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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ   

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν                             ΑΘΗΝΑ 6/02/2019 
ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ  Δ.Δ.. 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ                  ΑΡ. ΠΡΩΣ. 3958 
ΑΘΑΝΑΑΚΗ 2 
Σ.Κ.: 11526 
ΣΗΛ.: 213 2068917-18 
FAX : 213 2068259 
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ Α ΦΑΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΓΙΑ  <<ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ>> 

( ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ C-ARM ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ ) 

Δπεηδή  ην  Ννζνθνκείν πξνηίζεηαη λα δηελεξγήζεη  Γηαγσληζκό γηα: 

Κωδικός Αριθμός 

είδοσς CPV 
Περιγραθή Δίδοσς Προϋπολογιζμός 

50421000-2 

<< ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ 

ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΙΑΣΡΙΚΟΤ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ>> 

(ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ C-ARM 

ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ) 

7.500,00 € +ΦΠΑ 

 
1.) Πξνβαίλεη, κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ( Α Φάζη ) ζε Γεκόζηα 
Γηαβνύιεπζε ησλ επηζπλαπηόκελσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 
2.) εκεηώλεηαη όηη: Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ( Α 
ΦΑΗ), ην Ννζνθνκείν καο θαηαζέηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κε ζθνπό ηελ 
Γεκόζηα ζπδήηεζε θαη ηελ ιήςε ελδερνκέλσλ παξαηεξήζεσλ – ζρνιίσλ επί ηνπ 
πεξηερνκέλνπ απηώλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ηεο 
επξύηεξεο ζπκκεηνρήο ππνςήθησλ πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ. 
3.) Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε δεκαπένηε (15) εκεξνινγηαθέο 
εκέξεο από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ 
(http://www.korgialenio-benakio.gr), δειαδή μέτρι και ηις 21/02/2019. 
4.) Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη, κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην site ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, λα ππνβάιινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα επηζεκάλνπλ 
ηνπο όξνπο πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ δηαγσληζκό θαη λα 
δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν από ηε 
δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ.  
5.) Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα 
απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ κε αληηθεηκεληθά 
θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ, 
εμαζθαιίδνληαο όκσο ηαπηόρξνλα θαη ηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ. 
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6.) ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ αξρηθώλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ σο 
απνηέιεζκα ηεο δηαβνύιεπζεο ζα αλαξηεζνύλ νη αλαδηακνξθσκέλεο  Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο γηα επηπιένλ ηέζζεξηο (4) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 
7.) Δπειπηζηνύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ όιε δηαδηθαζία, ζπλδξάκνληαο 
έηζη ζηελ δηακόξθσζε ζπλζεθώλ πγηνύο αληαγσληζκνύ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ 
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 
8.) Σπρόλ Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξόζθιεζε  δίδνληαη όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 
θαη ώξεο από ην ηκήκα Πξνκεζεηώλ. 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΣΗΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΜΔ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ  ΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ C-ARM ΣΤΠΟΤ BV LIBRA 

(έηος εγκαηάζηαζης 2006, s/n 01J0EQ661/63) 

1)Η ζπληήξεζε θαη νη επηζθεπέο ηνπ κεραλήκαηνο γίλνληαη από Μεραληθνύο ηεο  
«ΤΝΣΗΡΗΣΡΙΑ», εηδηθά  εθπαηδεπκέλνπο κε εκπεηξία θαη πηζηνπνηεκέλνπο από 
ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο θαη ηύπν κεραλήκαηνο. 
Απαξαίηεηε ε θαηάζεζε βεβαηώζεσλ εθπαίδεπζεο ησλ Μεραληθώλ ηεο 
ζπληεξήηξηαο Δηαηξείαο από ηνλ Καηαζθεπαζηηθό Οίθν. 
2)Η ζπληήξεζε  ηνπ κεραλήκαηνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο απζηεξέο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ζρεηηθά κε ηε ζπρλόηεηα, ηηο ελέξγεηεο θαη ηε 
δηάξθεηα. Να αλαθεξζεί ν αξηζκόο πξνγξακκαηηζκέλσλ επηζθέςεσλ ζπληήξεζεο 
πνπ πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο. 
3)Η ζπληεξήηξηα ζα αληαπνθξίλεηαη ζε απεξηόξηζην αξηζκό θιήζεσλ 
επαλνξζσηηθήο ζπληήξεζεο, ζε πεξίπησζε έθηαθησλ βιαβώλ πνπ ζα ζπλέβαηλαλ 
πέξαλ από ηηο πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο  ζπληήξεζεο. Ο κέγηζηνο ρξόλνο 
αληαπόθξηζεο ζε θάζε θιήζε δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 12 εξγάζηκεο ώξεο.  
4)Ο κέγηζηνο ρξόλνο αθηλεηνπνίεζεο ζε εηήζηα βάζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 
15 εξγάζηκεο εκέξεο εηεζίσο. ην ρξόλν απηό δελ πεξηιακβάλεηαη ν ρξόλνο πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε, ηελ εθαξκνγή αλαβαζκίζεσλ θαη 
ηελ απνθαηάζηαζε βιαβώλ πνπ νθείινληαη ζε απνδεδεηγκέλα θαθή ρξήζε. ε 
πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ εηήζηνπ νξίνπ αθηλεηνπνίεζεο, ζα επηβάιιεηαη σο 
πνηληθή ξήηξα παξάηαζε ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο θαηά δύν εκέξεο αλά εκέξα 
ππέξβαζεο. 
5)Οη επηζθέςεηο πξνγξακκαηηζκέλεο θαη επαλνξζσηηθήο ζπληήξεζεο ζα 
ιακβάλνπλ ρώξα θαηόπηλ ζπλελλόεζεο εληόο ηνπ εξγαζίκνπ σξαξίνπ, ήηνη από 
Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή θαη από 08.00 έσο 16.00, εμαηξνπκέλσλ ησλ 
επηζήκσλ αξγηώλ ηνπ Κξάηνπο. 
6)Η «ΤΝΣΗΡΗΣΡΙΑ» ππνρξενύηαη λα εγθαζηζηά ηηο ΔΡΓΟΣΑΙΑΚΔ ΓΙΑΣΑΓΔ 
ΑΛΛΑΓΗ πνπ εθδίδεη ν θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο θαη αθνξνύλ ζηε βειηηζηνπνίεζε 
ηεο αζθάιεηαο ή ζηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο ή ζηε βειηίσζε ηνπ ρεηξηζκνύ θαη ηεο 
ζπληήξεζεο, ρσξίο επηπιένλ ρξέσζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
7)Η «ΤΝΣΗΡΗΣΡΙΑ» ππνρξενύηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εθάζηνηε εξγαζηώλ 
ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο λα εθδίδεη  ΓΔΛΣΙΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ, ζην νπνίν 
αλαθέξνληαη νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθηειεζζεί, ηα αληαιιαθηηθά πνπ έρνπλ 
αληηθαηαζηαζεί θαζώο θαη απηά πνπ ρξήδνπλ αληηθαηαζηάζεσο.  
8)Σν θόζηνο ζπληήξεζεο ζα πεξηιακβάλεη όιεο ηηο εξγαζίεο κε αληαιιαθηηθά πιελ 
ησλ αλαισζίκσλ (ιπρλίεο αθηίλσλ Υ θαη εληζρπηνύ εηθόλαο) 
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9)Η «ΤΝΣΗΡΗΣΡΙΑ» εηαηξεία λα δηαζέηεη θαη λα θαηαζέζεη ηε ζρεηηθή 
πηζηνπνίεζε πνηόηεηαο (ISO). 
10)Λόγσ ηεο παιαηόηεηαο ηνπ κεραλήκαηνο, ζε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηεί 
νξηζηηθή αδπλακία επηζθεπήο ιόγσ έιιεηςεο ησλ απαηηνύκελσλ αληαιιαθηηθώλ 
από ηνλ νίθν, ε ΤΝΣΗΡΗΣΡΙΑ ζα ελεκεξώζεη ην Ννζνθνκείν θαη ε ζύκβαζε ζα 
ιύεηαη, απηνκάησο θαη αδεκίσο γηα ακθόηεξνπο ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. Παξάιιεια 
ζα δηαθόπηεηαη ε ηηκνιόγεζε γηα ην ελαπνκέλνλ έσο ηε ιήμε ρξνληθό δηάζηεκα. 
11)Οη αθόινπζεο πεξηπηώζεηο βιαβώλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεώζεηο 
ηεο ΤΝΣΗΡΗΣΡΙΑ: Α) πεξίπησζε δεκίαο ή θαηαζηξνθήο ησλ Μεραλεκάησλ 
πξνθαινπκέλεο από ζενκελίεο (ζεηζκνί, ζύειιεο θ.ι.π.) ή από αλζξώπηλεο 
ελέξγεηεο (ππξθαγηέο, εθξήμεηο, πιεκκύξα θιπ.). Β) ε πεξίπησζε κε 
ελδεδεηγκέλεο ή θαθήο ρξήζεο ησλ Μεραλεκάησλ από ην ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ή 
ηξίηνπο ή ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ Μεραλεκάησλ από κε εθπαηδεπκέλν 
πξνζσπηθό. Γ)ε πεξίπησζε επεκβάζεσλ ζηα Μεραλήκαηα από πξνζσπηθό ηνπ  
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ κε εμνπζηνδνηεκέλν από ηελ ΦΙΛΙΠ   ή ηξίηνπο, Γ) Δξγαζίεο 
απνζπλαξκνιόγεζεο θαη ζπλαξκνιόγεζεο ζε λένπο ρώξνπο. 
12)Γηάξθεηα ζύκβαζεο: 12 κήλεο 

 

   
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

 

ΔΤΘΤΜΙΟ ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. 
ΓΡΑΦΔΙΟ  ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΑΝ. ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
Γ/ΝΣΡΙΑ  ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
ΤΠ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟ 


