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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  αριθμ 10/2022 

 
Για την   «Παροχή  Υπηρεσιών  Συντήρησης του Εξοπλισμού των Συστημάτων Επεξεργασίας Νερού  
(CPV50000000-5) , 1)Τροφοδοσίας Μηχανημάτων Μονάδας Τεχνητού Νεφρού 2) Αποσκλήρυνσης 
Λεβητοστασίου Παλαιού Κτιρίου 3)Ζεστου Νερού Χρήσης Παλαιού Κτιρίου 4)Αποστείρωσης 5) 
Ύδρευσης Νέου Κτιρίου 6)Συστηματος Χλωρίωσης  Παλαιού  Κτιρίου 7)Συστημα Χλωρίωσης Νέου 
Κτιρίου  προυπ. δαπάνης  4.000,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,  για ένα (1) έτος,  με κριτήριο 
κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,  για  τις 
ανάγκες  του   Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, 
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής έχοντας υπόψη : 

 
1)Τις διατάξεις του Ν.2955/02-11-2001 (ΦΕΚ 256/02-11-2001,τεύχος Α΄) « Προμήθειες Νοσοκομείων και 
λοιπών Μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες Ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2)Τις διατάξεις του Ν.3580/2007 (Φ.Ε.Κ. 134/Α΄/18-06-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις  
3)Το Π.Δ. 80/ 2016 (Φ.Ε.Κ. 145/5-8-2016, τεύχος Α΄),«Ανάληψη  υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  
4) Τις διατάξεις του  Ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145/11-7-2014,τεύχος Α΄) άρθρο 47 «Παρατηρητήριο τιμών  (περί 
νομιμότητας δαπανών)». 
5)Τις  διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) « Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και τις λοιπές διατάξεις της 
κείμενης Νομοθεσίας », με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. 

6)Την υπ.αριθμ.6η/24-3-2022 Απόφαση  του Διοικητικού  Συμβουλίου του Γ.Ν. Χαλκιδικής (θεμα15ο ) ΑΔΑ 
:61Υ746907Υ-ΛΒΕ 
 
7)Την υπ. αρ. πρωτ. 3312/24-3-2022(ΑΔΑ:ΨΔ0Φ46907Υ-ΣΤΓ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  
  
 
                                                                  Προκηρύσσει    
                                                    

  Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  προς κάθε ενδιαφερόμενο με  Σφραγισμένες Προσφορές,   
για την Παροχή  Υπηρεσιών  Συντήρησης του Εξοπλισμού των Συστημάτων Επεξεργασίας Νερού  , 
1)Τροφοδοσίας Μηχανημάτων Μονάδας Τεχνητού Νεφρού 2) Αποσκλήρυνσης Λεβητοστασίου Παλαιού 
Κτιρίου 3)Ζεστου Νερού Χρήσης Παλαιού Κτιρίου 4)Αποστείρωσης 5) Ύδρευσης Νέου Κτιρίου 
6)Συστηματος Χλωρίωσης  Παλαιού  Κτιρίου 7)Συστημα Χλωρίωσης Νέου Κτιρίου    προϋπολογιστικής 
δαπάνης  4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% , για ένα (1) έτος, όπως περιγράφεται λεπτομερώς 
στο παράρτημα Α που αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
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Δημοσίευση της  Πρόσκλησης   Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  : Δημοσιεύεται  στο Πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ  στο  Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) & στην  Ιστοσελίδα 
του Γ.Ν.Χαλκιδικής. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ                                

Οι προμηθεύτριες εταιρείες με την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να αποστείλουν  Υπεύθυνη 
δήλωση (που εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3 του Ν. 4250/26-03-2014 
(ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν. 1599/1986), στην οποία αναλυτικά θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη 
στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες, 
και στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι: 

 Έλαβαν γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με της όρους της παρούσας  πρόσκλησης  των οποίων οι 
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

 Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο. 

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

 Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας 
για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού. 

 Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγούν.  

 Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηριστεί ως τέτοιες.  

 Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό, εφόσον τους ζητηθεί.. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 

 Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις, εκτός ΦΠΑ. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από 
τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές. 

 
 

Α. Η προσφορά να σταλεί έως  4-4-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο 
του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής   (Ιπποκράτους 5 , Τ.Κ.63100) αναγράφοντας: 
 

1. Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
2. Την περιγραφή τους είδους, 
3. Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον αριθμό πρωτοκόλλου 

της παρούσας Πρόσκλησης 
4. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
5. Τα στοιχεία του αποστολέα 
6. Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ» 
7.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 5-4-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ  στο γραφείο  Προμηθειών του  
Νοσοκομείου από την αρμόδια  Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 
Οι  ενδιαφερόμενοι  που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό  πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με 
τα απαραίτητα  δικαιολογητικά, prospectus  και ότι άλλο απαιτείται, στα  αρμόδια  γραφεία του Νοσοκομείου. 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές 
Οι προσφορές θα πρέπει να είναι χωρίς σβησίματα, προσθήκες διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει  να είναι καθαρογραμμένη  και μονογραμμένη  από τον προσφέροντα. 
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την 
κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
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ΙΣΧΥΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 60 εξήντα ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την 
επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 

ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ   

               Η  Σύμβαση που θα υπογραφεί  θα ισχύει  για ένα έτος, με δικαίωμα δίμηνης παράτασης . 
 

Η παραλαβή του έργου θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή  εποπτείας  και ελέγχου που θα ορισθεί με 
απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Χ. και η οποία θα απευθύνεται στον ανάδοχο ή εκπρόσωπό του που θα ορίσει 
ο Ανάδοχος. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος 
είναι τα εξής:  
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Το απόσπασμα αυτό  πρέπει να είναι 

έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης.  

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι ήταν και είναι ενήμεροι τόσο κατά την 
ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Τα πιστοποιητικά να είναι έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση. Τα πιστοποιητικά να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το 

ειδικό επάγγελμα τους/αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας το οποίο θα πρέπει σε κάθε 

περίπτωση να περιλαμβάνει το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης. Επίσης, να προκύπτει η εγγραφή 

του, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 

την κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης .Η διαδικασία ελέγχου των 

παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης από την 

αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, το οποίο μαζί  με το Πρακτικό αξιολόγησης επικυρώνεται με 

σχετική Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου. 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα 
από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 103-105 του Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η 
Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό 
χαρακτήρα. 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να 
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντας του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης 

ΑΔΑ: 64ΖΙ46907Υ-85Κ





 

4 

 

της επιτροπής του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.  

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
αποκλεισμού ως ορίζονται από τον ν. 4412/2016 και την παρούσα και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/EE, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο  Ανάδοχος κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε υπό του νόμου οριζόμενες κρατήσεις  όπως   
ισχύουν      
           Ο ΦΠΑ καταβάλλετε από την υπηρεσία. 

Η  πληρωμή  του Αναδόχου  θα γίνεται σε ευρώ,  μετά  την προσκόμιση  του  τιμολογίου από τον Ανάδοχο, 
σύμφωνα  με τα  όσα  ορίζονται  στις διατάξεις του ΠΔ 80/16 και του Ν.4152/2013, με την προσκόμιση των 
νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται  από τις ισχύουσες διατάξεις  κατά το χρόνο  πληρωμής  και σε 
χρόνο  προσδιοριζόμενο από την αναγκαία  διοικητική  διαδικασία  για έκδοση  των σχετικών χρηματικών 
ενταλμάτων. 

Το κριτήριο για την κατακύρωση του έργου και την τελική επιλογή του αναδόχου είναι η  πλέον  
συμφέρουσα από οικονομική  άποψη  προσφορά  μόνο βάσει  τιμής,  εφόσον οι προσφερόμενες εργασίες  
καλύπτουν πλήρως τις παραγράφους  των τεχνικών  προδιαγραφών και είναι μέσα στα πλαίσια  της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 
΄Ολα   τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν 
συντάσσονται  στην ελληνική γλώσσα. 
Τα Παραρτήματα  Α΄, που επισυνάπτεται,  αποτελεί αναπόσπαστο  τμήμα  της παρούσας  Πρόσκλησης   
Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος . 
 
Για  οποιοδήποτε θέμα που τυχόν προκύψει και δεν αναφέρεται  παραπάνω, ισχύουν οι   διατάξεις  του   Ν. 
4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) « Δημόσιες συμβάσεις έργων,  προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις  Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας » με τις 
εκάστοτε τροποποιήσεις του, του  N.3329/2005   και του  N.3580/2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ Γ.Ν.Χ. 
 

  
 

 
                                                          Δρ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 
         
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 1) ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 2) 

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ–3) ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΛΙΟΥ 

ΚΤΗΡΙΟΥ- 4) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ -5) ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- 6) ΧΛΩΡΙΩΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- 7)ΧΛΩΡΙΩΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ . 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ  

Αντικείμενο του διαγωνισμού θα είναι η ανάδειξη  αναδόχου συντηρητή (έλεγχος, επισκευή και έκτακτη 

ή προληπτική συντήρηση) για : 

1α. τα μηχανήματα επεξεργασίας νερού (αντίστροφη όσμωση) της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του 

Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής. Η μονάδα διαθέτει 14 μηχανήματα αιμοκάθαρσης σε λειτουργία.  

1β.  τους αποσκληρυντές νερού : 

 -του λεβητοστασίου του παλιού κτιρίου 

 -του ζεστού νερού χρήσης του παλιού κτιρίου 

 -της κεντρικής αποστείρωσης  

 -του νερού ύδρευσης του νέου κτιρίου. 

1γ.  τους χλωριωτές νερού : 

 -του παλιού κτιρίου 

 -του νέου κτιρίου 

 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας ενός έτους αρχόμενη από την 

ημερομηνία της υπογραφής της με δικαίωμα παράτασης δύο  μηνών μετά από απόφαση του Δ.Σ. του 

Νοσοκομείου εάν και κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του αναδόχου . 

 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ 

3.1  ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ 

ΝΕΦΡΟΥ 

Οι υποχρεώσεις του συντηρητή ορίζονται στις υπηρεσίες συντήρησης των μηχανημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών συντήρησης – αναλωσίμων (πλήν του άλατος των 

αποσκληρυντών), του εξοπλισμού δηλαδή των προφίλτρων ωσμώσεων, των φίλτρων μικροβίων, των 

λυχνιών UV, των ανταλλακτικών των βαλβίδων των αποσκληρυντών, των φίλτρων θολότητος και των 

φίλτρων ενεργού άνθρακα καθώς και τα απαραίτητα για την συντήρηση υδραυλικά και ηλεκτρολογικά 

μικροϋλικά, κ.λ.π. όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω, για όλη την διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης. 

α) Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί μία φορά κάθε μήνα έλεγχο των  

μηχανημάτων του συστήματος επεξεργασίας νερού τροφοδοσίας μηχανημάτων μονάδας  
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τεχνητού νεφρού και συντήρηση-επισκευή αυτών όταν απαιτείται. Οι συντηρήσεις αυτές θα γίνονται 

κατά την διάρκεια των εργασίμων ημερών της Μ.Τ.Ν (από Δευτέρα μέχρι Σάββατο ) με βάση το 

χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του συντηρητή. 

 

Αναλυτικά τα μηχανήματα είναι : 

Δύο   αντίστροφες ωσμώσεις 

Δύο   αυτόματοι αποσκληρυντές 

Δύο   αυτόματα φίλτρα θολότητας 

Δύο   αυτόματα φίλτρα ενεργού άνθρακα 

Ένας  αποστειρωτής υπεριώδους ακτινοβολίας 

Δύο   φίλτρα μικροβίων 

Δύο   πιεστικά συγκροτήματα 

Τέσσερις ανοξείδωτες  αντλίες 

Τέσσερις  δεξαμενές  νερού 

Ένας ηλεκτρικός  πίνακας κίνησης και αυτοματισμών 

 

β)  Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί τρείς καθαρισμούς και απολυμάνσεις των  

μεμβρανών των αντίστροφων ωσμώσεων κατά τη διάρκεια εκάστου συμβατικού έτους. Το πρόγραμμα 

των επισκέψεων θα καταρτίζεται από κοινού μεταξύ συντηρητή και NΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

Οι τακτικοί μικροβιολογικοί έλεγχοι του νερού τροφοδοσίας των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού είναι 

ευθύνη του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 
 

γ) Ο συντηρητής υποχρεούται μία φορά τον χρόνο να απολυμαίνει όλες τις δεξαμενές αποθήκευσης 

νερού του συστήματος επεξεργασίας νερού. 
 

δ)  Ο συντηρητής υποχρεούται σε περίπτωση βλάβης να αποκαταστήσει τη βλάβη δίχως επιπλέον 

χρέωση εργατικών. 
 

3.2  ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 

Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί μία φορά κάθε μήνα έλεγχο των αποσκληρυντών  και 

συντήρηση-επισκευή αυτών όταν απαιτείται. 
 

3.3  ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ  

Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί μία φορά κάθε μήνα έλεγχο του συστήματος και 

συντήρηση-επισκευή αυτού όταν απαιτείται. 
 

3.4  ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί μία φορά κάθε μήνα έλεγχο του συστήματος και 

συντήρηση-επισκευή αυτού όταν απαιτείται. 
 

3.5  ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί μία φορά κάθε μήνα έλεγχο του συστήματος και 

συντήρηση-επισκευή αυτού όταν απαιτείται. 

3.6  ΧΛΩΡΙΩΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί μία φορά κάθε μήνα έλεγχο του συστήματος και 

συντήρηση-επισκευή αυτού όταν απαιτείται. Επίσης είναι υπεύθυνος για την πλήρωση του δοχείου 

διαλύματος χλωρίου με την κατάλληλη αναλογία, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή και αδιάλειπτη 
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χλωρίωση του νερού. H προμήθεια του χλωρίου, θα γίνεται από το  Νοσοκομείο. Ο υπεύθυνος όταν 

πληρώνει με διάλυμα θα υπογράφει σε ειδικό βιβλίο ή σε τεχνικό δελτίο.   

 

 

3.7  ΧΛΩΡΙΩΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί μία φορά κάθε μήνα έλεγχο του συστήματος και 

συντήρηση-επισκευή αυτού όταν απαιτείται. Επίσης είναι υπεύθυνος για την πλήρωση του δοχείου 

διαλύματος χλωρίου με την κατάλληλη αναλογία, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή και αδιάλειπτη 

χλωρίωση του νερού.  H προμήθεια του χλωρίου, θα γίνεται από το  Νοσοκομείο. Ο υπεύθυνος όταν 

πληρώνει με διάλυμα θα υπογράφει σε ειδικό βιβλίο ή σε τεχνικό  δελτίο.   

 

4. ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής 

συντήρησης ή επισκευής βλάβης μετά από γραπτή ή τηλεφωνική κλήση της προϊσταμένης ή των 

ιατρών της Μ.Τ.Ν.ή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Χ., αυθημερόν, αν η κλήση γίνει μέχρι ώρα 12 το 

μεσημέρι, ή την επόμενη ημέρα το πρωί αν η κλήση γίνει μετά τις 12 το μεσημέρι., εκτός εάν 

συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας. 

 

5. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ο συντηρητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη παροχή εξυπηρέτησης κατά την περίοδο 

όπου υπηρεσίες ή ανταλλακτικά δεν μπορούν να δοθούν λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. δυστυχήματος, 

κοινωνικής αναταραχής, πολέμου κ.λ.π.) ή άλλων γεγονότων που είναι πέραν του ελέγχου του 

συντηρητού. 

 

6)  Όλες οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών θα πρέπει να γίνονται πάντα με γνώμονα 

τις προδιαγραφές και τις  οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, καθώς και τις ισχύουσες προδιαγραφές 

των αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων ασφαλείας και λειτουργίας για μηχανήματα τέτοιου τύπου. Οι 

εργασίες αυτές θα διεξάγονται από τους τεχνικούς του συντηρητή με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία 

και όργανα μέτρησης και ελέγχου κατά τρόπο τεχνικά άρτιο.  

 

7) Ο συντηρητής μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο  τεχνικό δελτίο με πλήρη 

περιγραφή των εργασιών που έχει πραγματοποιήσει σε κάθε μηχάνημα καθώς επίσης και αναγραφή 

των ανταλλακτικών που αντικατέστησε σε κάθε μηχάνημα. 

 

8) Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου ενώ 

οι εργασίες επισκευής σε περίπτωση που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους του 

Νοσοκομείου, θα διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρεία με δαπάνες μεταφοράς και ευθύνη 

της συντηρήτριας εταιρείας. 

 

9) Ευθύνη του αναδόχου είναι η συνεχής τροφοδοσία με επεξεργασμένο νερό της Μονάδος Τεχνητού 

Νεφρού κατά την διάρκεια της λειτουργίας της. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να διακοπεί η 

λειτουργία της Μ.Τ.Ν. εξαιτίας της μη παροχής επεξεργασμένου νερού. Ο συντηρητής δεν μπορεί να 

θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη παροχή εξυπηρέτησης κατά την περίοδο όπου υπηρεσίες ή 

ανταλλακτικά δεν μπορούν να δοθούν λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. δυστυχήματος, κοινωνικής 

αναταραχής, πολέμου, σεισμού κ.λ.π.) ή άλλων γεγονότων που είναι πέραν του ελέγχου του 

συντηρητού. 
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10) Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ, 

πιστοποιήσεις, που να αποδεικνύουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν υπεύθυνες συντηρήσεις  στο 

είδος των υπό ανάθεση μηχανημάτων επεξεργασίας νερού. 

 

Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:   

 
- Βεβαίωση, ή Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει οργανωμένο τεχνικό τμήμα με εκπαιδευμένους τεχνικούς 
και προϊστάμενο διπλωματούχο Μηχανικό ανωτάτης εκπαίδευσης κατάλληλης ειδικότητας (να 
κατατεθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος).  
- Βεβαίωση, ή Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου Μηχανικού ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της 
συντήρησης των υπό ανάθεση μηχανημάτων επεξεργασίας νερού στο Γ.Ν. Χαλκιδικής.  

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για μηχανήματα επεξεργασίας νερού 

Μονάδων Τεχνητού Νεφρού (αντίστροφη όσμωση, αποσκληρυντή, φίλτρα  κ.λ.π. όπως 

περιγράφονται παραπάνω), αποσκληρυντών νερού ύδρευσης και χλωριωτών νερού ύδρευσης.  

- Βεβαιώσεις ή Υπεύθυνες Δηλώσεις  οργανισμών, φορέων, εταιρειών του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού 

τομέα, που να αποδεικνύουν ότι έχει εκτελέσει σωστά και με απόλυτη επιτυχία, σύμφωνα με τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις, εργασίες συντήρησης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (ετήσια 

συντήρηση μέσω σχετικής σύμβασης) σε  εξοπλισμό επεξεργασίας νερού σε Μονάδες Τεχνητού 

Νεφρού, σε αποσκληρυντές και σε χλωριωτές. 

- Βεβαίωση, ή Υπεύθυνη δήλωση για την απρόσκοπτη παροχή των όλων των απαιτούμενων 

ανταλλακτικών, που θα χρειαστούν για τις προληπτικές και επανορθωτικές συντηρήσεις των 

μηχανημάτων καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης 

- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001/2015 για την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού. 

- Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την εφαρμογή συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2015. 

- Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία 

σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008 ή ισοδύναμο. 

- Πιστοποιητικό διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 

ΔΥ8δ/ΓΠ οικ. / 1348/2004-ΦΕΚ32/Β/16-1-2004. 

- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για εργασίες 

επισκευής των μηχανημάτων θα είναι γνήσια, αμεταχείριστα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη 

ποιότητα αποτελέσματος των επισκευών. 

- Στοιχεία χρηματοοικονομικής επάρκειας, ειδικότερα θα υποβληθούν ισολογισμοί των τριών 

τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 2017, 2018, 2019 και συστατική επιστολή τραπέζης. 

- Είναι απαραίτητη, πριν από την συμπλήρωση της προσφοράς, η επί τόπου επίσκεψη για πλήρη 

ενημέρωση επί των δυσχερειών, που πρέπει να αντιμετωπίσει ο ανάδοχος του έργου. Η Τ.Υ. του 

Γ.Ν.Χαλκιδικής θα εκδώσει σχετική βεβαίωση η οποία θα πρέπει να κατατεθεί στον φάκελο της  

προσφοράς. 

 

11. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 

Ο Συντηρητής θα φέρει ακέραια την ευθύνη, ποινική και αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί στο 

προσωπικό του Νοσοκομείου και σε τρίτους, που θα αποδεικνύεται από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό 

όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του συντηρητή ή των συνεργατών του και έχει 

σχέση με τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό για την επεξεργασία νερού που αναφέρονται παραπάνω. 

Η τιμή συντήρησης που θα δοθεί από τις εταιρείες που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό, θα 

αναφέρεται στο σύνολο των μηχανημάτων όπως αναλυτικά αναφέρθηκε παραπάνω. 
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Η έκδοση του σχετικού τιμολογίου θα γίνεται κάθε μήνα και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί θα επιβαρύνει το 

Νοσοκομείο. 

 

 

12. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Ο Συντηρητής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρεί σε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που 

προκύπτουν από την παρούσα συμφωνία. 

 

13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

Η παρούσα συμφωνία υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει 

από την παρούσα συμφωνία θα υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου 

Πολυγύρου. 

 

14. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Ο Συντηρητής οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των Μηχανημάτων που 

συνιστά η κατασκευάστρια εταιρεία. 

 

Ο εν λόγω όρος δεν θα πρέπει να υποκρύπτει τίποτα παραπάνω, από το να γίνονται οι βελτιώσεις και 

οι μετατροπές από τον ανάδοχο, χωρίς κόστος. Κατά τα λοιπά, με τον όρο αυτό περιγράφεται, 

σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, η ευθύνη του κατασκευαστή να παρέχει 

απρόσκοπτα προς τον χρήστη του μηχανήματος όλες τις αναγκαίες πληροφορίες (αναβαθμίσεις, 

βελτιώσεις κλπ) των μηχανημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή τους λειτουργία.  

 

15. ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο Συντηρητής θα  πρέπει να  αποδεικνύει με όλα τα πρόσφορα μέσα την εκ μέρους του απρόσκοπτη 

τροφοδοσία του Νοσοκομείου με ανταλλακτικά, για όλα τα μηχανήματα  επεξεργασίας νερού του Γ.Ν. 

Χαλκιδικής, είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης από προμηθευτή των παραπάνω ανταλλακτικών, είτε 

με την ανάληψη εγγυητικής ευθύνης μέσω μιας υπεύθυνης δήλωσής του, είτε μέσω της πιστοποίησης 

του αναγκαίου αποθέματος για τις ανάγκες εξυπηρέτησής της σχετικής σύμβασης, ότι θα έχει 

διαθεσιμότητα πλήρους σειράς ανταλλακτικών, για όλη την διάρκεια της Σύμβασης.    

 

16. ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ 

Ο Συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να 

διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα.  

Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του 

σε συμβάσεις συντήρησης για ανάλογα μηχανήματα επεξεργασίας νερού. 

Είναι απαραίτητη η εκπαίδευση του προσωπικού που θα απασχοληθεί, στους χώρους και τις 

εγκαταστάσεις του έργου πριν την επίσημη ανάληψη υπηρεσίας με ευθύνη του αναδόχου. 
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