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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του υπ΄ αριθμ. 129/2018 Ανοιχτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού Άνω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  από 
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 50421000-2) 
προϋπολογισμού  Δαπάνης: 1.019.897,06€  συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α., από το 
ΠΠΥΥ 2015,  με α/α ΕΣΗΔΗΣ 64710 

 

Σας ανακοινώνουμε ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  1 Απόφαση της 232ης Συνεδρίασης της 
28-3-2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΩΤ924690ΩΧ-ΤΟΑ) 
τροποποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης του υπ’ αριθμ. 129/2018 Ανοιχτού 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα  από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 50421000-2) 
προϋπολογισμού Δαπάνης: 1.019.897,06€  συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α., από το ΠΠΥΥ 
2015,  με α/α ΕΣΗΔΗΣ 64710 ως προς τα εξής: 

1. Ακυρώνεται/διαγράφεται η παράγραφος 13.2 (σελ60) για το είδος 13 «Αντίστροφες 

Οσμώσεις» και η παράγραφος 19.2 (σελ 74) για το είδος 19 «Μηχανήματα Τεχνητού 

Νεφρού», του Παραρτήματος Ι, «Υποχρεώσεις Αναδόχου – Τεχνικές Προδιαγραφές – 

Ειδικοί Όροι». 

2. Τροποποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι «Υποχρεώσεις Αναδόχου 

– Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί Όροι» για τα είδη Α/Α 9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ 

ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ TOSHIBA και  Α/Α 12. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως κατωτέρω: 

2.1. Για το είδος Α/Α 9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ TOSHIBA τροποποιούνται οι 
παράγραφοι 8 και 9.1 των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής: 
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«8. Η επιτρεπόμενη διάρκεια ακινητοποίησης (downtime) του Συγκροτήματος 
και του περιφερειακού εξοπλισμού του, ανέρχεται σε διακόσιες σαράντα  
(240) ώρες ανά έτος.  
Ως χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος ακινητοποίησης των επί μέρους 
αυτόνομων λειτουργικών μονάδων ή του συνόλου του ιατροτεχνολογικού 
είδους κατά τον οποίο δεν είναι δυνατή η διενέργεια περιστατικού. Ο χρόνος 
αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από την ειδοποίηση του Αναδόχου (μη 
εξαιρουμένων των Αργιών και Σαββατοκύριακων όταν το Νοσοκομείο 
εφημερεύει) για επισκευή, η οποία κλήση θα γίνεται με αποστολή fax από 
Δευτέρα έως Παρασκευή από ώρα 08:00 έως 22:00 και τις αργίες και τα 
Σαββατοκύριακα εφόσον το Νοσοκομείο εφημερεύει και παραστεί ανάγκη 
από ώρες 08:00 έως 22:00. O χρόνος αυτός δεν περιλαμβάνει τον χρόνο 
προληπτικής συντήρησης . Ως ώρες ακινητοποίησης θα λογίζεται το σύνολο 
των ωρών του 24ώρου από την ώρα ειδοποίησης του ανάδοχου, όπως αυτή 
περιγράφεται παραπάνω, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. Εφόσον 
ο χρόνος ακινητοποίησης μηχανήματος (εν μέρει ή του συνόλου του) υπερβεί 
τις 24 ώρες από την ειδοποίηση / κλήση της εταιρείας, οι πέραν των 24 ωρών 
δαπανηθείσες ώρες διπλασιάζονται για τον υπολογισμό του χρόνου 
ακινητοποίησης της περίπτωσης.» 
 
«9.1 Για κάθε ώρα ακινητοποίησης πέραν των διακοσίων σαράντα  (240) 
ωρών ανά έτος του Συγκροτήματος συμπεριλαμβανομένου και του 
περιφερειακού εξοπλισμού, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα 
παράταση της Σύμβασης 24 ώρες χωρίς αμοιβή και 0,5‰ πρόστιμο επί της 
συνολικής ετήσιας αξίας της σύμβασης ανά ώρα ακινητοποίησης.» 
 

2.2. Για το είδος Α/Α 12. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ τροποποιούνται οι παράγραφοι 8 
και 9.1 των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής: 

«8. Η επιτρεπόμενη διάρκεια ακινητοποίησης (downtime) του κάθε επιμέρους 
εξοπλισμού, συμφωνείται σε  εξήντα (60) ώρες ανά έτος.  
Ως χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο δεν είναι δυνατή 
η διενέργεια περιστατικού. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά για 
όλο τον εξοπλισμό του παραπάνω πίνακα, από την ειδοποίηση του Αναδόχου 
(μη εξαιρουμένων των Αργιών και Σαββατοκύριακων όταν το Νοσοκομείο 
εφημερεύει) για επισκευή, η οποία κλήση θα γίνεται με αποστολή fax από 
Δευτέρα έως και Παρασκευή από ώρα 08:00 έως 22:00 και τις αργίες και τα 
Σαββατοκύριακα εφόσον το Νοσοκομείο εφημερεύει και παραστεί ανάγκη 
από ώρες 08:00 έως 22:00. O χρόνος αυτός δεν περιλαμβάνει τον χρόνο 
προληπτικής συντήρησης και εργασίες αναβάθμισης. Ως ώρες ακινητοποίησης 
θα λογίζεται το σύνολο των ωρών του 24ώρου από την ώρα ειδοποίησης του 
ανάδοχου, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, μέχρι την πλήρη 
αποκατάσταση της βλάβης. Εφόσον ο χρόνος ακινητοποίησης μηχανήματος 
υπερβεί τις 24 ώρες από την ειδοποίηση / κλήση του ανάδοχου, οι πέραν των 
24 ωρών δαπανηθείσες ώρες διπλασιάζονται για τον υπολογισμό του χρόνου 
ακινητοποίησης της περίπτωσης. 
Σε περίπτωση αδυναμίας αποκατάστασης του προβλήματος εντός δυο 
εργάσιμων ημερών η εταιρεία θα παρέχει εφεδρικό εξοπλισμό για την 
ομαλή λειτουργία του τμήματος.» 
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«9.1 Για κάθε ώρα ακινητοποίησης πέραν των εξήντα (60) ωρών ανά έτος ανά 
μηχάνημα, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ως ποινική ρήτρα παράταση της 
Σύμβασης 24 ώρες χωρίς αμοιβή και 0,5‰ πρόστιμο επί της συνολικής 
ετήσιας αξίας της σύμβασης ανά ώρα ακινητοποίησης.» 

  
Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης με αρ. 129/2018. 
 

 
 
 
 
 
Θεωρήθηκε για την ακρίβεια 
Η Προϊσταμένη Τμ.  Γραμματείας:  
 
Ημερομηνία 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»  
Π. ΓΚΟΥΛΑΚΗ – ΜΗΤΣΑΚΗ 

 
  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 Γραφείο Διοίκησης  
 Δ/νση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών 
 Υποδ/νση Οικονομικού 
 Γραφείο Προμηθειών (2) 
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