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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ημερομηνία:  20 Μαΐου 2020 

3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  Αρ. Πρωτ.: 7006    

(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)    

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                 

(Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ)                Προς 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ             

Τηλ: 23313-51157/51314 

Fax: 2331059315 

E-mail: prom3@verhospi.gr  

Ιστοσελίδα: www.verhospi.gr    

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής πρόσφορων για υπηρεσίες προληπτικής 

συντήρησης των έξι (6) Μηχανημάτων αιμοκάθαρσης του Οίκου 

GAMBRO της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού της. Μ. Βέροιας του Γ. Ν. 

Ημαθίας  

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας – Υγειονομική Μονάδα Βέροιας, 

λαμβάνοντας υπόψη: 

 Το Ν.4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ». 

 Την υπ΄αριθ. 9/30-4-2020 (θέμα 2ο) πράξη του Δ.Σ. του Γ. Ν. Ημαθίας 

για την έγκριση σκοπιμότητας και  διενέργεια διαδικασίας, για τη σύναψη 

ετήσιας σύμβασης υπηρεσιών Προληπτικής Συντήρησης  των έξι (6) 

μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, του οίκου GAMBRO, της Μονάδας 

Τεχνητού Νεφρού του Γ. Ν. Ημαθίας (Υ. Μ. Βέροιας),  με απευθείας 

ανάθεση μετά από δημόσια πρόσκληση.  

 Την υπ’αριθ.879 με αριθ.πρωτ.6931/19-05-2020(ΑΔΑ: ΩΜΥ249690Β7-

Ω67)Απόφαση Νομικής δέσμευσης πίστωσης της Υγειονομικής 

Μονάδας Βέροιας για την συντήρηση των έξι (6) μηχανημάτων 

αιμοκάθαρσης, του οίκου GAMBRO.   

 

Καλεί μέχρι την Τρίτη 2/6/2020 (και ώρα 12.30 μμ.), σε υποβολή 

σφραγισμένου φακέλου προσφοράς, για την ανάδειξη αναδόχου για 

την παροχή υπηρεσιών Προληπτικής Συντήρησης  των έξι (6) 

μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, του οίκου GAMBRO, της Μονάδας 

Τεχνητού Νεφρού του Γ. Ν. Ημαθίας (Υ. Μ. Βέροιας) (CPV: 50400000-9: 

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και 

εξοπλισμού ακριβείας), προϋπολογισμού 7.740,00 €  πλέον Φ.Π.Α. και   

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), η 

οποία να περιλαμβάνει:   
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1. Υποφάκελο τεχνικοοικονομικής προσφοράς (και σε ηλεκτρονική 

μορφή σε cd). 

2. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 

τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 

του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, θα πρέπει   να καταθέσετε  και 

Υποφάκελο  με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου του 

διαχειριστή της εταιρείας, (για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) από τον 

πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και από όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου), από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήματα της παρ. 1 του άρθ. 73 του Ν. 4412/2016, για κάποιο από τα 

αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα 

της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας,  

2)  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, και 

είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του ή είναι έκδοσης 3μήνου πριν 

την υποβολή του,  από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας 

δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά της  

περίπτωσης (2) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας 

που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. 

Το σύνολο των υπηρεσιών θα αφορά την κάλυψη της μονάδας 

Βέροιας, για δώδεκα (12) μήνες και  μέχρι εξαντλήσεως  του  

προϋπολογισμού. 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό του 

Νοσοκομείου Ημαθίας. 

Η πληρωμή σας ως  αναδόχου, θα γίνει από το Νοσοκομείο Ημαθίας 

μετά την εκπλήρωση των συμβατικών σας υποχρεώσεων  και την 

οριστική παραλαβή κάθε τμηματικής ολοκλήρωσης των υπηρεσιών από 

την αρμόδια επιτροπή του νοσοκομείου, με χρηματικό ένταλμα και με 

βάση τα νόμιμα παραστατικά (βάσει του Ν. 4152/13). 

Οι τεχνικές προδιαγραφές επισυνάπτονται στο τέλος της παρούσας 

 

 

         Ο Διοικητής του Γ.Ν. Ημαθίας  

        

  

 

 

                     Πλιόγκας Γ. Ηλίας 

 
Ακολουθεί Παράρτημα  τεχνικών προδιαγραφών 
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 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΙ (6) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO 

 

I.  «Προληπτική συντήρηση» είναι ο περιοδικός έλεγχος ρύθμισης, καθαρισμός των 

μηχανημάτων καθώς και ο αναγκαίος έλεγχος των ηλεκτρονικών και μηχανικών τμημάτων και 

η δοκιμή αυτών σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας σύμφωνα με τις οδηγίες του  

κατασκευαστικού οίκου. 

II. «Επανορθωτική συντήρηση» είναι η οποιαδήποτε  αναγκαία ενέργεια εκ μέρους της εταιρείας 

για την επιδιόρθωση  βλαβών των μηχανημάτων εμφανιζομένων και γνωστοποιουμένων προς 

την  εταιρεία είτε κατά την διάρκεια των επισκέψεων της προληπτικής συντήρησης είτε κατά τα 

μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών. 

III. Κανονικές ημέρες και ώρες εργασίας θεωρούνται : 

Οι  ώρες από 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ. και από Δευτέρα έως και Παρασκευή εξαιρούμενων 

επισήμων αργιών του Κράτους. 

IV. «Ανωτέρα βία» σημαίνει και θα περιλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός πέραν του  

λογικού ελέγχου εκατέρου των συμβαλλόμενων μερών συνεπεία του οποίου δεν μπορεί και δεν 

είναι δυνατόν να ζητηθεί από αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. Τέτοια συμβάντα 

συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: Θεομηνίες, επιδημίες, κυβερνητικές διατάξεις, 

απαγορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων και 

εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων. 

Η εταιρεία οφείλει να παρέχει κάλυψη για εργασίες προληπτικής συντήρησης και εργασίες 

επανορθωτικής συντήρησης συμπεριλαμβανομένου του κόστους των ανταλλακτικών. Στη 

τιμή δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικά & επισκευές που θα χρειαστούν για αποκατάσταση 

βλάβης, η οποία μπορεί να προκληθεί από φθορά λόγω βίαιης χρήσης. 

1. Σε περίπτωση που βγει εκτός λειτουργίας  κάποιο μηχάνημα ή προστεθεί κάποιο άλλο το 

κόστος της συντήρησης  θα διαμορφωθεί ανάλογα. 

2. Τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες της προληπτικής & 

επανορθωτικής συντήρησης περιλαμβάνονται στην μηνιαία επιβάρυνση που θα καταβάλει  το 

Νοσοκομείο στην εταιρεία. 

3. Η Εταιρεία υποχρεούται  στην παροχή υπηρεσιών κατά τις ημέρες Σαββάτου και Κυριακής και τις 

επίσημες αργίες του Κράτους  μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν προγενέστερης  

συνεννόησης με τους αρμοδίους του Νοσοκομείου. 

Τα μηχανήματα τα οποία θα συντηρούνται με την παρούσα σύμβαση είναι τα παρακάτω: 

Α/Α       ΜΗΧΑΝΗΜΑ                                                           S/N 

1          GAMBRO AK-200 Ultra (on LINE)                           18553 

2          GAMBRO AK-10 BMM HFM                                    25612 -1245  

            (η συντήρηση θα   παρέχεται χωρίς χρέωση) 

3          GAMBRO AK-200                                                     4218 

4          GAMBRO AK-200                                                     5732 

5          GAMBRO AK-200                                                     5734 

6          GAMBRO AK-200                                                     5784 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

1.         Να εκτελεί την συνήθη συντήρηση λειτουργίας των μηχανημάτων σύμφωνα με τα εγχειρίδια 

λειτουργίας καθώς και να χειρίζεται και να χρησιμοποιεί το μηχάνημα προσεκτικά 

προφυλάσσοντας από οποιαδήποτε ζημιά. 

2.      Να γνωστοποιεί στην εταιρεία οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή μη ικανοποιητικής 

λειτουργίας των μηχανημάτων, μη δικαιούμενο να προβαίνει σε οποιαδήποτε προσθήκη ή 

τροποποίηση στα μηχανήματα χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της  εταιρείας. 
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3. Να διευκολύνει την είσοδο των Τεχνικών της εταιρείας για την παροχή των υπηρεσιών στους 

χώρους των μηχανημάτων καθώς και να παρέχει κάθε αναγκαία διευκόλυνση για την εκτέλεση 

της προληπτικής και επανορθωτικής  συντήρησης. 

4. Να παρέχει στην  εταιρεία επαρκή χώρο για την ανωτέρω εργασία. 

5.        Να καταγράφει  όλες τις εμπειρίες του σχετικά με την ομαλή λειτουργία του μηχανήματος σε 

αρχείο. Οι παρατηρήσεις αυτές διευκολύνουν στον εντοπισμό προβλημάτων και επιδιόρθωσης 

τους όπως και την παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Επιφυλασσομένων των όρων και προϋποθέσεων η εταιρεία συμφωνεί να παρέχει τις 

παρακάτω υπηρεσίες συντήρησης των μηχανημάτων κατά την διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης: 

1. Η  εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί δύο (2) προληπτικές συντηρήσεις κατά χρονικά 

διαστήματα έξι (6) μηνών και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, εκδίδοντας 

αντίστοιχο παραστατικό.  Οι επισκέψεις αυτές θα γίνονται κατά την διάρκεια των κανονικών 

ορών εργασίας και με βάση το χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου 

και της συμβαλλόμενης εταιρείας. 

2. Η εταιρεία έχει την υποχρέωση να δίνει γραπτή αναφορά της καταστάσεως των μηχανημάτων 

μετά από την προληπτική συντήρηση. 

3. Η εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής 

συντήρησης μετά από κάθε σχετική κλίση. 

4. Η εταιρεία μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίο 

επισκέψεως τεχνικού περιγραφή των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί καθώς και των 

ανταλλακτικών που έχουν αντικατασταθεί & αυτών που χρήζουν αντικαταστάσεως. 

5. Η εταιρεία οφείλει να  ανταποκρίνεται αμέσως  στην κλίση του Νοσοκομείου γραπτή ή 

προφορική  και συγκεκριμένα όταν η κλίση θα γίνεται μέχρι τις 10.30 π.μ. η εταιρεία να 

ανταποκρίνεται την ίδια ημέρα, ειδάλλως την επομένη. 

6. Να κατατεθούν πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών από τον κατασκευαστικό οίκο. 

7. Σε περίπτωση που η συμβαλλόμενη εταιρεία δεν ανταποκρίνεται στους παραπάνω 

καθορισμένους χρόνους θα αυξάνεται η εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 

κατά 10 ημέρες για κάθε μέρα καθυστέρησης. 

8. Σε περίπτωση που η συμβαλλόμενη εταιρεία δεν ανταποκρίνεται στους παραπάνω 

καθορισμένους χρόνους θα αυξάνεται η εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 

κατά 10 ημέρες για κάθε μέρα καθυστέρησης. 
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