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                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

     2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

                               ‘’ΤΖΑΝΕΙΟ’’ 
                                                        Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η           ( 2001 / 2020 )         
 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ MEIOΔOTIKOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                   
 

Συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ποσού # 26.500,00 #  € πλέον Φ.Π.Α 

 Σύμφωνα με την 40/03-12-2019 θ.  11Ο  απόφαση του Δ. Σ.   

 π ρ ο κ η ρ ύ σ ε τ α ι 
     
Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη 

αναδόχου που θα πραγματοποιήσει τη Συντήρηση του ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ SIEMENS AXIOM ARTIS MP του Ακτινολογικού Τμήματος,  με κριτήριο 

κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής. 

     Επισυνάπτονται : 
                                                                     
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -                       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α   

  Τ.Ε.Υ.Δ                                                                                                       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β   
 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10/02/2020 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ: 14.00  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ :    11 / 02 / 2020, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ  ΩΡΑ   10 π.μ 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    :  120 ημέρες 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  : «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ –ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

           Πειραιάς,   27 / 01/ 2020   
 

                                                                                                 Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  
                                                                                ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 
 
 
 
 
                                                                                              ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  2η Υ.Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

                               ‘’ΤΖΑΝΕΙΟ’’ 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 

 
 Η προσφορά υποβάλλεται, δακτυλογραφημένη και συνοδευόμενη από ένα 

αντίγραφο. Θα φέρει τη φίρμα του προσφέροντα, θα απευθύνεται στο Γενικό Νοσοκομείο 

Πειραιά ‘’ΤΖΑΝΕΙΟ’’ και θα φέρει σαν τίτλο την προμήθεια - υπηρεσία που αφορά,  στοιχεία 

που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τον περιέχει.  

 
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή 

σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

 
 
Οι προσφορές θα κατατίθενται  σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Προμηθειών 

(Αφεντούλη & Ζαννή  3ος όροφος) , αφού πρώτα πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου στο 

Γραφείο Πρωτοκόλλου (ισόγειο Κεντρικού Κτιρίου) μέχρι  και την προηγούμενη εργάσιμη 

ημέρα  από την αποσφράγιση του διαγωνισμού και ώρα 14:00μμ, δηλαδή μέχρι και την 

10η-02-2020 .  

Ημερομηνία υποβολής / παραλαβής θα θεωρείται η ημερομηνία που πιστοποιείται με 

τον αριθμό πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν γίνονται 

δεκτές σαν εκπρόθεσμες. 

Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος, ο τίτλος 

του διαγωνισμού καθώς και η Επωνυμία του φορέα. 

Εφόσον η προσφορά αποσταλεί με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία Διενέργειας, να 

φέρει την ένδειξη, «Να μην ανοιχθεί από την Γραμματεία». 



 

Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης.  2001 / 2020                                             

 

4 

 

Εντός του φακέλου της προσφοράς θα πρέπει επί ποινής αποκλεισμού να 

περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

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) για την προσφερόμενη 

εργασία εφ’ όσον ζητούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

2. Φάκελος 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 Εντυπο 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) 

 

• Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 

  

http://www.eaadhsy.gr/
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Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης, υπό αίρεση, ή τέτοιες 

που τροποποιούν τους όρους  της διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές. 

Η Συντήρηση των μηχανημάτων θα γίνεται υπό τους τεχνικούς όρους και προϋποθέσεις 

που ορίζουν οι προδιαγραφές της Διακήρυξης και με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις ισχύουσες περί προμηθειών -υπηρεσιών 

(συνοπτικοί διαγωνισμοί)  διατάξεις, ιδίως Ν.4412 / 2016 άρθρο 117 και επομ.  όπως 

ισχύει. Η αρμόδια Επιτροπή, προβαίνει στην αποσφράγιση των γραπτών, κατατεθεισών 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, και ταυτόχρονα τις 

μονογράφει κατά φύλλο ( όλα τα δικαιολογητικά – τεχνικά και οικονομικά στοιχεία ), με 

προαιρετική παρουσία των συμμετεχουσών στο διαγωνισμό εταιρειών. 

Σε περίπτωση ισοτιμίας προσφορών , πριν την κατακύρωση θα προηγηθεί διαδικασία 

κλήρωσης μεταξύ των ισότιμων προσφορών για την οποία θα ενημερωθούν έγκαιρα οι 

συμμετέχοντες 

 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δηλώνουν εγγράφως ότι αποδέχονται όλους τους 

όρους αυτού. 

Σε ενδεχόμενο μη προσκόμισης με την προσφορά των δικαιολογητικών που ζητούνται να 

προσκομισθούν από το ΤΕΥΔ,  ή ελλείψεων σ’ αυτά που προσκομίστηκαν, η προσφορά θα 

πρέπει να συνοδεύεται, από έγγραφο αίτημα παράτασης της  προθεσμίας υποβολής για 

εύλογο χρονικό διάστημα έως τη χορήγησή τους στον συμμετέχοντα, από τις αρμόδιες 

αρχές και την κατάθεσή τους στο Νοσοκομείο. Το αίτημα θα πρέπει να συνοδεύεται από 

αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται  

Ωστόσο σε κάθε περίπτωση το Νοσοκομείο διατηρεί τα δικαιώματα του άρθρου 79§5 του 

Ν. 4412/2016. 

 

Εφόσον οι παρεχόμενες εργασίες δεν είναι σύμφωνες με την υπογραφείσα σύμβαση ο 

συντηρητής είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού 

εγγράφου να  προβεί στις αναγκαίες διορθώσεις, συμπληρώσεις και βελτιώσεις. 
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Εγγυήσεις 

Σύμφωνα με το άρθρο 72.1β του Ν. 4412 / 2016 σε περίπτωση που προκύψει σύμβαση που 

υπερβαίνει τις 20.000 Ευρώ, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης 

εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής αυτής πρέπει να καλύπτει όλο το διάστημα της σύμβασης  

και ένα(1) ακόμα μήνα. 

 
Επισήμανση: Οι συμβάσεις που ενδεχομένως θα προκύψουν από την κατακύρωση του 

παρόντος Διαγωνισμού παύουν αυτοδίκαια σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης από 

αντίστοιχο δημόσιο διαγωνισμό του Νοσοκομείου ή αντίστοιχης  σύμβασης που θα 

υπογραφεί σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο. 
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                                                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α                     

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ SIEMENS AXIOM 

ARTIS MP ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

➢ O Συντηρητής αναλαμβάνει τη συντήρηση και επισκευή του συγκροτήματος και των 

αναφερόμενων μερών και εξαρτημάτων του καθόλην την διάρκεια της σύμβασης 

σύμφωνα με τα ειδικά εγχειρίδια και προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου σε 

απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για αποκατάσταση βλαβών. 

➢ Ο Συντηρητής αναλαμβάνει τη λειτουργική συντήρηση του συγκροτήματος και 

ειδικότερα: 

o Α) τον έλεγχο ασφαλείας, μετρήσεις τάσεων παλμών κλπ., 

o Β) τον έλεγχο ικανότητας λειτουργίας και καλής απόδοσης, 

o Γ) τις αναγκαίες ρυθμίσεις, λιπάνσεις κλπ. και  

o Δ) τη συμπλήρωση ή ενδεχομένως αντικατάσταση των βοηθητικών 

αναλώσιμων υλών, όπως έλαιο λίπανσης κλπ 

o Ε) τον έλεγχο ασφαλούς ρυθμού δόσεων σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

➢ Ο Συντηρητής αναλαμβάνει ακόμα την αποκατάσταση τυχόν ανωμαλιών και 

ειδικότερα: 

o Α) την αποκατάσταση συνήθων βλαβών και ζημιών οφειλομένων σε 

φυσιολογική φθορά από συνήθη χρήση 

o Β) την αντικατάσταση των φθαρμένων ανταλλακτικών από συνήθη χρήση, 

συμπεριλαμβανομένων των ακτινολογικών λυχνιών, ενισχυτή εικόνας, λυχνία 

λήψεως TV, monitor. Τα ανταλλακτικά πρέπει αποδεδειγμένα να είναι 

συμβατά και κατάλληλα όπως αυτά αναφέρονται στο εγχειρίδιο επισκευής – 

συντήρησης και στο τεχνικό φάκελο πιστοποίησης του μηχανήματος. Να είναι 

καινούρια και να φέρουν πιστοποίηση CE. 

o Γ) τη λήψη κάθε προληπτικού μέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή 

ζημιών 

o Δ) τυχόν αναβαθμίσεις του κατασκευαστικού Οίκου σε υπάρχοντα 

προγράμματα (software κλπ) 
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➢ Το Συντηρητή βαρύνουν τα υλικά καθαρισμού και λίπανσης, η εργασία των τεχνικών 

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

βλαβών κλπ. 

➢ Η Συντήρηση και επισκευή θα γίνεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα 

μετρήσεως και ελέγχου από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό του συντηρητή 

σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου του 

συγκροτήματος. 

➢ Κατά τη συντήρηση ή επισκευή ο συντηρητής θα προβαίνει, κατά την άποψή του σε 

κάθε απαιτούμενη τεχνική μετατροπή για την αρτιότερη και ασφαλή λειτουργία και 

απόδοση του συγκροτήματος, εφ’ όσον τούτο επιτρέπεται ή προβλέπεται από τον 

κατασκευαστικό Οίκο. οι μετατροπές αυτές δε θα έχουν επίπτωση στην παρεχόμενη 

ποιότητα και ταχύτητα των εκτελούμενων εξετάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται 

στη σύμβαση της αγοράς του μηχανήματος. Αντίθετα αποσκοπούν στη βελτίωση των 

λειτουργικών χαρακτηριστικών. 

 

➢ Ημερολόγιο: Καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της συντήρησης θα τηρείται ημερολόγιο 

λειτουργίας βλαβών κα συντήρησης του συγκροτήματος, με ευθύνη του τμήματος. 

Το ημερολόγιο αυτό θα υπογράφεται από: 

o α) τον αρμόδιο ιατρό του τμήματος  

o β) τον τεχνικό ηλεκτρονικό του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 

o γ) τον υπεύθυνο Τεχνολόγο Ακτινολόγο και  

o δ) τον υπεύθυνο τεχνικό του συντηρητή 

Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται όλες οι βλάβες και τα αίτιά τους, καθώς και οι 

ενέργειες αποκατάστασής τους από την πλευρά του συντηρητή. 

Μετά το πέρας κάθε προληπτικής συντήρησης θα διενεργείται έλεγχος ασφαλείας 

και μέτρησης της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από τον αρμόδιο Ακτινοφυσικό του 

Νοσοκομείου σε συνεργασία με τους τεχνικούς του συντηρητή, τον τεχνολόγο 

ακτινολόγο και τεχνικό ηλεκτρονικό του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. 

Το αποτέλεσμα θα καταχωρηθεί στο ως άνω ημερολόγιο υπό μορφή έκθεσης που 

θα υπογράφεται από όλους συντηρητή – Βιο. Τεχν. – Τεχν. Ακτιν.  – Ακτινοφυσικό. 
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ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

• Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται από Δευτέρα έως Παρασκευή και από 

ώρα 07:30 έως 15:30, (σε προκαθορισμένη ημέρα0 εκτός εορτών, αργιών 

κλπ. Οι εργασίες συντήρησης θα είναι διάρκειας μίας εργάσιμης μέρας εκτός 

ειδικών αναγκών, που θα ορίζονται από κοινού με τον Διευθυντή του 

Τμήματος και ενημερώνοντας το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του 

Νοσοκομείου. 

• Οι επισκευές  βλαβών θα γίνονται τις καθημερινές από Δευτέρα έως 

Παρασκευή και από ώρες 07:30 έως 15:30, εκτός εορτών, αργιών, κλπ 

• Η προσέλευση των Τεχνικών του συντηρητή για τις επισκευές θα γίνεται κατά 

το δυνατό μέσα σε 2 ώρες εντός εργασίμου ωραρίου και εντός 24ώρου εκτός 

εργασίμων ωραρίου, από τη λήψη της ειδοποίησης στα γραφεία του 

συντηρητή. 

• Ο Συντηρητής θα πρέπει να διατηρεί  υπηρεσία STAND-BY για το χρονικό 

διάστημα της σύμβασης συντήρησης η οποία να λειτουργεί από Δευτέρα – 

Παρασκευή και από ώρα 15:30 – 19:00 και το Σάββατο έως ώρα 12:00. 

 

DOWN TIME 

 Η επιτρεπόμενη διάρκεια ακινητοποίησης του συγκροτήματος δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις 12 εργάσιμες ημέρες ανά έτος. Σαν χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος 

κατά τον οποίο δεν ήταν δυνατή η διενέργεια περιστατικού. Ο χρόνος αυτός θα 

προσμετράται αθροιστικά από τη στιγμή κλήσης του συντηρητή για επισκευή. Ο χρόνος 

αυτός δεν περιλαμβάνει το χρόνο προληπτικής συντήρησης. Ο χρόνος ακινητοποίησης λόγω 

αντικατάστασης της ακτινολογικής λυχνίας δεν προσμετράτε εκτός και εάν ο συντηρητής 

δεν παραδώσει τη λυχνία εντός 24 ωρών.  

 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

• Στο τέλος ισχύος του χρόνου σύμβασης θα υπολογίζονται οι μέρες ακινητοποίησης 

του συγκροτήματος, όπως ορίζεται ανωτέρω. 
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• Για κάθε εργάσιμη ημέρα ακινητοποίησης πέραν των 12 εργασίμων ημερών 

ετησίως, θα επιβάλλεται στον συντηρητή ως ποινική ρήτρα ποσόν ίσο με δύο τοις 

εκατό (2%) της ετήσιας αμοιβής συντήρησης. 

• Η παρακράτηση των ποσών των ποινικών ρητρών θα γίνεται με αφαίρεση από την 

αμοιβή ή αν αυτή δεν επαρκεί από την εγγυητική επιστολή είτε τέλος με κάθε 

νόμιμο μέσο, εφ’ όσον έχουν εξοφληθεί όλα τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί και 

αφορούν το συγκρότημα αγγειογραφίας. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 

➢ Ο Συντηρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση της επισκέψεως υποχρεωτικά μία (1) 

φορά ανά τρίμηνο για προληπτική συντήρηση και οσεσδήποτε άλλες φορές ήθελε 

χρειαστεί ενδιαμέσως για την αποκατάσταση των διαφόρων βλαβών που θα 

προκύψουν 

➢ Ο Συντηρητής παρέχει τη διαβεβαίωση ότι οι εργασίες θα γίνονται κατά τρόπο 

τεχνικά άρτιο και σύμφωνα προς τις προδιαγραφές και οδηγίες του 

κατασκευαστικού Οίκου που ισχύουν διεθνώς, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και 

ασφαλής λειτουργία του συγκροτήματος. 

➢ Ο Συντηρητής θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση των 

κατά καιρούς εμφανιζομένων βλαβών, εντός του συντομότερου δυνατού χρονικού 

διαστήματος. 

➢ 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 στους ασθενείς, καθώς επίσης και 

για οποιοδήποτε βλάβη ή ζημιά στα παρελκόμενα του μηχανήματος και γενικά στις 

εγκαταστάσεις του νοσοκομείου από υπαιτιότητα ή δόλο. 

➢ Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στο μηχάνημα από τον συντηρητή, χωρίς την 

έγκριση του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και την παρουσία των τεχνικών του 

Νοσοκομείου. 
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➢ 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. 

➢ Ο Συντηρητής δεν ευθύνεται για επεμβάσεις μη εξουσιοδοτημένων τρίτων επί του 

υπό συντήρηση μηχανήματος, όπως επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση κατά την 

οποία δεν γίνει έγκαιρη αντικατάσταση ανταλλακτικού, λόγω μη εγκρίσεως, ή μη 

εγκαίρου εγκρίσεως του Νοσοκομείου. Ο Συντηρητής ενημερώνει εγγράφως το 

Νοσοκομείο στην περίπτωση αυτή. 

➢ Σε περίπτωση που ο συντηρητής αποδειχθεί ότι είναι ασυνεπής ως προς τις 

υποχρεώσεις του, το Δ.Σ. του Νοσοκομείου ύστερα από εισήγηση της επιτροπής 

ελέγχους συντήρησης θα τον κηρύσσει έκπτωτο και θα καταπίπτει η εγγυητική 

επιστολή «καλής εκτέλεσης της σύμβασης» υπέρ του Νοσοκομείου. 

➢ Η σύμβαση θα διακόπτεται αυτομάτως αν λόγω παλαιότητας του συγκροτήματος 

δεν θα υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά από τον κατασκευαστικό Οίκο. 
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                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Β 
    

                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): συνοπτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου που θα πραγματοποιήσει 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ AXIOM ARTIS MP CPV 5040000-9 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:  …………………………………………..  (αριθμ. εγκεκρ. Αιτήματος) 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε  προμήθειες 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 2001 / 
2020  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
AΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ AXIOM ARTIS MP 

 
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: 

[……] 

[……] 

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. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 
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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 

κατατίθενται στο φάκελο δικαιολογητικών 

συμμετοχής μαζί με την υπόλοιπη προσφορά, 

τα σχετικά ποινικά μητρώα του/των νομίμων 

εκπροσώπων του οικονομικού φορέα από τα 

οποία προκύπτει η μη υπαγωγή του στα 

αδικήματα που αναφέρονται  

 

 

 

 

 

 

  

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 και κατατίθενται 

στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής μαζί 

με την υπόλοιπη προσφορά 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

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 

στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής μαζί 

με την υπόλοιπη προσφορά 
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 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 ή η 

επαγγελματική καταλληλότητα για τη 

διενέργεια συγκεκριμένων εργασιών 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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