
            

                         Αγξίλην,  05      Ινπλίνπ    2019 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.7599 

       ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

       6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ   
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

 
Γραθείο : Προμηθειών   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 

Σατ. Γ/νζη         : 3ο τλμ Δ.Ο. Αγρινίοσ-Ανηιρρίοσ   

Σατ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο   
Πληροθορίες : Γ. Γούλα    

Σηλ.                   : 26413-61230   
Fax : 26410-25955   

E-maill :gnaprom@gmail.com   
 

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΔΠΙΚΔΤΔ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ». 

1. Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ – πδξαπιηθνχ - ζηδεξηθψλ πιηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Ν.Μ.Αγξηλίνπ, 

προϋπολογιζμού δαπάνης 2.700,00 € + Φ.Π.Α. 

 2. Δηήζηα άπαμ ζπληήξεζε ηνπ ηεζη θφπσζεο ηνπ Σαθηηθνχ Καξδηνινγηθνχ Ιαηξείνπ, προϋπολογιζμού 

δαπάνης    1.000,00 € + Φ.Π.Α. 

 3. Δπηζθεπή δχν νπηηθψλ 0ν θαη  30ν δηνπξπζξηθψλ επεκβάζεσλ, προϋπολογιζμού δαπάνης    1.000,00 € + 

Φ.Π.Α. 

4. Δηήζηα ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο αλνζντζηνρεκείαο ηνπ Παζνινγναλαηνκηθνχ Σκήκαηνο, 

προϋπολογιζμού δαπάνης    2.200,00 € + Φ.Π.Α. 

 ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  6.900,00 € + Φ.Π.Α. 

 

Έρνληαο ππφςηλ: 
 

1 Σηο δηαηάμεηο ζε ηζρχ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΔΚ 19/Α/95] « Πξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο 

ζπλαθψλ ζεκάησλ» δειαδή ηηο παξ. 1 έσο 11 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ην άξζξν 3 ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΚ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/Α/9-2-07). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3580/2007 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην ΤΤΠΚΑ» (ΦΔΚ 134/Α/18-6-07). 

4.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ ηεο 29-6-

2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξφγξακκα δηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3867/2010 ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 12 «κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκψλ θαζψο θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ ιήμεη ζπκβάζεηο ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν δηαπξαγκάηεπζε γίλεηαη κε βάζε ηε 

ρακειφηεξε ηηκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο φπσο θαηαγξάθεηαη ζην Παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

Ν3846/2010»  

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/14 (ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014) : Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελ-

ζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 5 

ηνπ άξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 φπσο θαηαξγήζεθαλ κε ην Ν.4412/2016. 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ A 160/08-08-2014) Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ άξζξσλ 134 έσο 

138,139,157 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 201 πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ην Ν.4412/2016. 



10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 έγγξαθν ηεο Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο κε ζέκα: Γηεπθξηληζηηθέο 

νδεγίεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβάζεηο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ησλ Φνξέσλ Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη ηεο Δζληθήο  Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο. 

12.To άξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4542/2018 πνπ αλαθέξεη φηη: « Δηδηθφηεξα 

ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ έθαζηνπ θνξέα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηήησο πνζνχ, αλήθεη 

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξέα, θαη ζηνλ Γηνηθεηή ή Τπνδηνηθεηή ηεο 

αξκφδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Πξσηνβάζκηαο. 

13. Σελ ππ.αξηζκ. 16ε/ 10-07-2018  ζέκα 4ν απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε Β’ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γ.Ν. Αηησιναθαξλαλίαο νηθνλνκηθήο ρξήζεσο 2018 θαη ε νπνία 

εγθξίζεθε κε ηελ Β2α/Γ.Π.62750/23-08-2018 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο. 

14. Σα αξηζκ.πξση. 5792/23-04-2019,5196/10-04-2019,5339/15-04-2019 θαη 5197/10-04-2019  αηηήκαηα  ηεο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο.   

15 . Σελ  αξ. 890 κε  ΑΓΑ:7ΥΚ46904Μ-6Γ7 απφθαζε  δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

16. Σελ  αξηζκ. πξση.7400/03.06.2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. 

 
Σν Γ.Ν. ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ  πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θιεηζηψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα δηαθνξέο επηζθεπέο θαη πξνκήζεηεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο, άθξσο απαξαίηεηεο  

γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, κέζσ αλάξηεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην ΚΗΜΗΓΗ  θαη ζηε 

Γηαχγεηα , ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά. 

Παξαθαινχκε λα θαηαζέζεηε έως ηις 17-06-2019, ημέρα Γεσηέρα  και ώρα 14.00μ.μ. ζρεηηθή έγγραθη 

κλειζηή προζθορά (ζηην οποία θα αναγράθεηαι η θράζη  «Οικονομική προζθορά » ηο θέμα και 

ο αριθμός  πρωηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ). 

       εκεηψλεηαη φηη : 

      Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,  ζηελ  νπνία 

πξέπεη: 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.  

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  είλαη:  

αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο 

θαη επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην. 

Ο ρξφλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ  Ννζνθνκείνπ γηα   επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554)  

      

     ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

1. Πξνκήζεηα ηνπ θάησζη ηερληθνχ πιηθνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο: 
 

A/Α Περιγραθή Δίδοσς Ποζόηηηα 

1 Αληεπίζηξνθν 2 ½ ‘’ cim Θ/Θ γηα ηελ αλαθπθινθνξία 3 

2 Φιάληδα PN10 DIN25 Φ115mm έμσ-έμσ, κε 4 ηξχπεο, ηξχπα 6cm, κε ιαηκφ.  10 

3 Σαηλία ηεθιφλ  ½’’ 10 



4 Σαηλία ηεθιφλ ¾’’ 10 

5 Σζέξθη 12mm x 10 m  2 

6 Ράβδνο ζεζκνζηιηθφλεο δηάθαλε 11mmBISON 20  

7 Αληηζθσξηαθφ ιηπαληηθφ spray WD40 400ml 10 

8 Γξάζν spray WD40 ιεπθφ ιηζίνπ πςειήο απφδνζεο 400ml 10 

9 

Μεηαιιηθφο Γίζθνο θνπήο μχινπ 115mmγηα κηθξφ ηξνρφ. ηελ ζπζθεπαζία λα πεξηέρεηαη 

θαη ξνδέια γηα ηελ ηέιεηα πξνζάξηεζε ηνπ δίζθνπ ζηνλ ηξνρφ. Γηάκεηξνο νπήο: 22,2mm 

Πάρνο: 2mm 

2 

10 

Μεηαιιηθφο Γίζθνο θνπήο μχινπ 125mm γηα κηθξφ ηξνρφ. ηελ ζπζθεπαζία λα πεξηέρεηαη 

θαη ξνδέια γηα ηελ ηέιεηα πξνζάξηεζε ηνπ δίζθνπ ζηνλ ηξνρφ. Γηάκεηξνο νπήο: 

22,2mmΠάρνο: 2mm 

2 

11 Γηζθάθηα θνπήο γηα ζίδεξν 115x22,23x1mm 10 

12 Γηζθάθηα θνπήο γηα ζίδεξν 125x22,23x1mm 10 

13 Πιαζηηθά βχζκαηα νχπα καχξα εμάξηα 100 

14 Μαζηίρα SIKAFLEX 11 FC γθξη 600ml 3 

15 Μαζηίρα SIKAFLEX 11 FC ιεπθή 600ml 3 

16 Σξππάλη ζηδήξνπ θνβαιηίνπ 3mm 5 

17 Σξππάλη ζηδήξνπ θνβαιηίνπ 4mm 5 

18 Σξππάλη ζηδήξνπ θνβαιηίνπ 5mm 5 

19 Σξππάλη ζηδήξνπ θνβαιηίνπ 6mm 5 

20 Φηάιε MAPP GAS (Turbo Torch professional map//pro θαζαξφ βάξνο 399,7g/14.1 oz 2 

21 Γξάζν ξνπιεκάλ ιηζίνπ 1kg 1 

22 Κφιια logo ζηηγκήο 2gr 10 

23 Κφιια δχν ζπζηαηηθψλ permatex cold weld bonding compound 2 

24 Βελδηλφθνιια  CM-43 CARMYFIX 1kg 2 

25 
Ηιεθηξηθφ κνηεξ γηα ηελ εζσηεξηθή κνλάδα ηνπ A/C  LG MODEL ASNW2465DU3  S24AW 

καδη κε ηα έδξαλα 
2 

26 Λάκπα LEDT8 1,20m (ζε αληηθαηάζηαζε ηεο ιάκπαο θζνξίνπT836w 1,20m) 50 

27 εη θιεηδηά allen κε ιαβή Σαθ. (2-2,5-3-4-5-6-8-10) 1 

28 Λάκπα θζνξίνπ Osram 18W/840 Σ8 (60cm) LUMILUX COOL WHITE 1350 lm 100 

29 
εη καθξηά θιεηδηά allen 10 ηεκαρίσλ, απφ 1.27 - 10mm  

(θιεηδηά κε ζθαηξηθή ηελ κία άθξε) 
2 

 
 2. Δηήζηα άπαμ ζπληήξεζε ηνπ ηεζη θφπσζεο CARDIOSOFT κε sn 101240850 θαη ηνπ ηάπεηα Σ2100 κε sn 

SK213120153SA ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ GE ηνπ Σαθηηθνχ Καξδηνινγηθνχ Ιαηξείνπ. 

Οι εργαζίες ποσ θα πραγμαηοποιηθούν είναι οι κάηωθι:  
Α. CARDIOSOFT 

-Γεληθφο θαζαξηζκφο ησλ ηκεκάησλ ηνπ κεραλήκαηνο πνπ είλαη επηξξεπή ζηε ζθφλε 
-Καζαξηζκφο θαη έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη mouse 

-Καζαξηζκφο θαη έιεγρνο ησλ απνζεθεπηηθψλ κέζσλ 
-Έιεγρνο ηνπ setup ηνπ κεραλήκαηνο 

-Έιεγρνο acquisition module  θαη ησλ θαισδίσλ ηνπ (leads αζζελνχο – patient cable) 

-Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη ξχζκηζε ηνπ θαηαγξαθηθνχ 
-Καζάξηζκα επαθψλ 

-Έιεγρνο ηξνθνδνζίαο κεραλήκαηνο 
-Ηιεθηξηθφο έιεγρνο αζθαιείαο κεραλήκαηνο θ έιεγρνο δηαξξνψλ πξνο ζαζί, γείσζε, αζζελή 

-Έιεγρνο ζσζηήο επηθνηλσλίαο κε ηνλ ηάπεηα 



-Έιεγρνο βάζεο δεδνκέλσλ 

-Γεληθνί έιεγρνη ινγηζκηθνχ θαη hardware 

-Πηζηνπνίεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο βάζεη θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 
Β. Σ2100 

-Γεληθφο θαζαξηζκφο ησλ ηκεκάησλ ηνπ κεραλήκαηνο πνπ είλαη επηξξεπή ζηε ζθφλε 
-Έιεγρνο θαη ξχζκηζε ηνπ ηκάληα κεηάδνζεο θίλεζεο θαη βάδηζεο 

-Έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο αλχςσζεο 

-Λίπαλζε ησλ κεραληθψλ ηκεκάησλ 
-Έιεγρνο θαη ξχζκηζε ηεο θιίζεο ηνπ ηάπεηα 

-Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ emergency stop 
-Ηιεθηξνληθφ calibration ηνπ ηάπεηα 

-χζθημε βηδψλ 
-Καζάξηζκα επαθψλ connectors 

-Έιεγρνο ηξνθνδνζίαο κεραλήκαηνο 

-Ηιεθηξνληθφο έιεγρνο αζθαιείαο κεραλήκαηνο θαη έιεγρνο δηαξξνψλ πξνο ζαζί, γείσζε 
-Γεληθνί έιεγρνη hardware 

-Πηζηνπνίεζε θαιήο ιεηηνπξγία βάζεη θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 
Απαηηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα 

EN ISO 13485:2012 θαη EN ISO 9001:2008 θαη λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. 

ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο. Οη εξγαζίεο ζα δηεμαρζνχλ απφ ηερληθνχο εμνπζηνδνηεκέλνπο θαη 
εθπαηδεπκέλνπο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά 

3. Δπηζθεπή δχν νπηηθψλ δηνπξπζξηθψλ επεκβάζεσλ Ackermann 0ν δηακέηξνπ 4mm κε θσδηθφ 32-4020G θαη 
s/n: Α3152 θαη Ackermann 30o δηακέηξνπ 2,7mm κε θσδηθφ 18-2346G θαη s/n: A4553. 

Δξγαζίεο επηζθεπήο: 

-Άλνηγκα-θαζαξηζκφο 

-Αληηθαηάζηαζε θαθνχ εζηίαζεο 

-Αληηθαηάζηαζε ηεζζάξσλ θξπζηάιιηλσλ θαθψλ 
-Ρχζκηζε 

-ηεγαλνπνίεζε-έιεγρνο.  
Ο αλάδνρνο λα παξαδψζεη κε ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα επηζθεπαζκέλα κέξε 

δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ. Σα δε αληαιιαθηηθά λα πξνκεζεχνληαη απφ πηζηνπνηεκέλνπο ζπλεξγάηεο θαη 

λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. Να θαηαηεζεί βεβαίσζε ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο 
ΓΤ8δ/Γ.Π. ΟΙΚ/1348 (ΦΔΚ 32/Β/2004), Δ3/833 (ΦΔΚ 1329/Β/1999) θαη πηζηνπνηεηηθφ EN ISO 9001:2008.    

 
4. Δηήζηα άπαμ ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο αλνζντζηνρεκείαο Autostainer Link48 ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ DAKO κε s/n AS2694D1211 ηνπ Παζνινγναλαηνκηθνχ Σκήκαηνο.  

ην θφζηνο ηεο ζπληήξεζε πεξηιακβάλνληαη ην ΚΙΣ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο (Preventive 
Maintenance Spare Part Kit (PMI kit) LINK 48), ε εξγαζία ηνπ ηερληθνχ θαη ηα ελδερφκελα έμνδα κεηαθίλεζήο 

ηνπ. 
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο ν αλάδνρνο ζα βαξχλεηαη κε ηελ Ννκηθή επζχλε γηα πξφθιεζε βιάβεο ζε 

ηξίηνπο απφ θαθή ή ειιηπήο ζπληήξεζε. 
ΓΔΝ ζα πεξηιακβάλεη νχηε ζα θαιχπηεη : 

α. Δπηδηνξζψζεηο  βιαβψλ πνπ νθείινληαη  ζε ζπλζήθεο/πεξηζηάζεηο/γεγνλφηα πνπ δελ ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν 

ηεο εηαηξίαο φπσο ελδεηθηηθά: ζεηζκφο, θσηηά, πιεκκχξεο θαζψο θαη θαθφβνπιεο πξάμεηο ή άιιεο δεκηέο πνπ 
πξνθάιεζε ν πειάηεο ή απφ ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζθεπψλ εθηφο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνδηαγξαθψλ 

(π.ρ. ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο, ηάζεο δηθηχνπ) 
β. Απνδεκίσζε γηα ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ ρξήζε ή κε  ηνπ κεραλήκαηνο ή απφ 

νπνηαδήπνηε άιιε αηηία  (αληηθαηάζηαζε πιηθνχ     παξαγσγήο δηαθπγφληα θέξδε θ.ι.π.). 

γ.  Γαπάλεο κεηαθίλεζεο ή κεηαθνξάο ηνπ κεραλήκαηνο. 
δ. Καζαξηζκφ ηνπ κεραλήκαηνο  πνπ πξνβιέπεηαη  φηη γίλεηαη απφ ηνλ ρεηξηζηή ηνπ κεραλήκαηνο. 

Οη ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ζα εθηεινχληαη απφ ηερληθνχο ηεο αλαδφρνπ εθπαηδεπκέλνπο απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. Να θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. 

Σα αλσηέξσ αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ην κεράλεκα. Απαηηείηαη απφ ηνλ 
ζπληεξεηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα EN ISO 

13485:2012 θαη EN ISO 9001:2008 θαη λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 

ηνπ Τπ.Τγείαο. Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 
                ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                                                                       
                         

                                                                                    Αλδξέαο η. Σζψιεο  



                 

               


