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   ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ   

    ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ    
             6ε  . ΞΔ  

ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ  ΖΙΔΗΑΠ 

ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΞΟΓΝ 
 

 
Ραρ. Γ/λζε: Ξεξηνρή Ππληξηάδα 

Ρ.Θ. 27 131 – ΞΟΓΝΠ 
Ρει.: 26210-82784 

Φαμ: 26210-82378 

Ξιεξνθνξίεο: Kνληνκάξε Φ. 

E-Mail: promithiesgnpyr@gmail.com 

            

 
   
    Ξ. ΑΟΗΘΚ. 13987/30-06-2016 

 
 ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ 

                                                                        ΓIA  

«ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΔΞΗΠΘΔΖΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ» 

                                                             ΑΛΑΙΡΗΘΝΡΔΟΑ 

Α. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΚΦΑΛΗΠΡΖΟΗΥΛ ΑΓΘΦΑ (AGFA): πποϋπολογιζμού 3.341,80 εςπώ           
ζςμπ.ΦΞΑ  24%. 

 
    Β. ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΔΞΗΠΘΔΖΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΗΑΡΟΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΑΗ       

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΑΘΟΗΒΔΗΑΠ (29 ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ ΚΡΛ): πποϋπολογιζμού 36.679,20 

εςπώ ζςμπ. ΦΞΑ  24%. 
 

    Γ. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ: πποϋπολογιζμού 3.844,00 εςπώ ζςμπ.   

ΦΞΑ  24%. 
 

    Γ. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΞΝΠΡΑΘΚΝ ΚΔΠΖΠ ΡΑΠΖΠ: πποϋπολογιζμού 274,04 εςπώ ζςμπ.      

ΦΞΑ  24%. 
 

    E.  ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ UPS» πποϋπολογιζμού 457,56 εςπώ ζςμπ. ΦΞΑ  24%. 
 

     ΠΡ. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ ΖΕ» πποϋπολογιζμού 322,40 εςπώ ζςμπ. ΦΞΑ  24%. 

 
 

                                                      Γιάπκειαρ έξι (6)  μηνών  

για ηιρ ανάγκερ ηηρ Λ.Κ. Ξύπγος 

κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή 

http://www.epromy.gr/
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ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

Έρνληαο ππφςε: 
Ρηο δηαηάμεηο: 

1. Ρνπ Λ.3580/2007  φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

2. Ρνπ Λ.3867/2010  φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 
3. Ρνπ Λ.2286/1995 «Ξξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΘ Α΄/19/95), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,  
4. Ρνπ Λ. 2363/1995 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,  

5. Ρνπ Ξ.Γ. 118/2007 «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (ΦΔΘ Α΄/150/2007) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη,  

6. Ρελ ππ. Αξηζ. 35130/739/09/08/2010 πνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΘ 1291 Β’/11-08/2010) παξ. 4 εδάθην 1 

πεξίπησζε α.  
7. Ρνπ Ξ.Γ. 113/2010. 

8. Ρνπ Λ.4152/2013 «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 
2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (Φ.Δ.Θ. Α΄ 

107/9-5-2013) 

9. Ρνπ Λ. 4250/2014 (ΦΔΘ A 74-26.03.2014) Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο 
Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α' 

161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο 
10. Ρνπ Λ.4052/2012 άξζξν 14 «ΟΘΚΗΠΖ ΘΔΚΑΡΥΛ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΓΔΗΑΠ» 

11. Ρνπ Λ.4281/08-08-2014 ΦΔΘ 160 
12. Ρελ 25ε/13-06-2016 Απφθαζε ΓΠ ηνπ Γ.Λ.ΖΙΔΗΑΠ 

 

Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν Ζιείαο θαιεί ζε Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  θάζε ελδηαθεξφκελν,  ζε 
ππνβνιή  πξνζθνξψλ γηα :  «ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΔΞΗΠΘΔΖΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ»(CPV 50000000-5) και 

αναλςηικόηεπα : 
Α. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΚΦΑΛΗΠΡΖΟΗΥΛ ΑΓΘΦΑ (AGFA) 

Β.ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΔΞΗΠΘΔΖΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΗΑΡΟΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΑΗ  ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

ΑΘΟΗΒΔΗΑΠ (29 ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ ΚΡΛ) 
Γ. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ 

Γ. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΞΝΠΡΑΘΚΝ ΚΔΠΖΠ ΡΑΠΖΠ 
Δ. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ UPS  

 ΠΡ. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ ΖΕ    

 
                                      κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή. 

 
Ζ αλσηέξσ Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ζα έρεη ηζρχ έμη (6) κήλεο θαη  νη ζπκβάζεηο νη νπνίεο ζα 

ππνγξαθνχλ ζα δηαθνπνχλ απηφκαηα εθφζνλ νινθιεξσζνχλ νη αληίζηνηρνη εηήζηνη δηαγσληζκνί ηνπ ΞΞ 
2014 γηα ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο.  

 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 
Ν πξνυπνινγηζκφο γηα ηηο αλσηέξσ ζπληεξήζεηο, δηάξθεηαο έμη (6) κελψλ έρεη αλαιπηηθά σο εμήο:  
 
Α. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΚΦΑΛΗΠΡΖΟΗΥΛ ΑΓΘΦΑ (AGFA): πποϋπολογιζμού 3.341,80 εςπώ  ζςμπ. ΦΞΑ  

24%. 
Β. ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΔΞΗΠΘΔΖΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΗΑΡΟΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΑΗ       ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

ΑΘΟΗΒΔΗΑΠ (29 ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ ΚΡΛ): πποϋπολογιζμού 36.679,20 εςπώ ζςμπ. ΦΞΑ  24%. 
Γ. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ: πποϋπολογιζμού  3.844,00 εςπώ ζςμπ.   ΦΞΑ  24%. 

Γ. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΞΝΠΡΑΘΚΝ ΚΔΠΖΠ ΡΑΠΖΠ: πποϋπολογιζμού 274,04 εςπώ ζςμπ.      ΦΞΑ 24%. 

Δ. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ UPS : πποϋπολογιζμού 457,56 εςπώ ζςμπ. ΦΞΑ  24%. 
 ΠΡ. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ ΖΕ : πποϋπολογιζμού 322,40 εςπώ ζςμπ. ΦΞΑ  24%. 
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ΡΝΞΝΠ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζηαιεί ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέρξη ηελ Ξαπαζκεςή  08/07/2016 και 

ώπα 14:00 μ.μ. ζηην Γπαμμαηεία ηος Λοζοκομείος. 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ:  Γεςηέπα  11-07-2016 και ώπα 11:00 π.μ. 

 
Νι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να ςποβάλοςν πποζθοπά ξεσυπιζηά για κάθε ςπηπεζία ζςνηήπηζηρ 

ή για ηο ζύνολο ηυν ππορ ανάθεζη ςπηπεζιών, ζηην οποία όμυρ, θα αναθέπεηαι ΑΛΑΙΡΗΘΑ ηο 

ποζό πος αθοπά κάθε ςπηπεζία ζςνηήπηζηρ ΣΥΟΗΠΡΑ. 
 

 
ΛΝΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΘΑΗ ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ  

ΗΠΣΝΠΑ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ  
Ν δηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζεο. 

Δλζηάζεηο  ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 15 ηνπ Ξ.Γ.  

118/07 (Φ.Δ.Θ.150/Α/10-07-07.  
 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖΠ ΡΖΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ - ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ  
Ζ παξνχζα Ξξφζθιεζε ζηάιζεθε γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γ.Λ. Ζιείαο – Δπηκειεηήξηα θαη 

θαηαρσξήζεθε ζην Γηαχγεηα θαη ΘΖΚΓΖΠ  

 
 ΡΟΝΞΝΠ ΙΖΤΖΠ ΡΥΛ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ – ΞΑΟΝΣΖ ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΥΛ  

 Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ηεχρε ηεο Ξξφζθιεζεο απφ ηo Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ ηνπ 
Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Ζιείαο Λ.Κ. Ξχξγνπ,  νδφο Δ.Ν. Ξχξγνπ –Ξαηξψλ/Ξεξηνρή Ππληξηάδα–27131-ΞΟΓΝΠ  

θαζεκεξηλά, 08:00 π.κ. - 14:00 κ.κ.  
 Πε πεξίπησζε πνπ νη παξαιήπηεο ηεο Ξξφζθιεζεο δηαπηζηψζνπλ φηη ην παξαιεθζέλ αληίγξαθν δελ είλαη 

πιήξεο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ αξηζκφ ζειίδσλ, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ηελ 

πεξεζία Γηελέξγεηαο, λέν πιήξεο αληίγξαθν. Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην 
αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Ξξφζθιεζεο, ζα απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο.  
Θαλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο 

ηεο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

 
ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ: 
1. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή ζπλεηαηξηζκνί, εθφζνλ αζθνχλ εκπνξηθή ή 

βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο. 

2. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ. 
3. Θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ. 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:  

 
1. πεύθςνη δήλυζη ηηρ παπ. 4 ηος άπθπος 8 ηος ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία 

λα δειψλεηαη φηη δελ ππάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, δελ έρνπλ δηαπξάμεη 

ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα θαη δελ έρνπλ επνκέλσο θεξπρζεί έθπησηνη, ή απνθιεηζηεί απφ θάπνηα 
Διιεληθή Γεκφζηα πεξεζία ή ΛΞΓΓ ή ΛΞΗΓ ή Α.Δ. ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα, ή απνθιεηζηεί απφ δηαγσληζκνχο γηα 

ππεξεζίεο ή πξνκήζεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο ή άιισλ 
πνπξγείσλ, φηη δελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο, φηη είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπο ελ γέλεη πξνο ην Γεκφζην Ρνκέα, φηη δελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά 
ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηελ πεξεζία. 
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2. πεύθςνη δήλυζη ηηρ παπ. 4 ηος άπθπος 8 ηος ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία: 

α) Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 
β) Λα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, 

-δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπο δξαζηεξηφηεηαο (νχηε θαη γηα  
(α). ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ,  
(β). δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997 

θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ, (γ). απάηε, θαηά ηελ 
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, (δ). λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο 
ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο) ή γηα 

θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο θαη 
ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο, 

-δελ ηεινχλ ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, νχηε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, 

-είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 
επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, 

-είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, 
-δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 

1892/1990 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, 
επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ 

λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

 
3. πεύθςνη δήλυζη ηηρ παπ. 4 ηος άπθπος 8 ηος ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία 

λα δειψλεηαη φηη,   
   Α) Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

Β) Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ησλ νπνίσλ νη        

πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 
   Γ) Ρα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

Γ) Ξαξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο        
Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

   Δ) Ππκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

 

 4. Λα θαηαηεζεί πηζηνπνηεηηθφ ΗS0 9001:2000 θαζψο  θαη ISO 13485: 2003   γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε  

ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (γηα ηα κεραλήκαηα γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη πξνζθνξά).   

 
ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη φηη ν δηαγσληδφκελνο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο πξφζθιεζεο. Νη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο είηε θαηαζέηνληαο ηελ 

απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπο, είηε απνζηέιινληαο ηελ 
ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηδησηηθφ ηαρπδξνκείν (courier) ζηην Γπαμμαηεία ηος Γενικού 

Λοζοκομείος Ζλείαρ.  

 
Νι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να ςποβάλοςν πποζθοπά ξεσυπιζηά για κάθε ςπηπεζία ζςνηήπηζηρ 

ή για ηο ζύνολο ηυν ππορ ανάθεζη ςπηπεζιών, ζηην οποία όμυρ, θα αναθέπεηαι ΑΛΑΙΡΗΘΑ ηο 
ποζό πος αθοπά κάθε ςπηπεζία ζςνηήπηζηρ ΣΥΟΗΠΡΑ. 

 

Γελ ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά απφ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα είηε 
ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζην Λνζνθνκείν έγθαηξα.  

Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν Ζιείαο νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηε κε εκπξφζεζκε παξαιαβή ηεο πξνζθνξάο ή γηα ην 
πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. 
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ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  

Νη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη, κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια φζα 
θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε.  

Ν εληαίαο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε: 

«ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΝ ΞΝΤΖΦΗΝ» 
ΦΑΘΔΙΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ  ΓΗΑ : 

 «ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΔΞΗΠΘΔΖΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ»(CPV 50000000-5) και αναλςηικόηεπα : 
Α. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΚΦΑΛΗΠΡΖΟΗΥΛ ΑΓΘΦΑ (AGFA):  3.341,80 εςπώ  ζςμπ. ΦΞΑ  24%. 

Β. ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΔΞΗΠΘΔΖΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΗΑΡΟΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΑΗ       ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 
ΑΘΟΗΒΔΗΑΠ (29 ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ ΚΡΛ): 36.679,20 εςπώ ζςμπ. ΦΞΑ  24%. 

Γ. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ:  3.844,00 εςπώ ζςμπ.   ΦΞΑ  24%. 

Γ. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΞΝΠΡΑΘΚΝ ΚΔΠΖΠ ΡΑΠΖΠ: 274,04 εςπώ ζςμπ.      ΦΞΑ  24%. 
Δ. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ UPS» :457,56 εςπώ ζςμπ. ΦΞΑ  24%. 

 ΠΡ. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ ΖΕ» :322,40 εςπώ ζςμπ. ΦΞΑ  24%. 
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΖΙΔΗΑΠ -Λ.Κ. ΞΟΓΝ 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ : 13987/30-06-2016 
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ: 11/07/2016 και ώπα 11:00 π.μ 
 

Ν θάθεινο αλαγξάθεη ηελ επσλπκία θαη δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηνλ ηίηιν ηνπ θαθέινπ.  

Νη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηα ζπλεκκέλα έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά 
ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Όια ηα έγγξαθα πνπ θαηαηίζεληαη πξέπεη λα είλαη 

πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία , ηα μελφγισζζα έγγξαθα, ζχκθσλα 

κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (βεβαηψζεηο, πηζηνπνηεηηθά, επηζηνιέο) πξέπεη λα είλαη θαη λνκίκσο κεηαθξαζκέλα.  
Κέζα ζην θάθειν ηνπνζεηνχληαη ζε ξεσυπιζηούρ ζθπαγιζμένοςρ θακέλοςρ, νη νπνίνη ζα θέξνπλ ηηο 

ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαζψο θαη ην αληίζηνηρν ειεθηξνληθφ 
αξρείν (CD) θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: 

1. ΘΙΔΗΠΡΝΠ ΦΑΘΔΙΝΠ κε ηελ έλδεημε ηα δεηνχκελα «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ» ηεο πξνζθνξάο, 

ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΘΔΙΝΠ 
ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ».  

2.ΘΙΔΗΠΡΝΠ ΦΑΘΔΙΝΠ κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», κε ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.  
ΡΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο (ππυηόηςπο και ανηίγπαθο), ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΘΔΙΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ». Ρν 

πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα ππνβιεζεί θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (DVD),  ην νπνίν ζα 
πεξηιακβάλεηαη  ζηνλ  ζθξαγηζκέλν  θάθειν  ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Κφλε  εμαίξεζε  απνηεινχλ  ηα  

ζπλνδεπηηθά θπιιάδηα ( prospectus, ζπλνπηηθά θπιιάδηα ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πιηθνχ/ινγηζκηθνχ θιπ.) 
ηα νπνία κπνξεί λα ππνβιεζνχλ κφλνλ εληχπσο εθφζνλ ππάξρεη ηεθκεξησκέλε αδπλακία ππνβνιήο ηνπο ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή. 
Ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε-παξαπνκπή (αλά θεθάιαην θαη παξάγξαθν) κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ψζηε λα επηηπγράλεηαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε. 
Πηνλ ίδην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηείηαη θαη CD κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ε νπνία ζα πεξηέρεη 

ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλε πξνο απνθπγή θζνξά ηεο. 
Ρα θαηαηηζέκελα prospectus, ηα νπνία πξέπεη λα επαιεζεχνπλ ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηηο πξνζθνξέο, πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή εθηππψζεηο απφ επίζεκεο ηνπνζεζίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ζην δηαδίθηπν, ε αθξηβήο ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ 

πξνζθνξά ή λα πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία. 
Πε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ, λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε 
ηελ έλδεημε «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα δειψλεη αλαιπηηθά ηε ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ηεο πξφζθιεζεο. 
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  
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Ν πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, έλζηαζε θαηά ηεο πξφζθιεζεο ή έρεη απνξξηθζεί ε 

αλσηέξσ έλζηαζε , ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο 
θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο 

φξνπο ηεο πξφζθιεζεο. 

 
Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ θύλλο ζςμμόπθυζηρ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο. 
Ξποζθεπόμενερ ςπηπεζίερ: όπυρ αναθέπονηαι ζηιρ Ρεσνικέρ Ξποδιαγπαθέρ ηηρ παπούζαρ.  
 
Ξίνακερ ζςμμόπθυζηρ 

Νη  πίλαθεο  ζπκκφξθσζεο  ηεο  Ξξφζθιεζεο   πξέπεη  λα  ππνβιεζνχλ  κε  ηελ  ηερληθή  πξνζθνξά, 

ζπκπιεξσκέλνη  ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ επεμεγήζεηο θαη νδεγίεο ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη: 

1.  Πηε  Πηήιε  «ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ  ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ»,  πεξηγξάθνληαη  αλαιπηηθά  νη  αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, 

ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο. 

2. Πηε ζηήιε «ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΝΤΖΦΗΝ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε 

κνξθή ΛΑΗ/ΝΣΗ εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή φρη απφ ηελ πξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθφ 
κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ  πνζφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ πξνζθνξά. Απιή θαηάθαζε 

ή επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε  πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκφδηα 

Δπηηξνπή έρεη ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο. 
3. Πηε ζηήιε «ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε ελφηεηα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ε  

νπνία ζα πεξηιακβάλεη αξηζκεκέλα Ρερληθά Φπιιάδηα θαηαζθεπαζηψλ, ή αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο 
ησλ  ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο κεζνδνινγίαο 

εγθαηάζηαζεο θαη  ππνζηήξημεο θιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ   ηεθκεξηψλνπλ   ηα   

ζηνηρεία   ησλ   Ξηλάθσλ   Ππκκφξθσζεο.   Πηελ   αξρή   ηεο   ελφηεηαο θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο 
ησλ πεξηερφκελσλ ηεο. 

4. Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη θαηά 
ην  δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Ρερληθφ Φπιιάδην 3, Πει. 4 Ξαξάγξαθνο 4, θ.ι.π.). Αληίζηνηρα ζην 

ηερληθφ θπιιάδην ή  ζηελ αλαθνξά ζα ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία  θαη  ζα  
ζεκεησζεί  ε  αληίζηνηρε  παξάγξαθνο  ηνπ  Ξίλαθα  Ππκκφξθσζεο,  ζηελ  νπνία θαηαγξάθεηαη ε 

δεηνχκελε πξνδηαγξαθή (π.ρ. Ξξνδ. 4.18) 

 

 Δπίζεο ζηνλ θάθειν ηεο Ρερληθήο πξνζθνξάο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζπκπιεξσκέλνη νη πίλαθεο ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο συπίρ ηιμέρ. 
 

3.ΘΙΔΗΠΡΝΠ ΦΑΘΔΙΝΠ κε ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», φπνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά ζε δύο ανηίγπαθα, θαη ζα πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ζηελ νπνία ζα 

αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο εθαηφ ζην νπνίν ππάγεηαη ην πξνο αλάζεζε έξγν θαη ζα βαξχλεη ην 
θνξέα, θαζψο θαη ηελ ηζρχ ηεο πξνζθνξάο. 

TA OIKONOMIKA ΠΡΝΗΣΔΗΑ (Ξξσηφηππν θαη αληίγξαθν) ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, 

επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΦΑΘΔΙΝΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ». Νη πίλαθεο ηεο 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα ππνβιεζνχλ θαη ζε ειεθηξνληθή  κνξθή (DVD), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη 

ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.  
Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε απηή ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ φπσο απηή 

θαηαγξάθεθε θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο  πξνζθνξψλ  (Λ.4052/2013 άξζξν 14 

παξ. 7) 
 Πε πεξίπησζε πνπ ηα πξνζθεξφκελα είδε δελ πεξηιακβάλνληαη ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ ηεο Δ.Ξ.., νη 

ππνςήθηνη ζα πξέπεη να ηο δηλώνοςν ζηην πποζθοπά ηοςρ.  

Λα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν εκπνξηθφο θσδηθφο ηνπ είδνπο θαη ν νίθνο θαηαζθεπήο. 
Λα αναγπάθεηαι ςποσπευηικά ο κυδικόρ ηυν ςλικών πος ζςμπεπιλαμβάνονηαι ζηο 

παπαηηπηηήπιο ηιμών, καθώρ και ηιμή ηος παπαηηπηηηπίος ηηρ Δ.Ξ.. 
Πην θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηείηαη θαη CD κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, θαηάιιεια 

ζπζθεπαζκέλε πξνο απνθπγή θζνξάο ηεο.  

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη. 
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ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ γηα 120 εκέξεο απφ ηελ επφκελε 
κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ην Γεληθφ 
Λνζνθνκείν Ζιείαο  πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, γηα δηάζηεκα 120 εκεξψλ (άξζξν 13, παξ. 1, ΞΓ 118/07). 

 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

 Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή, φπσο αλαιπηηθά θαίλεηαη ζην ΚΔΟΝΠ 

Β «ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ–ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ»  ηεο παξνχζεο, γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ ηερληθά 
απνδεθηέο  θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Ξξφζθιεζεο.  

 Πε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο 

πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηκεο ή 
ηζνδχλακεο πξνζθνξέο (ΞΓ 118/2007).  

Γίνονηαι δεκηέρ πποζθοπέρ  ξεσυπιζηά για κάθε ςπηπεζία ζςνηήπηζηρ ή για ηο ζύνολο ηυν ππορ 

ανάθεζη ςπηπεζιών, ζηην οποία όμυρ, θα αναθέπεηαι ΑΛΑΙΡΗΘΑ ηο ποζό πος αθοπά κάθε 
ςπηπεζία ζςνηήπηζηρ ΣΥΟΗΠΡΑ, όπυρ αναλςηικά θαίνεηαι ζηο ΚΔΟΝΠ Β ηηρ παπούζηρ. 

 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΘΑΗ ΔΙΔΓΣΝΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

 Κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππέβαιιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

ππέβαιιαλ , ζε πξαθηηθφ , ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί, ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη απηφ θαη ην δηαβηβάδεη ζηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο.  
 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ 

 Κεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζα γίλεη αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ 

έρνπλ απνξξηθζεί, θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

 Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή ζα δηαβηβάζεη ζηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο ην 

πξαθηηθφ ηεο θαη ην Γ.Π ηνπ Λνζνθνκείνπ  απνθαίλεηαη ζρεηηθά θαη αθνινπζεί γλσζηνπνίεζε ηεο απφθαζεο 

ηερληθήο αμηνιφγεζεο ζηνπο ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο.  
 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ 
Νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζζνχλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

ηερληθήο αμηνιφγεζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

 Ζ εκεξνκελία, ν ηφπνο θαη ε ψξα πνπ ζα απνζθξαγηζζνχλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα γλσζηνπνηεζεί, κε 

απφθαζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, πνπ ζα ζηαιεί κε θαμ ζηνπο πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ 
νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο. 

 Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο, θαηά ην 

πξνεγνχκελν ζηάδην επηζηξέθνληαη απφ ηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο ζηνπο πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα έρνπλ 

απνζθξαγηζζεί.  

 Ζ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Σψξν Γηελέξγεηαο, ηελ εκεξνκελία 

θαη ψξα πνπ ζα νξίδεηαη ζηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, ελψπηνλ ησλ 

ηπρφλ παξηζηακέλσλ εθπξνζψπσλ ησλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα 
απνζθξαγηζζνχλ.  

 Γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ 

ζα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ,  πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.  

 Πε πεξίπησζε πνπ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη αζπλήζηζηα ρακειή, ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην 

πξνκεζεπηή έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο. 

 Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζα θαηαηάμεη ηηο πξνζθνξέο ζε Ππγθξηηηθφ Ξίλαθα, θαηά θζίλνπζα ζεηξά. Ζ Δπηηξνπή 
Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηεο Γηαγσληζκνχ, δηαβηβάδεη ην πξαθηηθφ ηεο ζηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο, ε 
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νπνία απνθαίλεηαη ζρεηηθά θαη κε κέξηκλά ηεο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο ε απφθαζή 

ηεο.  

 
ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ  
Νη πξνηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζα αμηνινγεζνχλ απφ ην Λνζνθνκείν. 

Ζ αμηνιφγεζε ηυν πποζθοπών, μποπεί να ππαγμαηοποιηθεί ενιαία, ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ  θάζεσλ 
(Αμηνιφγεζε Γηθαηνινγεηηθψλ, Αμηνιφγεζε Ρερληθήο Ξξνζθνξάο θαη Αμηνιφγεζε Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο), 

εθφζνλ νη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο πιεξνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ψζηε λα γίλεη ε 

απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπο.  

 
ΔΛΠΡΑΛΠΔΗΠ -ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ 
Θαηά ηεο Ξξνθήξπμεο, ηεο ζπκκεηνρήο πνςεθίνπ ζην Γηαγσληζκφ θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηάο ηνπ, 

έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κπνξεί λα αζθεζεί έλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ζχκθσλα 
κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 118/2007.  

Ξξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 

4155/2013 θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3886/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
άξζξν 63 ηνπ Λ. 4055/2012(αθνξά δηαγσληζκνχο πνπ εκπίπηνπλ ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο πνπ νξίδνληαη 

ζηνπο αλαθεξφκελνπο Λφκνπο) 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ π.δ. 118/2007 

απαηηείηαη λα πξνζθνκίδεηαη καδί κε ηελ έλζηαζε παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. 14.4 Ρν πνζφ ηνπ 
παξαβφινπ είλαη ίζν κε ην 0,10 % επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηεο πεξεζίαο. Ρν χςνο ηνπ φκσο δελ 

κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 1.000 € θαη κεγαιχηεξν ησλ 5.000 €. 

 

ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

Όηη ηζρχεη ζην Ξ.Γ. 118/2007 θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί πξνκεζεηψλ Λ. 4281/2014(γηα φζα άξζξα είλαη 

ελ ηζρχ) . 
Ρν Γεληθφ  Λνζνθνκείν Ζιείαο -Λνζειεπηηθή Κνλάδα Ξχξγνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ δηαθξηηηθή ηνπ 

επρέξεηα ζε θάζε ζηάδην, λα δηαθνξνπνηήζεη ηελ παξνχζα δηαδηθαζία θαη / ή ην ρξνλνδηάγξακκα απηήο θαη / ή 
λα αηηεζεί θάζε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία ή έγγξαθν ρξεηάδεηαη, απφ θάζε ελδηαθεξφκελν. 

Ρν Γεληθφ  Λνζνθνκείν Ζιείαο-Λνζειεπηηθή Κνλάδα Ξχξγνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ θαηαθπξψζεη ην 

απνηέιεζκα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, λα αηηεζεί βειηίσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ επηθξαηέζηεξνπ 
Αλαδφρνπ, λα καηαηψζεη νξηζηηθά ηε δηαδηθαζία, ή λα ηελ επαλαιάβεη, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε ηνπ 

αλαδφρνπ θαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ πνπ έιαβαλ κέξνο . 
Ρν Λνζνθνκείν δχλαηαη λα ιχεη ηε ζχκβαζε νπνηεδήπνηε θαη πξηλ ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο εθφζνλ έρεη 

ππνγξάθεη ζχκβαζε πξνκήζεηαο γηα ηα ίδηα είδε, εθφζνλ έρνπλ νινθιεξσζεί  νη δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο απφ 

ην ΞΞ14  ή ξπζκηζηεί δηαθνξεηηθά απφ ηελ ΔΞ ή ηελ 6Ζ .ΞΔ. ρσξίο νηνδήπνηε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ή 
άιιεο αμίσζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ – ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

 Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη γηα ην 100% ηεο θάζε ηκεκαηηθήο αμίαο, εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εμήληα (60) 

εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Υο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο 
θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Ξ.Γ.118/07. 

Πε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα (60) εκέξεο 

κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηνλ Λ.4152/2013 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο», θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ 

πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ 
πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο θαη ζχκθσλα κε ην Λ. 4152/2013  (ΦΔΘ Α 107/9-

5-2013), πεξί δηνηθεηηθήο επίιπζεο θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ. 
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Ρνλ αλάδνρν βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ ή ζα επηβιεζνχλ, ηα έμνδα ζπζθεπαζίαο, 

κεηαθνξάο θαη εθθφξησζεο ηνχησλ ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ ησλ θαη θάζε δαπάλε απαηηνχκελε γηα νινθιήξσζε 
ηεο πξνκήζεηάο ηνπο πιελ ηνπ αλαινγνχληα Φ.Ξ.Α. ν νπνίνο βαξχλεη ην Λνζνθνκείν.  

Θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Λ. 2198/1994 θφξνο 

εηζνδήκαηνο. 
Ν Φ.Ξ.Α βαξχλεη ην θάζε Λνζνθνκείν. 

 
ΔΓΓΖΠΔΗΠ 

Νη εγγπήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε πξφζθιεζε εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά 
πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα, ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ 

Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ  
Ππκβάζεσλ  ηνπ  Ξαγθφζκηνπ  Νξγαληζκνχ  Δκπνξίνπ,  ε  νπνία  θπξψζεθε  κε  ην  λφκν 2513/1997 θαη 
έρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ ην δηθαίσκα. Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε  
άιιν  θξάηνο  εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα  ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά  απφ  επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 
Διιεληθή γιψζζα. 
Νη εγγπήζεηο πξέπεη λα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ππνδείγκαηα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η ηεο 

παξνχζαο. 

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο εηαηξεηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε 
εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. 

 
ΔΓΓΖΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Γελ απαηηείηαη. 

 
ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ν αλάδνρνο  είλαη  ππνρξεσκέλνο,  ην  αξγφηεξν  θαηά  ηελ  ππνγξαθή  ηεο  ζχκβαζεο,  λα θαηαζέζεη 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ ζχκθσλν κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, 5% επί ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ ηκήκαηνο πνπ ζα αλαιάβεη, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή (πνζνηηθή θαη πνηνηηθή) 
παξαιαβή   ηνπ   Έξγνπ   θαη   χζηεξα   απφ   ηελ   εθθαζάξηζε   ηπρφλ   απαηηήζεσλ   απφ   ηνπο   δχν 
ζπκβαιινκέλνπο. Πε πεξίπησζε  πνπ  ε παξάδνζε γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηε Πχκβαζε, ηκεκαηηθά, ε 

εγγχεζε απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφλ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ  
παξαιήθζεθε  νξηζηηθά.  Δπηζεκαίλεηαη  φηη  ν  ρξφλνο  ηζρχνο  ηεο  εγγπεηηθήο  επηζηνιήο  θαιήο εθηέιεζεο 
ηεο πξνο ππνγξαθή ζχκβαζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, δειαδή ζα ηζρχεη κέρξη επηζηξνθήο ηεο 
ζηελ Ρξάπεδα. 
Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο αξλεζεί λα ππνγξάςεη 

εκπξφζεζκα ηε  ζχκβαζε ή  λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην παξφλ ηεχρνο, ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ 

απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, θεξχζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή ν ζπγθεθξηκέλνο δηαγσληδφκελνο 
βαξχλεηαη θαη κε ηα έμνδα δηελέξγεηαο λένπ δηαγσληζκνχ θαη γίλεηαη θαηαινγηζκφο ζε  βάξνο ηνπ 

αξλεζέληνο λα ππνγξάςεη ππνςεθίνπ, ηεο νηθνλνκηθήο δηαθνξάο πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη εάλ ηειηθά ε 
αλαζέηνπζα αξρή πξνθξίλεη απηή ηε ιχζε. 

 

 
 

                  Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ ΡΝ Γ.Λ. ΖΙΔΗΑΠ 

                                                                              α.α 
 

 
 

    Ζ ΓΟ. ΞΔΡΟΝΞΝΙΝ ΣΟΠΑΛΘΖ M.D. 

   ΓΗΔΘΛΡΟΗΑ ΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ  
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ΚΔΟΝΠ Β. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ – ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ  

 
Α. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΚΦΑΛΗΠΡΖΟΗΥΛ ΑΓΘΦΑ (AGFA): πποϋπολογιζμού 3.341,80 εςπώ  ζςμπ. ΦΞΑ  

24%. 

 

Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ εμάκελε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ θάησζη κεραλεκάησλ: 

Ρύπορ  Κησανήμαηορ 
Διδικόρ 
Απιθμόρ 

               TEMAXIA  

CHEΜΙΧ 50C 
4CΗ6344 

S/N:9386 
1 

CR 35-X XDIGITIZER 
4AD9124 

S/N:8158 
1 

CR ID TABLET 
4AD8250 

S/N:16347 
1 

IMP BARCO MONITOR  
4IM8251 

S/N:938300156 
1 

DRYSTAR 5300 
4DP7781 

S/N:6465 
1 

DRYSTAR 5302 
4DP9125 

s/n:20185 
1 

DRYSTAR AXYS 
4DP9139 

S/N:6414 
1 

NX8600 HP8200 RAID1 
4NX9128 

S/N:CZC2022SV3 
1 

CR ID TABLET 
4AD9136 

S/N:23223 
1 

IMP BARCO MONITOR 
4IM9127 

S/N:9380023173 
1 

CLASSIC EOS 
4CE7448 

S/N:6175 
1 

NX8200 HP7900 

RAID 1 

4NX8249 

S/N:NX290-10060 
1 

 

ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 
 

1. Δμθανιζηήπια ζκοηεινού θαλάμος και εμθανιζηήπια ζςνδεδεμένα ζε DAYLIGHΡ (θυρ 
ημέπαρ) ζςζηήμαηα. 

Ζ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε πεξηιακβάλεη: 
1.1 Γεληθφ θαζαξηζκφ θπιίλδξσλ θαη ηάλθ κε ρεκηθά κέζα. 
1.2. Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία αμφλσλ, θπιίλδξσλ νδεγψλ, έιεγρν ειαηεξίσλ θαη γξαλαδηψλ. 
1.3 Έιεγρν ειαζηηθψλ θπιίλδξσλ. 
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1.4 Έιεγρν ζάιακν εκθάληζεο, ζηεξέσζεο θαη πιπζίκαηνο ησλ πιαθψλ. 
1.5. Έιεγρν ηεο αληιίαο αλαδσνγφλεζεο θαη ησλ αληιηψλ αλάδεπζεο 
1.6. Έιεγρν - θαζάξηζκα ηνπ ζπζηήκαηνο ζσιελψζεσλ 
1.7 Ιίπαλζε θαη έιεγρν φιεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο 
 

2. Έγσπυμορ και αζππόμαςπορ εκηςπυηήρ DRYSΡΑR 
   2.1. Θαζαξηζκφ ηπκπάλνπ εθηχπσζεο θίικ. 

2.2. Έιεγρν ζσζηήο ζέζεο θίικ πάλσ ζην ηχκπαλν. 
2.3. Θαζαξηζκφ θαη έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο θεθαιήο εθηχπσζεο 
2.4. Θαζαξηζκφ θαη έιεγρν ξνιιψλ κεηαθνξάο θίικ. 
2.5. Έιεγρν ζεξκνθξαζίαο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο επζπγξάκκηζεο ηνπ θηικ 
2.6. Γεληθφ έιεγρν θαη πηζαλή ξχζκηζε σο πξνο ηελ θαιή πνηφηεηα ηεο εηθφλαο 
 
 
 

3.Δλάσιζηη Πςσνόηηηα Πςνηήπηζηρ Δκηςπυηών Ρύπος DRYSTAR  
(ζύμθυνα με ηον καηαζκεςαζηή): 
 
Ζ πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε πεξηιακβάλεη: 
3. Ρύπος DRYSTAR  : 
3.1.Eπίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί απφ ηνλ ρξήζηε ηνπ εθηππσηή 
3.2.Αλάιπζε ησλ infocounter 
3.3.Eθηχπσζε εηθφλαο ειέγρνπ θαη εθηίκεζε ηεο πνηφηεηάο ηεο 
3.4.Δθηεηακέλνο ειεθηξνληθφο έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο  
3.5.Δπηζεψξεζε θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο θαη δηθηπψκαηνο  
3.6.Θαζαξηζκφο ησλ θπιίλδξσλ κεηαθνξάο ηνπ θηικ. 
3.7.Διεγρνο ησλ ηκάλησλ θαη γξαλαδηψλ ηνπ εθηππσηή  
3.8.Θαζαξηζκφο ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο (Δlectronick Rack) 
3.9.Θαζαξηζκφο ηεο κνλάδαο ηξνθνδνζίαο (Power Supply) 
3.10.Θαζαξηζκφο θαη έιεγρνο ησλ ειαζηηθψλ ηνπ ηχκπαλνπ εθηχπσζεο  
3.11.Διεγρνο θαη θαζαξηζκφο ηεο ζεξκηθήο θεθαιήο εθηχπσζεο  
3.12.Οχζκηζε ηεο ζέζεο ηνπ θηικ θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ ζπξηαξηνχ εηζφδνπ 
3.13.Οχζκηζε ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεο θεθαιήο εθηχπσζεο  
3.14.Δθηχπσζε ηεο εηθφλαο ειέγρνπ (test image) θαη ζχγθξηζή ηεο κε ηελ αξρηθή  
3.15.Δπηβεβαίσζε ηεο ζπληήξεζεο ζην  service menu ηνπ εθηππσηή 
3.16. Δλεκέξσζε ηνπ πειάηε γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπληήξεζεο 

 
4. ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΤΖΦΗΑΘΖΠ ΑΘΡΗΛΝΓΟΑΦΗΑΠ 
Πςνηήπηζη λικού (H/W) 

4.1. Θαζαξηζκφο νπψλ θαη αλεκηζηήξσλ εμαεξηζκνχ Ζιεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 
4.2. Έιεγρνο εμσηεξηθψλ θαισδηψζεσλ. 
4.3. Θαζαξηζκφο επηθαλείαο επαθήο ηεο κνλάδνο αλαγλψξηζεο θαζεηψλ.  
4.4. Έιεγρνο ξχζκηζεο ηεο νζφλεο ζηαζκψλ εξγαζηψλ (SMPTE test pattern).  
 4.5. Έιεγρνο θαζεηψλ θσζθφξνπ 
4.6. Θαζαξηζκφο ξνιιψλ έιεγρνο γξαλαδηψλ κεηάδνζεο θίλεζεο ηνπ ςεθηνπνηεηή (Digitizer). 
4.7. Θαζαξηζκφο αληιηψλ θελνχ (Digitizer). 
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Β. ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΔΞΗΠΘΔΖΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΗΑΡΟΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

ΑΘΟΗΒΔΗΑΠ (29 ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ ΚΡΛ): πποϋπολογιζμού 36.679,20 εςπώ ζςμπ. ΦΞΑ  24%. 

 
 
ΠΛΡΖΟΖΠΖ 29 ΚΖΣ/ΡΥΛ Κ.Ρ.Λ. 

 
Ζ εηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε λα θαιχςεη φιεο ηηο βιάβεο θαη ηα απαηηνχκελα αληαιιαθηηθά ηνπο, 
θαη γηα φιεο ηηο κέξεο ηνπ ρξφλνπ. Θα εθηειείηαη κία  ππνρξεσηηθή  επίζθεςε  ην   εμάκελν γηα ηελ 
ζπληήξεζε θαζψο θαη πιήξεο ηειεθσληθή ππνζηήξημε. 
Ζ αμία φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 
Απφ ηα αληαιιαθηηθά εμαηξνχληαη ηα ULTRAFILTERS ( U8000S ) ησλ AK-200S ULTRA πνπ είλαη 
αλαιψζηκα πιηθά. 
Όια ηα έμνδα κεηάβαζεο – παξακνλήο θαη επηζηξνθήο ησλ ηερληθψλ ηεο εηαηξείαο βαξχλνπλ ηνλ 
αλάδνρν. 
Θα ππάξρεη πιήξεο θάιπςε ησλ βιαβψλ ζηα κεραλήκαηα Ρερλεηνχ Λεθξνχ κεηά απφ ηειεθσληθή 
θιήζε απφ ηνλ ππεχζπλν ηαηξφ ή πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο.  
Ν πίλαθαο ησλ κεραλεκάησλ πνπ ζα ζπληεξεζνχλ, κε ηχπν κεραλήκαηνο & αξηζκφ ζεηξάο είλαη ν 
θάησζη: 
 

 1 AK-200 ULTRA S κε BU:15865 & FU:11540 

 2 AK-200 ULTRA S κε BU:15867 & FU:11541 

 3 AK-200 ULTRA S κε BU:15869 & FU:11543 

 4 AK-200 ULTRA S κε BU:15871 & FU:11545 

 5 AK-200 ULTRA S κε BU:15873 & FU:11547 

 6 AK-200 ULTRA S κε BU:15874 & FU:11548 

 7 AK-200 ULTRA S κε BU:15875 & FU:11549 

 8 AK-200 ULTRA S κε BU:15658 & FU:11434 

  9 AK-200 ULTRA S κε BU:15659 & FU:11435 

 10 AK-200S κε BU:15611 & FU:12715 

 11 AK-200S κε BU:15613 & FU:12717 

 12 AK-200S κε BU:12748 & FU:12748 

 13 AK-200S κε BU:15645 & FU:12749 

 14 AK-200S κε BU:15646 & FU:12750 

 15 AK-200S κε BU:15647 & FU:12751 

 16 AK-200S κε BU:15648 & FU:12752 

 17 AK-200S κε BU:15652 & FU:12756 

 18 AK-200S κε BU:15653 & FU:12757 

 19 AK-200S κε BU:15718 & FU:12797 
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 20 AK-200S κε BU:15720 & FU:12799 

 21 AK-200S κε BU:15721 & FU:12800 

 22 AK-200S κε BU:15722 & FU:12801 

 23 AK-200S κε BU:15725 & FU:12804 

 24 AK-200S κε BM:16188 & FM:13122 

 25 AK-200S κε BM:16189 & FM:13123 

 26 AK-200S κε BM:16190 & FM:13124 

 27 AK-200S κε BM:16191 & FM:13125 

 28 AK-200S κε ΒΚ: 15608 & FM: 12712 

 29 AK-200S κε ΒΚ:15610 & FM:12714 

ΔΗΓΗΘΔΠ ΞΔΟΗΞΡΥΠΔΗΠ  
Νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζπληεξεηή: 

     1. Εεκηά ή θαηαζηξνθή ησλ κεραλεκάησλ απφ ζενκελίεο (ζεηζκφο, ζχειιεο, λεξά, θεξαπλφ, 

θσηηά). Απφ ρηππήκαηα, πηψζε απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ ή απφ ηξίηνπο. 

2. Ζ απνδεδεηγκέλα κε ελδεδεηγκέλε ή θαθή ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ απφ ην Λνζνθνκείν ή απφ 

ηξίηνπο. 

     3. Ζ ρξήζε αθαηάιιεισλ πιηθψλ γηα ηελ απνζηείξσζε, γηα ηνλ θαζαξηζκφ απαζβέζησζεο θαζψο 

θαη ε ειιηπήο δηαδηθαζία απαζβέζησζεο ή θαζαξηζκνχ, πέξα απφ ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 

φπσο αλαθέξνληαη ζηα Ρερληθά εγρεηξίδηα. 

4. Ζ θαθή πνηφηεηα παξνρήο λεξνχ απφ ην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο λεξνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

5. Ζ θαθή παξνρή ηξνθνδνζίαο ηάζεσο 220V/50 πεξηφδσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ ή ηεο ΓΔΖ. 

6. Νη εξγαζίεο απνζχλδεζεο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ κεραλεκάησλ ζε λένπο ρψξνπο. 

 

Δάλ δεηεζεί απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ, ιφγσ ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ θαη εθφζνλ είλαη 

δπλαηφλ, ε δαπάλε ζα ζπκπεξηιακβάλεη ηα εξγαηηθά θαη ηα αληαιιαθηηθά, θαη ζα ρξεψλεηαη 

ρσξηζηά, κε βάζε ηηο ηφηε ηζρχνπζεο ηηκέο ηνπ ζπληεξεηή. 

Κειοδόηηρ θα αναδεισθεί ο ςποτήθιορ πος πποζθέπει ηη σαμηλόηεπη ηιμή για ηο 

ζύνολο ηος έπγος. 
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Γ. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ: πποϋπολογιζμού  3.844,00 εςπώ ζςμπ.   ΦΞΑ  24%. 

 

Ν αλάδνρνο ζα αλαιακβάλεη ηελ ζπληήξεζε ησλ ζπζθεπψλ Getinge πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλα ζην 
Λνζνθνκείν καο, ζην ρψξν ηεο Θεληξηθήο Απνζηείξσζεο, άλεπ παξνρήο αληαιιαθηηθψλ. 

O πίνακαρ ηυν μησανημάηυν πος θα ζςνηηπηθούν, με ηύπο μησανήμαηορ & απιθμό ζειπάρ είναι ο 
κάηυθι: 

 

ΘΙΗΒΑΛΝΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ ΑΡΚΝ ΡΞΝ GE 2612 ER-2 ΡΔΚ 1 

ΘΙΗΒΑΛΝΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ ΑΡΚΝ – FORMALD. ΡΞΝ GE 2612 ER-2 ΦΝΟΚ ΡΔΚ 1 

ΑΡΝΚΑΡΝΠ ΔΘΦΝΟΡΥΡΖΠ ΘΙΗΒΑΛΝ ΓΗΑ ΘΙΗΒΑΛΝΠ ΡΞΝ GE 2612 
 

ΡΔΚ 2 

ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΑΞΝΙΚΑΛΡΖΟΗΝ ΣΔΗΟ. ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ ΡΞΝ S-4656 ΡΔΚ 2 

ΠΡΔΓΛΥΡΖΟΗΝ ΣΔΗΟ. ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ ΡΞΝ S-363 ΡΔΚ 1 

     

Θα εθηειείηαη κία (1) επίζθεςε πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαζψο θαη απεξηφξηζην αξηζκφ επεκβαηηθψλ 
επηζθέςεσλ. 

Ρα αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα πνπ ζα ρξήδνπλ αιιαγήο ζα αιιάδνληαη θαη ζα ρξεψλνληαη θαηφπηλ 

ζπκθσλίαο.  
Όηαλ απαηηεζνχλ αληαιιαθηηθά (αλαιψζηκα θαη κε) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο ζα ελεκεξσζεί ε 

Ρερληθή ππεξεζία. 
Ζ ζπληήξεζε ζα γίλεη απφ ηερληθνχο εηδηθεπκέλνπο θαη εμνπζηνδνηεκέλνπο  γηα Service ησλ αλσηέξσ  

κεραλεκάησλ, απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία. 

 
 

 
 

Γ. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΞΝΠΡΑΘΚΝ ΚΔΠΖΠ ΡΑΠΖΠ: πποϋπολογιζμού 274,04 εςπώ ζςμπ.  ΦΞΑ 24%. 
 

Ν αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ ζπληήξεζε ηνπ πνζηαζκνχ Κέζεο Ράζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ, ν νπνίνο 
απνηειείηαη απφ ηξία ηεκάρηα Κ/ζηεο μεξνχ ηχπνπ, ηζρχνο 1250 KVA, έθαζηνο. 

Νη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη νη θάησζη: 

Α) ΠΛΡΖΟΖΠΖ /Π 

Κηα (1), πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ ππνζηαζκνχ Κέζεο Ράζεο, φπνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη νη θάησζη 

εξγαζίεο: 
1) Δξγαζίεο ζπληήξεζεο κεηαζρεκαηηζηψλ μεξνχ ηχπνπ. 

 Γεληθφο θαζαξηζκφο (έιεγρνο) ηνπ ρψξνπ, ησλ Κ/ζησλ, θαζψο θαη ησλ ππνινίπσλ 

εμαξηεκάησλ ζην ρψξν σο ηνλ πίλαθα Σ.Ρ. 

 Έιεγρνο εμαεξηζκνχ ρψξνπ Κ/ζησλ  

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο ρψξνπ  

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο Κ/ζησλ 

 Έιεγρνο πεξηκεηξηθήο γεηψζεσο ρψξνπ θαη κεηαιιηθψλ ηκεκάησλ 

 Έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο ρψξνπ 

 Έιεγρνο – θαζαξηζκφο Κ/ζησλ 

 Έιεγρνο θαιήο θαηαζηάζεσο θειχθνπο Κ/ζησλ 

 Έιεγρνο – θαζαξηζκφο θαισδίσλ κέζεο & ρακειήο ηάζεο ζην ρψξν ησλ Κ/ζησλ  

 Έιεγρνο – θαζαξηζκφο αθξνθηβσηίσλ Κέζεο Ράζεο  

 Έιεγρνο νξγάλσλ πξνζηαζίαο Κ/ζησλ 
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 Κέηξεζε κνλψζεσλ θαισδίσλ Κ/ζησλ  

 Κέηξεζε κνλψζεσλ Κ/ζησλ 

 Κέηξεζε αληηζηάζεσλ ησλ Κ/ζησλ (πελία Κ.Ρ. & Σ.Ρ.) 

 Κέηξεζε γεηψζεσλ ηξηγψλνπ νπδέηεξνπ θφκβνπ θαη κεηαιιηθψλ κεξψλ   

2) Δξγαζίεο ειέγρνπ πηλάθσλ κέζεο ηάζεο κε αζθαιεηαπνδεπθηε 

 Θαζαξηζκφο ρψξνπ θαη πηλάθσλ  

 Έιεγρνο πηλάθσλ Κέζεο Ράζεο  

 Έιεγρνο αθξνθηβσηίσλ Κέζεο Ράζεο  

 Έιεγρνο πελίσλ εξγαζίαο δηαθνπηψλ  

 Έιεγρνο αζθαιεηψλ πξνζηαζίαο Κ/ζησλ 

 Έιεγρνο επαθψλ (ζπζθίμεηο) 

 Έιεγρνο κφλσζεο πιηθψλ Κέζεο Ράζεο  

 Ιίπαλζε κεραληθψλ κεξψλ ζηνπο δηαθφπηεο Κέζεο Ράζεο  

 Έιεγρνο ιεηηνπξγηθφηεηαο δηαθνπηψλ  

3) Ινηπνί  έιεγρνη ζην ρψξν ππνζηαζκνχ  
 Έιεγρνο θσηηζκνχ ρψξνπ /Π 

 Έιεγρνο ππξνζβεζηήξσλ /Π 

 Έιεγρνο πηλαθίδσλ ζεκάλζεσο θηλδχλνπ 

 Έιεγρνο πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ αζθαινχο ρεηξηζκνχ: 

 Κνλσηηθφο ηάπεηαο 20KV 

 Κνλσηηθά γάληηα 20KV 
 Φσηηζηηθφ αζθαιείαο  

 Θξάλνο πξνζηαζίαο  

Β) ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΖ /Π 

Κία (1) επηζεψξεζε ηνπ ππνζηαζκνχ ην εμάκελν θαηά ηελ νπνία ζα γίλεηαη νπηηθφο έιεγρνο ησλ αλσηέξσ 

ηκεκάησλ γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο νκαιήο ηνπο ιεηηνπξγίαο. 
Α) Πηιρ ςποσπεώζειρ ηηρ εηαιπείαρ πεπιλαμβάνονηαι ηα κάηυθι: 
Η) Ππληήξεζε-Δπηζεψξεζε ζην ρψξν ηνπ /Π: 

. Ξίλαθεο Κέζεο Ράζεο 

. Κεηαζρεκαηηζηέο Κέζεο Ράζεο 

. Θαιψδηα Κέζεο Ράζεο 

. Όξγαλα πξνζηαζίαο Κ/ζηψλ 

2) Κφλν νη δχν κεηαβάζεηο ηνπ ζπλεξγείνπ πνπ αθνξoχλ ηε κία (1) ζπληήξεζε θαη ηε κία (1) επηζεψξεζε 
ηνπ πνζηαζκνχ. 

3) Ζ αμία ησλ κηθξνυιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ ζπvηήξεζε (πιηθά θαζαξηζκνχ) 

4) Ζ άκεζε πξνκήζεηα δηαθφξσλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε παξνπζηαδφκελνπ 
πξνβιήκαηνο ζηνλ πνζηαζκφ  (δηαηεξείηαη απνζήθε πιηθψλ απφ ηα πην ζπλήζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

βιαβψλ). 
Β) Πηηο  ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

1) Ζ αμία φισλ ησλ πιηθψλ ή αληαιιαθηηθψλ πνπ ρξίδνπλ αληηθαηάζηαζε. 

2) Ζ θάζε επηπιένλ κεηάβαζε εθηφο ησλ δχν πνπ αθνξνχλ ηε κία (1) ζπληήξεζε θαη ηε κία (1) 
επηζεψξεζε ηνπ πνζηαζκνχ ήηνη άζθνπε κεηάβαζε απνθαηάζηαζε βιάβεο, κεηάβαζε γηα 

νπνηνδήπνηε έιεγρν θ.ιπ.  Πηελ πεξίπησζε απηή ην Λνζνθνκείν ζα ρξεψλεηαη κε ην πνζφ ησλ 170 €, 
γηα  παξακνλή ηνπ ζπλεξγείνπ έσο δχν (2) ψξεο. Γηα παξακνλή ηνπ ζπλεξγείνπ έσο θαη δχν ψξεο  , 

ζα γίλεηαη επηπιένλ ρξέσζε θαηφπηλ κεηαμχ καο ζπλελλνήζεσο. 
3) Ζ επαλαθνξά ησλ  απηνκάησλ δηαθνπηψλ Κέζεο θαη Σακειήο Ράζεο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ 

ξεχκαηνο ππαηηηφηεηαο  Γ.E.H ή άιιεο αηηίαο. 

4) Ζ απνθαηάζηαζε βιάβεο ζηελ Σακειή Ράζε απφ ηνλ γεληθφ πίλαθα Σακειήο Ράζεο πξνο ηελ 
εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε (ε επέκβαζή  ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα γίλεηαη θαηφπηλ  ζπλελλφεζεο). 

5) Ζ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ Κεραλνιφγνπ – Ζιεθηξνιφγνπ γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο γηα θάζε πεξίπησζε. Πε πεξίπησζε πνπ ην πηζηνπνηεηηθφ δiδεηαη απφ ηελ εηαηξεία ε 

εηαηξεία ζα επηβαξχλεηαη επηπιένλ ηεο ζπκθσλεκέλεο ηηκήο γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε, κε ην πνζφ 

ησλ 170€ έθαζην. 
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6) Ζ κεραλoινγηθή θάιπςε ηνπ πνζηαζκνχ πξνο ηελ Γ.Δ.Ζ (θαη νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζε πξνο 

Γ.Δ.Ζ. ή άιιε ππεξεζία). 
 

 

 
 

Δ. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ UPS : πποϋπολογιζμού 457,56 εςπώ ζςμπ. ΦΞΑ  24%. 
 

Ν αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ  πξνιεπηηθή  ζπληήξεζε ησλ U.P.S ηεο MGE ηχπνπ GALAXY 1000 PW ηζρχνο 
60KVA ην νπνίν βξίζθεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

Όποι ζύμβαζηρ  

1. πηπεζίερ 
Ν αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη κηα (1) πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζην U.P.S ηχπνπ GALAXY 1000 

PW ηζρχνο 60KVA. Νη πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 
Ζ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε πεξηιακβάλεη: 

α) Νπηηθφ έιεγρν. 

 ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 ησλ κπαηαξηψλ. 

 ηνπ Αλνξζσηή, θνξηηζηή. 

 ηνπ Κεηαηξνπέα 

β) Κεηξήζεηο & ελέξγεηεο. 
 Κέηξεζε ηεο ηάζεο εηζφδνπ ηνπ Αλνξζσηή. 

 Κέηξεζε ηεο ηάζεο ηνπ ελδηακέζνπ θπθιψκαηνο D.C. 

 Κέηξεζε ηεο ηάζεο εμφδνπ. 

 Κέηξεζε ηεο ζπρλφηεηαο εηζφδνπ. 

 Κέηξεζε ηεο ζπρλφηεηαο εμφδνπ. 

 Κέηξεζε ηεο ηάζεο ησλ κπαηαξηψλ. 

 Δπηβεβαίσζε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ αλεκηζηήξσλ. 

 Δπηβεβαίσζε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαλδίζηνξ. 

 Ρερλεηή δηαθνπή & ιεηηνπξγία κέζσ κπαηαξηψλ γηα 3 έσο 5 ιεπηά. Δπηβεβαίσζε 

Απηφκαηεο επαλαθνξάο & αλάιεςεο θνξηίνπ απφ ην θνξηηζηή. 

 
2. Ξποληπηικέρ επιζκέτειρ 

Νη επηζθέςεηο ζα γίλνληαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κεηαμχ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ηνπ αλαδφρνπ, ε νπνία ζα 
πξέπεη λα έρεη γίλεη κία ηνπιάρηζηνλ εβδνκάδα λσξίηεξα. 

Νη ζπλελλνήζεηο λννχληαη έγγξαθεο. 

Νη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζα γίλνληαη παξνπζία ηερληθνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ. Θα ηεξείηαη Γειηίν 
εξγαζηψλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ην νπνίν ζην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ηερληθφ ηνπ 

αλαδφρνπ αιιά θαη ηνλ ηερληθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
Αληίγξαθν ηνπ Γειηίνπ ζα δίδεηαη θαη ζην Nνζνθνκείν. 

Ν ηερληθφο ηνπ αλαδφρνπ ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη φηη θάπνην πιηθφ ή πιηθά ζα κπνξνχζαλ λα πάζνπλ 
βιάβε ή λα κεηψζνπλ ηελ απφδνζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ U.P.S., ζα ελεκεξψλεη ην Λνζνθνκείν έγγξαθα γηα 

ηελ αλάγθε αληηθαηάζηαζεο ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ. Πε πεξίπησζε κε απνδνρήο, ην Λνζνθνκείν 

αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηπρφλ πξνθιεζείζεο δεκηέο ζην U.P.S. 
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   ΠΡ. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ ΖΕ : πποϋπολογιζμού 322,40 εςπώ ζςμπ. ΦΞΑ  24%. 

 
Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη  ηελ εμάκελε  ζπληήξεζε ησλ δχν Ζ/Ε 650KVA Λνλ 3805/02 θαη ARR 640 Nνλ 

3806/02  ην θαζέλα θαζψο θαη ηνπ Ζιεθηξνινγηθνχ Ξίλαθα παξαιιειηζκνχ θαη ηελ Ρερληθή πνζηήξημε ζε 

έθηαθηεο θιήζεηο αλεμάξηεηα εκέξαο θαη ψξαο. 
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξαγκαηνπνηεί πξνγξακκαηηζκέλεο επηζθέςεηο απφ εηδηθεπκέλν ζπλεξγείν γηα ηνλ 

ΔΙΔΓΣΝ ΔΡΝΗΚΝΡΖΡΑΠ (Δ.Δ.) ησλ Ζ/Ε θαη γηα ηελ ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ (Ξ.Π.) ησλ Ζ/Ε, ζχκθσλα κε 
ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη επί κέξνπο ηκεκάησλ ηνπο, ζπγθεθξηκέλα: 

Κία (1) επηζθέςε ην εμάκελν. 
Κία επίζθεςε εηδηθεπκέλνπ ζπλεξγείνπ γηα ηνλ ΔΙΔΓΣΝ ΔΡΝΗΚΝΡΖΡΑΠ (Δ.Δ.) ησλ Ζ/Ε. 

Κία επίζθεςε εηδηθεπκέλνπ ζπλεξγείνπ γηα ηελ ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ (Ξ.Π.) ησλ Ζ/Ε. 

Γελ πεξηιακβάλνληαη: 

Ζ αμία πάζεο θχζεσο αληαιιαθηηθψλ θαη πιηθψλ.  

Ρν θφζηνο ησλ εξγαζηψλ θαη αληαιιαθηηθψλ πνπ ζα πξνθχςεη ζε πεξίπησζε έθηαθησλ θιήζεσλ ηνπ 
Λνζνθνκείνπ.  

Ρν θφζηνο ησλ εξγαζηψλ θαη αληαιιαθηηθψλ πνπ ζα πξνθχπηεη ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ βιαβψλ ή γηα εξγαζίεο 

πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε εξγαζηψλ θαηά ηνπο Δ.Δ. θαη ηηο Ξ.Π. ησλ Ζ/Ε ην εξγαηηθφ θφζηνο 
ζα ρξεψλεηαη κε εηδηθή ζπκθσλία θαηά πεξίπησζε. 

Γηεπθξηλίζεηο ׃ 

 ΠΡΖΛ  ΔΜΑΚΖΛΖ  ΠΛΡΖΟΖΠΖ  ησλ Ζ/Ε ζα παξέρνληαη απφ ηνλ αλάδνρν ηα παξαθάησ: 

Άκεζε αληαπφθξηζε ζε έθηαθηεο θιήζεηο (6-10) φιν ην 24σξν, επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα, κε ινγηθή ρξέσζε.   

Απνθαηάζηαζε ζνβαξψλ βιαβψλ ή πξαγκαηνπνίεζε πνιχσξσλ επηζθεπψλ, κε ινγηθή ρξέσζε, ζε εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΟΝΒΙΔΞΝΚΔΛΥΛ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΠΡΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΔΡΝΗΚΝΡΖΡΑΠ (Δ.Δ) ΘΑΗ 
ΠΡΗΠ ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ (Ξ.Π.) ΡΥΛ Ζ/Ε. 

 

Α/Α ΔΟΓΑΠΗΔΠ Δ.Δ. Ξ.Π. 

Α. Ζ/Ε ΕΔΓΝΠ   

Α.1 Γεληθφο έιεγρνο Ζ/Ε θαη παξειθνκέλσλ ηνπ √ √ 

Α.2 Έιεγρνο αεξηζκνχ κεραλνζηαζίνπ Ζ/Ε  √ √ 

Α.3 Έιεγρνο αληηθξαδαζκηθψλ Ζ/Ε √ √ 

Α.4 Έιεγρνο ερνκνλσηηθνχ θαιχκκαηνο (εθφζνλ θέξεη) √ √ 

Α.5 Δθθίλεζε θαη ιεηηνπξγία Ζ/Ε √ √ 

Α.6 Φφξηηζε ηνπ Ζ/Ε κε ξεπκαηνδφηε ησλ θαηαλαισηψλ ηεο 

εγθαηάζηαζεο (εθφζνλ είλαη δπλαηφλ) 

 √ 

Β.  Ξ/ ΘΗΛΖΡΖΟΑΠ   

Β.1 Έιεγρνο ζηάζκεο θαπζίκνπ, ςπθηηθνχ πγξνχ, ιηπαληειαίνπ θαη 

πγξψλ ζπζζσξεπηή 

√ √ 

Β.2 Αληηθαηάζηαζε ιηπαληειαίνπ θαη ςπθηηθνχ πγξνχ  √ 

Β.3 Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ ιαδηνχ, θαπζίκνπ θαη λεξνχ  √ 

Β.4 Θαζαξηζκφο θίιηξνπ αέξα θαη εθφζνλ απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε 

ηνπ 

 √ 

Β.5 Έιεγρνο δηαξξνψλ ςπθηηθνχ πγξνχ, ιηπαληειαίνπ θαη θαπζίκνπ  √ √ 

Β.6 Έιεγρνο ειαζηηθψλ ζσιήλσλ θαη θνιιάξσλ λεξνχ, θαπζίκνπ, 

αέξα θαη εθφζνλ απαηηείηαη ζχζθημε ησλ ζθπγθηήξσλ. 

√ √ 

Β.7 Έιεγρνο ηκάλησλ θίλεζεο  √ √ 
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Β.8 Οχζκηζε ηκάλησλ θίλεζεο θαη εθφζνλ απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε 

ηνπο 

√ √ 

Β.9 Έιεγρνο βαιβίδσλ  √ 

Β.10 Έιεγρνο πξνθίιηξνπ θαπζίκνπ θαη εμπδάησζε ηνπ √ √ 

Β.11 Έιεγρνο βνεζεηηθήο αληιίαο θαπζίκνπ θαη θαζαξηζκφο ηεο   √ 

Β.12 Έιεγρνο αλαζπκηάζεσλ √ √ 

Β.13 Έιεγρνο ππεξπιεξσηή (εθφζνλ θέξεη)  √ 

Β.14 Έιεγρνο θαη ξχζκηζε θπβεξλήηε ζηξνθψλ  √ √ 
Β.15 Έιεγρνο εθθηλεηή, ελαιιαθηήξα αηζζεηήξσλ πξνζηαζηψλ θαη 

νξγάλσλ, βαιβίδα δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσλ ελδείμεσλ 

√ √ 

Β.16 Έιεγρνο ζπζζσξεπηή θαη εθφζνλ απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε ηνπ. √ √ 

Β.17 Γεληθφο έιεγρνο ςπγείνπ λεξνχ  √ 

Β.18 Ξεξίζθημε θπιηλδξνθεθαιψλ εθφζνλ απαηηείηαη   √ 

Β.19 Έιεγρνο θαπζηήξσλ θαη εθφζνλ απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε 

αθξνθπζηψλ  

 √ 

Β.20 Έιεγρνο αληιίαο θαπζίκνπ  √ 

Β.21 Έιεγρνο ζπζηήκαηνο πξνζέξκαλζεο λεξνχ (εθφζνλ θέξεη)   

Β.22 Γεληθή δνθηκή π/θηλεηήξα √ √ 

Γ.  Ζ/ ΓΔΛΛΖΡΟΗΑ    

Γ.1 Έιεγρνο απηνκάηνπ ξπζκηζηή ηάζεο θαη εθφζνλ απαηηείηαη 

ξχζκηζε ηνπ 

√ √ 

Γ.2 Έιεγρνο ζπζηήκαηνο δηέγεξζεο √ √ 

Γ.3 Έιεγρνο ζεξκνθξαζηψλ ρσξίο θνξηίν θαη κε πιήξεο θνξηίν  √ 

Γ.4 Αληηθαηάζηαζε ξπζκηζηή ηάζεο θαη δηνδίσλ εθφζνλ απαηηείηαη  √ 

Γ.5 Έιεγρνο ηπιηγκάησλ   √ 

Γ.6 Γεληθή δνθηκή γελλήηξηαο  √ √ 

Γ.  ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΙΔΓΣΝ, ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΗΠΣΝΠ    

Γ.1 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ νξγάλσλ, ζπζθεπψλ 

ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ θαη αληηθαηάζηαζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ  

√ √ 

Γ.2 Έιεγρνο φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ δηαηάμεσλ θαη εθφζνλ απαηηείηαη 
απνθαηάζηαζε βιαβψλ  

√ √ 

Γ.3 Έιεγρνο ηεο απηφκαηεο θαη ρεηξνθίλεηεο εθθίλεζεο ηνπ Ζ/Ε √ √ 

Γ.4 Γεληθφο έιεγρνο θαισδίσλ (βνεζεηηθψλ θαη θπξίσλ) θαη ησλ 
ζπλδέζεσλ ηνπο. 

 √ 

Γ.5 Έιεγρνο κεηαγσγήο (εθφζνλ απαηηείηαη γηα Ζ/Ε απηνκάηνπ 

ιεηηνπξγίαο) 

√ √ 

Γ.6 Γεληθή δνθηκή πίλαθα √ √ 

Δ. ΓΔΜΑΚΔΛΖ ΘΑΠΗΚΝ   

Δ.1 Έιεγρνο ζηεγαλνπνίεζεο  √ √ 

Δ.2 Δμπδάησζε θαη απνβνιή ζπκππθλσκάησλ πγξαζίαο θαη ηδεκάησλ   √ 

Δ.3 Έιεγρνο ζσιήλσλ θαπζίκνπ √ √ 

Ε.  ΠΠΡΖΚΑ ΑΞΑΓΥΓΖΠ ΘΑΠΑΔΟΗΥΛ    

Ε.1 Έιεγρνο δηαξξνψλ θαπζαεξίσλ  √ √ 

Ε.2 Έιεγρνο ζπλδέζεσλ ζσιήλσλ ζπζηήκαηνο απαγσγήο θαπζαεξίσλ   √ 

Ε.3 Έιεγρνο επθάκπηνπ, πηπρσηνχ, ππξίκαρνπ ζσιήλα θαη 

θαπζαεξίσλ  

 √ 

Ε.4 Κεηξήζεηο πίεζεο αληίζιηςεο θαπζαεξίσλ εθφζνλ απαηηείηαη  √ 

Ζ. ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΠΣΝΠ ΘΑΗ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ   

Ζ.1. Έιεγρνο κνλψζεσλ κε ηάζε 2KV  √ 

Ζ.2. Ιεηηνπξγηθφο έιεγρνο πίλαθα √ √ 

Ζ.3. Έιεγρνο βιαβψλ Ζ/Ε  √ 

Ζ.4. Κέηξεζε ηεο ζπρλφηεηαο κε θαη ρσξίο θνξηίν  √ 
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Α. ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΗΛΑΘΑ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ  
Έιεγρνο ζχζθημεο θαισδίσλ θαη κπαξψλ ηζρχνο  

Έιεγρνο ζχζθημεο θαισδίσλ ζηα φξγαλα  

Έιεγρνο ζχζθημεο θαισδίσλ ζηα βνεζεηηθά ξειέ  
Έιεγρνο ζχζθημεο θαισδίσλ ζε ειεθηξνληθέο πιαθέηεο  

Έιεγρνο ζχζθημεο θαισδίσλ ζε νξηνισξίδεο  
Έιεγρνο γεηψζεσλ πίλαθα 

Έιεγρνο νπδεηέξσλ (Ζ/Ε, ΓΗΘΡΝ, ΘΑΡ/ΡΥΛ) 

 
B. ΔΙΔΓΣΝΠ ΚΝΛΥΠΔΥΛ 

Αγσγψλ ηζρχνο σο πξνο γε ( ΚΔ ΡΑΠΖ 2 KV) 
Αγσγψλ ηζρχνο κεηαμχ ησλ ( ΚΔ ΡΑΠΖ 2 KV) 

Βνεζ. Θαισδίσλ σο πξνο γε ( ΚΔ ΡΑΠΖ 1,2 KV) 
 

Γ. ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΗΛΑΘΑ 

Πχλδεζε πίλαθα 

ΓΗΘΡΝ ΠΠΠΥΟΔΡΔΠ 

Φάζεηο R, S, T νπδέηεξνπ MP Θιέκα 30+ 

Ζ/Ε Θιέκα 31- 

Φάζεηο U.V.W., νπδέηεξνο Λ  

 

Γ. ΓΝΘΗΚΔΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΞΗΛΑΘΑ 

Έιεγρνο ιεηηνπξγηψλ θαη ελδείμεσλ 
Γνθηκή ιπρληψλ 

Δλδείμεηο νξγάλσλ (Βνιηφκεηξα, AC, DC/ζπρλφκεηξα θ.η.ι.) 
Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο Φνξηηζηψλ (A.V.) 

Έιεγρνο νπιηζκνχ ξειέ δηθηχνπ 

Έιεγρνο ηξηψλ εληνιψλ εθθίλεζεο πξνο κία 
έιεγρνο θξάηεζεο Ζ/Ε κεηά ην ρξφλν ςχμεο 

 
ΔΙΔΓΣΝΠ ΒΙΑΒΥΛ Ζ/Ε 

ςειή ζεξκνθξαζία λεξνχ 
Σακειή ζηάζκε λεξνχ 

Σακειή πίεζε ιαδηνχ 

Σακειή ζηάζκε θαπζίκνπ 
Δπηηήξεζε ηάζεο Ζ/Ε ΑΛΥ ΝΟΗΝ – ΘΑΡΥ ΝΟΗΝ 

Δπηηήξεζε ζπρλφηεηαο Ζ/Ε ΑΛΥ ΝΟΗΝ – ΘΑΡΥ ΝΟΗΝ 
Δπηηήξεζε ζπζζσξεπηψλ 

πεξέληαζε/βξαρπθχθισκα Ζ/Ε LAM-C BREAKER 

Έιεγρνο παχζεο ζεηξήλαο 
Έιεγρνο ρξφλνπ Θ8 

Έιεγρνο ρξφλνπ Θ11 
Έιεγρνο κπνπηφλ θαη δηαθνπηψλ (S1, S2, S3, S4) 

 

 
 

Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ ΡΝ Γ.Λ. ΖΙΔΗΑΠ 

α.α 
 

                                                                                             
 

                                                                                                 Ζ ΓΟ. ΞΔΡΟΝΞΝΙΝ ΣΟΠΑΛΘΖ MD 

                                                                                                 ΓΗΔΘΛΡΟΗΑ ΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ 
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                                                                  ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ 

 
YΞΝΓΔΗΓΚΑ 1 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ (ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ) 

 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖΠ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

   

   

   

 
 

  
 

 
 
 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ 2 - ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ  

Νλνκαζία  
Ρξάπεδαο:______________________________________________________  

Θαηάζηεκα:______________________________________________  
(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Ρ.Θ. – FAX) ____________________________  

Ζκεξνκελία Έθδνζεο: _____________________________________  

Ξξνο : ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΖΙΔΗΑΠ 
ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ, Ξ’ ΑΟΗΘΚΝΛ .... ΓΗΑ………….. ΔΟΥ  

Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη 
δηδήζεσο, ππέξ [Πε πεπίπηυζη μεμονυμένηρ εηαιπίαρ : ηηρ Δηαιπίαρ …………… Νδόρ …………. 
Απιθμόρ….Ρ.Θ. ……] ή  
[ζε πεπίπηυζη Ένυζηρ ή Θοινοππαξίαρ : ηυν Δηαιπιών  
α) ……………… οδόρ ……………… απιθμόρ ………………. Ρ.Θ. …………..  
β) ……………… οδόρ ……………… απιθμόρ ………………. Ρ.Θ. …………..  
γ) ……………… οδόρ ……………… απιθμόρ ………………. Ρ.Θ. …………..  
μελών ηηρ Ένυζηρ ή Θοινοππαξίαρ, αηομικά για κάθε μία από αςηέρ και υρ αλληλέγγςα και ειρ 
ολόκληπο ςπόσπευν μεηαξύ ηοςρ εκ ηηρ ιδιόηηηάρ ηοςρ υρ μελών ηηρ Ένυζηρ ή Θοινοππαξίαρ],  
θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε αξηζκφ................... 
πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο Λ.Κ.ΞΟΓΝ- Γ.Λ.ΖΙΔΗΑΠ  κε αληηθείκελν  
«ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΔΞΗΠΘΔΖΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ»(CPV 50000000-5) και αναλςηικόηεπα : 
Α. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΚΦΑΛΗΠΡΖΟΗΥΛ ΑΓΘΦΑ (AGFA. 

Β.ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΔΞΗΠΘΔΖΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΗΑΡΟΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΑΗ  ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 
ΑΘΟΗΒΔΗΑΠ (29 ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ ΚΡΛ). 

Γ. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ. 

Γ. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΞΝΠΡΑΘΚΝ ΚΔΠΖΠ ΡΑΠΖΠ. 
Δ. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ UPS. 

 ΠΡ. ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ ΖΕ. 
ζπλνιηθήο αμίαο ………........, ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ 13987/30-06-2016 πξφζθιεζεο ζαο.  

Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε 

νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 
απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη 
κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Ρξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε.  

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην 
ηέινο ραξηνζήκνπ.                                                                                                             

 

 
 

 
                                                                                                                 (Δμνπζηνδνηεκέλε πνγξαθή) 


