
 

 

                                                                   

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                           Πειραιάς:  3-9-2019 

 2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ                                                          Αριθμ. Πρωτ:  11066 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ"     

                            

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 

ΤΗΛ: 210 – 4592158 

FAX: 210 - 4592597                              

         

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (Ν.4412/2016 άρθρο 32,§ 2α ) - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ» 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Ν. 4412/2016 άρθρο 32, παραγρ.2α 

2. 25/10-07-2019 Θ. 21ο  

1) Σύμφωνα με την με αριθμό 25/10-07-2019 Θ. 21ο απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου 

(επισυνάπτονται), σας καλούμε να καταθέσετε γραπτή προσφορά έως την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα, στο Γραφείο Προμηθειών, προκειμένου το Νοσοκομείο να προβεί στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 άρθρο 32 παραγρ.2α, για τη 

συντήρηση του συντήρηση των Αναισθησιολογικών Μηχανημάτων και Monitors του 

Νοσοκομείου για ένα (1) έτος  . 

    Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ 

 

 

 

 

                 ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 

 

 

 



 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ MONITORS ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ 

ΕΤΟΣ 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ: 

 

Α.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Κατηγορία συντήρησης – Προϋπολογισμός – Κριτήριο κατακύρωσης – Χρονικό 

Διάστημα Σύμβασης: Ως συνημμένες καταστάσεις  

Β.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ορίζονται παρακάτω) 

Γ.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ορίζονται παρακάτω) 

Δ.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

E. ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΣΤ.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ζ.  ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ 

Θ.   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

Ι.  Τ.Ε.Υ.Δ. 

 

Β.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

       Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από φάκελο δικαιολογητικών ο οποίος θα 

περιέχει: 

 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΝΠ 

«ΤΖΑΝΕΙΟ» 

   

 

                                       

 
ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 

 



 

1. Φάκελος τεχνικής προσφοράς με αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία και πιστοποιητικά 

(τεχνικά φυλλάδια, ISO προϊόντων και κατασκευαστικών οίκων, οδηγίες χρήσης, service και 

ανταλλακτικά, εγγυήσεις κ.λ.π όπως και αν ζητούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

διακήρυξης) για το προσφερόμενο είδος 

2. Υποφάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής,  ο οποίος θα περιλαμβάνει το Τ.Ε.Υ.Δ* - με 

ημερομηνία υπογραφής του όχι περισσότερο από δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών – και τα πιστοποιητικά και έγγραφα τα οποία η 

Υπηρεσία απαιτεί να κατατεθούν μαζί με την κατάθεση της προσφοράς και αναφέρονται 

στο Τ.Ε.Υ.Δ για λόγους ταχύτητας και αποτελεσματικότητας της διαδικασίας. 

 

3. Φάκελος οικονομικής προσφοράς 

Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Euro. ανά μονάδα 

 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός 

από τον Φ.Π.Α., ο οποίος θα υπολογίζεται χωριστά. 

 

*Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) πρότυπο του οποίου προσαρμοσμένο 

στον παρόντα Διαγωνισμό επισυνάπτεται στην παρούσα Διακήρυξη ενώ στην αρχική γενική 

του μορφή ευρίσκεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς στην ηλεκτρονική 

σελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δηλαδή στο www.eaadhsy.gr /Αρχική σελίδα/ «Τυποποιημένο 

Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης-ΤΕΥΔ και Οδηγίες συμπλήρωσής του». Επίσης μπορεί να 

αποσταλεί σε επεξεργάσιμη μορφή (word) στους συμμετέχοντες κατόπιν επικοινωνίας τους 

με το Γρ. Προμηθειών (210-4592158 Κουράκου Ευτυχία) 

 

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

 Η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων 

έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΝΠ 

«ΤΖΑΝΕΙΟ» 

   

 

                                       

 
ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 



 

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή 

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του 

φορέα για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 

 Συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

 

Σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που ζητούνται να προσκομισθούν από το 

ΤΕΥΔ, διαπιστωθεί παράλειψη ή πλημμελής κατάθεση, θα ζητείται αρμοδίως από τη συμμετέχουσα 

να τα προσκομίσει εντός πέντε (5) ημερών σύμφωνα με το αρ. 103 του ν. 4412/2016. 

 

 

Γ.   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Ο υποψήφιος προμηθευτής οφείλει να καταθέσει, από τη λήψη 

της παρούσας πρόσκλησης και μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία, ενιαίο φάκελο προσφοράς 

ο οποίος θα περιέχει: 

 

α) δικαιολογητικά συμμετοχής, 

β) τεχνικά στοιχεία προσφοράς και  

γ) οικονομικά στοιχεία προσφοράς. 

 

Η προσφορά υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα, δακτυλογραφημένη, σε δύο (2) αντίγραφα. 

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς: 

 

 Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

 Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης. 

Η προσφορά δεν πρέπει να έχει ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 

Αντιπροσφορά και εναλλακτική προσφορά δε γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΝΠ 

«ΤΖΑΝΕΙΟ» 

   

 

                                       

 
ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 

 



 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την πρόσκληση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

Ο Φ.Π.Α. θα καταβληθεί όπως ορίζει ο νόμος. 

 

 

Δ.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

 

α) Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης προβαίνει στην αποσφράγιση της γραπτής, κατατεθείσας 

προσφοράς την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται όπως εξειδικεύεται στις επισυναπτόμενες 

σελίδες ειδών και ταυτόχρονα τις μονογράφει κατά φύλλο (όλα τα δικαιολογητικά - τεχνικά και 

οικονομικά στοιχεία). 

 

β)  Στη συνέχεια, η Επιτροπή διαπραγμάτευσης αποσύρεται και εξετάζει μόνη της τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική ανταπόκριση της κατατεθείσας προσφοράς στις 

προδιαγραφές της Πρόσκλησης, και την οικονομική προσφορά σε σχέση με τις επικρατούσες τιμές 

σε Νοσοκομεία και Θεραπευτήρια της Επικράτειας (δημόσια και ιδιωτικά), τιμές του 

Παρατηρητηρίου Τιμών  κ.ά. (αν υπάρχουν),  έχοντας κριτήριο την εξασφάλιση του δημόσιου 

συμφέροντος. 

 

γ)  Άμεσα και για το λόγο αυτό παρακαλείται νόμιμος εκπρόσωπος των συμμετεχουσών να 

παρευρίσκεται στη διαδικασία αποσφράγισης, καθώς η επιτροπή στη συνέχεια προσκαλεί εκ νέου 

τον εκπρόσωπο της εταιρείας ή των εταιρειών που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του 

Νοσοκομείου, σε ανοικτή διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου. 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΝΠ 
«ΤΖΑΝΕΙΟ» 

   

 

                                       

 
ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 



 

δ)  Κατά την ανοικτή διαπραγμάτευση, η οποία θα γίνει προφορικά και μεμονωμένα για κάθε 

συμμετέχοντα και μετά την κατάθεση γραπτώς τυχόν βελτιωμένης τιμής, η Επιτροπή προτείνει τον 

ανάδοχο.  

 

ε) Αμέσως συντάσσει Πρακτικό κατακύρωσης το οποίο στη συνέχεια εγκρίνεται με απόφασή του 

από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου και ακολουθεί γραπτή ανακοίνωση του αποτελέσματος της  

διαδικασίας στους συμμετέχοντες. 

 

Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ   

 

 Στον ανάδοχο, στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, αποστέλλεται εγγράφως 

ανακοίνωση και προσκαλείται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και 

την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

 Με την έγγραφη ανακοίνωση στον ανάδοχο, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε 

έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

 

 Η διάρκεια της σύμβασης θα ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης χωρίς περαιτέρω παράταση. 

 Σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής συμβάσεων σε περιφερειακό επίπεδο, οι συμβάσεις 

παύουν να ισχύουν. 

 

 Η συμμετέχουσα εταιρεία στο διαγωνισμό, δεσμεύεται ότι σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη 

προσφυγής σε δικαστική αρχή, καθορίζεται για όλα τα θέματα που ενδεχομένως θα προκύψουν 

από τη σύμβαση που τελικώς θα υπογραφεί, ως τόπος εκτέλεσης o ΠΕΙΡΑΙΑΣ, υποβαλλόμενου του 

προμηθευτή ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία του. 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΝΠ 

«ΤΖΑΝΕΙΟ» 

   

 

                                       

 
ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 



 

ΣΤ.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

α) O ανάδοχος στον οποίο γίνεται η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 

συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. 

β) Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό 

χρόνο στον οποίο ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες, κατά  δύο ( 2 ) μήνες. 

 

Ζ.  ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική παραλαβή του έργου των εργασιών για τη συντήρηση των 

αναπνευστήρων για ένα (1) έτος, με έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να αναγράψει ευδιάκριτα στο τιμολόγιο την ακριβή ονομασία του είδους, σύμφωνα με 

την προσφορά του και τη σύμβαση. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει 

με ευθύνη του Νοσοκομείου, ισχύουν τα οριζόμενα στο Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 / 9-05-2013). 

    

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ MONITORS ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   19.630,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  Ένα (1) έτος 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 17-09-2019, ΩΡΑ 14:00 μμ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 18-09-2019, ΩΡΑ 10 πμ.  

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΝΠ 

«ΤΖΑΝΕΙΟ» 

   

 

                                       

 
ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 

 



 

A1: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α 
ΚΩΔ. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ  

 

 15000014 

Συντήρηση των 

Αναισθησιολογικών 

Μηχανημάτων και 

Monitors - - 

19.630,00 € ΠΛΕΟΝ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ:                                                                        19.630,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΝΠ 

«ΤΖΑΝΕΙΟ» 

   

 

                                       

 
ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 

 



 

Η. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ MONITORS  

 

1. Έντεκα (11) αναισθησιολογικά μηχανήματα του οίκου GE HEALTHCARE AESTIVA / S / 5 

Τα S/N των αναισθησιολογικών μηχανημάτων είναι: 

1) AMRF 02857 

2) AMRF 02859 

3) AMRF 02860 

4) AMRF 02861 

5) AMRF 02862 

6) AMRF 02863 

7) AMRF 02864 

8) AMRF 02865 

9) AMRF 02866 

10) AMRF 02867 

11) AMRF 02868 

 

Τα S/N των MONITORS είναι: 

1) 4793890 

2) 4793894 

3) 4799627 

4) 4799628 

5) 4799629 

6) 4799630 

7) 4799631 

8) 4799639 
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9) 4900006 

10) 4900023 

11) 4793886 

 

Τα monitors συνοδεύονται από τους κάτωθι ενισχυτές.  

Α. Μ-CAiOV με S/N 

1. 4793520 

2. 4886564 

3. 4793453 

4. 4886545 

5. 4785544 

6. 4793514 

7. 4739400 

8. 4785549 

9. 4793451 

10. 4793478 

 

B. M-NESTPR με S/N 

1. 4786233 

2. 4786226 

3. 4786232 

4. 4756600 

5. 4781420 

6. 4786234 
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7. 4786235 

8. 4786230 

9. 4786231 

10. 4774470 

11. 4786226 

 

2. Δύο (2) αναισθησιολογικά μηχανήματα τύπου AESPIRE με S/N 

1. ANCG00250 

2. ANCP 00392 

A. Συνοδεύονται από τα monitors τύπου F-CU8 με S/N 

1. 6561842 

2. 6176322 

 

B. Τα monitors συνοδεύονται από τους κάτωθι ενισχυτές 

1. E-CAio, S/N 6742526 

2. E-PRESTN, S/N 6614568, 6174283 

3. E-NMT, S/N 6749014, 6199567 

4. E-CAiOV, S/N 6176805 

5. E-REC, S/N 6244477 

 

3. Ενός (1) μηχανήματος αναισθησίας τύπου ADU με S/N 

1. 40150800 

 

A. Συνοδεύεται από monitor τύπου S/5 Anesthesia με S/N 
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1. 4614724 

 

B. Το monitor συνοδεύεται από τους κάτωθι ενισχυτές 

1. Μ-CAio, S/N 4766836 

2. M-NESTPR, S/N 4786226 

9. 3510033984 
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Θ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

1. O Συντηρητής θα πρέπει να τηρεί το πρόγραμμα με τις προληπτικές συντηρήσεις που θα εκτελεί σύμφωνα με 

τις οδηγίες του κατασκευαστή των μηχανημάτων, με τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης και τη 

προσφορά του για την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία των. 

2. Ο Συντηρητής είναι υπεύθυνος για τον εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό των μηχανημάτων, και γενικά για 

τις εργασίες που προβλέπονται από τις τεχνικές προδιαγραφές κατά την τακτική συντήρηση, και θα 

εκτελούνται οι παρακάτω έλεγχοι και διορθώσεις: 

Α. Έλεγχο και ρύθμιση ροομέτρων και βαλβίδων ρυθμίσεως Ο2 / Ν2Ο / AIR στο κύκλωμα 

Β. Έλεγχο και ρύθμιση του κλειστού κυκλώματος νάρκωσης και καθαρισμό 

C. Έλεγχο anti-pollution valve 

D. Έλεγχο pipe-line block Αναισθησιολογικού μηχανήματος 

E. Έλεγχος διαρροών O2 / N2O / AIR 

F. Αλλαγή ή καθαρισμός φίλτρου σκόνης 

G. Καθαρισμό εσωτερικά και εξωτερικά στο μηχάνημα 

H. Αντικατάσταση kit συντήρησης και υλικών, έλεγχο monitor και έλεγχο τεστ ηλεκτρικής ασφάλειας 

I. Όλους τους ελέγχους που ορίζει ο κατασκευαστής στο εγχειρίδιο service 

3. Το Συντηρητή βαρύνουν όλα τα ανταλλακτικά, τα οποία πρέπει να είναι καινούρια και να φέρουν 

πιστοποίηση CE, τα υλικά καθαρισμού και λίπανσης, η εργασία των τεχνικών που θα απασχοληθούν για την 

συντήρηση, έλεγχο, ρύθμιση λειτουργίας, επισκευή βλαβών κλπ. Καθώς επίσης και όλα τα ετήσια kit 

συντήρησης των αναισθησιολογικών μηχανημάτων και καπνογραφίας. Τα ανταλλακτικά πρέπει αποδεδειγμένα 

να είναι συμβατά και κατάλληλα όπως αυτά αναφέρονται στο εγχειρίδιο επισκευής – συντήρησης και στον 

τεχνικό φάκελο πιστοποίησης του μηχανήματος.  

4. Ο Συντηρητής θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά το είδος των αναλωσίμων και το ακριβές κόστος αυτών. 

5. Ο Συντηρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση της επισκέψεως υποχρεωτικά μία (1) φορά κάθε εξάμηνο για 

προληπτική συντήρηση σε κάθε μηχάνημα και οσεσδήποτε άλλες φορές ήθελε χρειαστεί ενδιαμέσως. 

6. Οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται σε εργάσιμες ώρες, κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα και το 

τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας χωρίς να διαταράσσεται η κανονική λειτουργία του τμήματος και κατ’ επέκταση 

του Νοσοκομείου. 
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7. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στα μηχανήματα από τον συντηρητή χωρίς την έγκριση του τμήματος  

Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και την παρουσία των τεχνικών του Νοσοκομείου. 

8. Ο Συντηρητής πρέπει να επεμβαίνει για αποκατάσταση της βλάβης που θα παρουσιάζεται στα μηχανήματα 

μέσα σε 4 ώρες από οποιοδήποτε κάλεσμά του, από το Νοσοκομείο, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα του χρόνου, 

συμπεριλαμβανομένων αργιών και εορτών. 

9. Ο συνολικός χρόνος ακινητοποίησης λόγω επισκευών και προγραμματισμένων συντηρήσεων δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις  δέκα (10) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο, (υπολογίζονται 2 τακτικές συντηρήσεις). Σε περίπτωση 

υπέρβασης, η σύμβαση θα παρατείνεται για 5 εργάσιμες ημέρες χωρίς αμοιβή, για κάθε ημέρα υπέρβασης του 

προαναφερόμενου συνολικού χρόνου των δέκα ημερών. 

10.  Σαν ακινητοποίηση του μηχανήματος νοείται οποιαδήποτε βλάβη που καθιστά ολόκληρο ή μέρος του 

μηχανήματος να μην μπορεί να αποδώσει σύμφωνα με τις δυνατότητές του , οπότε και θα αρχίζει και να μετρά 

ο χρόνος ακινητοποίησης από την αναγγελία της βλάβης στον συντηρητή. Τα μέσον αναγγελίας μπορεί να είναι 

είτε τηλεφωνικό είτε με φαξ. 

11. Για κάθε μηχάνημα με μέριμνα και ευθύνη του συντηρητή θα τηρείται βιβλίο συντηρήσεων – επισκευών, 

στο οποίο αναγράφονται ανελλιπώς και με πληρότητα (ημερομηνία, περιγραφή εργασίας κλπ), τις 

συντηρήσεις, αποκαταστάσεις βλαβών, ρυθμίσεις και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο. Το 

βιβλίο αυτό θα τηρείται στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. 

12. Παράλληλα με το προαναφερόμενο βιβλίο και μετά από κάθε επίσκεψη τεχνικού του συντηρητή θα 

συμπληρώνονται ειδικά δελτία του συντηρητή και του Νοσοκομείου, και τα οποία υπογράφονται από τον 

συντηρητή και την αρμόδια επιτροπή ελέγχου συντήρησης του Νοσοκομείου. 

13. Ο Συντηρητής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ή σωματική βλάβη ήθελε 

προκύψει από ελαττωματική συντήρηση ή επισκευή των μηχανημάτων, στο προσωπικό του Νοσοκομείου, στο 

υπ’ αυτόν ή τους ασθενείς, καθώς επίσης και για οποιοδήποτε βλάβη ή ζημιά στα παρελκόμενα του 

μηχανήματος και γενικά στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου από υπαιτιότητα ή δόλο. 

14. Στην περίπτωση που ο συντηρητής αποδειχθεί ότι είναι ασυνεπής ως προς τις υποχρεώσεις του το Σ.Δ. του 

Νοσοκομείου ύστερα από εισήγηση της επιτροπής ελέγχου συντήρησης θα τον κηρύσσει έκπτωτο και θα 

καταπίπτει η εγγυητική επιστολή «καλής εκτέλεσης της σύμβασης» υπέρ του Νοσοκομείου. 

15. Ο Συντηρητής θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή και κατάλληλος για την 

συντήρηση – επισκευή των συγκεκριμένων μηχανημάτων. Επί πλέον θα πρέπει και ο ίδιος να είναι 

πιστοποιημένος συντηρητής – επισκευαστής κατά ISO 9001 & ISO 13485 και να διαθέτει το κατάλληλο 

εκπαιδευμένο προσωπικό που να αποδεικνύεται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ι. 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ) 

                           Άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412 / 2016  Α 147) 
           Για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων  
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής  
- Ονομασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99222008 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Αφεντούλη & Ζαννή –Πειραιάς Τ.Κ 
18536 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κουράκου Ευτυχία 
- Τηλέφωνο: 210-4592158 
- Ηλ. ταχυδρομείο: kourakou@tzaneio.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.tzaneio.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV):  διαγωνισμός ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
MONITORS ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ CPV : 50400000-9 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:  19REQ005494700         (αριθμ. εγκεκρ. Αιτήματος) 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε  υπηρεσίες 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 6000 / 
2019  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
MONITORS ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ]  

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: 

 

Απάντηση: 
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Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……]Αναφέρονται και κατατίθενται, μαζί με 
την υπόλοιπη προσφορά, στον φάκελο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής έγγραφα 
αρμόδιων δημόσιων αρχών από τα οποία  
αποδεικνύονται η  σύσταση, τελευταία 
τροποποίηση καταστατικού και η ισχύουσα 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα με 
δυνατότητα συμβατικής δέσμευσης 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

2. δωροδοκία 

3. απάτη 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 
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Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουi το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται παραπάνω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

Σε ενδεχόμενο αρνητικής δήλωσης 

αναφέρονται τα σχετικά ποινικά μητρώα 

του/των νομίμων εκπροσώπων του 

οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει η 

μη υπαγωγή του στα αδικήματα που 

αναφέρονται και κατατίθενται σε υποφάκελο 

δικαιολογητικών συμμετοχής μαζί με την 

τεχνική προσφορά 

 

 

 

 

 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

 Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

Σε ενδεχόμενο θετικής δήλωσης αναφέρονται 

τα σχετικά πιστοποιητικά ασφαλιστικής και 

φορολογικής ενημερότητας που κατατίθενται 

σε υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής 

μαζί με την τεχνική προσφορά 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαi; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  

 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής  ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

 Καταλληλότητα 

 

Καταλληλότητα Απάντηση 

 Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος μέλος εγκατάστασής 

 

[…] 

Κατατίθεται σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής 

στον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής 

μαζί με την τεχνική προσφορά 

 

 

 Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

Εάν ναι αναφέρονται τα σχετικά πιστοποιητικά 

που  περιέχονται στο φάκελο της τεχνικής 

προσφοράς 
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Μέρος V –Τελική Δήλωση 

Ο παρακάτω υπογράφων, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

παραπάνω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

 Δηλώνω επισήμως ότι καταθέτω  τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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