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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΑΡΤΑ   10-06-2022 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   6η ΥΠΕ                                                                            ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:/οικ.: 13422            

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ                                                                    Α/Α Συστήματος : 163001 

ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 1                                                          

  Τ.Κ. 47100 –ΑΡΤΑ                                                                              ΠΡΟΣ:    SIEMENS HEALTHCARE ABEE  

                                                                                                                    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 6-8    

Τμήμα Οικονομικό                                                                                 ΤΚ :  15123 ΜΑΡΟΥΣΙ    ΑΘΗΝΑ 

Γραφείο Προμηθειών                                                                                    ΤΗΛ  : 2106592037 

Πληροφορίες : Βασσιούλα Γ. 

                         Τσατσαρώνη Μ.     

                         Κεπενός Ι. 

                         Νάστου Σ. 

Τηλέφωνο  :  2681361128 

E-MAIL: promithies@gnartas.gr 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με κλειστή  Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για 

την ανανέωση του συμβολαίου συντήρησης σύμφωνα με την υπ αριθμ. 7/2018 

σύμβαση  προμήθειας (του συγκροτήματος αξονικού τομογράφου) για «Υπηρεσίες 

πλήρους τεχνικής υποστήριξης, του συγκροτήματος αξονικού τομογράφου model: 

SOMATOM SCOPE Power Configuration  του οίκου SIEMENS, ( canry με S/N: 93033, 

System Kit με S/N: 93083) και του παρελκόμενου εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων 

ανταλλακτικών και ακτινολογικών λυχνιών) που βρίσκεται στο Ακτινοδιαγνωστικό  

Εργαστήριο» CPV : 50421000-2 για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογισμού 

39.680,00€ συμπ. ΦΠΑ. Α/Α Συστήματος : 163001. 

 

 

Έχοντας υπόψη:. 

1. Το αρ. 109 του ν. 4412/16, την παράγραφο 6 του άρθρου 32 του ν.4412/16 ,& του άρθρου 32A. 

2.    Την αριθ. 15/11-5-2022 (θέμα 8ο) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί έγκρισης απευθείας 

ανάθεσης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 109 του ν. 4412/16, την παράγραφο 6 του άρθρου 32 

& του άρθρου 32A για την ανάθεση της ανανέωσης του συμβολαίου συντήρησης σύμφωνα με την 

υπ αριθμ.7/2018 σύμβαση  προμήθειας (του συγκροτήματος αξονικού τομογράφου) για 

«Υπηρεσίες πλήρους τεχνικής υποστήριξης, του συγκροτήματος αξονικού τομογράφου model: 

mailto:promithies@gnartas.gr
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SOMATOM SCOPE Power Configuration  του οίκου SIEMENS, ( canry με S/N: 93033, System 

Kit με S/N: 93083) και του παρελκόμενου εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών και 

ακτινολογικών λυχνιών) που βρίσκεται στο Ακτινοδιαγνωστικό  Εργαστήριο» CPV : 50421000-2 

για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογισμού 39.680,00€ συμπ. ΦΠΑ με τις ίδιες τεχνικές 

προδιαγραφές του Δ.Σ. 7/2018 ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

3. Την υπ’ αρ. 13341/09-06-2022 απόφαση δέσμευσης πίστωσης για το Γ.Ν. Άρτας με 

ΑΔΑ:6ΨΡ04690ΒΒ-Υ5Δ 

        Παρακαλούμε να υποβάλλετε την προσφορά σας, έως την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 

10:00 ηλεκτρονικά, στην σελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 

www.promitheus.gov.gr). 

 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 

www.promitheus.gov.gr) του ως άνω συστήματος, την 30/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 

π.μ. 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως έχουν τροποποιηθεί με τα άρθρα 50 

και 53 του Ν. 4782/2021, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά:  

 

1. Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του 

οικονομικού φορέα  

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου για τη μη συνδρομή 

των λόγων αποκλεισμού από Δημόσιες Συμβάσεις , που σχετίζεται με ποινικές καταδίκες, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.  

[Η υποχρέωση προσκόμισης αφορά τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις), τους διαχειριστές στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και  

Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).  

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.]  

3. Φορολογική ενημερότητα.  

4. Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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5. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).  

[Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη 

διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. Σε περίπτωση 

φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή 

ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.]  

Επίσης σε περίπτωση που δεν μπορείτε να προσκομίσετε στην τασσόμενη προθεσμία τα δικαιολογητικά 

(3) και (5) δύνασθε να καταθέσετε Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δεσμεύεστε ότι θα τα προσκομίσετε 

εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (ισχύει για τον covid 19)  

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ττεχνικές προδιαγραφές για υπηρεσίες πλήρους τεχνικής υποστήριξης, για χρονικό διάστημα 

ενός (1) έτους, του συγκροτήματος αξονικού τομογράφου model:SOMATOM SCOPE Power 

Configuration του οίκου SIEMENS, ( canry με S/N: 93033, System Kit με S/N: 93083) και του 

παρελκόμενου εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών και ακτινολογικών λυχνιών) που 

βρίσκεται στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο, ως εξής:  

α) την επισκευή και συντήρηση του αξονικού τομογράφου SOMATOM Scope Power sn 93083 που 

περιλαμβάνει τα κάτωθι: 5  

- Πλήρη κάλυψη εργασιών και των από τη συνήθη χρήση φθαρμένων ανταλλακτικών 

συμπεριλαμβανομένων των ακτινολογικών λυχνιών.  

- Εξαιρούνται τα αναλώσιμα υλικά όπως π.χ. μέσα αποθήκευσης (dvd, cd) φιλμ, χαρτί ηλεκτρόδια 

ΗΚΓ, υγρά σκιαγραφικού, σύριγγες εγχυτών, στρώμα ασθενούς, καλώδια ασθενούς, εξαρτήματα 

τοποθέτησης, ακινητοποίησης ή στήριξης ασθενούς.  

- Δύο (2) περιοδικές προληπτικές συντηρήσεις για τον αξονικό τομογράφο SOMATOM Scope Power 

ετησίως, διάρκειας μίας (1) εργάσιμης ημέρας έκαστη, οι οποίες περιλαμβάνουν:  

α) τον έλεγχο ασφάλειας  

β) τον ποιοτικό έλεγχο και τις αναγκαίες ρυθμίσεις ώστε ο εξοπλισμός να πληροί τόσο τις 

εργοστασιακές όσο και τις προδιαγραφές των ρυθμιστικών αρχών  

γ) τις αναγκαίες ρυθμίσεις, λιπάνσεις, καθαρισμούς κλπ.  

δ) τη συμπλήρωση ή ενδεχομένως αντικατάσταση απαραιτήτων ανταλλακτικών που προβλέπονται από 

τις διαδικασίες της προληπτικής συντήρησης (υλικά προληπτικής).  

Μία (1) προληπτική συντήρηση για τον εγχυτή σκιαγραφικού υλικού SALIENT SINGLE INJECTOR 

WITHREMOTE CONTROL UNIT και το UPS του εν λόγω αξονικού τομογράφου, ετησίως, διάρκειας 

μία (1) εργάσιμης ημέρας έκαστη.  
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- Σε περίπτωση βλάβης να παρέχονται εργασίες διερεύνησης και αποκατάστασης αυτής μέσω:  

1. Άμεσης τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης.  

2. Απομακρυσμένης επέμβασης Smart Remote Services (S.R.S.) των μηχανικών της εταιρείας στον 

εξοπλισμό του Νοσοκομείου που έχει ως αποτέλεσμα την προληπτική επέμβαση για την αποφυγή 

πιθανών δυσλειτουργιών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη δικτυακής υποδομής στο 

Νοσοκομείο (π.χ. γραμμή σύνδεσης ADSL).  

3. Απεριόριστου αριθμού επιτόπιων επεμβάσεων από τους μηχανικούς της εταιρείας.  

- Παροχή εργοστασιακών αναβαθμίσεων ασφαλείας, υποστήριξης και απόδοσης του Συγκροτήματος 

που υποστηρίζονται από το υφιστάμενο μηχανικό μέρος.  

- Να υπάρχει άμεση εξυπηρέτηση με την επιτόπια επέμβαση μηχανικού και την ταχύτερη παράδοση 

ανταλλακτικών. Οι μηχανικοί διαθέτουν υψηλή ειδίκευση, εμπειρία και παρακολούθηση συνεχόμενης 

εκπαίδευσης συνοδευόμενη από πιστοποίηση του κατασκευαστικού οίκου.  

- Σε περίπτωση βλάβης, ο χρόνος ανταπόκρισης των τεχνικών της εταιρείας για τις επισκευές να είναι 

κατά το δυνατόν εντός οκτώ (8) εργάσιμων ωρών από τη λήψη ειδοποίησης στο Τμήμα Εξυπηρέτησης 

Πελατών της εταιρείας.  

- Σε περίπτωση βλάβης, ο μέγιστος χρόνος ακινητοποίησης (down time), κατά τη διάρκεια της ετήσιας 

σύμβασης, είναι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες. Ως χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος 

ακινητοποίησης του εν λόγω εξοπλισμού, κατά τον οποίο δεν είναι δυνατή η διενέργεια ιατρικής 

εξέτασης, μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης. Ο εν λόγω χρόνος θα προσμετράτε αθροιστικά από τη 

στιγμή της αναγγελίας βλάβης στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας.  

- Επιπλέον των παραπάνω, ο χρόνος ακινητοποίησης δεν περιλαμβάνει τον χρόνο των προληπτικών 

συντηρήσεων, των αναβαθμίσεων του συγκροτήματος, καθώς επίσης και την εκτέλεση έκτακτων 

εργασιών. Επίσης, στον χρόνο ακινητοποίησης δεν προσμετρούνται οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας 

(πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός, φυσικές καταστροφές), προβλήματα στην κεντρική παροχή ρεύματος 

του συγκροτήματος, βλάβες που προκλήθηκαν από εξωτερικούς παράγοντες, κακή χρήση και βλάβες 

που προέρχονται από τη μη τήρηση των προβλεπόμενων από τον κατασκευαστικό οίκο λειτουργικών 

συνθηκών.  

β) την πλήρη υποστήριξη του σταθμού ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας & διάγνωσης syngo.via sn 

311437, του συστήματος αρχειοθέτησης ιατρικών εξετάσεων syngo.plaza Single sn 400013 και του 

MagicLink A System sn 1573 που περιλαμβάνει τα κάτωθι:  

1) Εγκατάσταση όλων των εργοστασιακών αναβαθμίσεων του κατασκευαστικού οίκου για το syngo.via 

και του syngo.plaza Single (μέσω SRS) που είναι διαθέσιμες για τους συγκεκριμένους σειριακούς 

αριθμούς.  

2) Τεχνική υποστήριξη μέσω SRS και τηλεφώνου.  

3) Πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών. 6  
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4) Η τοποθέτηση των hots swappable ανταλλακτικών θα γίνεται με μέριμνα του Νοσοκομείου. Στην 

πρόταση που θα γίνει δεν θα περιλαμβάνεται η διαχείριση του συστήματος.  

- Η εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων, λόγω πιθανής τεχνικής βλάβης ή εξ 

οιουδήποτε άλλου λόγου. Σε περίπτωση που προτείνονται κάποιες διαδικασίες επίλυσης αυτές θα 

διασφαλίζουν την ακεραιότητα των δεδομένων του συστήματος. Επίσης, η εταιρεία δεν επιβαρύνεται με 

τυχόν εργασίες επαναφοράς δεδομένων σε περίπτωση απώλειας τους. Την εν λόγω ευθύνη φέρει 

αποκλειστικά το αρμόδιο προσωπικό του Νοσοκομείου, το οποίο και υποχρεούται για την αρχειοθέτηση 

και τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των συγκεκριμένων δεδομένων για την εξασφάλιση αυτών.  

- Σε περίπτωση βλάβης, ο χρόνος ανταπόκρισης για την έναρξη των εργασιών επίλυσης θα είναι εντός 

οκτώ (8) εργάσιμων ωρών από τη λήψη ειδοποίησης στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας. 

Ωστόσο, να λαμβάνει το Νοσοκομείο άμεσα ενημέρωση ότι έχετε λάβει την ειδοποίηση για τη βλάβη 

και την πορεία των εργασιών επίλυσης αυτής. Η ενημέρωση να παρέχεται οποιαδήποτε ώρα και εάν 

έχετε λάβει το αίτημα μας.  

- Σε περίπτωση βλάβης, ο μέγιστος χρόνος ακινητοποίησης (down time), κατά τη διάρκεια της ετήσιας 

σύμβασης, είναι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες. Ως χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος 

ακινητοποίησης του εν λόγω εξοπλισμού, κατά τον οποίο δεν είναι δυνατή η διενέργεια ιατρικής 

εξέτασης, μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης. Ο εν λόγω χρόνος θα προσμετράτε αθροιστικά από τη 

στιγμή της αναγγελίας βλάβης στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας.  

Επιπλέον των παραπάνω, ο χρόνος ακινητοποίησης δεν περιλαμβάνει τον χρόνο των αναβαθμίσεων του 

συστήματος, καθώς επίσης και την εκτέλεση έκτακτων εργασιών. Επίσης, στον χρόνο ακινητοποίησης 

δεν προσμετρούνται οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας (πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός, φυσικές 

καταστροφές), προβλήματα στην κεντρική παροχή ρεύματος του συγκροτήματος, βλάβες που 

προκλήθηκαν από εξωτερικούς παράγοντες, κακή χρήση και βλάβες που προέρχονται από τη μη 

τήρηση των προβλεπόμενων από τον κατασκευαστικό οίκο λειτουργικών συνθηκών.  

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι ο σταθμός ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας & διάγνωσης syngo.via και 

το σύστημα αρχειοθέτησης ιατρικών εξετάσεων syngo.plaza αποτελούν ιατρικό σύστημα, για την ορθή 

λειτουργία των οποίων, καθώς και τη διασφάλιση των δεδομένων που αυτό διαχειρίζεται, θα 

πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:  

α) Οποιαδήποτε εγκατάσταση λογισμικού θα πρέπει να γίνεται κατόπιν έγγραφης έγκρισης από την 

εταιρεία.  

β) Τα συστήματα θα βρίσκονται σε χώρο που να διασφαλίζεται η σωστή ψύξη και αδιάλειπτη 

τροφοδοσία τους.  

γ) Η ύπαρξη τηλεματικής τεχνικής υποστήριξης «Siemens Remote Services» πριν υπογραφεί η 

σύμβαση και η διατήρηση αυτής τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της.  
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δ) Η υπόδειξη από την υπηρεσία τουλάχιστον ενός IT Administrator, που θα είναι υπεύθυνος για την 

επίβλεψη του συστήματος και την επικοινωνία για τεχνικά θέματα με την εταιρεία .  

Συνολικό Ετήσιο Τίμημα Σύμβασης 32.000 € πλέον νόμιμου Φ.Π.Α. 24% (Τριάντα δύο χιλιάδες ΕΥΡΩ 

πλέον νόμιμου Φ.Π.Α. είκοσι τέσσερα τοις εκατό)  

Το ανωτέρω ετήσιο τίμημα ορίζεται στην υπ΄ αριθμόν 7/2018 σύμβαση προμήθειας του συγκροτήματος 

αξονικής τομογραφίας.  

Επιπλέον τονίζετε ότι η εταιρεία, πρέπει να εξασφαλίζει τα κάτωθι:  

- Να διαθέτει την νόμιμη εξουσιοδότηση του κατασκευαστικού οίκου SIEMENS Healthcare GMBH για 

να παρέχει υπηρεσίες και ανταλλακτικά και γενικά να υποστηρίζει τεχνικά τον εν λόγω εξοπλισμό για 

την Ελλάδα.  

- Να διαθέτει τα πρωτότυπα και επίσημα πρωτόκολλα συντήρησης των συστημάτων.  

- Να Λαμβάνονται οι επίσημες ενημερώσεις για εργοστασιακές αναβαθμίσεις ασφάλειας (safety 

upgrades) και αποδοτικότητας (Performance upgrades) για τα συστήματα.  

- Να υπάρχει πρόσβαση στην παγκόσμια βάση δεδομένων και βιβλιοθήκη τεχνικής υποστήριξης 

(Knowledge data base) του κατασκευαστικού οίκου SIEMENS Healthcare GMBH την οποία να 

αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι μηχανικοί, προκειμένου να ανταπεξέλθουν ακόμη και στις 

πλέον απαιτητικές βλάβες. 7  

- Να υπάρχει ένα αποτελεσματικό δίκτυο παραγγελίας και διακίνησης των επίσημων ανταλλακτικών 

του κατασκευαστικού οίκου SIEMENS Healthcare GMBH, ώστε να επιτυγχάνεται η παράδοση των 

ανταλλακτικών εντός 24 ωρών σε εργάσιμες ημέρες, εκτός συνθηκών ανωτέρας βίας (λόγω καιρικών 

φαινομένων, σεισμών, τρομοκρατικών επιθέσεων, εμπόλεμων καταστάσεων, κλπ).  

- Να παρέχονται στους τεχνικούς της εταιρείας εργαλεία υψηλής τεχνικής ακρίβειας και αξιοπιστίας, τα 

οποία να υποβάλλονται σε ετήσιους ελέγχους πιστοποίησης και βαθμονόμησης, συμμορφούμενοι 

πλήρως με τα πρότυπα ποιότητας ISO.  

- Να μπορεί η εταιρεία να πιστοποιήσει την καλή λειτουργία του εξοπλισμού και ως εκ τούτου να 

διαθέτει και επίσημη βεβαίωση καλής λειτουργίας αυτού.  

Ειδικοί όροι:  

- Η προληπτική συντήρηση να πραγματοποιείται, σε προγραμματισμένες ημερομηνίες, οι οποίες 

προηγουμένως να έχουν κοινοποιηθεί στο αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου με αντίστοιχη επιστολή 

από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ., εκτός εορτών, αργιών, κλπ.  

-Οι κλήσεις για την τεχνική εξυπηρέτηση να παραλαμβάνονται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 

της εταιρείας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:00 π.μ. -16:00 μ.μ.), ή μέσω τηλεομοιοτυπίας 

(Fax) , ή μέσω e-mail .  

-Οι επισκευές των βλαβών να γίνονται τις καθημερινές από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από ώρες 

(08:00 π.μ. - 16:00 μ.μ.), εκτός εορτών, αργιών, κλπ.  



ΑΔΑ: 6ΩΛ44690ΒΒ-6Α7



                                                                                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ 
                                                                                                                                  ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
Σελίδα 7 

 

-Σε περίπτωση διεξαγωγής των εργασιών σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν επιθυμίας του 

Νοσοκομείου, σε άλλες ημέρες και ώρες από αυτές που αναφέρονται παραπάνω, να αναφερθεί η 

επιβάρυνση που θα υπάρξει.  

-Το ετήσιο τίμημα, συμπεριλαμβάνει την αντικατάσταση ανταλλακτικών, και έχει υπολογισθεί 

αποκλειστικά και μόνο, με την επιστροφή των παλαιών, κατεστραμμένων ανταλλακτικών που 

αντικαθίστανται, στην κυριότητα της εταιρείας.  

3. Την παροχή υπηρεσιών πλήρους τεχνικής υποστήριξης, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, του 

συγκροτήματος αξονικού τομογράφου model:SOMATOM SCOPE Power Configuration του οίκου 

SIEMENS, ( canry με S/N: 93033, System Kit με S/N: 93083) και του παρελκόμενου εξοπλισμού 

(συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών και ακτινολογικών λυχνιών) που βρίσκεται στο 

Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο  

4. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ετήσια συντήρηση του συγκροτήματος αξονικού 

τομογράφου model:SOMATOM SCOPE Power Configuration του οίκου SIEMENS, ( canry με S/N: 

93033, System Kit με S/N: 93083) και του παρελκόμενου εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων 

ανταλλακτικών και ακτινολογικών λυχνιών).  

Το ανώτερο ετήσιο τίμημα ορίζεται στην υπ αριθμόν 7/2018 σύμβαση προμήθειας του συγκροτήματος 

αξονικής τομογραφίας.  

Χρονικό διάστημα σύμβασης ενός (1) έτους και συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο 

ποσό των :32.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και στο ποσό των:39.680,00€ συμπ. Φ.Π.Α. 
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