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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  MULTISTAR D
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SIEMENS

Θέμα: «Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών του προς διενέργεια
πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την  παροχή  υπηρεσιών  συντήρησης  του
Αγγειογραφικού Συστήματος MULTISTAR D κατασκευάστριας εταιρείας SIEMENS (CPV
50421200-4).

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 11/5-1-2016 εγκυκλίου της ΕΠΥ, το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Λαϊκό»  ανακοινώνει  τη  διενέργεια  α΄  φάσης  δημόσιας  διαβούλευσης  των  τεχνικών
προδιαγραφών του προς διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή
υπηρεσιών  συντήρησης  του  Αγγειογραφικού  Συστήματος  MULTISTAR D
κατασκευάστριας εταιρείας SIEMENS (CPV 50421200-4)  

1.  Η  διάρκεια  της  διαβούλευσης  ορίζεται  σε  μία  (1)  εβδομάδα  από  την  ημέρα  της
ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ήτοι από τη Πέμπτη 21.4.2016 έως και
τη  Πέμπτη  28.4.2016.  Σε  περίπτωση  τροποποίησης  των  τεχνικών  προδιαγραφών,  ως
αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για
τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.

2.Οι ενδιαφερόμενοι  αφού λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών οι  οποίες έχουν
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου,  μπορούν να αποστείλουν εμπρόθεσμα τις
παρατηρήσεις του στο Τμήμα Γραμματείας (πρωτόκολλο) του νοσοκομείου ή με φαξ στο
213-2061638 (επισυνάπτεται σχετικό ενημερωτικό σημείωμα).

3.Το νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την
οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί
η  μέγιστη  δυνατή  συμμετοχή  προμηθευτών,  εξασφαλίζοντας  όμως  την  ποιότητα  των
παρεχόμενων υπηρεσιών.

Συνημμένα:Τεχν.Προδιαγραφές
Εσωτερική διανομή:                                                                   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Τμήμα Προμηθειών                                            

     
                                                                                                            ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ι. Ν. ΜΠΟΛΕΤΗΣ
                                                                                                        ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  MULTISTAR D ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SIEMENS

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Αποκατάσταση των βλαβών και ζημιών που οφείλονται στη φυσιολογική φθορά και
χρήση.

2. Αντικατάσταση  φθαρμένων  ανταλλακτικών  λόγω  χρήση.  Εξαιρούνται  οι  λυχνίες
κενού  (πχ  ακτινολογική  λυχνία,  λυχνία  ενισχυτή  εικόνας,  καθοδικοί  σωλήνες
οθόνων ) οι οποίες θεωρούνται αναλώσιμες.

3. Λήψη οποιουδήποτε προληπτικού μέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή
ζημιών όπως ρυθμίσεις, λιπάνσεις, καθαρισμοί.

4. Μετρήσεις και έλεγχοι ασφαλείας.
5. Έλεγχοι ποιότητας και καλής απόδοσης του συγκροτήματος.
6. Να περιλαμβάνονται (4) τέσσερις προληπτικές συντηρήσεις ετησίως και ανά μήνα

επίσκεψη για έλεγχο καλής λειτουργίας του συγκροτήματος.
7. Οι  τακτικές  προληπτικές  συντηρήσεις  καθώς  και  οι  επισκευές  να

πραγματοποιούνται  όλες  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  της  εβδομάδας.  Οι
προληπτικές  συντηρήσεις  μπορούν  να  γίνουν  και  εκτός  του  επίσημου  ωραρίου
εργασίας ,με την προϋπόθεση ότι αυτές θα γίνονται κατόπιν συνεννοήσεως με το
τμήμα.

8. Η  προσέλευση  των  τεχνικών  της  εταιρείας  σε  περίπτωση  βλαβών  να
πραγματοποιείται κατά το δυνατόν μέσα σε 24 ώρες από την λήψη ειδοποίησης
από το Νοσοκομείο  και σε εργάσιμες μέρες και ώρες, με την  προϋπόθεση ότι η
δήλωση της βλάβης έγινε εντός εργάσιμου ωραρίου (08:00-16:00). Στην περίπτωση
που η αμέσως  επόμενη  μέρα δεν  είναι  εργάσιμη  ,  η  υποχρέωση ανταπόκρισης
μετατίθεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
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