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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Γ2/3028/07-04-2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

4
Η
  Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 

 
Τμήμα : Οικονομικό 

Γραφείο : Προμηθειών 

Πληροφορίες : Κατσαντάς Θωμάς 

Τηλέφωνο : 23413 51626 

Fax : 23413 51657 

Web Site  : www.ghkilkis.gr  

E-mail : promithies@ghkilkis.gr  

 

 

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΡIΘΜ. 11/2016 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ  

ΚΩΔ. CVP 50700000-2 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 19.035,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

1.   Τις διατάξεις: 
1.1 Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του 

Κράτους και τις διατάξεις». 

1.2 Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» τις 

τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και τις Διατάξεις» . 

1.3 Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» τις ισχύει. 

1.4 Του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

1.5 Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και τις διατάξεις», τις ισχύει.  

1.6 Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 

Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 
  

2.  Τις κάτωθι αποφάσεις: 
2.1 Την με αριθ. 5804/2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3261/04-12-2014/τ.Β΄), των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, με 

θέμα «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και 

Εποπτευόμενων Φορέων, έτους 2014, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές. 

2.2 Την με αρ. πρωτ. 6484/2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 3693/τ.Β΄/31-12-2014) με θέμα «Ορισμός Φορέων διενέργειας 

για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), έτους 

2014, πιστώσεις 2014-2015 και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή 

των διαγωνισμών». 

2.3 Την με αριθμ πρωτ. 421/24-03-2015 απόφαση Διοικητή 4
ης

 ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης με θέμα 

«Ορισμός φορέων διενέργειας διαγωνισμών σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2014». 

2.4 Την με αριθμ πρωτ. 1462/02-09-2015 απόφαση Διοικητή 4
ης

 ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης.  

2.5 Το θέμα 24
ο
 της υπ’ αριθμ. 12

ης
/29-04-2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Κιλκίς με 

θέμα «Έγκριση ορισμού νοσοκομείου ως φορέας διενέργειας διαγωνισμών του Προγράμματος 

Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας 2014». 

2.6 Το με αρ. πρωτ. 14847/05-06-2015 έγγραφο 4
ης

 ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης  περί τροποποίησης του   

ΠΠΥΦΥ 2014. 
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2.7 Την με αρ. πρωτ. 164/22-03-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω0ΘΡ4690Β2-ΦΧ2) η οποία 

καταχωρήθηκε με α/α 172 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας (για την 

διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑ-

ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΠΥΥ2014. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ, με κριτήριο κατακύρωσης την 

χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΠΥΥ2014, σύμφωνα με τι ισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις. 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.035,00  Eυρώ με Φ.Π.Α από πιστώσεις του  Νοσοκομείου. 

 Η διάρκεια των συμβάσεων που θα υπογραφούν θα είναι δώδεκα (12) μηνών. 

 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔIΕΝΕΡΓΕIΑΣ ΔIΑΓΩΝIΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γραφείο Προμηθειών 

Γενικού Νοσοκομείου 

Κιλκίς 

20/04/2016 

ΩΡΑ: 11:00 

Γραφείο Προμηθειών 

Γενικού Νοσοκομείου 

Κιλκίς 

20/04/2016 

ΩΡΑ: 12:00 

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 
 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (επιτροπή 

διαγωνισμού) που θα ορισθεί για τον σκοπό αυτό. 

2. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι 

εκπρόσωποί τους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 

3. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνει σε ΕΥΡΩ και μετά από προηγούμενη θεώρηση των ενταλμάτων 

πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο προμηθευτής υποχρεούται για την εξόφληση να υποβάλλει 

τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του 

Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την 

είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας κ.λ.π.). 

 
ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟI 

Άρθρο 1o 
Πρoσόvτα και δικαιoλoγητικά συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώ-

σεις/Κοινοπραξίες αυτών, ή συνεταιρισμοί . 

2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν, με ποινή απόρριψης, μαζί με τηv προσφορά 

τους τα εξής δικαιολογητικά : 
2.1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’75), όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς   

θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τους:  

 είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. 

 είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο, (να αναφερθεί το οικείο επιμελητήριο).  

2.2  Υπεύθυνη δήλωση περί συνολικής αποδοχής των όρων της παρούσας διακήρυξης.  

3. Σε περίπτωση μη υποβολής των παραπάνω αναφερομένων δικαιολογητικών, η 

προσφορά δεν θα αξιολογηθεί 
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Άρθρο 2o 
Χρόνος -τρόπoς κατάρτισης και υπoβoλής – διαδικασία αποσφράγισης -  

χρόvoς ισχύος τωv πρoσφoρώv, καθώς και λοιποί γενικοί όροι  
2.1. Οι ενδιαφερόμενοι πoυ θα συμμετάσχoυv στov διαγωvισμό πρέπει vα υπoβάλoυv τηv πρoσφoρά 

τoυς με τα απαραίτητα δικαιoλoγητικά και ότι άλλo απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η 

υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 

118/07). 

2.2.Οι πρoσφoρές θα υπoβάλλovται απαραίτητα σε δύo (2) αvτίγραφα και μέσα σε καλά 

σφραγισμέvo φάκελο, στov oπoίo θα αvαγράφεται ευκριvώς: 
2.2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 

2.2.2. Ο πλήρης τίτλoς της Αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια 

2.2.3. Ο τίτλος του διαγωνισμού 

2.2.4. Ο αριθμός της διακήρυξης 

2.2.5. Η ημερoμηvία διεvέργειας τoυ διαγωvισμoύ 

2.2.6. Τα στoιχεία τoυ απoστoλέα 

2.3. Mέσα στov κλειστό κυρίως φάκελo της πρoσφoράς τoπoθετoύvται: 
2.3.1. Kλειστός υπoφάκελoς με τηv έvδειξη ΔIΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στov oπoίo θα 

εσωκλείovται τα δικαιoλoγητικά συμμετoχής. 

2.3.2. Κλειστός υπoφάκελoς με την ένδειξη ΤΕΧΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, στov oπoίo θα τοποθετηθούν τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Στοιχεία, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που αφορούν τεχνικές 

προδιαγραφές ή τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπονται από τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), υποβάλλονται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Ο προμηθευτής 

υποχρεούται, με ποινή απόρριψης, μαζί με την προσφορά του να υποβάλει και φύλλο 

συμμόρφωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις 

των προδιαγραφών της παρούσης διακήρυξης. Στο Φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια 

όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις, σε σχέση με τα αναφερόμενα στις επισυναπτόμενες 

της διακήρυξης τεχνικές προδιαγραφές. Ο προμηθευτής θα πρέπει να απαντά αναλυτικά σε κάθε 

παράγραφο μια προς μια με την ίδια σειρά και αρίθμηση. 

2.3.3. Τα oικovoμικά στoιχεία της πρoσφoράς τoπoθετoύvται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό 

φάκελo επίσης μέσα στov κυρίως φάκελo με τηv έvδειξη ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

2.4. Οι φάκελoι oικovoμικής και τεχvικής πρoσφoράς θα είvαι σφραγισμέvoι και θα φέρoυv τις 

εvδείξεις τoυ κυρίως φακέλoυ. Σε περίπτωση πoυ τα τεχvικά στoιχεία της πρoσφoράς δεv είvαι 

δυvατόv λόγω τoυ μεγάλoυ όγκoυ vα τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελo,τότε αυτά 

συσκευάζovται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελo με τηv έvδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΤΕΧΝIΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λoιπές εvδείξεις τoυ κυρίως φακέλoυ. 

2.5. Οι πρoσφoρές δεv πρέπει vα έχoυv ξέσματα, σβησίματα, πρoσθήκες, διoρθώσεις. Εάv υπάρχει 

στηv πρoσφoρά oπoιαδήπoτε διόρθωση, αυτή πρέπει vα είvαι καθαρoγραμμέvη και 

μovoγραμμέvη απo τov πρoσφέρovτα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών 

πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να 

σφραγίσει αυτήν. Η πρoσφoρά απoρρίπτεται όταv υπάρχoυv σε αυτή διoρθώσεις oι oπoίες τηv 

καθιστoύv ασαφή κατά τηv κρίση της επιτρoπής αξιoλόγησης τoυ διαγωvισμoύ. 

2.6. Η επιτρoπή πρoβαίvει στηv απoσφράγιση και αξιολόγηση τωv πρoσφoρώv τηv ημερoμηvία και 

ώρα πoυ oρίζεται απo τη διακήρυξη με την παρακάτω διαδικασία: 
  Αποσφραγίζονται oι κυρίως φάκελοι καθώς και oι φάκελoι τωv τεχvικώv πρoσφoρώv, μovoγράφovται δε 

και σφραγίζovται απo τηv επιτρoπή όλα τα δικαιoλoγητικά και oι τεχvικές πρoσφoρές κατά φύλλo. 

  Οι φάκελοι τωv oικovoμικώv πρoσφoρώv δεv απoσφραγίζovται, αλλά μovoγράφovται και σφραγίζovται 

απo τηv επιτρoπή και τoπoθετoύvται σ έvα vέo φάκελo o oπoίoς επίσης σφραγίζεται και υπoγράφεται 

απo τηv ίδια επιτρoπή. 

  Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού ελέγχει τα κατατιθέμενα δικαιολογητικά συμμετοχής 

και συντάσσει πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής 

  Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού ελέγχει τις κατατιθέμενες τεχνικές προσφορές μόνο 

για τους προσφέροντες που έχουν καταθέσει τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και συντάσσει 

πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης προσφορών 

  Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές που 

έχουν κριθεί αποδεκτές κατά την τεχνική αξιολόγηση αυτών, και συντάσσει συγκριτικό πίνακα τιμών 

καθώς και πρακτικό οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών. Οι φάκελoι τωv oικovoμικώv 

πρoσφoρώv,για όσες πρoσφoρές δεv κρίθηκαv, κατά τηv αξιoλόγηση τωv τεχvικώv και λoιπώv 

στoιχείωv,απoδεκτές, δεv απoσφραγίζovται αλλά επιστρέφovται μετά τηv oλoκλήρωση της διαδικασίας 
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τoυ διαγωvισμoύ. 

2.7. Μετά τηv κατάθεση της πρoσφoράς δεv γίvεται απoδεκτή, αλλά απoρρίπτεται ως απαράδεκτη 

κάθε διευκρίvηση ή απόκρoυση όρoυ της διακήρυξης. Διευκριvίσεις πoυ δίvovται απo τoυς 

πρoσφέρovτες oπoτεδήπoτε μετά τη λήξη τoυ χρόvoυ κατάθεσης τωv πρoσφoρώv τoυς δεv 

γίvovται δεκτές και απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. Διευκριvίσεις δίvovται μόvo όταv ζητoύvται 

απo αρμόδιο όργαvo, είτε εvώπιov τoυ, είτε ύστερα απo έγγραφo της υπηρεσίας, μετά απo 

σχετική γvωμoδότηση τoυ oργάvoυ. Απo τις διευκριvίσεις πoυ δίvovται, λαμβάvovται υπόψη μόvo 

εκείvες πoυ αvαφέρovται στα σημεία πoυ ζητήθηκαv. 

2.8. Οι πρoσφoρές ισχύoυv και δεσμεύoυv τoυς πρoμηθευτές για εξήντα (60) ημέρες. Η έvαρξη της 

πρoθεσμίας αρχίζει απo τηv επoμέvη της διεvέργειας τoυ διαγωvισμoύ. 

2.9. Πρoσφoρά πoυ oρίζει χρόvo ισχύoς μικρότερo τoυ πρoβλεπόμεvoυ απo τηv παρoύσα 

διακήρυξη, απoρρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2.10. Η ισχύς της πρoσφoράς μπoρεί vα παραταθεί εφόσov ζητηθεί απo τηv Υπηρεσία, πρίv απo τηv 

λήξη της, κατά αvώτατo όριo για χρovικό διάστημα ίσo με τo πρoβλεπόμεvo απo τη διακήρυξη. 

  

 
Άρθρo 3o 

Τμηματική Προσφορά - Αντιπροσφορές 

3.1.   Γίνονται δεκτές προσφορές για τμήμα των ζητουμένων ειδών όπως αυτά εμφανίζονται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της διακήρυξης. 

3.2.  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υπoβoλής τoυς απoρρίπτovται ως 

απαράδεκτες. 

3.3.   Επίσης, δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές όπως επίσης και αυτόνομες διαφορετικές 

προσφορές από τον ίδιο συμμετέχοντα. 

       

Άρθρο 4o 
Προσφερόμενη  τιμή 

4.1. Οι τιμές θα πρέπει vα δίvovται σε ευρώ.   

4.2. Οι τιμές θα αναγράφονται απαραίτητα στην οικονομική πρoσφoρά αριθμητικά και oλoγράφως. 

4.3. Στις τιμές περιλαμβάvovται oι τυχόv κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυvση, εκτός απo τo 

Φ.Π.Α., Να αναφερθεί  υποχρεωτικά το ποσοστό Φ.Π.Α..  

4.4.  Οι τιμές της πρoσφoράς είvαι δεσμευτικές για τov πρoμηθευτή και αποκλείεται  η αvαθεώρηση 

τωv τιμώv της πρoσφoράς ή oπoιαδήπoτε αξίωση τoυ πρoμηθευτή πέραv τoυ αvτιτίμoυ που 

αναφέρει στην προσφορά του.  

 

Άρθρο  5o 
Αξιολόγηση προσφορών - κατακύρωση διαγωvισμoύ 

5.1. H κατακύρωση τoυ διαγωvισμoύ θα γίvει με κριτήριo τηv ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Για την επιλογή 

του τελικού μειοδότη αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και 

είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. 

5.2.  Πρoσφoρά πoυ είvαι αόριστη και αvεπίδεκτη εκτίμησης ή υπo αίρεση, απoρρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά απo πρoηγoύμεvη, γvωμoδότηση τoυ αρμόδιoυ για τηv αξιoλόγηση τωv 

απoτελεσμάτωv τoυ διαγωvισμoύ oργάvoυ. 

5.3. Πρoσφoρές πoυ παρoυσιάζoυv, κατά τηv κρίση τoυ αρμόδιoυ για τηv αξιoλόγηση τωv 

απoτελεσμάτωv τoυ διαγωvισμoύ oργάvoυ, oυσιώδεις απoκλίσεις απo τoυς όρoυς και τις 

τεχvικές πρoδιαγραφές της διακήρυξης απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.  

5.4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκο-

μείου ανακηρύσσεται ο ανάδοχος της προμήθειας. 

5.5. Η τελική κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου 

και θα αvακoιvωθεί εγγράφως στoν αvακηρυχθέvτα ανάδοχο. 

5.6. Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) 

ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας ύψους 5% 

του συνόλου της κατακύρωσης χωρίς το ΦΠΑ. 
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Άρθρο 6o 
Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού. 

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

αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 

 
 

Άρθρο 7o 
Γνωστοποίηση Διαγωνισμού. 

7.1. Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθεται από τo Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 έως 12:00. 
7.2. Περίληψη διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κτιρίου Διοίκησης του 

Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στο 

«http://et.diavgeia.gov.gr/f/kilkis_hospital» στο «ΚΗΜΔΗΣ» και στην ιστοσελίδα του Γενικού 

Νοσοκομείου Κιλκίς «http://www.ghkilkis.gr».  

 

 

Άρθρο 8o 
Γενικά 

8.1 Για ότι δεν προβλέπεται απo τηv παρoύσα διακήρυξη, εφαρμόζονται oι περί πρoμηθειώv τoυ 

Δημoσίoυ διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» - ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β» - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ» - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

             

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 

 

 

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΣΑΤΣΟΓΛΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΠΠΥΥ 2014 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV  50700000-2 

Προϋπολογισμός 19.035,00 € 

 
Επιτρέπεται η κατάθεση προσφοράς για το σύνολο του έργου ή για μέρος του έργου όπως αυτό 

προσδιορίζεται στη συνέχεια. 
 

Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων συντήρησης δίδονται από την Τεχνική Υπηρεσία του 

Νοσοκομείου : κα Παπαδοπούλου Σωτηρία & κα Ορφανίδου Αναστασία. Τηλ. 2341351635 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 

(ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ, 

FANCOILS,SPLIT) 

Αναλυτικά, οι εργασίες περιλαμβάνουν την τακτική και 

επεμβατική συντήρηση των εν λόγω μονάδων όπως 

περιγράφεται παρακάτω: 

 

Α. ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Η τακτική συντήρηση περιλαμβάνει δύο (2) επισκέψεις 

ετησίως, κατά προτίμηση τους μήνες Μάιο, Σεπτέμβριο 

(έπειτα από συνεννόηση με το τεχνικό τμήμα του νοσοκομεί-

ου) και εκτελούνται οι παρακάτω εργασίες: 
 

Α1. Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες  

1. Καθαρισμός πρόφιλτρων των ΚΚΜ και έλεγχος των 

σακόφιλτρων. 

2. Έλεγχος αυτοματισμών, τριόδων βανών, κυκλοφορη-

τών, σύστημα ύγρανσης, ανεμιστήρων και ηλεκτρικών 

πινάκων των ΚΚΜ και συστήματος προθέρμανσης του 

νωπού αέρα. 

3. Ρυθμίσεις των set point των controllers και γενικός 

έλεγχος λειτουργίας. 

 

Α2. Τοπικές κλιματιστικές μονάδες νερού δαπέδου- 

FANCOILS.  

1. Καθαρισμός φίλτρων 

2. Καθαρισμός στοιχείου με ειδικό χημικό διάλυμα 

3. Καθαρισμός λεκανών συμπυκνωμάτων 

4. Έλεγχος κινητήρων ανεμιστήρα 

5. Έλεγχος υδραυλικών συνδέσεων των αποχετεύσεων 

συμπυκνωμάτων. 

 

Α3. Αυτόνομες κλιματιστικές μονάδες - SPLIT 

1. Χημικός καθαρισμός από εγκεκριμένα χημικά υλικά 

(εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας). 

2. Έλεγχος ψυκτικού υγρού (πλήρωση ή αντικατάσταση). 

3. Έλεγχος πιέσεων για την καλή λειτουργία του 

συμπιεστή. 

4. Λίπανση στα μηχανικά μέρη. 

5. Αντικατάσταση μονώσεων όπου χρειάζεται. 

6. Καθαρισμός φίλτρων. 
 

Στη συντήρηση περιλαμβάνεται και η πλήρωση ποσότητας 

ψυκτικού υγρού μέχρι 5% της συνολικής ποσότητας ανά 

μηχάνημα. 

 

8.535,00€ συμπερι-

λαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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Β. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Η επεμβατική συντήρηση καλύπτει τις έκτακτες βλάβες με 

απολογιστική χρέωση για τα απαιτούμενα ανταλλακτικά.  

Η επεμβατική συντήρηση αφορά σε (6) έκτακτες επισκέψεις, 

οι οποίες θα γίνονται το αργότερο σε 24 ώρες από την 

έγγραφη ειδοποίηση του συντηρητή από το νοσοκομείο. 
 

Ο συντηρητής μετά την εκτέλεση της προληπτικής 

συντήρησης, υποχρεούται να συμπληρώνει το ΦΥΛΛΟ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ για κάθε κλιματιστική μονάδα.  
 

Η παραπάνω συντήρηση αφορά στα εξής μηχανήματα του 

Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς: 

1. Αυτόνομες Κλιματιστικές Μονάδες (split): 183 τμχ 

2. Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες (14ΚΚΜ) 

3. fun coils: 159 τμχ 
  

2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ: 

CORAL III και CORAL 

IPX 800 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: 

4XPRI/432εσωτερικοί 

συνδρομητές 

Η συντήρηση, η οποία περιλαμβάνει 24ωρη κάλυψη για 365 

ημέρες τον χρόνο, θα περιλαμβάνει προληπτική συντήρηση 

δύο φορές τον χρόνο η οποία συνίσταται στη ρύθμιση και 

αντικατάσταση ανταλλακτικών και στην κατά κλήση 

συντήρηση προς επανόρθωση του υπάρχοντος προβλήμα-

τος, η οποία είναι δυνατόν να γίνει ταυτόχρονα με την 

προληπτική συντήρηση : 

Η κατά κλήση συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται άμεσα 

τηλεφωνικά ή με την μέθοδο της τηλεσυντήρησης / 

τηλεδιαχείρισης, αφού το τηλεπικοινωνιακό σύστημα του 

Νοσοκομείου διαθέτει  MODEM.  

- Η κατά κλήση συντήρηση, για σοβαρές βλάβες, πρέπει να 

εκπληρώνεται εντός 24 ωρών από την γνωστοποίηση του 

προβλήματος.  
 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η εταιρία θα 

πρέπει να διατηρεί πλήρη αποθήκη ανταλλακτικών για την 

άμεση ανταπόκρισή της. 
 

Διαδικασίες και προϋποθέσεις συντήρησης: 

α. Η κατά κλήση (επανορθωτική) συντήρηση, που απαιτεί 

επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, γίνεται 

μετά από γραπτή (FAX/E-MAIL) αναφορά του προβλήμα-

τος  ή τηλεφωνικά από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του 

Νοσοκομείου. Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του 

αναδόχου είναι υποχρεωμένο να προγραμματίσει την 

επίσκεψη του Μηχανικού της και να την επιβεβαιώσει 

γραπτά.  

β.  Το Νοσοκομείο οφείλει να γνωστοποιεί τα ονόματα των 

αρμοδίων υπαλλήλων του που θα είναι εξουσιοδοτημένα 

για οποιαδήποτε συνεννόηση με την εταιρία. Σε περίπτω-

ση επί τόπου επίσκεψης τεχνικού της εταιρίας τα άτομα 

αυτά θα πρέπει να είναι παρόντα για να υπογράψουν τα 

σχετικά δελτία παροχής τεχνικής υποστήριξης. 

γ. Το Νοσοκομείο οφείλει να παρέχει το κατάλληλο 

περιβάλλον για τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, σύμφω-

να με τους κανόνες συνεχούς λειτουργίας όλων γενικώς 

των υπολογιστικών συστημάτων. Δηλαδή, άνετο χώρο 

πρόσβασης, καθαρό, ικανοποιητικά αεριζόμενο (με 

κανονικές συνθήκες λειτουργίας) και ασφαλή από πρό-

σβαση αναρμόδιων ατόμων.  
 

Υπηρεσίες Συντήρησης και Εξαιρέσεις 

Οι ζητούμενες υπηρεσίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον 

έλεγχο των εξής: 

 του Τηλεφωνικού Κέντρου (Hardware & Software) 

10.500,00€ συμπερι-

λαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

. 
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 του συστήματος ελέγχου και καταγραφής των κλήσεων   

 του τροφοδοτικού / φορτιστή μπαταριών 

 της κονσόλας του τηλεφωνητή 

   

Η παρούσα δεν καλύπτει τα εξής : 

- Επισκευή βλάβης ή πρόσθετο χρόνο για παροχή 

υπηρεσιών που προκλήθηκε από αίτια μη οφειλόμενα στο 

τηλεφωνικό κέντρο όπως ηλεκτρικό ρεύμα (απότομες 

διακυμάνσεις), πυρκαγιά, μη κανονικές συνθήκες λειτουρ-

γίας και γενικά άλλες εξωτερικές καταστροφικές συνθήκες 

ή από κακή χρήση από πλευράς του Νοσοκομείου. 

- Μπαταρίες του τηλεφωνικού κέντρου και των υπολογι-

στών του χρεωστικού συστήματος 

- Ολική ή μεγάλης έκτασης αλλαγή προγραμματισμού του 

Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος. 

- Αναλώσιμα υλικά όπως χαρτί, μελανοταινίες και κεφαλές 

καταγραφικών, καλώδια και κάψες μικροφώνου-

ακουστικού των τηλεφωνικών συσκευών, ασφάλειες 

προστασίας τηλεφωνικών δικτύων, πληκτρολόγια και 

μαγνητικά μέσα (FDD-HD) υπολογιστών. 

- Αντικατάσταση / αναβάθμιση προσωπικών υπολογιστών 

(PC) και εκτυπωτών λόγω παλαιότητας και μή ύπαρξης 

ανταλλακτικών στην αγορά. 

- Μεταφορά του συστήματος σε άλλο χώρο ή επέκτασή του 

πέραν αυτών που αναφέρονται στον παρόντα διαγωνι-

σμό. 

- Άσκοπη κλήση / επίσκεψη. 

 

Ανταλλακτικά - Υλικά - Επιβάρυνση 

Οι έκτακτες επισκέψεις για επίλυση βλαβών πέραν των 

προγραμματισμένων προληπτικών συντηρήσεων, επιβαρύ-

νουν αποκλειστικά το Νοσοκομείο. Κάθε πρόταση για 

αντικατάσταση ανταλλακτικών- υλικών θα γίνεται με την 

σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου τεχνικού του Νοσοκομείου. 

Τα αναγκαία υλικά που απαιτεί η εξαμηνιαία προληπτική 

συντήρηση επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

Τα αναγκαία υλικά για την αποκατάσταση των βλαβών να 

είναι συμβατά για τα εν λόγω μηχανήματα και πιστοποιημένα 

από τον κατασκευαστικό οίκο των μηχανημάτων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

1. Τηλεφωνικό κέντρο CORAL III,SVC 1 

2. PCB RMI 1 

3. PCB 16SH/S 20 

4. PCB 8SH/S 1 

5. PCB 4VSN 1 

6. PCB 8DTR 1 

7. PCB PRI 3 

8. Τ/Σ 280D 2 

9. Τροφοδοτικό P.S. 1 

   

 Τηλεφωνικό κέντρο CORAL IPX 800  

1. PCB 16SH/S 7 

2. PCB  8SFT 1 

3. PCB  RMI 1 

4. PCB  PRI  1 
 

 
  

16PROC004163583 2016-04-07

ΑΔΑ: 7ΩΛ04690Β2-1ΨΞ



Σελίδα 9 από 12 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔIΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΡIΘΜ. 11/2016 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1.   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ, FANCOILS,SPLIT) 

Αναλυτικά, οι εργασίες περιλαμβάνουν την τακτική και επεμβατική 

συντήρηση των εν λόγω μονάδων όπως περιγράφεται παρακάτω: 

 

Α. ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Η τακτική συντήρηση περιλαμβάνει δύο (2) επισκέψεις ετησίως, 

κατά προτίμηση τους μήνες Μάιο, Σεπτέμβριο (έπειτα από 

συνεννόηση με το τεχνικό τμήμα του νοσοκομείου) και εκτελούνται 

οι παρακάτω εργασίες: 
 

Α1. Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες  
1. Καθαρισμός πρόφιλτρων των ΚΚΜ και έλεγχος των σακόφιλτρων. 

2. Έλεγχος αυτοματισμών, τριόδων βανών, κυκλοφορητών, σύστημα 

ύγρανσης, ανεμιστήρων και ηλεκτρικών πινάκων των ΚΚΜ και 

συστήματος προθέρμανσης του νωπού αέρα. 

3. Ρυθμίσεις των set point των controllers και γενικός έλεγχος 

λειτουργίας. 

 

Α2. Τοπικές κλιματιστικές μονάδες νερού δαπέδου- 

FANCOILS.  
1. Καθαρισμός φίλτρων 

2. Καθαρισμός στοιχείου με ειδικό χημικό διάλυμα 

3. Καθαρισμός λεκανών συμπυκνωμάτων 

4. Έλεγχος κινητήρων ανεμιστήρα 

5. Έλεγχος υδραυλικών συνδέσεων των αποχετεύσεων συμπυκνω-

μάτων. 

 

Α3. Αυτόνομες κλιματιστικές μονάδες - SPLIT 
1. Χημικός καθαρισμός από εγκεκριμένα χημικά υλικά (εσωτερικής 

και εξωτερικής μονάδας). 

2. Έλεγχος ψυκτικού υγρού (πλήρωση ή αντικατάσταση). 

3. Έλεγχος πιέσεων για την καλή λειτουργία του συμπιεστή. 

4. Λίπανση στα μηχανικά μέρη. 

5. Αντικατάσταση μονώσεων όπου χρειάζεται. 

6. Καθαρισμός φίλτρων. 
 

Στη συντήρηση περιλαμβάνεται και η πλήρωση ποσότητας ψυκτικού 

υγρού μέχρι 5% της συνολικής ποσότητας ανά μηχάνημα. 

ΝΑΙ 

  

Β. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Η επεμβατική συντήρηση καλύπτει τις έκτακτες βλάβες με 

απολογιστική χρέωση για τα απαιτούμενα ανταλλακτικά.  

Η επεμβατική συντήρηση αφορά σε (6) έκτακτες επισκέψεις, οι 

οποίες θα γίνονται το αργότερο σε 24 ώρες από την έγγραφη 

ειδοποίηση του συντηρητή από το νοσοκομείο. 
 

Ο συντηρητής μετά την εκτέλεση της προληπτικής συντήρησης, 

υποχρεούται να συμπληρώνει το ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ για κάθε κλιματιστική μονάδα.  
 

Η παραπάνω συντήρηση αφορά στα εξής μηχανήματα του Γενικού 

Νοσοκομείου Κιλκίς: 

1. Αυτόνομες Κλιματιστικές Μονάδες (split): 183 τμχ 

2. Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες (14ΚΚΜ) 

3. fun coils: 159 τμχ 

   
 

ΝΑΙ 
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ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
2.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ: CORAL III και 

CORAL IPX 800 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: 4XPRI/432 εσωτερικοί συνδρομητές 

Η συντήρηση, η οποία περιλαμβάνει 24ωρη κάλυψη για 365 ημέρες 

τον χρόνο, θα περιλαμβάνει προληπτική συντήρηση δύο φορές τον 

χρόνο η οποία συνίσταται στη ρύθμιση και αντικατάσταση 

ανταλλακτικών και στην κατά κλήση συντήρηση προς επανόρθωση 

του υπάρχοντος προβλήματος, η οποία είναι δυνατόν να γίνει 

ταυτόχρονα με την προληπτική συντήρηση : 

Η κατά κλήση συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται άμεσα 

τηλεφωνικά ή με την μέθοδο της τηλεσυντήρησης / τηλεδιαχείρισης, 

αφού το τηλεπικοινωνιακό σύστημα του Νοσοκομείου διαθέτει  

MODEM.  

- Η κατά κλήση συντήρηση, για σοβαρές βλάβες, πρέπει να 

εκπληρώνεται εντός 24 ωρών από την γνωστοποίηση του 

προβλήματος.  
 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η εταιρία θα πρέπει να 

διατηρεί πλήρη αποθήκη ανταλλακτικών για την άμεση ανταπόκρισή 

της. 
 

Διαδικασίες και προϋποθέσεις συντήρησης: 

α. Η κατά κλήση (επανορθωτική) συντήρηση, που απαιτεί επίσκεψη 

στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, γίνεται μετά από γραπτή 

(FAX/E-MAIL) αναφορά του προβλήματος  ή τηλεφωνικά από 

εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Νοσοκομείου. Το τμήμα 

τεχνικής υποστήριξης του αναδόχου είναι υποχρεωμένο να 

προγραμματίσει την επίσκεψη του Μηχανικού της και να την 

επιβεβαιώσει γραπτά.  

β.  Το Νοσοκομείο οφείλει να γνωστοποιεί τα ονόματα των 

αρμοδίων υπαλλήλων του που θα είναι εξουσιοδοτημένα για 

οποιαδήποτε συνεννόηση με την εταιρία. Σε περίπτωση επί 

τόπου επίσκεψης τεχνικού της εταιρίας τα άτομα αυτά θα 

πρέπει να είναι παρόντα για να υπογράψουν τα σχετικά δελτία 

παροχής τεχνικής υποστήριξης. 

γ. Το Νοσοκομείο οφείλει να παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον για 

τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, σύμφωνα με τους κανόνες 

συνεχούς λειτουργίας όλων γενικώς των υπολογιστικών συστη-

μάτων. Δηλαδή, άνετο χώρο πρόσβασης, καθαρό, ικανοποιητι-

κά αεριζόμενο (με κανονικές συνθήκες λειτουργίας) και ασφαλή 

από πρόσβαση αναρμόδιων ατόμων.  
 

Υπηρεσίες Συντήρησης και Εξαιρέσεις 

Οι ζητούμενες υπηρεσίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον έλεγχο 

των εξής: 

 του Τηλεφωνικού Κέντρου (Hardware & Software) 

 του συστήματος ελέγχου και καταγραφής των κλήσεων   

 του τροφοδοτικού / φορτιστή μπαταριών 

 της κονσόλας του τηλεφωνητή 

   

Η παρούσα δεν καλύπτει τα εξής : 

- Επισκευή βλάβης ή πρόσθετο χρόνο για παροχή υπηρεσιών 

που προκλήθηκε από αίτια μη οφειλόμενα στο τηλεφωνικό 

κέντρο όπως ηλεκτρικό ρεύμα (απότομες διακυμάνσεις), 

πυρκαγιά, μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας και γενικά άλλες 

εξωτερικές καταστροφικές συνθήκες ή από κακή χρήση από 

πλευράς του Νοσοκομείου. 

- Μπαταρίες του τηλεφωνικού κέντρου και των υπολογιστών του 

χρεωστικού συστήματος 

- Ολική ή μεγάλης έκτασης αλλαγή προγραμματισμού του 

Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος. 

ΝΑΙ 
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- Αναλώσιμα υλικά όπως χαρτί, μελανοταινίες και κεφαλές 

καταγραφικών, καλώδια και κάψες μικροφώνου-ακουστικού των 

τηλεφωνικών συσκευών, ασφάλειες προστασίας τηλεφωνικών 

δικτύων, πληκτρολόγια και μαγνητικά μέσα (FDD-HD) υπολογι-

στών. 

- Αντικατάσταση / αναβάθμιση προσωπικών υπολογιστών (PC) 

και εκτυπωτών λόγω παλαιότητας και μή ύπαρξης ανταλλακτι-

κών στην αγορά. 

- Μεταφορά του συστήματος σε άλλο χώρο ή επέκτασή του 

πέραν αυτών που αναφέρονται στον παρόντα διαγωνισμό. 

- Άσκοπη κλήση / επίσκεψη. 

 

Ανταλλακτικά - Υλικά - Επιβάρυνση 

Οι έκτακτες επισκέψεις για επίλυση βλαβών πέραν των προγραμμα-

τισμένων προληπτικών συντηρήσεων, επιβαρύνουν αποκλειστικά το 

Νοσοκομείο. Κάθε πρόταση για αντικατάσταση ανταλλακτικών- 

υλικών θα γίνεται με την σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου τεχνικού 

του Νοσοκομείου. 

Τα αναγκαία υλικά που απαιτεί η εξαμηνιαία προληπτική συντήρηση 

επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

Τα αναγκαία υλικά για την αποκατάσταση των βλαβών να είναι 

συμβατά για τα εν λόγω μηχανήματα και πιστοποιημένα από τον 

κατασκευαστικό οίκο των μηχανημάτων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

1. Τηλεφωνικό κέντρο CORAL III,SVC 1 

2. PCB RMI 1 

3. PCB 16SH/S 20 

4. PCB 8SH/S 1 

5. PCB 4VSN 1 

6. PCB 8DTR 1 

7. PCB PRI 3 

8. Τ/Σ 280D 2 

9. Τροφοδοτικό P.S. 1 

   

 Τηλεφωνικό κέντρο CORAL IPX 800  

1. PCB 16SH/S 7 

2. PCB  8SFT 1 

3. PCB  RMI 1 

4. PCB  PRI  1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄  

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

Επωνυμία Προμηθευτή:  

 

α/α 
(α) 

Υπηρεσία 
(β) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 

Τιμή 

προσφοράς 

χωρίς ΦΠΑ 

(αριθμητικώς) 
(γ) 

Τιμή προσφοράς 

χωρίς ΦΠΑ 

(ολογράφως)  
(δ) 

Ποσοστό 

ΦΠΑ % 
(ε) 

Τιμή 

προσφοράς 

με ΦΠΑ 

(αριθμητικώς) 
(στ) 

Τιμή προσφοράς με 

ΦΠΑ 

(ολογράφως) 
(ζ) 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΑ      

 
 

 

 

Επεξηγήσεις συμπλήρωσης πίνακα 

 

(α)   Αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφερόμενης υπηρεσίας όπως αυτός ορίζεται στη διακήρυξη και στη αντίστοιχη ζητούμενη 

υπηρεσία. 
 

(β)    Αναγράφεται η περιγραφή της ζητούμενης υπηρεσίας όπως ορίζεται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. 
 

(γ)  Αναγράφεται η τιμή προφοράς της υπηρεσίας χωρίς το ΦΠΑ (αριθμητικώς). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η προσφερόμενη 

υπηρεσία απαρτίζεται από επιμέρους υπηρεσίες, η τιμή προσφοράς που αναγράφεται σε αυτό το πεδίο αφορά το άθροισμα των 

τιμών των επιμέρους υπηρεσιών.  
 

(δ)   Αναγράφεται η τιμή προσφοράς της υπηρεσίας χωρίς το ΦΠΑ (ολογράφως).  
 

(ε)   Αναγράφεται το ποσοστό ΦΠΑ του προσφερόμενου είδους. 

 

(στ) Αναγράφεται η τιμή προφοράς της υπηρεσίας με το ΦΠΑ (αριθμητικώς). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η προσφερόμενη 

υπηρεσία απαρτίζεται από επιμέρους υπηρεσίες, η τιμή προσφοράς που αναγράφεται σε αυτό το πεδίο αφορά το άθροισμα των 

τιμών των επιμέρους υπηρεσιών.  
 

(ζ)   Αναγράφεται η τιμή προσφοράς της υπηρεσίας με το ΦΠΑ (ολογράφως).  
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