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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΘΕΜΑ:

«Ανάκεςθ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ του ςυγκροτιματοσ επεξεργαςίασ
ακτινολογικισ εικόνασ Kodak Packs με PC DELL Optiflex -755, για τθν οργανικι
μονάδα ζδρασ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 8.300,00 €
με Φ.Π.Α., για ζνα (1) ζτοσ».

ΧΕΣ.: α) Ο Ν. 4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν)
άρκρα 118 και 328.
β) Θ αρικ. 13θ/Θ3ο/ 30-07-2019 ΑΔΑ Ω55Η46904Κ-ΓΔΤ απόφαςθ του Δ.. του Γ. Ν. Θ.
«Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ ΔΘΜΘΣΡΙΟ», περί ζγκριςθσ διαδικαςίασ για τθ
ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ που αναφζρεται ςτο κζμα.
Οι προςφορζσ πρζπει να φκάνουν ςτθν υπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο (είτε δια υποβολισ,
είτε ταχυδρομικϊσ), απαραίτθτα μζχρι και τθ Δευτζρα 19-08-2019, ζωσ 14:30 ςτο Γραφείο
Προμθκειϊν τθσ Οργανικισ Μονάδασ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ» του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο
ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ», Εκνικισ Αμφνθσ 41, 1οσ όροφοσ, κτίριο Διοίκθςθσ.
Η αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν Σρίτθ 20/08/2019 και ϊρα
10:00 ςτο Γραφείο Προμθκειϊν από τθν Αρμόδια Επιτροπι.
Ακολουκοφν οι Ειδικοί όροι:

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Θα κατατεκοφν τεχνικι και οικονομικι προςφορά ςε δφο (2) αντίτυπα (ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ –
ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ).
τθν τεχνικι προςφορά κα κατατεκεί θ υπεφκυνθ διλωςθ όπωσ εμφανίηεται ςτο
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ.
Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα δίνονται ςε Ευρϊ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των ανωτζρω υπθρεςιϊν, κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν.
4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν), μετά τθν
υπογραφι του ςχετικοφ πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ
ςφμβαςθσ και με τθν προςκόμιςθ του τιμολογίου και των δελτίων φορολογικισ και
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. τα τιμολόγια κα αναφζρεται θ τιμι των υπθρεςιϊν μόνο ςε
ΕΤΡΩ.
2. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για τουλάχιςτον ενενιντα (90) θμζρεσ.
3. Θ ςυναφκείςα ςφμβαςθ κα ιςχφει για ζνα (1) ζτοσ.
4. Ο υντθρθτισ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. O Φ.Π.Α. βαρφνει το Νοςοκομείο.
5. Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ είναι άμεςοσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ.
6. Θ κατακφρωςθ κα γίνει ςτον Ενδιαφερόμενο που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι
ςφγκριςθσ μεταξφ τεχνικά αποδεκτϊν υπθρεςιϊν.
Αρμόδιο όργανο για τθν ζγκριςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, είναι το Διοικθτικό
υμβοφλιο του Νοςοκομείου.
ε περίπτωςθ μθ προςζλευςθσ του Αναδόχου εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ
τθσ κατακφρωςθσ αυτισ με απόφαςθ του Δ.., κθρφςςεται ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με το Ν.
4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν) και του
επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ από το Νόμο κυρϊςεισ.
7.Εφόςον θ υπθρεςία ςυντιρθςθσ παρακολουκείται από το Παρατθρθτιριο Σιμϊν (ΦΕΚ
777/Βϋ/04-06-2010) τθσ Ε.Π.Τ., καλείςτε να προςκομίςετε Τπεφκυνθ Διλωςθ με τισ
αναγραφόμενεσ τιμζσ των ειδϊν ςτθν ιςτοςελίδα www.epromy.gr (παρατθρθτιριο τιμϊν). Θ
υπθρεςία δεν κα δεχκεί οικονομικι προςφορά ανϊτερθ των τιμϊν που κα αναφζρονται ςτθν
παραπάνω διλωςθ. Εάν θ εν λόγω υπθρεςία δεν παρακολουκείται από το Παρατθρθτιριο
Σιμϊν, απλϊσ κα το αναφζρετε ςτθν Τπεφκυνθ Διλωςθ.
8. Θ ςφμβαςθ θ οποία κα προκφψει, μπορεί να διακοπεί, νωρίτερα εάν οριςτεί ανάδοχοσ από
διαγωνιςμό του Νοςοκομείου ςε εφαρμογι του Προγραμματιςμοφ Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν.
9. Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςφμφωνα με το Ν. 4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ υμβάςεισ
Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν) και τθν 13θ/Θ3ο/ 30-07-2019 ΑΔΑ Ω55Η46904Κ-ΓΔΤ
απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Νοςοκομείου.
Ακολουκοφν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα του
παρόντοσ, όπωσ ςτο ςυνθμμζνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ»

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΣΟΤΓΚΑ

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Αϋ
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - ΑΠΑΙΣΗΕΙ – ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
Σο υπό ςυντιρθςθ μθχάνθμα είναι:
1. KODAK CR-975 Direct View System (ψθφιοποιθτισ εικόνασ)
ΚΩΔΙΚΟ
46107773

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ
CR 975

Σο αντικείμενο τθσ ςυντιρθςθσ είναι θ προλθπτικι και ζκτακτθ ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ
κάκε βλάβθσ με πλιρθ κάλυψθ ανταλλακτικϊν ι και εξαρτθμάτων, αναβακμίςεισ λογιςμικοφ
λειτουργίασ όταν αυτά είναι διακζςιμα από το καταςκευαςτικό οίκο βελτίωςθσ τθσ αξιοπιςτίασ
και λειτουργικότθτασ των μθχανθμάτων και ότι άλλο κα χρειαςτεί για τθ ςωςτι λειτουργία του
μθχανιματοσ, κακϊσ και ο κακαριςμόσ του μθχανιματοσ αυτοφ.
Ο ςυντθρθτισ υποχρεϊνεται να ςυντθρεί προλθπτικά το μθχάνθμα ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ
του καταςκευαςτικοφ οίκου, να παρζχει τθλεφωνικι τεχνικι υποςτιριξθ, απομακρυςμζνθ
διάγνωςθ και πικανι αποκατάςταςθ βλαβϊν μζςω internet.
ε περίπτωςθ ανάγκθσ εργαςιϊν επί του μθχανιματοσ, πζραν του αντικειμζνου ι των
καλφψεων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ο ςυντθρθτισ παρζχει ζκπτωςθ 15% επί των τιμϊν του
τιμοκαταλόγου.
Ο ςυντθρθτισ υποχρεοφται να προςζρχεται προσ αποκατάςταςθ των βλαβϊν το ταχφτερο
δυνατό κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ.
Οποιαδιποτε κακυςτζρθςθ ςτθν προςζλευςθ κα προςμετράται ςαν χρόνοσ OFF ΣIΜΕ που το
μζγιςτο ετιςιο όριο βλαβϊν (OFF ΣIΜΕ) ορίηεται ςε 15 εργάςιμεσ θμζρεσ για κάκε μθχάνθμα.
ε περίπτωςθ που κα διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τα επιτρεπτά OFF ΣIΜΕ ορίηεται παράταςθ 1Ο
θμερϊν για κάκε επιπρόςκετθ θμζρα OFF ΣIΜΕ με τθν προχπόκεςθ ότι ςαν χρόνοσ OFF ΣIΜΕ
κα χαρακτθρίηεται εκείνοσ, κατά τον οποίο το μθχάνθμα δεν κα μπορεί να πραγματοποιεί
εξετάςεισ ςε εφλογα παραδεκτό επίπεδο.
Θ θμζρα τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κα ορίηεται με από κοινοφ ςυμφωνία.
Εάν προκφψει ζκτακτθ βλάβθ ςε διάςτθμα Δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν πριν από τθν
προςυμφωνθμζνθ θμερομθνία Σακτικισ Προλθπτικισ ι Γενικισ υντιρθςθσ οι εργαςίεσ
αποκατάςταςθσ τθσ κα εκτελοφνται ταυτόχρονα με τισ εργαςίεσ υντιρθςθσ (οι εργαςίεσ
ςυντιρθςθσ κα εκτελοφνται τθν ίδια θμζρα που προζκυψε θ βλάβθ).
Θ προλθπτικι ςυντιρθςθ κα περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
Α) Κακαριςμό μθχανθμάτων
Β) Ζλεγχο μθχανικϊν εξαρτθμάτων
Γ) Ζλεγχο λειτουργίασ όλου του ςυγκροτιματοσ
Δ) Ζλεγχο και ρφκμιςθ λογιςμικοφ λειτουργίασ
Ε) Ότι άλλο επιβάλλει ο καταςκευαςτισ
Θ "ΤΝΣΘΡΘΣΡΙΑ" υποχρεοφται, μετά τθν ολοκλιρωςθ των εκάςτοτε εργαςιϊν ςυντιρθςθσ ι
αποκατάςταςθσ βλάβθσ, να εκδίδει SERVICE REPORT (SR). Σο SR αυτό κα υπογράφεται από τον
Σεχνικό τθσ "ΤΝΣΘΡΘΣΡΙΑ" και από τον υπεφκυνο του "ΠΕΛΑΣΘ" ςτον οποίο και κα
παραδίδεται το αντίτυπο του SR που προορίηεται για τον "ΠΕΛΑΣΘ". Για τθ ςωςτι
παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ των μθχανθμάτων και των ςυντθριςεων – επιςκευϊν, κα
τθροφνται ςτο ακτινολογικό τμιμα, με μζριμνα του ςυντθρθτι , αρχείο των υπογεγραμμζνων
SERVICE REPORTS (SR) –και ειδικά βιβλία ςυντιρθςθσ και βλαβϊν για κάκε μθχάνθμα
χωριςτά-, όπου κα αναγράφονται :
 ο χρόνοσ διαπίςτωςθσ βλάβθσ









ο χρόνοσ ειδοποίθςθσ του ςυντθρθτι
θ άφιξθ του ςυντθρθτι
θ φφςθ τθσ βλάβθσ
τα ανταλλακτικά που χρθςιμοποιικθκαν
τυχόν παρατθριςεισ και προτάςεισ
ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ και επαναλειτουργίασ
ςε περίπτωςθ αδυναμίασ επαναλειτουργίασ, ο λόγοσ αυτισ και οι προτάςεισ
αποκατάςταςθσ. Ο χρόνοσ επαναλειτουργίασ.

ε περίπτωςθ που θ μθ λειτουργία των ςυςτθμάτων οφείλεται ςε γεγονόσ ανωτζρασ βίασ ι μθ
ορκισ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων, όπωσ ενδεικτικά αναφζρονται παρακάτω:
1. Πυρκαγιά
2. Πλθμμφρα
3. ειςμό
4. Πόλεμο
5. Ραδιενεργό μόλυνςθ
6. Προςβολι των μθχανθμάτων από διάφορα υγρά (νερά, καφζδεσ κλπ.)
7. Κακι λειτουργία του κτιρίου, Τδραυλικϊν- Αποχετευτικϊν δικτφων
8. Μθ ορκι χριςθ του λογιςμικοφ
θ αποκατάςταςθ των ηθμιϊν που κα προκλθκοφν, κακϊσ και τα υλικά και θ εργαςία που κα
απαιτθκοφν, κα καλφπτονται αποκλειςτικά από τον "ΠΕΛΑΣΗ", κατόπιν κατάκεςθσ εγγράφωσ
τθσ εκάςτοτε αιτιολογίασ και ςυνυπογραφισ του υπεφκυνου του νοςοκομείου.
Σα κατεςτραμμζνα ανταλλακτικά που φζρουν τθν ζνδειξθ «exchange part» επιςτρζφονται
ςτθν εταιρεία.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άρκρο 8 Ν.1599/1986)

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το
αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟ(1):
Ο – Θ Όνομα:
Όνομα
και
Επϊνυμο
Πατζρα:
Όνομα
και
Επϊνυμο
Μθτζρασ:
Θμερομθνία γζννθςθσ(2):
Σόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ
Δελτίου
Σαυτότθτασ:
Σόποσ Κατοικίασ:
Αρ. Σθλεομοιοτφπου (Fax):

Επϊνυμο:

Σθλ:
Οδόσ

Αρικ:
Δ/νςθ
Θλεκτρ.
Σαχυδρομείου (Εmail):

ΣΚ:

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι μζχρι τθν θμζρα υποβολισ – αποςτολισ τθσ προςφοράσ μου:
1) Ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ
2) υμμετζχω ςτθ διαδικαςία για τθν «Ανάκεςθ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ του ςυγκροτιματοσ επεξεργαςίασ
ακτινολογικισ εικόνασ Kodak Packs με PC DELL Optiflex -755»
3) Δεν ζχω καταδικαςκεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 1 του
άρκρου 73 του Ν.4412/2016.
4) Είμαι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ μου, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του
άρκρου 73 του Ν.4412/2016.
5) Δεν τελϊ ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016 ι
ανάλογεσ καταςτάςεισ,
6) Δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και δεν μου ζχει επιβλθκεί θ ποινι
του αποκλειςμοφ από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ Τπουργικι απόφαςθ, θ οποία βρίςκεται ςε ιςχφ.
7) Είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 75 του
Ν.4412/2016.
8) Πλθρϊ τα κριτιρια επιλογισ, ζτςι όπωσ ζχουν κακοριςτεί ςτθ διακιρυξθ, ςφμφωνα με το άρκρο 75 του
Ν.4412/2016
9) Αναλαμβάνω τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του
άρκρου 80 του Ν.4412/2016, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 103 του ιδίου
Νόμου, ςε όποιο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ μου ηθτθκοφν.
Θμερομθνία:
Ο/Θ Δθλ………

(Τπογραφι)

(1)Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που
απευκφνεται θ αίτθςθ.
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ
υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ
αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ
βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.
(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από
τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.
Η ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται (για τα νομικά πρόςωπα) από τον εκπρόςωπο του
οικονομικοφ φορζα. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ,
όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο
να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.

