργασίας –
Επισκευής στην Τεχνική Υπηρεσία (τμήμα Βιοϊατρικής) και στο αντίστοιχο Τμήμα του κάθε
Νοσοκομείου, ενώ μετά το πέρας της προληπτικής συντήρησης οφείλει να παραδίδει το
συμπληρωμένο Πρωτόκολλο Προβλεπόμενων Ελέγχων.
2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται για την προληπτική συντήρηση σε εργάσιμες
ημέρες και ώρες. Η ημερομηνία διεξαγωγής των επισκέψεων θα προκαθορίζεται ύστερα από
έγγραφη ενημέρωση του Νοσοκομείου και έγγραφη (FAX) αποδοχή από το τμήμα Βιοϊατρικής
Τεχνολογίας.
3. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά τη διάρκεια των επισκευών να εκπαιδεύει τους τεχνικούς
του νοσοκομείου και τους χειριστές των μηχανημάτων, εφόσον αυτό ζητηθεί από το
Νοσοκομείο.
4. Στο τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα μετάβασης και διαμονής των τεχνικών του
αναδόχου, από και προς το Νοσοκομείο για όσες επισκέψεις προβλέπονται από τη σχετική
σύμβαση.
5. Ο ανάδοχος εφόσον δεν είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, υποχρεούται να προσκομίσει όλα
εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα, από την κατασκευάστρια εταιρία, που θα πιστοποιούν την
εκπαίδευση και την ικανότητα των τεχνικών που θα εκτελούν εργασίες συντήρησης και
επισκευής στα συγκεκριμένα μηχανήματα.
6. Όλα τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες συντήρησης ή επισκευής των
μηχανημάτων να είναι καινούρια, γνήσια και αμεταχείριστα
7. Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει το νοσοκομείο σχετικά με τις τεχνικές βελτιώσεις και
αναβαθμίσεις λογισμικού των μηχανημάτων που συνιστά η κατασκευάστρια εταιρία εφόσον τα
μηχανήματα εξακολουθούν να υποστηρίζονται, και να τεκμηριώσει την πρόσβαση του σε αυτά.
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές και
αναβαθμίσεις λογισμικού ,για τη βελτίωση υπαρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των
μηχανημάτων, που θα υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρία χωρίς έξτρα χρέωση
κατά τη διάρκεια της ισχύουσας σύμβασης.
9. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τη νομική ευθύνη για πρόκληση
βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση.
10. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή.
11. Τα ανταλλακτικά που αντικαθίστανται κατά τις εργασίες συντήρησης ή επισκευής θα
παραδίδονται στην τεχνική υπηρεσία.
12. Σε περίπτωση απόσυρσης, καταστροφής ή ανεπανόρθωτης βλάβης του μηχανήματος, το
εκάστοτε Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης και η αποπληρωμή θα
γίνει αναλογικά.
13. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:ISO 9001/2008 που αφορά την εγκατάσταση και συντήρηση
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
14. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην Προσφορά που θα κάνει να συμπεριλάβει φύλλο συμμόρφωσης
για τους Γενικούς και Ειδικούς για κάθε είδος όρους.
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
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1. Ο «ανάδοχος» υποχρεώνεται να πραγματοποιεί τις απαιτούμενες τρεις (3) επισκέψεις ανά
έτος για την προληπτική συντήρηση των παραπάνω μηχανημάτων αιμοκάθαρσης.
2. Υποχρέωση του αναδόχου, η οποία θα συμπεριλαμβάνεται στο τίμημα, είναι να καλύπτει
απεριόριστο αριθμό κλήσεων για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης κατά τη διάρκεια της
σύμβασης , πέραν των τακτικών συντηρήσεων. Επίσης, υποχρέωση του αναδόχου είναι να
ανταποκρίνεται εντός 24 ωρών σε οποιαδήποτε κλήση του νοσοκομείου. Η κλήση θα γίνεται
τηλεφωνικά ή με φαξ. Κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας σύμβασης, ο συνολικός
χρόνος που θα μπορεί κάθε μηχάνημα να είναι εκτός λειτουργίας είναι το ανώτερο 10
εργάσιμες ημέρες. Η εταιρεία θα ειδοποιείται με τηλεφωνική ειδοποίηση ή την αποστολή
σχετικής επιστολής με fax για την βλάβη, οπότε θα αρχίζει η μέτρηση του χρόνου
ακινητοποίησης. Στο τέλος θα αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης
οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. Η ποινική ρήτρα για κάθε τέτοια εργάσιμη ημέρα
ακινητοποίησης του συστήματος πάνω από δεκα (10) εργάσιμες ημέρες για όλο το χρόνο θα
υπολογίζεται βάση της κείμενης Νομοθεσίας.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί απόθεμα γνήσιων ανταλλακτικών στις αποθήκες του για
την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων πελατών του εντός του παραπάνω
χρονικού διαστήματος.
4. Στο τίμημα της ετήσιας σύμβασης συμπεριλαμβάνονται όλα τα ανταλλακτικά και τα
αναλώσιμα που τυχόν θα απαιτηθούν για συντηρήσεις και επισκευές.
5. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος λόγω κάποιας βλάβης δεν έχει την δυνατότητα να επισκευάσει
κάποιο μηχάνημα εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, οφείλει να αντικαταστήσει
ολόκληρο το μηχάνημα εντός 3 εργάσιμων ημερών έως ότου αποκαταστήσει την βλάβη και
επαναφέρει το μηχάνημα σε κανονική λειτουργία.
6. Για κάθε διαφορά που αφορά στη σύμβαση ο «ανάδοχος» υπάγεται στη δικαιοδοσία των
δικαστηρίων των Γρεβενών.

Προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει .
1) Έλεγχος και ρυθμίσεις στα υδραυλικά και ηλεκτρικά συστήματα του μηχανήματος,
2) Μέτρηση τάσης μπαταρίας
3) Αλλαγή φίλτρων
4) Έλεγχος και αλλαγή όλων των φθαρμένων εξαρτημάτων
5) Θερμική/Χημική αποστείρωση
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
1) Αβδελίδου Αφροδίτη, Επιμελήτρια Α΄Νεφρολογίας,(Πρόεδρος)
2) Ντινοπούλου Παναγιώτα, ΤΕ Νοσηλευτικής (Μέλος)
3) Βαρσάμης Ιωάννης ,ΔΕ Μηχανοτεχνικών, (Μέλος)

