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                        ΑΔΑ:  

         Αρ.Πρωτ.: 1583/10.03.22 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την ετήσια σύμβαση συντήρησης του συστήματος Ψηφιοποίησης 

CR 975 και του εκτυπωτή φιλμ ακτινογραφιών DV 5850 του Γ.Ν. Θήρας» 

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας 

           β. Την με Αρ. Πρωτ. 1200/24.02.2022 εισήγηση του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Γ.Ν. Θήρας . 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δέκα χιλιάδες πεντακόσια εννιά ευρώ (10.509 €) συμπεριλαμβανομένου του 

νόμιμου Φ.Π.Α  

Κριτήριο αξιολόγησης Ημερομηνία δημοσίευσης στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Χαμηλότερη Τιμή 10 Μαρτίου 2022 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Ανοιχτές προσφορές στο mail: 
supplies@santorini-hospital.gr  και 

στο fax: 2286035459 
17 Μαρτίου 2022 Πέμπτη 13:00 μ.μ. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την ετήσια σύμβαση συντήρησης του 

συστήματος Ψηφιοποίησης CR 975 και του εκτυπωτή φιλμ ακτινογραφιών DV 5850  του Γ.Ν. Θήρας για το 

χρονικό διάστημα από 09.04.2022 έως 08.04.2023. 

 

 

 

http://www.santorini-hospital.gr/
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η ετήσια σύμβαση συντήρησης καλύπτει το σύστημα Ψηφιοποίησης Carestream καθώς επίσης και τον 

εκτυπωτή, με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

CR 975 

DV 5850 

 

 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Προληπτικές Συντηρήσεις σύμφωνα με τον Κατασκευαστικό Οίκο 

- Για το CR975 μία (1) προληπτική συντήρηση ανά εξάμηνο. 

- Για το DV5850 μία (1) προληπτική συντήρηση ανά 20.000 εκτυπώσεις και αλλαγή 

φίλτρου ανά 7.000 εκτυπώσεις σύμφωνα με τον κατασκευαστικό οίκο, η 

υλοποίηση της οποίας θα προκύπτει από αποδεδειγμένη με οποιοδήποτε τρόπο 

ενημέρωση της εταιρείας εγκαίρως, πριν το ανώτατο όριο των εδώ 

αναφερόμενων εκτυπώσεων. 

Εργασία τεχνικού για κάλυψη έκτακτων βλαβών 

Μετάβαση τεχνικού για κάλυψη έκτακτων βλαβών 

Αναλώσιμα υλικά προληπτικής συντήρησης DV 5850 

- PRE WET WIPES 

- CHARCOAL FILTER ASSY 

Ανταλλακτικά απαιτούμενα για αποκατάσταση βλαβών 

Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη 

Απομακρυσμένη διάγνωση και πιθανή αποκατάσταση βλαβών μέσω Internet 

 

H ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να εκτελεί τις υπηρεσίες που προσδιορίζονται στον ανωτέρω πίνακα 

καλύψεων. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 
 

• Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο. 

• Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: supplies@santorini-hospital.gr   ή στο fax: 

2286035459 έως τις 17.03.22  ημέρα  Πέμπτη και ώρα 13:00. 

• Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 62.07.27.80 (Επισκευές και Συντηρήσεις 

Μηχανημάτων) του εγκεκριμένου για το 2022 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 

ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.  

• Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με 

τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. 

• Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή . 

 

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω 

από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 

 

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ 

 

 

 

 
 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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