
            

 

                                                     
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Αριθμ. Πρωτ. 16227
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 15-11-2015
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ  
ΤΗΛ: 210 – 4592158
Fax:   210 - 4592597 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία 
συλλογής προσφορών για την Συντήρηση Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού με πλήρη κάλυψη 

ανταλλακτικών του Νοσοκομείου για ;έξι (6) μήνες  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 21 -11-2018
ΩΡΑ: 12:00 π.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως  αναλυτικά  αναφέρεται  στα 

Παραρτήματα Α - Δ



ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1.1. Του Νόμου 4412 / 2016  « Δημόσιες συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών .)» (ΦΕΚ 

147 / 08 – 08 – 2016 ) . 

1.2. Του  Ν.  3580/2007  «Προμήθειες  Φορέων  εποπτευόμενων  από  το  Υπουργείο  Υγείας  και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007). 

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει. 

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 ( ΦΕΚ 107 Α΄/09-05-13 ), Παράγραφος Ζ , Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στην οδηγία της 16-02-2017 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές . 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε  ενδιαφερόμενο,  να  καταθέσει  προσφορά  για  την  Ανάθεση  :  1  )  Συντήρηση 

Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών για έξι μήνες ,    με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου 
παρατηρητηρίου  τιμών,  όπως  αυτό αναρτάται  στην ιστοσελίδα  της  Επιτροπής Προμηθειών 

Υγείας.

2. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο  παράρτημα Α της παρούσας και 

στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές  ) . 

3. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας στο 

mail της  Υπηρεσίας  kourakou@tzaneio.gr.  Σε  περίπτωση  που  ο  όγκος  των 
δικαιολογητικών είναι μεγάλος παρακαλώ όπως κατατεθούν σε φάκελο στο πρωτόκολλο 
του νοσοκομείου . 

4. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 



5. Δικαίωμα  Συμμετοχής  στη  διαδικασία  έχουν  οι  αναφερόμενοι  κατωτέρω,  εφόσον  ασκούν 

εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: 

6. α)  Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  ημεδαπά ή αλλοδαπά.  β)  Ενώσεις  προμηθευτών  που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί. 

Κατά  τα  λοιπά,  η  διαδικασία  θα  διενεργηθεί  και  η  προμήθεια  θα  υλοποιηθεί  σύμφωνα  με  τα 

παρακάτω  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που  επισυνάπτονται  στην  παρούσα  και  αποτελούν  αναπόσπαστο 

μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  έχουν  δυνατότητα  ελεύθερης  πρόσβασης  στο  πλήρες  κείμενο  αυτής 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gr). 

http://www.tzaneio.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

Α.Ε. ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2821

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
 NIKKISO DBB-05 ME S/N: 63009-01,S/N 63009-02, S/N 63009-03 KAI
 FRESENIUS 4008  B/HDF  ME  S/N  9V5AH922,  S/N  0V5AL533,  S/N 
3VCAQ835,  S/N  3VCAQ834,  S/N  7VCAFR95,  S/N  7VCAFR87,  S/N 
7VCAFR88
 ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ 

( Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο 
Παράρτημα Δ΄  ) 

Υπηρεσία 
ΤΜΗΜΑ : 
ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ    

ΤΜΗΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592131

( κος Τσουραμάνης 
Παναγιώτης   ) 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΄Γ.

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ 

3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO. 

4. Γλώσσα: Ελληνική 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά : 

1. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄Γ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ TEXNHTOY ΝΕΦΡΟΥ 
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

1. Ο συντηρητής αποδεδειγμένα θα έχει τα κατάλληλα προσόντα και την εμπειρία για τις 

εργασίες συντήρησης, τα οποία να αποδεικνύονται με κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία.

• Πιστοποιήσεις  ISO  του  συντηρητή  που  αφορά  στην  εγκατάσταση  και  συντήρηση 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

• Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο ότι οι τεχνικοί του 

συντηρητή έχουν εκπαιδευτεί στα υπό ανάθεση μηχανήματα τεχνικού νεφρού. Στην 

περίπτωση  όπου  δεν  διαθέτουν  οι  τεχνικοί  του  αναδόχου  πιστοποιητικά 

εκπαίδευσης για τον αντίστοιχο εξοπλισμό, ο ανάδοχος πρέπει  να προσκομίσει 

βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία τουλάχιστον ενός Δημόσιου Νοσοκομείου, 

στην οποία να αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει ικανοποιητικά εργασίες συντήρησης 

σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

2. Ειδικότερα ο συντηρητής πρέπει να εκτελεί οπωσδήποτε  δύο (2) τακτικές συντηρήσεις 

(μία  ανά  εξάμηνο),  όπως  αναλυτικά  περιγράφονται  στα  τεχνικά  εγχειρίδια  του 

κατασκευαστού  των  μηχανημάτων,  λαμβανομένου  υπόψη  ότι  τα  μηχανήματα 

αιμοκάθαρσης  της  Μ.Τ.Ν.  λειτουργούν  κάθε  εβδομάδα  τουλάχιστον  100  ώρες  και 

οσεσδήποτε  άλλες  φορές  ήθελε  χρειαστεί  ενδιαμέσως  για  την  αποκατάσταση  των 

διαφόρων βλαβών που θα προκύψουν.

Ο  συντηρητής  οφείλει  επιπλέον  να   προβαίνει  άμεσα  σε  τυχόν  μετατροπές, 

αναβαθμίσεις  ή  βελτιώσεις  των  μηχανημάτων  (software  updates)  σύμφωνα  με  τις 

οδηγίες του κατασκευαστή.

3. Ο συντηρητής θα πρέπει να υποβάλλει με την προσφορά του το αναλυτικό πρόγραμμα 

με  τις  προληπτικές  συντηρήσεις  που  θα  εκτελεί  και  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του 

κατασκευαστή των μηχανημάτων, με τους κανόνες της Τέχνης  και της Επιστήμης για 

την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία των. 

4.  Ο  συντηρητής  θα  είναι  υπεύθυνος  για  τον  εσωτερικό  και  εξωτερικό  καθαρισμό  των 

μηχανημάτων, και γενικά για τις εργασίες και τις ρυθμίσεις που προβλέπονται από τις 

τεχνικές προδιαγραφές για την συντήρηση κάθε μηχανήματος που αναφέρονται.

               FLUID MONITOR

• Διαδικασία καθαρισμού και απασβέστωσης

• Ρύθμιση αισθητήρων πίεσης



• Ρύθμιση ανιχνευτού διαρροής αίματος

• Ρύθμιση αισθητήρων αγωγιμότητας

• Έλεγχος τάσεων αναφοράς

• Ρύθμιση θερμοκρασίας

• Ρύθμιση Bicart select

• Εσωτερική ρύθμιση αισθητήρα υπερδιήθησης

• Ρύθμιση FRN

• Ρύθμιση ευθυγράμμιση UF  

BLOOD MONITOR

• Ρύθμιση αισθητήρων φλεβικής πίεσης

• Ρύθμιση αισθητήρων αρτηριακής πίεσης

• Ρύθμιση αισθητήρα στάθμης

• Ρύθμιση αισθητήρα προετοιμασίας

• Έλεγχος πιεσομέτρων

5. Τον συντηρητή βαρύνουν τα  υλικά καθαρισμού και λίπανσης, η εργασία των τεχνικών 

που  θα  απασχοληθούν  για  την  συντήρηση,  έλεγχο,  ρύθμιση  λειτουργίας,  επισκευή 

βλαβών κλπ.

6.  Τον  συντηρητή  βαρύνουν  όλα  τα  ανταλλακτικά     (τα  οποία  πρέπει  να  φέρουν 

πιστοποίηση  CE),   πλην  των  αναλωσίμων  τα  οποία  στην  προσφορά  του  θα 

προκαθορίζονται επακριβώς. 

7.  Οι  εργασίες  συντήρησης  θα  γίνονται  σε  εργάσιμες  ημέρες  και  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.

8. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στα μηχανήματα από τον συντηρητή, χωρίς την 

έγκριση του τμήματος Βιοϊατρικής τεχνολογίας και την  παρουσία των τεχνικών του 

Νοσοκομείου.

9. Ο συντηρητής πρέπει να επεμβαίνει για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης που θα 

παρουσιάζεται  στα μηχανήματα μέσα σε 4 ώρες από οποιοδήποτε έκτακτο κάλεσμά 

του,  από  το  Νοσοκομείο,  οποιαδήποτε  ημέρα  και  ώρα  του  χρόνου, 

συμπεριλαμβανομένων αργιών και εορτών.

10.  Ο  συνολικός  χρόνος  ακινητοποίησης  λόγω  επισκευών  και  προγραμματισμένων 

συντηρήσεων  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  τις  (10)  εργάσιμες  ημέρες  τον  χρόνο, 

(υπολογίζονται 2 τακτικές συντηρήσεις), ο δε χρόνος αυτός θα ορίζεται με σαφήνεια 

στην  προσφορά.   Σε  περίπτωση  υπέρβασης,  η  σύμβαση  θα  παρατείνεται  για  5 



εργάσιμες ημέρες χωρίς αμοιβή, για κάθε ημέρα υπέρβασης του προαναφερόμενου 

συνολικού χρόνου των είκοσι ημερών.

11.  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  να μετρά ο χρόνος ακινητοποίησης από την 

αναγγελία  της  βλάβης  στον  συντηρητή.  Το  μέσον  αναγγελίας  μπορεί  να  είναι  είτε 

τηλεφωνικό είτε με φαξ.

12.  Για  κάθε  μηχάνημα  με  μέριμνα  και  ευθύνη  του  συντηρητή  θα  τηρείται  βιβλίο 

συντηρήσεων-επισκευών, στο οποίο θα 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.

13. 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 θα υπογράφονται  από τον συντηρητή και  την αρμόδια επιτροπή ελέγχου 

συντήρησης του Νοσοκομείου.

14. Η σύμβαση θα διακόπτεται αυτομάτως αν λόγω παλαιότητας του μηχανήματος δεν θα 

υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά από τον κατασκευαστικό οίκο. ή από οποιονδήποτε 

τρίτο που διαθέτει γνήσια ανταλλακτικά.

15. Από την αποκατάσταση βλαβών εξαιρούνται οι περιπτώσεις ζημιών που οφείλονται σε 

εξωτερικούς μη ελεγχόμενους από την εταιρεία παράγοντες όπως:

• Μη ενδεδειγμένη χρησιμοποίηση του μηχανήματος από προσωπικό μη 

εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία ή τρίτους.

• Ζημιά, βλάβη ή καταστροφή οφειλόμενη σε βαρειά αμέλεια ή δόλο.

• Βίαιη καταστροφή.

• Ολες οι επίσημα αναγνωριζόμενες περιπτώσεις ανώτερης βίας.

• Μη σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή χρήση.

16.  Ο συντηρητής  είναι  αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε 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 οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά στα παρελκόμενα του μηχανήματος και γενικά στις 

εγκαταστάσεις του νοσοκομείου από υπαιτιότητα του ή δόλο.

17.  Στην  περίπτωση  που  ο  συντηρητής  αποδειχθεί  ότι  είναι  ασυνεπής  ως  προς  τις 

υποχρεώσεις  του  το  Δ.Σ.  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.

18.  Προσφορά  που  δεν  απαντά  με  σαφήνεια  και  αναλυτικά  σε  όλα  τα  ζητούμενα 

απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

NIKKISO DBB-05 ME S/N:
63009-01
63009-02
63009-03

FRESENIUS 4008 B / HDF   ΜΕ   S/N  :
9V5AH922
0V5AL533
3VCAQ835
3VCAQ834
7VCAFR95
7VCAFR87
7VCAFR88


